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1. Bevezetés
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 14. § (1) bekezdés
e) pontja és (4) bekezdése értelmében a munkavédelem irányításának keretében állami feladat
a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése és a megállapítások
nyilvánosságra hozatala a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig. Az állami
foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § a)
pontja szerint a miniszter látja el az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási
feladatokat.
A jelentés tartalmazza a 2019. évre vonatkozóan a gazdasági környezet és a munkafeltételek
alakulását a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) Munkavédelmi Főosztálya
(a továbbiakban: Munkavédelmi Főosztály) és a járási hivatalok – munkavédelmi hatósági
feladatokat ellátó – munkavédelmi ellenőrzési osztályainak (a továbbiakban: munkavédelmi
hatóság) tapasztalatai alapján. Az egyes nemzetgazdasági ágazatokért felelős minisztériumok
és önálló szervezetek részjelentéseit a jelentés melléklete tartalmazza.
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2. A munkabalesetek alakulása
2.1. A munkabalesetek számának alakulása
A munkavédelmi helyzet értékelésének egyik legfontosabb mutatója a munkabalesetek
számának alakulása.
A Munkavédelmi Főosztály által készített munkabaleseti nyilvántartás alapja a munkáltatók
tárgyévre vonatkozó 3 munkanapot meghaladó keresőképtelenséggel járó
munkabalesetek munkabaleseti jegyzőkönyvön történő bejelentése. A munkáltatók a
munkabaleset helyszíne szerinti, területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz küldik meg a
munkabaleseti jegyzőkönyveket, amelyek feldolgozása alapján történik a munkabalesetek
statisztikai elemzése 1.
A beérkezett és feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek adatai alapján az összes
munkabaleset számában 2015-től a foglalkoztatottság növekedése és a feldolgozóipar
bővülése miatt is emelkedés tapasztalható. (Az összes munkabaleset számának alakulását az
1. számú ábra mutatja.)
1. számú ábra

1

Nem tartalmazza a Jelentés azokat a baleseteket, amelyek kivizsgálására a területi munkavédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki, mert:
• vagy nem minősülnek munkabalesetnek: szabadidős (otthoni munkabalesetek), nem szervezett munkavégzés során bekövetkezett
sportbalesetek, mást nem foglalkoztató egyéni vállalkozó, „segítő családtag” munkavégzése közben bekövetkezett balesetek, a
sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben érő baleset, kivéve,
ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt;
• vagy a baleset ugyan munkabalesetnek minősül, de a kivizsgálása nem tartozik a munkavédelmi hatóság hatáskörébe (Mvt. 86. § (1)
d) és e) pontja alapján a bányászati tevékenységgel összefüggő, illetve a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a
nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a katasztrófavédelem szerveinél, és az önkéntes tűzoltóságnál bekövetkezett munkabalesetek);
• jelentésre nem kötelezett, 1-3 kiesett munkanapot okozó, munkabaleset
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A súlyos munkabalesetek száma 2015-2019 közötti időszakban 173-ról 201-re nőtt.
A halálos munkabalesetek száma 2015-2019 közötti időszakban csökkent, majd 2019-ben
83 volt. (2. számú ábra)
2. számú ábra

2.1.1. A munkabalesetek megyék szerinti alakulása
Az elmúlt 5 évhez hasonlóan 2019. évben is a legtöbb munkabaleset Budapest Fővárosban
(4093), Pest megyében (2694), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1422), Fejér megyében
(1435) és Győr-Moson-Sopron megyében (1460) történt. A 2018. évihez képest, Bács-Kiskun
megyében 36,7%-kal, Hajdú-Bihar megyében 9,5%-kal, Békés megyében 6,6%-kal, Pest
megyében 4,8%-kal, Komárom-Esztergom megyében 4,2%-kal, Fejér megyében 3,8%-kal
nőtt, míg Tolna megyében 7,6%-kal, Nógrád megyében 7,4%-kal, Zala megyében 7,3%-kal,
Csongrád megyében 6,4%-kal, Győr-Moson-Sopron megyében 5,4%-kal, Budapesten 2,8%kal Heves megyében 2,6%-kal, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 0,1%-kal csökkent a
munkabalesetek száma.
2019. évben a legtöbb súlyos munkabaleset Pest megyében (súlyos: 28, ebből halálos: 13),
Győr-Moson-Sopron megyében (súlyos: 18, ebből halálos: 10), Budapesten (súlyos: 17, ebből
halálos: 9), Fejér megyében (súlyos: 13, ebből halálos: 5), Hajdú-Bihar megyében (súlyos: 12,
ebből halálos: 6), Heves megyében (súlyos: 12, ebből halálos: 5), Somogy megyében (súlyos:
11, ebből halálos: 7), Békés megyében (súlyos: 11, ebből halálos: 5), Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében (súlyos: 11, ebből halálos: 3) történt.
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2.1.2. A munkabalesetek nemzetgazdasági ágak szerinti alakulása
2019-ben a "C" - Feldolgozóipar (9131), a "H" - Szállítás, raktározás (3169) és a "G" Kereskedelem, gépjárműjavítás (2758) nemzetgazdasági ágazatokban történt a legtöbb
munkabaleset. Ezen ágazatokban dolgozó munkavállalók száma a legmagasabb
Magyarországon.
2019-ben a súlyos munkabalesetek az "F" - Építőipar (súlyos: 54, ebből halálos: 29), a "C" Feldolgozóipar (súlyos: 45, ebből halálos: 12), a "H" - Szállítás, raktározás (súlyos: 25, ebből
halálos: 11), a "G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás (súlyos: 22, ebből halálos: 11), és az "A"
- Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (súlyos: 21, ebből halálos: 8) ágazataiban
következtek be. Ezen öt ágazatban, a súlyos munkabalesetek száma a 2018. évhez képest az
"F" - Építőiparban (50-ről 54-re), a "C" - Feldolgozóiparban (43-ről 45-ra), a "G" Kereskedelem, gépjárműjavítás (10-ről 22-re), az "A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat ágazatban (17-ről 21-re) emelkedett, a "H" - Szállítás, raktározásban (25)
változatlan maradt. Az elmúlt 5 évben ezekben az ágazatokban történt a legtöbb súlyos és
halálos munkabaleset.
2019. évben a munkabalesetek 77%-a a "C" - Feldolgozóiparban (38%), a "H" - Szállítás,
raktározásban (13%), a "G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás (11%), "Q" - Humánegészségügyi, szociális ellátásban (7%), az "F" - Építőiparban (4%) és az "A" Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban (3%) történt.
2019-ben a halálos kimenetelű munkabalesetek 61%-a az alábbi ágazatokban történt:
”F” - Építőipar: 35%,
"C" - Feldolgozóipar: 14%,
"H" - Szállítás, raktározás: 13%,
"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás: 13%,
"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: 10%,
"Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátás: 2%.
Ezeket az ágazatokat a munkavédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi.
2.1.3. A foglalkoztatottakra vonatkozó munkabaleseti gyakorisági mutatók
A munkabalesetek abszolút számai mellett indokolt a foglalkoztatottakra vetített
munkabaleseti mutatókat (rátákat) is értékelni. A viszonyítási alap az összes
munkabaleset esetében 1000 fő munkavállaló, a halálos munkabalesetek esetében 100
000 fő munkavállaló.
A munkabaleseti ráta és a halálos munkabaleseti ráta az elmúlt négy évben nem
változott.
(A 3. számú ábra adatai a munkabaleseti rátákat, míg a 4. számú ábra az országos
munkabaleseti ráták tendenciáját mutatja.)
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3. számú ábra

Év

2015
2016
2017
2018
2019

Az 1 000
Halálos
Összes
munkavállalóra kimenetelű
munkabaleset
jutó mutató
munkabaleset

21 088
23 027
23 387
23 738
24 055

5
5,3
5,3
5,3
5,3

100 000
munkavállalóra
jutó gyakorisági
mutató

Foglalkoztatottak
száma

2
1,8
1,8
1,8
1,8

4 210 500
4 351 637
4 421 382
4 469 468
4 512 122

84
80
79
79
83

4. számú ábra

2.1.4. A munkabaleseti ráták megyék szerinti alakulása
A munkabalesetek megyék szerinti alakulását tekintve 2019-ben az 1000 főre jutó
munkabaleseti ráta Komárom-Esztergom megyében (7,5), Fejér megyében (7,0), Heves
megyében (6,4), Győr-Moson-Sopron megyében (6,3), Baranya megyében (6,2), és BácsKiskun megyében (6,1) volt a legmagasabb. A legalacsonyabb munkabaleseti ráta Zala
megyében (3,8), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (4,4), Békés megyében (4,4), Pest
megyében (4,4), Hajdú-Bihar megyében (4,6), a Fővárosban (4,8), és Csongrád megyében
(4,9) fordult elő.
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A munkabaleseti ráták megyék szerinti alakulását az 5. számú ábra mutatja.
5. számú ábra

A 100 000 főre jutó halálos munkabaleseti ráta Somogy megyében (5,8), Győr-Moson-Sopron
megyében (4,3), Heves megyében (3,8), és Békés megyében (3,4) volt a legmagasabb, míg a
legalacsonyabb Nógrád megyében (0,0), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (0,0), Veszprém
megyében (0,6), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (0,7) és Zala megyében (0,8) volt.
A halálos munkabaleseti ráták megyék szerinti alakulását a 6. számú ábra mutatja.
6. számú ábra
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2.2. A

munkabalesetek
tapasztalatok

munkáltatói

kivizsgálásával

kapcsolatos

A munkabalesetek munkáltatók általi kivizsgálásával kapcsolatos tapasztalatok az elmúlt
években alig változtak. A beérkezett és feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
megállapítható, hogy a balesetvizsgálatok jellemzően az Mvt. alapján munkavédelmi
szaktevékenység keretében történtek. Elmondható azonban, hogy a balesetvizsgálat
eredményeként, a baleset okaként legtöbbször a balesetet szenvedett munkavállaló
mulasztását állapítják meg. A munkabaleset kivizsgálásokra az a jellemző, hogy a
munkáltató, illetőleg az általa megbízott balesetet vizsgáló a sérülést szenvedett munkavállaló
mulasztásainak feltárására fektette a hangsúlyt, valamint a balesetvizsgálat a
munkaeszközök, védőberendezések és a munkakörülmények szerepét nem teljeskörűen
veszi figyelembe.
A munkavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzése során szinte mindig megállapítható volt, hogy
az eseményt nem vizsgálták teljeskörűen, ezért a munkabaleseti jegyzőkönyv olyan adatokat
tartalmazott, amelyek elfedték, csökkentették a munkáltatói felelősséget.
A munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozása alapján a munkabalesetek munkáltatói
kivizsgálásának hiányosságai az alábbiak szerint összegezhető:
•

a baleset leírása vagy nem elég részletes, vagy a balesettel nem összefüggő adatokat
sorol fel, amelyből nehéz a baleset valódi okát megállapítani;

•

a sérült és a baleset tanúinak meghallgatása többször elmarad;

•

a baleset bekövetkezéséért a munkáltató a sérültre próbálja áthárítani a
felelősséget, ezáltal igyekszik a saját felelősségét csökkenteni;

•

a munkáltató által a megelőzés érdekében megtett intézkedések nem megfelelőek és
főleg a megfelelő műszaki intézkedések maradnak el.

Az eltitkolt munkabalesetekről a munkavédelmi hatóság panasz, kérelem, a rendőrség, vagy a
fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatalának megkeresése kapcsán szerez tudomást. Továbbra is jellemző,
hogy a munkáltatók egy része a bekövetkezett munkabalesetet nem jelenti, mindez a
várható szankciók elkerülésére, jogszabályok ismeretének hiányára, rendezetlen munkaügyi
viszonyokra, adminisztratív mulasztásokra vezethető vissza.
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3. A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós
esetek kivizsgálása és alakulása
3.1. A munkavédelmi hatósághoz bejelentett foglalkozási megbetegedés

gyanúk és fokozott expozíciós esetek
(Jelen fejezet a munkavédelmi hatóság vizsgálati tapasztalatait tartalmazza.)
2019. évben a munkavédelmi hatósághoz 211 foglalkozási megbetegedés gyanút és 62
fokozott expozíciós esetet jelentettek be. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint a
kivizsgált bejelentéseket a vizsgálati dokumentációval együtt a kormányhivatalok
továbbították a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály részére a bejelentés teljeskörűségének, és szakmai
megalapozottságának elbírálása céljából.
A 2019. évben bejelentett foglalkozási betegség gyanús esetek száma a tavalyi évhez
viszonyítva növekedést mutat (2018. évben 200 esetet jelentettek).
A feldolgozóipar területéről jelentették 2019. évben a legtöbb foglalkozási megbetegedés
gyanút, az összes bejelentett eset 38,8%-át (2018. évben ez az arány 28,5% volt). A bányászat
területén dolgozó munkavállalók bejelentése (döntően Baranya megyéből) főként az egykori
bányászok mostanra diagnosztizált és bejelentett szilikózis eseteinek magas számából adódik,
ez az esetek 24,6%-át adta. A humán-egészségügyi és szociális ellátás területéről a
bejelentések 21,8%-a érkezett (ez az arány 2018. évben 28,0% volt).
A legtöbb bejelentés kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedések
gyanúja miatt érkezett (37,9%), ezt követik a biológiai kóroki tényező miatti foglalkozási
megbetegedés gyanús esetek (25,6%). Fizikai kóroki tényezők miatt az összes bejelentés
18,95%-a érkezett. Nem optimális igénybevétel, pszichoszociális, ergonómiai tényezők az
összes bejelentés 17,54%-át tették ki.
Az összes bejelentett fokozott expozíciós eset a feldolgozóipar területéről érkezett.
Az összes eset 45,2%-át zaj okozta fokozott expozíció miatt jelentették, ólom (szervetlen)
miatt az esetek 37,1%-a érkezett. Jelentettek még benzol, nikkel és toluol okozta fokozott
expozíciót. A 2018. évhez képest a fokozott expozíciós esetek bejelentése csökkenést mutat
(2018. évben 75 esetet jelentettek be).
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3.2. Az elfogadott és nyilvántartásba vett foglalkozási megbetegedések,

és fokozott expozíciós esetek összefoglaló adatai
(A munkavédelmi hatóság által kivizsgált és a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya által 2019. évben elfogadott esetek
elemzése.)
2019-ben a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 148 foglalkozási
megbetegedést (mérgezést) vett nyilvántartásba, 15%-kal kevesebbet, mint az előző évben
(175). Az esetek 51%-a járt keresőképtelenséggel (2018-ban 58%). Az előző évhez képest a
regisztrált fokozott expozíciós esetek száma nem változott (38) (7. számú ábra).
7. számú ábra

A foglalkozási megbetegedéssel regisztrált betegek között a nemek aránya közel azonos volt:
80 férfi (54%), 68 nő (46%). A fokozott expozícióval érintett munkavállalók túlnyomó
többsége férfi volt, a nemek aránya: 35 férfi (92%), 3 nő (8%) (8. számú ábra).
8. számú ábra

A legtöbb foglalkozási megbetegedés 2019-ben Zala megyében (38 eset, 26%) fordult elő,
megelőzve Veszprém megyét (17 eset, 11%), Vas megyét (14 eset, 9%), Tolna megyét (14
eset, 9%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét (12 eset, 8%). Ebben az évben foglalkozási
megbetegedést a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv Nógrád és Békés
megyéből nem regisztrált.
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A fokozott expozíciós esetek közül a legtöbb Jász-Nagykun-Szolnok megyében (19 eset,
50%) és Pest megyében (8 eset, 21%) fordult elő. 12 megyéből (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, SzabolcsSzatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém) nem történt bejelentés (9. számú ábra).
9. számú ábra

Jász-Nagykun-Szolnok
Zala
Hajdú-Bihar

0,86

Borsod-Abaúj-Zemplén
Fejér

0,74
1
0,62
1
0,50

Pest

0,50

Baranya

Budapest
Bács-Kiskun
Csongrád
Heves
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Komárom-Esztergom
Vas
Veszprém
Tolna
Somogy
Nógrád
Győr-Moson-Sopron
Békés

0,24

6,39

2

8

19
11,60

2

3
2

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

esetszám
100 ezer alkalmazásban állóra jutó
esetszám

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

13

3.3. Halálos kimenetelű és tömeges foglalkozási megbetegedések és tömeges
fokozott expozíciós esetek
3.3.1. Halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedések
2019. évben 1 halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedés fordult elő (előző évben 2 eset
került a nyilvántartásba). A foglalkozási megbetegedése miatt elhunyt 1 fő (férfi)
munkavállalót uránérc bányában bányagépkezelőként foglalkoztatták (10. számú ábra).
10. számú ábra
Esetszám

Diagnózis

Foglalkozás

1 férfi

B8

Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője

3.3.2. Fokozott expozíciós esetek
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 2019-ben 38 fokozott expozíciós esetet
vett nyilvántartásba, ugyanannyit, mint 2018-ban (7. számú ábra). A legtöbb eset az 50 év
feletti korosztályt érintette (39%), és változatlanul a férfiak aránya magasabb (92%). Az
esetek 74%-át kémiai kóroki tényezők okozták, 26%-át zaj okozta (28 illetve 10 eset) (11. és
12. számú ábra). A kémiai kóroki tényezők okozta fokozott expozíciós esetek száma az előző
évhez képest 75%-os emelkedést mutat.
11. számú ábra
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3.3.3. Zaj okozta fokozott expozíciós esetek
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 2019-ben 10 fokozott zajexpozíciós
esetet vett nyilvántartásba a 2018. évi 22 esettel szemben (13. számú ábra). Területi
megoszlás szerint a bejelentések Zala (8 fő) és Hajdú-Bihar (2 fő) megyéből történtek (14.
számú ábra). Az esetek elbírálását nehezíti, hogy a bejelentések egy részében a konkrét
munkahelyi expozíció nem tárható fel, mivel az expozíciót jelentő munkahely a bejelentés
idejére már megszűnt.
13. számú ábra
Év

Szám

%

2003
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78,6

2004
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2005
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72,2
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2007
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2008
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2011
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4
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14. számú ábra
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Budapest

–

–

–

–

–

1

1

–

–

Baranya

1

–

–

–

1

–

–

14

–

Bács–Kiskun

–

–

–

–

5

–

–

–

–

Békés

–

–

–

–

–

–

–

–

Borsod–Abaúj–Zemplén

5

–

10

–

–

5

–

–

–

Csongrád

–

1

–

–

–

–

–

–

–

Fejér

–

–

1

–

–

–

–

–

–

Győr-Moson-Sopron

–

–

2

–

–

–

–

–

–

Hajdú–Bihar

1

–

–

1

–

–

–

1

2

Heves

1

–

–

–

7

–

1

–

–

Komárom–Esztergom

–

1

1

–

–

–

–

–

–

Nógrád

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pest

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Somogy

–

–

–

–

11

1

–

–

–

Szabolcs-Szatmár-Bereg

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Jász–Nagykun–Szolnok

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Tolna

–

–

–

–

1

2

1

–

–

Vas

6

–

1

–

–

–

–

–

–

Veszprém

–

–

–

–

4

–

–

–

–

Zala

–

5

1

–

–

17

10

7

8

Összesen

15

7

13

4

29

26

13

22

10

3.3.4. Vegyi eredetű fokozott expozíciós esetek
2019-ben 28 fokozott vegyi expozíciós esetet regisztrált a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi szerv, 75%-kal többet, mint az előző évben (16 fő) (15. számú ábra). Az esetek
nemek szerinti megoszlása: 89% férfi, 11% nő. A vegyi eredetű fokozott expozíciós esetek
57%-a a 40 év feletti korosztályt érintette.
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15. számú ábra
Év

Szám

%

2002

111

26,2

2003

81

21,4

2004

151

28,5

2005

69

27,8

2006

53

32,3

2007

33

64,7

2008

82

72,6

2009

16

45,7

2010

77

75,5

2011

89

85,6

2012

29

80,6

2013

25

65,8

2014

39

90,7

2015

38

56,7

2016

34

56,7

2017

30

69,8

2018

16

42,1

2019

28

73,7

Területi megoszlás szerint az eseteket Jász-Nagykun-Szolnok (19 fő), Pest (3 fő), BorsodAbaúj-Zemplén (2 fő), Baranya és Fejér megyéből (1-1 fő), valamint a fővárosból (2 fő)
regisztráltuk. A kémiai kóroki tényezők okozta fokozott expozíciós esetek 75%-át (21 fő)
fémek, 25%-át (7 fő) szerves oldószerek okozták (16. számú ábra).
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16. számú ábra

3.3.5. Fémek okozta fokozott expozíciós esetek
A fémek által okozott fokozott expozíciós esetek száma 21 fő, 200%-kal több mint 2018-ban
(7 fő). A fokozott fémexpozíciók az összes fokozott expozíciós eset 55%-át teszik ki (a vegyi
fokozott expozíciók 75%-a).
Ólom: 2019-ben összesen 16 fő munkavállaló fokozott ólomexpozíciós esetét regisztrálta a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv (a fokozott fémexpozíciós esetek 76%-a).
A bejelentések kivétel nélkül Jász-Nagykun-Szolnok megyéből (16 férfi) történtek.
Nikkel: 2019-ben összesen 5 fő munkavállaló fokozott nikkelexpozíciós esetét regisztrálta a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv (a fokozott fémexpozíciós esetek 24%-a).
A bejelentések Baranya (1 férfi), Budapest (1 férfi) és Jász-Nagykun-Szolnok (3 férfi)
megyéből történtek.
3.3.6. Szerves oldószerek
2019-ben 7 szerves oldószer (benzol, toluol) okozta fokozott expozíciós esetet (5 férfi, 2 nő)
vett nyilvántartásba a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv, ami az összes
fokozott expozíciós eset 18%-a (a vegyi fokozott expozíciók 25%-a) (17. számú ábra).
Területi megoszlás szerint az eseteket Pest (3 fő), Borsod-Abaúj-Zemplén (2 fő) és Fejér (1
fő) megyéből, illetve Budapestről (1 fő) jelentették be.
17. számú ábra
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Benzol: 2019-ben 5 munkavállaló (3 férfi, 2 nő) fokozott benzolexpozíciós esetét regisztrálta
a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv, a legtöbb esetet a vegyipari ágazatokból
(3 fő). Terület szerint a legtöbb eset Borsod-Abaúj-Zemplén (2 fő) megyében fordult elő, de
történt bejelentés Budapestről (1 fő), illetve Fejér (1 fő) és Pest (1 fő) megyéből is.
Toluol: 2019-ben 2 fokozott toluol expozíciós esetet (2 férfi) regisztrált a munkahigiénés és
foglalkozás-egészségügyi szerv. A bejelentések a vegyiparból, Pest megyéből történtek.

19

4. A

foglalkozás-egészségügyi

alapszolgálatok

és

szakellátó helyek éves tevékenysége
2019-ben hazánkban 2636 orvos nyújtott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást a
szervezett munkavégzésben foglalkoztatott munkavállalók számára. A foglalkozásegészségügyi szolgáltatást nyújtó orvosok száma az előző évhez viszonyítva jelentősen, 401
fővel nőtt. (Az orvosok 36%-a kizárólag foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végzett,
64%-a ezt a feladatot részállásban látta el.) Az összes orvos 87,3%-a foglalkozás-orvostan
szakorvos. Az alapszolgálatokban tevékenykedő foglalkozás-egészségügyi szakápolók száma
2232 volt, felügyelet mellett 1202 fő látta el a feladatokat.
Az ellátott munkavállalói létszám 2 340 930 fő volt, ami 2,4%-os növekedést mutat az előző
évhez viszonyítva.
Az ellátott gazdasági egységek száma 92 056, ami 4259-el több a 2018. évhez viszonyítva.
Ezen egységek létszám-kategória (mikro-, kis-, közepes-, nagy vállalkozások) szerinti számát
és megoszlását a 18. számú ábra mutatja.
18. számú ábra

2019-ben jelentősen nőtt a 250 főnél többet foglalkoztató gazdálkodó egységek száma, közel
3%-kal, bár változatlanul legmagasabb a 10-nél kevesebb főt foglalkoztató
mikrovállalkozások aránya, amely 65,3%.
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Az ellátott munkavállalók foglalkozás-egészségi osztályok szerinti megoszlását mutatja a 19.
számú ábra.
19. számú ábra

Az „A” foglalkozás-egészségi osztályban foglalkoztatott munkavállalók száma 111 076 fő, a
„B”-ben 570 203 fő, a „C”-ben 1 216 544 fő, a „D”-ben 443 107 fő volt.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok legfontosabb primer prevenciós feladata az
egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtésében való közreműködés. Ehhez
elengedhetetlen, hogy pontosan ismerjék az egyes munkahelyen jelen levő kóroki tényezőket.
2019-ben az összes kóroki tényező száma a nemzetgazdasági ágazatokban 3 617 364 volt.
A munkahelyi kóroki tényezők hatásának kitettek (exponáltak) számát és azok megoszlását a
20. számú ábra mutatja be.
20. számú ábra
Zaj

31 872

Helyileg ható vibráció

39 559

Egésztest vibráció

k ór oki tényezők

273 820

124

Túlnyomás alatt végzett munka

25 416

Ionizáló sugárzás
Nem ionizáló sugárzás

38 728

Kémiai kóroki tényezők

85 703
841 965

Biológiai kóroki tényezők
Fokozott pszichés terhelés

332 917
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Kiemelkedően magas a biológiai kóroki tényezők száma, elsősorban az egészségügyben,
valamint a fokozott pszichés terhelés az iroda típusú munkahelyeken, amely az összes
expozíció 53,5%-át teszi ki.
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A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok jelentős munkahigiénés tevékenységet végeznek
a fent bemutatott kockázati tényezők hatásának megelőzésére. 2019-ben az összes
munkahigiénés tevékenység száma közel félmillió (421 301) volt.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok primer, szekunder, tercier tevékenysége
elsődlegesen a klinikai primer prevenció, a munkahelyi orvosi alkalmassági vizsgálatok
végzésében nyilvánult meg. 2019-ben összességében 2 335 473 munkaköri orvosi
alkalmassági vizsgálatot végeztek az alapszolgálatok, amely közel azonos volt az előző
évivel.
A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok számában és valamennyi formájában emelkedés
tapasztalható.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében végzett egyes vizsgálatok megoszlását a 21.
számú ábra mutatja be.
21. számú ábra
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Az alapszolgálatok szekunder prevenciós tevékenységét a foglalkozás-egészségügyi gondozói
tevékenység jelenti. 2019-ben 394 840 munkavállalót gondoztak különböző idült betegség
miatt (szív- és érrendszeri, diabétesz, mentális betegségek). A tercier prevenció a fent jelzett
foglalkozással összefüggő betegségek felkutatására irányuló szűrővizsgálatok, amely
esetszáma kissé emelkedett az előző évhez viszonyítva, 351 366 volt.
2019-ben a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok egyedi, külön feladatként szervezték és
biztosították az egészségügyi dolgozók hepatitisz C szerológiai szűrővizsgálatát, amely 2020ban is folytatódik.
A népegészségügyi jelentőségű az alapszolgálatok által végzett egészségfejlesztő
tevékenység, amelynek keretében a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosai 9755
egészségmegőrző programot tartottak, amelyen 201 299 munkavállaló vett részt.
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A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok rendszeresen beadják a munkavállalóknak a
munkakörhöz kötött védőoltásokat, elsősorban kullancs encephalitis és hepatitis B ellen,
valamint az egészségügyi dolgozók körében kötelezően influenza elleni oltásokat. A beadott
oltások száma 86 540 volt 2019-ben.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok összes forgalma 2019-ben 3 414 115, amely az előző
évhez viszonyítva emelkedést mutat.
A foglalkozás-egészségügy szolgáltatás keretében az alapellátás mellett 158 foglalkozásegészségügyi szakellátó hely számolt be arról, hogy az év során 128 000 esetben végeztek
speciális vizsgálatot.
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5. A Munkavédelmi Főosztály és a munkavédelmi
hatóságok tevékenysége
5.1. A Munkavédelmi Főosztály főbb feladatai a hatóság szakmai
irányításában
− törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzések lefolytatása,
− normatív utasítások, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok
kiadása,
− ellenőrzési irányelv, éves hatósági ellenőrzési terv és teljesítmény célkitűzés kiadása,
továbbá ezek értékelése,
− konzultációk tartása, szakmai képzés és továbbképzés,
− hatósági ellenőrzésre felkészítés, vizsga lebonyolítása,
− informatikai rendszer működtetésében részvétel,
− célvizsgálati programok és akciók elrendelése; az országos célvizsgálatok és akcióellenőrzések vizsgálati szempontjainak, segédleteinek elkészítése; a munkavédelmi
hatóság által küldött jelentések értékelése és elemzése; összefoglaló jelentés készítése,
− országos kampányok megszervezése (pl. mezőgazdasági, készül az építőipari),
− munkavédelmi közigazgatási perekben és nemperes eljárásokban jogi képviselet
(alapja az elsőfokú majd másodfokú döntés),
− foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek és munkabalesetek
kivizsgálásában részvétel,
− elemzi és értékeli a halálos munkabalesetek hatósági kivizsgálását,
− elemzi és értékeli az előre bejelentett ellenőrzések iratanyagát,
− elemzi és értékeli a megyei célvizsgálatokat,
− felügyeleti jogkört gyakorol,
− egyedi ügyekben - országos érvényességű megbízólevél alapján - a munkavédelmet
érintően ellenőrzést végez.

5.2. A Munkavédelmi Főosztály további feladatai
− részt vesz a munkavédelmet érintő jogszabálytervezetek, szabványok előkészítésében,
− ellátja az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek
kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,
− ellátja az Országos Munkavédelmi Bizottság titkársági feladatait,
− elkészíti a munkavédelem nemzetgazdasági helyzetéről szóló jelentés tervezetét,
− időközi munkavédelmi tájékoztatókat ad közre,
− részt vesz a Munkavédelmi Nemzeti Politikája kialakításában és megvalósításában,
− tájékoztatást nyújt munkavédelmet érintő kérdésekben,
− részt vesz az európai uniós Munkafelügyeleti Vezető Tisztségviselők Bizottsága és
munkacsoportjainak tevékenységében, kijelölt nemzeti kapcsolattartóként ellátja a
Knowledge Sharing Site rendszerrel kapcsolatos feladatokat,
− működteti az Európai Munkavédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontját,
− ellátja az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” partnerségi programmal
kapcsolatos pályázatokkal összefüggő feladatokat.
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5.3. Munkavédelmi Főosztály jogszabály-előkészítési tevékenysége
5.3.1. Törvényi szintű szabályozás
Az Mvt. 2019. évben hatályba lépett, vagy előkészített módosítása:
2019-ben a Munkavédelmi Főosztály az Mvt. szélesebb körű módosítására tett javaslatot,
mely több szakaszban valósult meg.
Kisebb terjedelmű változtatás volt a fokozott expozíciós esetek kivizsgálásának, valamint a
munkáltató és a szervezett munkavégzés fogalmának változása. Ezen túl egy nagyobb
terjedelmű módosítás jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében volt szükséges.
Ezen módosítás tartalmazta továbbá, hogy a munkavédelmi hatósági döntések munkavédelmi
szakmai része végrehajtásának foganatosítása a munkavédelmi hatóság részére átadásra
került. Az Mvt. módosítással lehetővé vált a közigazgatási bírság feltételeinek teljesülése
esetén a helyszíni bírság kiszabása. Megszűnt a munkavédelmi hatóságnak a munkabiztonsági
szakértők engedélyezésével kapcsolatos feladata, a feladat teljeskörűen a mérnöki kamara
hatáskörébe került, valamint új fejezettel egészült ki az Mvt., mely munkaegészségügyi tárgyú
nyilvántartásokra vonatkozó szabályokat tartalmaz.
5.3.2. Rendeleti szintű szabályozás
A 2019. év folyamán több olyan munkavédelmi jogszabály tervezete készült el, amelyek vagy
hatályba léptek, vagy jelenleg egyeztetés, kihirdetés alatt állnak, és amelyeknek
előkészítésében, vagy véleményezésében részt vett a Munkavédelmi Főosztály.
•

Megjelent a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása, melynek
eredményeképpen a fokozott expozíciós eseteket a munkavédelmi hatóság által a
munkáltatónál lefolytatott vizsgálat helyett — a munkabalesetekhez hasonlóan — a
munkáltató vizsgálja ki. Ha a munkáltató megfelelően végzi a kivizsgálást és kideríti a
fokozott expozíció okát, valamint a feltárt okokat megszünteti, akkor nincs szükség arra,
hogy a kivizsgálásban a munkavédelmi hatóság is kötelezően részt vegyen.

•

Elkészült a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló új rendelet, amely a 25/2000. EüM–SZCSM együttes
rendeletet váltja fel, és a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM
rendelet módosítása is. Mindkettő jogharmonizációs kötelezettséget teljesít.

•

Módosításra került a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet, mely alapján egyértelművé válik,
hogy a kedvezőtlen klímakörnyezetben végzett munka esetén járó óránként 5-10 perces
pihenő időszak a munkaidő részét képezi és díjazásra jogosító időnek minősül. A
kedvezőtlen klímakörnyezetben (a hideg vagy meleg munkakörnyezetben) végzett munka
többletterhelést okoz, ezért a munkavállalók óránként 5-10 perces kötelező pihenőidőben
részesülnek. A jogalkalmazás számára problémát jelentett annak eldöntése, hogy a
pihenőidő ebben az esetben a munkaidő részét képzi-e és díjazásra jogosító időszak-e.
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•

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(KRESZ) is módosításra került annak érdekében, hogy a munkavédelmi és a munkaügyi
hatóság számára a sárga figyelmeztető jelzést adó eszközök a szolgálati gépjárművön
közúti forgalomban is használhatóak legyenek.

•

Előkészület alatt áll az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EüM együttes rendelet, a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az állami foglalkoztatási szerv, a
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása.

•

A Munkavédelmi Főosztály kifejtette álláspontját több munkavédelmet is érintő rendelettervezettel kapcsolatosan is, pl. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet tervezete, és az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása tárgyában.
5.3.3. Egyéb szabályozás, iránymutatás

A Munkavédelmi Főosztály módszertani útmutatókkal és tájékoztatókkal segítette az
egységes munkavédelmi hatósági feladatok ellátását.
Módszertani útmutató:
•

A munkavédelmi tájékoztató és tanácsadó tevékenység ellátásához.

Tájékoztatók a teljesség igénye nélkül:
•

a SLIC CHEMEX Munkacsoport belélegezhető kristályos szilícium-dioxid expozícióval
kapcsolatos, nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatójáról;

•

az Európai Bizottság zaj valamint a vibráció csökkentéséről szóló útmutatójáról;

•

az Európai Bizottság nem kötelező érvényű európai uniós munkavédelmi útmutatója a
mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet és az erdészet területére;

•

az Európai Bizottság nem kötelező érvényű útmutatója az egészségügyi ágazatban
dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatokról;

•

az Európai Bizottság „A munkahelyi egészségvédelem és biztonság mindenkit érint”
című gyakorlati útmutatójáról.

A módszertani útmutatók a munkavédelmi hatóság tevékenységét hivatottak segíteni, így
azok a munkavédelmi hatóság intranet felületén kerültek elhelyezésre. A tájékoztatók nagy
része mindenki számára elérhető a munkavédelmi hatóság online felületén a
www.ommf.gov.hu honlapon.
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5.4. A munkavédelmi hatóságok hatósági tevékenysége
A szakmailag kompetens, jogszabályok megtartását megkövetelő munkavédelmi hatóság a
garanciája az európai jogi aktusok és a hazai szabályozás végrehajtásának, elősegítve a
munkahelyi primer prevenció megvalósítását. A munkavédelmi hatóság rendszeresen és
következetesen, a megelőzésre fókuszáló ellenőrzésekkel, egységes intézkedésekkel, és
szükség esetén fokozatos és arányos szankcionálással törekedett a munkavédelmi
tudatosság növelésére és a helyes gyakorlat támogatására, ugyanakkor tájékoztató,
felvilágosító tevékenységével is következetesen segítette elő a megelőzést szolgáló
munkavédelmi előírások végrehajtását.
A munkavédelmi hatóság ellenőrzési gyakorlatában érvényesült a szolgáltató közhatalom
elve, a bizalom, a tisztesség és következetesség, valamint a komplexitás. A munkavédelmi
ellenőrzések fő célkitűzése a munkahelyen előforduló szabálytalanságok feltárása, az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok
megtartásának biztosítása volt. Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a hatósági intézkedések
ellenére nem volt tapasztalható jogkövető magatartás, teljes hatósági szigorral kellett fellépni.
A munkavédelmi hatóság megtarotta a véglegesítések rendjét, a közigazgatási határidőket és
intézkedéseket tett a bírságok behajtására.
A nemzetgazdaság 2019. évi munkavédelmi helyzete ágazati bontásban az alábbiak szerint
értékelhető a hatóság tapasztalatai alapján.
5.4.1. A munkavédelmi hatósági ellenőrzések és intézkedések számának alakulása
A munkavédelmi hatóság ellenőrző tevékenysége 2019. évben összesen 12 784 munkáltatóra
terjedt ki, amelyek 74,1%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot. Ez az arány
1,3%-kal magasabb a 2018. évi (72,1%) tapasztalatokhoz képest, azaz a munkakörülmények
kismértékű romlása látható.
Az ellenőrzések során 188 337 fő munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták.
Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 66,4%-ánál (125 058 főnél) tapasztaltak, ez
0,8%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában tapasztaltaknál (67,2%). A
szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók 29,1%-a volt súlyos
szabálytalansággal érintett, ez 4,3%-kal több, mint a 2018. évi (24,8%) súlyosan
veszélyeztetett létszám.
A munkavédelmi hatóság az ellenőrzések 69,5%-át a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a
gépipar, az építőipar, a külszíni bányászat, és az egészségügy területén folytatta le, mivel ezen
ágazatok és tevékenységek esetén a munkavállalók egészsége, biztonsága gyakoribb, illetve
súlyosabb veszélyeztetésnek van kitéve, vagy az érintett munkavállalói kör indokolta a
fokozott ellenőrzést.
Az ellenőrzések eredményeképpen a munkavédelmi hatóság elsősorban hiányosság
megszüntetését előíró határozatban (9265 db) intézkedett, de ugyanilyen nagyságrendben
kiadmányozott fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó, úgynevezett azonnali intézkedést
tartalmazó döntést (8189 db) is. Az azonnali intézkedéseket olyan hiányosságok indokolták,
amelyek a munkavállalók közvetlen veszélyeztetésével jártak, azaz a szabálytalan
tevékenység miatt bármikor bekövetkezhetett volna baleset vagy egészségkárosodás.
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A munkavédelmi hatóság 18 078 döntésben összesen 69 906 intézkedést hozott, amelynek a
megoszlása a következő:
•

munkavédelmi intézkedések 2 száma (aránya

37 325 db (53,4%)

•

munkabiztonsági intézkedések száma (aránya):

25 729 db (36,8%)

•

munkaegészségügyi intézkedések száma (aránya):

6 852 db (9,8%)

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a
munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval
szemben. A munkavédelmi hatóság a szankcionálás során 448 esetben munkavédelmi, 157
esetben közigazgatási bírságot 3, 19 esetben pedig eljárási bírságot alkalmazott
(munkavédelmi bírság 197 498 670 Ft, közigazgatási bírság 4 784 000 Ft és eljárási bírság
1 330 000 Ft összegben).
A legsúlyosabb munkavédelmi veszélyeztetések változatlanul az építőiparban és a
feldolgozóiparban jellemzőek. Erre figyelemmel a munkavédelmi hatóság kiemelten vizsgálta
e területeken a gépek biztonsági berendezéseinek (védőburkolatok, védőberendezések)
meglétét, állapotát. Vizsgálta a magasból történő leesés elleni védelem kialakítását, a
földmunkák végzése során a beesési veszély elleni védelem és a munkagödör beomlása elleni
védelem megvalósítását, a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslését,
kezelését, a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak elvégzését, az egyéni védőeszközök
használatát, a villamos berendezések állapotát, az érintésvédelmi vizsgálatok elvégzését,
valamint a munkavállalók tájékoztatását, oktatását.
5.4.2. Célvizsgálatok, társhatósági ellenőrzések
A 2019. évre vonatkozó munkavédelmi ellenőrzési irányelvekben, valamint országos hatósági
ellenőrzési tervben foglaltak alapján a munkavédelmi hatóság országosan egységes
szempontok szerint vizsgálta az ellenőrzésre kijelölt területeket.
A munkavédelmi hatóságok részére 2019-ben az alábbi célvizsgálat és akcióellenőrzés
lefolytatása került elrendelésre:
•

A sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata 2019. II. negyedévben.
A célvizsgálatot az indokolta, hogy a sütő- és cukrászipari ágazat sajátosságai miatt –
mint például a meleg környezetben végzett munka, veszélyes munkatérrel rendelkező
gépek használata, az alapanyag- és készárutárolók szűk keresztmetszete – a
munkavállalók számos baleseti veszélyforrásnak és egészségkárosító kockázatoknak
vannak kitéve. A korábbi években a tevékenység során több súlyos csonkulásos
munkabaleset történt.

2

Munkavédelmi intézkedés: olyan intézkedés, amely a munkavédelem mindkét szakterületét, így a
munkabiztonságot és munkaegészségügyet egyaránt érinti (pl. kockázatértékeléssel, egyéni védőeszközökkel
kapcsolatos intézkedések).
3
A 2016. év harmadik negyedévében került bevezetésre új szankció lehetőségként a közigazgatási bírság. Az
Mvt. 82/D. §-a alapján a munkavédelmi hatóság a természetes személlyel szemben közigazgatási bírságot
alkalmazhat.
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A munkavédelmi hatóság által lefolytatott célvizsgálatot a Munkavédelmi Főosztály készítette
elő. A célvizsgálat vizsgálati szempontrendszere a munkáltatók tájékoztatása céljából
előzetesen megjelent a munkavédelmi hatóság honlapján, majd az ellenőrzések tapasztalatai
alapján készült összefoglaló jelentés is közzétételre került.
A területi munkavédelmi hatóság saját kezdeményezésű célvizsgálatai is beépültek a 2019.
évi munkatervekbe. Az ellenőrizendő terület kiválasztása a megyei sajátosságok és a
munkáltatók tevékenysége alapján történt. A vizsgálatok szempontrendszereit a területi
munkavédelmi hatóságok állították össze. Tájékoztatásuk alapján megállapítható, hogy a saját
hatáskörben elrendelt célvizsgálatok eredményesen zárultak. A vizsgálatok fogadtatása mind
a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről pozitív volt.
A munkavédelmi hatóság társhatósági együttműködésének alapját az Éves Összevont
Ellenőrzési Terv képezte, melyek nyomán megyénként különbözőképpen zajlottak le a
társszervekkel közös ellenőrzések. A társhatóságok közreműködésével 2019. évben 1645
munkavédelmi ellenőrzés zajlott, mely összesen 1088 ügyet jelent, az összes ellenőrzés
8,07%-át.
2019. évben a rendőrhatósággal közösen több mint 327 ellenőrzést folytattak le a
munkavédelmi hatóság szakügyintézői, az adó- és vámhatósággal, a fogyasztóvédelmi
valamint a népegészségügyi hatóság közreműködésével pedig összesen 294 vizsgálatot.
A beszámolók szerint a társhatósági együttműködések hatékonyan zajlottak, egymás munkáját
segítve jártak el az érintettek. Nehézséget egyedül az ellenőrzések lefolytatásához szükséges
időtartamok jelentős eltérése okozott.
5.4.3. A közérdekű és panaszbejelentések kivizsgálása
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (1)
bekezdése értelmében a munkavédelmi hatóság a hozzá beérkező panaszokat és közérdekű
bejelentéseket köteles kivizsgálni. 2019-ben a korábbi évhez viszonyítva a közérdekű
bejelentések száma 11%-kal, a panaszok száma pedig 32%-kal csökkent, mely szintén a
munkakörülmények javulására utal.
A közérdekű bejelentések és panaszok számának alakulását a 22. számú ábra mutatja.
22. számú ábra
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A legtöbb közérdekű bejelentés a munkahely kialakításával, a munkavégzési körülményekkel,
az általános higiénés feltételekkel, valamint a munkaszervezéssel összefüggésben érkezett
(36%), emellett jelentős volt az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos bejelentések aránya is
(23%).
Leggyakrabban a balesetet szenvedett vagy a foglalkozási betegséggel érintett munkavállaló
tett panaszt, mivel a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával
kapcsolatos intézkedését, mulasztását, vagy a foglalkozási megbetegedés illetve fokozott
expozíciós eset bejelentésének elmaradását sérelmezte (56%).
A közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása céljából kezdeményezett ellenőrzések
során a munkavédelmi hatóság gyakran tárt fel egyéb, a bejelentésben nem jelzett
munkavédelmi szabálytalanságot is, amelyek megszüntetése érdekében szintén intézkedett.
5.4.4. Utóellenőrzések
A munkavédelmi hatóság végrehajtható döntéseiben elrendelt kötelezettség teljesítésének
ellenőrzésére 912 esetben került sor, azaz a munkavédelmi hatóság az ellenőrzött munkáltatók
7,1%-ánál győződött meg újabb ellenőrzés keretében arról, hogy az általa előírtakat a
munkáltató teljesítette-e. Az utóellenőrzések tapasztalata szerint a munkavédelmi hatósági
intézkedéseket 19 munkáltatónál nem hajtották végre. Az intézkedések végrehajtásának
elmaradása miatt kiszabott eljárási bírságok összege 2019. évben 1 330 000 Ft volt, ami közel
az előző évben kiszabott eljárási bírságok (2 370 000 Ft) fele (56%).
5.4.5. Előre bejelentett ellenőrzések tapasztalatai
A 2019 évre vonatkozó ellenőrzési irányelvekben megfogalmazott feladat alapján a
munkavédelmi hatóságok éves ellenőrzési tervében az előzetes bejelentéssel végzett
ellenőrzések lefolytatása kiemelt feladatként került meghatározásra. Ezen audit jellegű átfogó
vizsgálat alkalmazásakor a munkavédelmi hatóság egy hónappal a tervezett ellenőrzés
előtt értesíti a munkáltatót a helyszíni ellenőrzésről, annak pontos időpontja
megjelölésével, valamint az előkészítendő és ellenőrzésre kerülő dokumentációk
felsorolásával. A vizsgálatban részt vesz a munkavédelmi hatóságon és a munkáltatón kívül a
munkavédelmi, valamint a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó szakember, továbbá –
amennyiben választottak ilyen munkavállalót – a munkavállalók munkavédelmi képviselője
is. A vizsgálat lefolytatása után a munkavédelmi hatóság és a munkáltató közös értékelésen
tekinti át az ellenőrzés eredményét.
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A munkáltatók kiválasztása során a hatóság elsősorban az alábbi szempontokat vette
figyelembe:
- a foglalkoztatottak létszáma érje el a 10 főt, valamint
- a munkáltató a tevékenysége alapján az I-es vagy II-es veszélyességi osztályba tartozzon;
vagy
- súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset
előfordulásakor, ha annak bekövetkezésében közrehatott a munkáltató mulasztása.
2019-ben a munkavédelmi hatóság országszerte 28 előre bejelentett ellenőrzést folytatott le. A
munkáltatók támogatóan, partnerként álltak ezekhez az ellenőrzésekhez, tudva, hogy közös
érdek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósítása. Az ellenőrzés előzetes bejelentéséből adódóan a hatóság ritkán állapított meg
súlyos veszélyeztetést az érintett munkáltatóknál.
5.4.6. A hatósági ellenőrzések egyéb tapasztalatai
5.4.6.1. A munkavédelmi szaktevékenység ellátása

A hatóság tapasztalatai alapján az ellenőrzött munkáltatók többségénél megvalósult az Mvt.ben meghatározott, munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása. A
tőkeerős nagyvállalatok és középvállalkozások sok esetben főállásban foglalkoztatnak
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt vagy személyeket. A kis- és
mikrovállalkozásoknál jellemzően megbízási szerződés alapján vesznek igénybe
munkavédelmi szakembert vagy szolgáltatót. A legfeljebb néhány főt foglalkoztató
munkáltatók egy részénél továbbra is azt tapasztalta a hatóság, hogy a hatósági ellenőrzés
időpontjáig nem vettek igénybe szakembert munkavédelmi feladataik ellátásához.
A munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező munkavállalót foglalkoztató, valamint a külső
szolgáltatást igénybe vevő munkáltatók között jellemzően markáns különbségek figyelhetők
meg a munkavédelmi feladatellátás színvonalában. Azoknál a munkáltatóknál ugyanis, ahol
főállású munkavédelmi szakembert foglalkoztatnak, ott az e munkakört betöltő személy
jobban ismeri a munkahelyen folytatott tevékenységeket és munkafolyamatokat, ennek
megfelelően a munkavédelmi feladatok ellátása rendszerint folyamatos és hatékony, az
általános munkavédelmi színvonal az átlagosnál magasabb.
A munkavédelmi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonala erősen
változó, hiszen ezek a szakemberek sok esetben nem ismerik mélységében a megbízó
munkahelyein folyó tevékenységet és a munkavégzés során alkalmazott munkaeszközöket,
anyagokat, továbbá jellemző a túlvállalás is, amely a szolgáltatás minőségének rovására
mehet. A külső szolgáltatás szakmai megfelelőségét a munkáltatók túlnyomó többsége nem
képes megítélni, sok esetben csak a hatósági ellenőrzés során szembesülnek a nem teljeskörű,
pontatlan munkavédelmi feladatellátással. Emellett megfigyelhető az is, hogy a munkáltatók
gyakran csak a munkavédelmi dokumentáció elkészítésére, frissítésére, a munkavédelmi
oktatások megtartására kérik fel a szolgáltatót, illetve csak munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés vagy fokozott expozíció bekövetkezése esetén igénylik a szakember
közreműködését.
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A veszélyes munkahelyeken, illetve veszélyes technológiák esetére a külön jogszabály szerint
előírt munkavédelmi szakemberek közreműködése jellemzően megvalósult. Ugyanakkor
gyakran előfordult, hogy a munkavédelmi szakember által javasolt, jól dokumentált feladatok
végrehajtására a munkáltató nem intézkedett és nem szüntette meg a szabálytalanságokat.
Tekintettel arra, hogy a munkavédelmi szakemberek anyagilag függő helyzetben vannak a
munkáltatóval, általános tapasztalatunk szerint gyakran nem a jogszabályoknak történő
megfelelés, hanem a munkáltató gazdasági érdekei élveznek prioritást.
5.4.6.2. A foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Tapasztalok alapján azon munkáltatók, akik a munkavédelem fontosságát előtérbe helyezik,
ott a foglalkozás-egészségügyi szolgálat is folyamatosan közreműködik az előírt
kötelezettségek teljesülésében.
Ellenőrzés során találtunk olyan foglalkozás-egészségügyi orvost, aki rendszeresen munkahigiénés bejárásokat tart, mely során a munkavállalókat érő kóroki tényezőket is pontosan
feljegyzi. Észrevételeivel, javaslataival kapcsolatban a foglalkozás-egészségügyi orvos a
munkáltatóval konzultált, hogy akár műszaki, szervezési intézkedések bevezetésével, vagy
egyéni
védelmi
módok
alkalmazásával
megakadályozzák
a
munkavállalók
egészségkárosodásának kialakulását.
Azonban több esetben előfordult, hogy a foglalkozás-egészségügyi ellátó csupán a
munkavédelmi szakember által elkészített munkavédelmi dokumentációk aláírásában
nyilvánul meg, és az évenkénti munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésén túl
semmilyen formában nem vett részt az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos
munkafeltételek kialakításában. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók többsége nem látja
el a munkaegészségügyi szaktevékenységek többségét.
Előfordul, hogy súlyos munkabaleset kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
orvosát nem vonták be, ami sokszor a munkáltató, illetve a munkavédelmi szakember hiányos
jogismeretéből adódott.
5.4.6.3. Munkavédelmi képviselők

Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkavállalók az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére
jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselőt vagy képviselőket választani. A választás
megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. Az Mvt.
2019. évi módosításával a munkavédelmi képviselők képzése, továbbképzése már csak
felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhetett, biztosítva ezzel a
képzés magasabb színvonalát.
Tovább nőtt azon munkáltatók száma, ahol megtartották a választást és az eredményesen
zárult, azonban esetenként kellett intézkedést hozni a választás megszervezésének
elmulasztása miatt. A munkavédelmi hatóság tapasztalatai szerint a kisebb létszámú
vállalkozásnál gyakran a munkavállalók nem tartanak igényt külön képviselő kijelölésére,
mivel a munkavédelmi kérdésekben megfelelő színvonalúnak ítélik meg a kapcsolattartást a
munkáltatóval.
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Számos munkáltatónál, ahol választottak képviselőt, a munkavállalók munkavédelemmel
összefüggő érdekeinek képviselete nem kellően hatékony vagy csak formális, ami különösen
a kisvállalkozásoknál volt megfigyelhető. A jelenség elsődleges okának tekinthető, hogy a
munkavédelmi képviselők a törvény által biztosított munkajogi védelem ellenére nem mernek
fellépni munkáltatójukkal szemben. Más, jellemzően nagyobb vállalatoknál a munkavédelmi
képviselők többsége hatékonyan el tudja látni funkcióját és segíteni tudja a munkavédelmi
feladatokat ellátó személy munkáját is.
A munkavédelmi képviselők a hatósági ellenőrzéseken a legtöbb esetben nem vettek részt:
gyakran hivatkoztak halaszthatatlan munkaköri feladataikra, részvételük esetén pedig a
passzivitás volt jellemző. A munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján a munkabalesetek
kivizsgálásában többnyire részt vettek a képviselők is, akik egyetértettek a munkáltatói
vizsgálat megállapításaival. A képviselőket a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásába
bevonta a munkavédelmi hatóság.
5.4.6.3. A foglalkozási rákkeltő anyaggal végzett tevékenységek

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyaggal végzett tevékenységek bejelentésének 2015-2019
közötti adatait a 23. számú ábra tartalmazza.
23. számú ábra
Megnevezés

2015

2016

2017

2018

2019

Rákkeltő anyaggal végzett tevékenységet
bejelentő munkáltatók száma

1362

1379

1655

1614

1541

„Változást bejelentő” munkáltatók száma

576

491

536

583

644

17 182

22 150

22 024

22 188

24 609

217

214

190

212

228

A tárgyévi bejelentések alapján a rákkeltő
expozícióban dolgozók száma (fő)
A tárgyévben bejelentést tevő
munkáltatóknál kezdeményezett
munkavédelmi ellenőrzések száma

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legtöbb és legsúlyosabb hiányosságot azoknál a
munkáltatóknál tárja fel a munkavédelmi hatóság, ahol a munkáltató nem tesz eleget a
rákkeltő anyaggal végzett tevékenység bejelentési kötelezettségnek, így a korábbi gyakorlattól
eltérően már nem a bejelentők ellenőrzése, hanem a bejelentés nélküli tevékenység feltárására
törekszik a hatóság.
A rákkeltő anyaggal végzett tevékenységet bejelentő munkáltatóknál általában megfelelő a
rákkeltő expozíciónak kitett munkavállalókról a munkáltatói nyilvántartás vezetése, a
munkavállalók írásbeli tájékoztatása, a biológiai monitorozás szabályozása és vizsgálatok
végzése. Továbbra is előfordul, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét írásban
szabályozza a munkáltató, de konkrétan nem határozta meg munkakörönként a szükséges
biológiai monitorvizsgálatok irányát, és gyakoriságát. Az ellenőrzések során néhány esetben
azt találták, hogy a munkavállalók munkavédelmi oktatásban részesültek, de a tematika nem
tartalmazta a rákkeltő anyagok expozíciójáról, hatásairól, dekontaminálásáról szóló
ismereteket. Gyakori hiányosság, hogy a munkáltató nem jelöli azokat a munkahelyeket, ahol
a munkavállalók rákkeltő hatásának lehetnek kitéve.
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6. Az ellenőrzések fő ágazati tapasztalatai
6.1. Építőipar
Az építőipar teljesítménye az előző évhez képest tovább nőtt. A szakképzett munkaerő
biztosítása és a rövid határidők betartása is a megoldandó munkavédelmi kihívások közt
szerepel. 2018-ban 54 súlyos sérüléssel járó munkabaleset történt az építőiparban (2018-ban
ez a szám 50 volt), amelyből 29 halálos kimenetelű volt. A súlyos és a halálos balesetek
száma is emelkedett az előző évhez képest.
Az éves ellenőrzési adatokat elemezve megállapítható, hogy ellenőrzött munkáltatók közül
körülbelül minden negyedik az építőipar területén dolgozott. 2019-ben a munkavédelmi
hatóság 3859 munkáltató építés-kivitelezését ellenőrizte. A vizsgálat megállapította, hogy az
ellenőrzött munkáltatók 68,5%-a nem tett eleget a jogszabályban előírt valamennyi
munkavédelmi kötelezettségének. A munkavállalók közel 2/3-át szabálytalan
munkakörülmények között foglalkoztatták.
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján, számos területen évek óta fennálló hiányosságokkal
lehetett ismét találkozni, illetve néhány területen kisebb mértékű javulást lehetett tapasztalni.
Hosszú idő óta ismét gyakori hiányosság a fejvédő sisakok használatának elmulasztása.
Az építőiparban foglalkoztatott nagyszámú alkalmi munkavállaló egyéni védőeszközzel (pl.
védőlábbeli) való ellátása továbbra is problémát jelentett. Több esetben volt szükség a
közutakon illetve azok közelében munkát végzőket érintően a jól láthatóságukat biztosító
egyéni védőeszközök hiánya miatti intézkedésre is. Amennyiben viszont a munkáltató
biztosította a szükséges egyéni védőeszközöket, azokat a munkavállalók gyakran nem
használták, ezzel szabályszegő magatartást valósítva meg.
Előfordult, hogy az építőipari cégek foglalkoztatnak magyarul nem értő és tudó
munkavállalókat is. A nyelvismeret, valamint a magyar szabályok és utasítások megértésének
hiánya fokozott veszélyforrást jelent az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósításában.
Kedvező jelenség, hogy a kivitelezési területeken használt építőipari gépek műszaki állapota
javuló képet mutat. Az emelőgépek esetében megállapítható, hogy korszerű, új helyhez kötött
emelőgépet üzemeltetnek, ahol a műszaki állapot fenntartása érdekében a felülvizsgálatokat is
elvégzik. Visszatérő hiányosság az autódaruk nem megfelelő állapota, jellemző főleg a régi
kisebb teljesítményű autódaruk esetében (ezeket általában egyéni vállalkozók üzemeltetik),
hogy a javítások sokszor nem szakszerűek és az időszakos vizsgálatokat sem mindig végzik el
rajtuk. Kisebb építkezéseken még mindig található házilagos kivitelezésű kőrfűrészgép és
betonkeverő. Továbbra is előfordul sérült szigetelésű gépek, kisgépek és villamos hosszabbító
vezetékek használata.
Pozitívumként értékelhető, hogy a munkáltatók a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak
megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket tettek. A védőital, a pihenőidő, valamint
a megfelelő pihenőhely többnyire biztosított volt a munkavállalók számára. Néhány esetben
azonban megállapításra került, hogy előzőeket nem az előírásoknak megfelelően biztosították
számukra.
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A munkavédelmi oktatásra vonatkozóan elmondható, hogy azok általában elméleti formában
valósultak meg és ezek csak ritkán egészültek ki a gyakorlati ismeretek átadásával.
Az építési munkahelyeken – főként az 5-10 főt foglalkoztató alvállalkozóknál – még mindig
gyakran előfordult, hogy a munkavállalókat érvényes munkaköri orvosi alkalmassági
vélemény hiányában foglalkoztatták. Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi
munka esetén csak a legritkább esetben történtek meg a foglalkoztathatósági vizsgálatok,
annak ellenére, hogy a munkavállalók egészségkárosító kockázatok között (pl. határérték
feletti zajexpozícióban) dolgoztak. A munkáltatók sokszor arra hivatkoztak, hogy a
munkavállaló még csak próbaidős, ma kezdett dolgozni és majd csak később küldi el a
foglalkozás-egészségügyi orvoshoz.
A kockázatértékelésekből szinte minden ellenőrzött munkahelyen hiányzott az
egészségkárosító kockázatok és megterhelések teljeskörű vizsgálata és értékelése. A
kényszertesthelyzetből, a hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatásból, munkahelyi
klímából, a döngölő békák, lap vibrátorok, láncfűrész gépek használatából eredő
rezgésexpozícióból, a munkavégzés során képződő porexpozícióból, valamint a felhasznált
veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel (pl. cement, festékek, ragasztók,
hígítók) történő munkavégzésből származó kockázatok értékelése rendre elmaradt.
Sajnálatos módon még a munkáltatók sincsenek tisztában azzal, hogy a cserép-, tégla-,
betonvágás kristályos szilícium-dioxid expozícióval járhat, és a por belégzése, megfelelő
védelmet nyújtó légzésvédő eszköz hiányában súlyos tüdőbetegséghez (szilikózis vagy akár
tüdőrák) vezethet.
A pszichoszociális kóroki tényezők hatásainak feltárásával és kezelésével a
kockázatértékelések általában nem foglalkoztak, pedig az építőipari-kivitelezési
tevékenységek során a munkavállalók gyakran tartósan távol dolgoznak az otthonuktól, illetve
előfordul külföldről áttelepült munkavállalók foglalkoztatása is, akik nem beszélik a magyar
nyelvet.
A mélyépítési munkaterületeken továbbra is az omlásveszély jelenti a legnagyobb problémát.
Jellemző a munkaárkok, munkagödrök dúcolásának hiánya, a szakadólap terhelés tilalmának
megszegése és a szabálytalan rézsű kialakítása.
A magasépítés munkaterületein továbbra is a legsúlyosabb veszélyeztetést a be-, és leesés
veszélyes munkaterületek nem megfelelő kollektív műszaki védelme, valamint a leesés elleni
védelemül szolgáló egyéni védőeszközök biztosításának, vagy használatának a hiánya
jelentette. Emiatt történt a bekövetkezett halálos balesetek nagy része is, továbbá ebben a
körben hozta a munkavédelmi hatóság a legtöbb intézkedést is.
Pozitívumként értékelhető, hogy egyre több építkezésen találkozhatunk korszerű szabványos
elemekből készített homlokzati állványrendszerekkel. Ezek többségénél nem volt intézkedésre
okot adó szabálytalanság. Kisebb építkezésen előfordulnak még korszerűtlen készelemes
állványok, melyek esetében számos szabálytalanságról beszélhetünk (hiányos korlát, dróttal
felerősített állványelemek). Több kis építési területen ismét lehetett elavult falétra
állványokkal találkozni, amelyek alkalmazása számos baleseti veszélyforrás lehet.
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A bontási munkaterületen egyre több helyen géppel végzik a bontásokat. A modern technika
és technológia mellett számos súlyos szabálytalanságot is lehetett tapasztalni. Majdnem
minden esetben előfordult, hogy több szintet egyszerre leomlasztanak, ami a fokozott
kiporzás és a sokszor ellenőrizhetetlen leomlás miatt fokozott veszélyforrás. Továbbra is
súlyos kockázatot jelent a munka szervezetlensége, a szakmai képzettség-, a bontási terv-, a
technológiai utasítás-, valamint a veszélyeztetett területek megfelelő mértékű elkerítésének a
hiánya. Gyakran előfordult, hogy volt bontási terv, de a bontást végzők nem ismerték annak
tartalmát. A bontásokat szinte minden esetben alvállalkozók végzik, sokszor vállalkozói
szerződés és szakértelemmel rendelkező munkairányító nélkül.
Az ellenőrzött építés-kivitelezési munkaterületek többségén a bontással járó
munkafolyamatok során keletkező por, zaj és rezgésterhelés okozta kockázatok megfelelő
munkavédelmi szempontú kezelése még mindig nem kielégítő.
6.1.1. Azbesztmentesítési tevékenység

A 2019. évben az előző évihez hasonló arányban 245 esetben jelentettek azbesztbontási
munkákat (pala és szórt azbesztmentesítést), amely 1340 munkavállalót érintett. A vonatkozó
jogszabálynak nem megfelelő tartalmú bejelentések aránya több mint a kétszeresére
emelkedett (11,8%, ami 29 db bejelentés). Előző évben ez az arány 4,5%-a (10 db) volt.
Továbbra is jellemző, hogy a kisebb, azbesztbontással járó (palatetőbontás) munkálatokat
gyakran előzetes bejelentés nélkül végezték, veszélyeztetve ezáltal nemcsak a
munkavállalókat, hanem a tágabb környezetet is.
Az azbesztmentesítéssel kapcsolatban feltárt munkavédelmi szabálytalanságok főként azokat
a vállalkozásokat érintették, akik nem kifejezetten az azbeszttartalmú épület bontására,
valamint azbesztnek vagy azbeszttartalmú terméknek építményből, létesítményből,
szerkezetből történő eltávolítására specializálódtak. Ezeknél a munkáltatóknál visszatérő
probléma volt, hogy az azbesztmentesítési tevékenység során nem megfelelő egyéni
védőeszközt biztosítottak a munkavállalóik számára.
A legtöbb szabálytalanság a palatetők bontása során merült fel. Több esetben előfordult, hogy
a palákat a tetőről dobták le, nagymértékű kiporzást eredményezve és súlyosan veszélyeztetve
a munkavállalók és a hatókörben tartózkodók egészségét. A dolgozók általában egyéni
védőeszközök nélkül, megfelelő légzésvédelem hiányában, vagy csak egészségügyi
szájmaszkban végezték a tevékenységüket. Ezekben az esetekben az azbesztet tartalmazó
vagy azzal szennyezett hulladékok biztonságos összegyűjtése, tárolása és elszállítása sem
történt meg, ezért munkavédelmi hatósági intézkedésekre volt szükség.
6.1.2. Építőanyag-ipar
Az építőipar teljesítményének növekedése az építőanyag gyártók kapacitás fejlesztését
igényli. Az ágazatban fokozott baleseti veszélyforrást jelentenek a gyártás során alkalmazott
nagyméretű berendezések, az automatika és a kézi vezérlés kombinációja, a nagyszámú
anyagmozgató- és emelőgép, a kisebb cégek esetében az elhasználódott géppark és a
karbantartások elmaradása.
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A munka jellegéből adódóan az építőanyag gyártó telepeken használt emelő és anyagmozgató
gépek sok esetben sérültek, hiányosan felszereltek voltak, de előfordult olyan eset is, hogy a
gépekhez semmiféle munkavédelmi dokumentáció nem állt rendelkezésre. A szabálytalan
indítókulcs tárolás az építőanyag iparban is fellelhető volt.
Továbbra is visszatérő, jellemző hiányosság a kiegészítő gépek és kéziszerszámok
elhasználódása és rossz kábelszigetelése, valamint a javítás, karbantartás után egyes gépek
védőburkolatának hiánya.
Az építőanyagok (pl. homokkő, gránit, beton, tégla, cserép, csempe) gyakran tartalmaznak
kristályos szilícium-dioxidot, amelyet sokszor nehéz kiküszöbölni vagy helyettesíteni, ennek
ellenére gyakran előfordult, hogy a kockázatértékelés, a munkavédelmi oktatás vagy a
munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata során nem vették figyelembe a szilikózis
kialakulásának kockázatát.
Az építőanyag-gyártás során alkalmazott kötő- és leválasztó anyagokat több esetben
szabálytalanul, eredetileg élelmiszer tárolására szolgáló edényekben (pl. befőttes üveg, üdítős
palack, ásványvizes ballon) tárolták, ezáltal fennállt a munkavállalók mérgezésének,
egészségkárosodásának kockázata az összetévesztés lehetősége miatt.

6.2. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
A mezőgazdaság, erdőgazdaság nemzetgazdasági ágban 2017-ben kétéves tájékoztató
kampány indult, továbbá 2018-ban országos célvizsgálat lebonyolítására került sor, melyek
hatása 2019-ben is érezhető volt. A 2016. évhez képest 2017-ben 18-ról 12-re, vagyis 33%kal, 2018-ban további 17%-kal, azaz 10-re csökkent a halálos munkabalesetek száma. A
csökkenő tendencia 2019. évben is folytatódott: 8 fatális kimenetelű baleset történt. A három
munkanapon túl gyógyuló munkabalesetek száma két éven át 832-ről 626-ra, illetve 673-ra
csökkent.
2019-ben az ellenőrzött 373 munkáltató 57%-nál volt tapasztalható valamilyen munkavédelmi
szabálytalanság, ami jelentős javulást mutat a korábbi évi 78%-hoz képest.
6.2.1. Mezőgazdaság
A mezőgazdasági ágazatban a telepített, a mozgatható, illetve az önjáró gépek esetében is
számos hiányosság került feltárásra. Telepített gépek esetében jellemzően hiányzott a felhordó
csiga elhatárolása, míg az önjáró gépek esetében az erőgép és a vontatmány nem megfelelő
összekapcsolása, a légfékrendszer üzemképtelensége, a kardántengely burkolat hiánya volt
tapasztalható. Pozitív tapasztalat, hogy egyes gazdálkodóknál üzembe állított modern, önjáró
takarmánysilózó, takarmánykeverő-, kiosztó munkagépek amellett, hogy meggyorsítják a
munkát, kevésbé karbantartás igényesek, és az automatizálás révén a balesetek kockázatát is
csökkentik.
A telephelyeken található karbantartó műhelyekben – a korszerű erőgépparkkal rendelkező
munkáltatók esetében is – kirívóan magas volt a balesetveszélyes munkaeszközök
(köszörűgépek, fúrógépek, esztergagépek, hegesztő berendezések, stb.) aránya.

37

A növénytermesztés ágazatban, a terményszárítókban a födémáttöréseknél és a magtárak
padlástereinek nyílásainál gyakori volt a le-, illetve beesés elleni védelem biztosításának
hiánya. A terményszárítókban a villamos aljzatok jellemzően nem rendelkeztek a megfelelő
(por elleni) IP védettséggel.
A silókban, illetve a terményszárítók aknáiban történő munkavégzés során a munkáltatók
döntő többsége elmulasztotta a beszállásos tevékenységre vonatkozó szabályok alkalmazását
és a kockázatértékelésben sem mérte fel annak veszélyeit.
A szakmailag megfelelő, minden kóroki tényezőre kiterjedő kockázatértékelés megléte
továbbra sem jellemző az ágazatra. Növénytermesztésnél a kedvezőtlen klimatikus viszonyok
között végzett munka (hőség okozta meleg ártalom, ultraibolya-sugárzás, üvegházakban
meleg-nedves környezet, hidegben és nyílt téren végzett nehéz fizikai munka) mellett jelentős
fizikai igénybevétel a kényszer testtartás is. A bizonytalan munkakörben (idénymunka,
alkalmi munka) történő foglalkoztatás összefüggésbe hozhatók a pszichoszociális kóroki
tényezőkkel. Ezen kockázatok egészségkárosító hatásával nem számoltak az elemzések
készítésénél.
A munkáltatónál készített munkavédelmi oktatási tematika nem tért ki a növénytermesztési
tevékenység során fennálló, a munkavállalók egészségére és biztonságára veszélyt jelentő
biológiai kockázatokra, például a darázscsípésre, a talajjal, szerves trágyával történő
érintkezés során fennálló fertőzések veszélyeire és az egészségkárosodást megelőző
intézkedések ismertetésére.
Az állattenyésztési tevékenységet végző munkáltatók többsége hagyományos kézi vagy gépi
takarmánykiosztást, illetve trágyakihordást alkalmazott. A munkáltatók gyakran nem
készítették el a telephelyre vonatkozó – a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat által előírt –
üzemelési utasítást.
Az állattartó telepeken lévő aknák és a padlócsatornák számos esetben nem voltak lefedve,
így be- illetve leesés veszélyt jelentettek. A padlócsatornákban működő trágya elszállító
berendezések, illetve a takarmány szállítására szolgáló csigák védőburkolatai rendszerint
hiányoztak.
Az állatok mozgatásához szabálytalanul különféle tárgyakat (pl. csövek, rudak) használtak.
A munkáltatók jelentős része nem gondoskodott az építmények villamos hálózatának
karbantartásáról illetve felújításáról, vagy azt nem a hatályos előírások figyelembevételével
végezték el. Az áram-védőkapcsoló felszerelése is rendszerint elmaradt.
A munkavédelmi dokumentációk tartalmával kapcsolatosan is adódtak hiányosságok.
A legtöbb állattartó telepen hiányzott a fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozó biológiai
kóroki tényezők becslése. Az elkészült becslések sem mindegyike bizonyult megfelelőnek, a
dokumentációkból kimaradt a végzett tevékenységek, a veszélyeztettek körének
meghatározása. A kockázatot nem minden jelen lévő biológiai tényezőre becsülték meg, egyegy zoonózis (állatról emberre terjedő megbetegedés) kockázatát megemlítették (pl.
szarvasmarhatartó telepen Brucellózis, Lyssa, baromfitelepen Ornitosis, sertéstelepen
Orbánc), de teljeskörűen nem elemezték azokat.
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Gyakran elmaradt azon munkavállalói kör meghatározása, melyeknél a biológiai
kockázatbecslés alapján a védőoltás biztosítása indokolt.
A kémiai kockázatbecslések is hiányosak voltak, mivel nem tértek ki valamennyi felhasznált
veszélyes anyag/keverék kockázatainak az értékelésére. Többnyire az időjárási viszonyok
okozta többlet kockázatok sem kerültek figyelembevételre. A szervezési intézkedéseket
viszont a munkáltatók megtették, pihenőidő, pihenőhely, valamint védőital biztosításával.
6.2.2. Erdőgazdálkodás
Az erdészeti tevékenység ellenőrzésére – a változó helyszínek és azok nehéz megközelítése
miatt – elsősorban a baleseteket vagy közérdekű bejelentéseket követően került sor.
Az erdőterületek birtokosai, valamit az állami erdők gondozói nem rendelkeznek jelentősebb
fizikai állománnyal, így az erdészeti munkákat egyéni vállalkozók és kisvállalkozások
megbízási szerződések alapján végzik. A munkáltatók általában elmulasztották elkészíteni a
kockázatértékelést és a fakitermelési munkaterületre vonatkozó, technológiai műveleti
utasítást. A veszélyes gépek üzembe helyezése, illetve karbantartása rendszerint elmaradt.
Az ágazatban a közfoglalkoztatás következtében kis mértékben növekedett a szervezett
munkavégzés aránya. A közfoglalkoztatással kapcsolatos tapasztalat, hogy a munkáltatók
gyakran olyan munkavállalót bíztak meg a láncfűrész kezelésével, aki nem rendelkezett
kezelői jogosultsággal, továbbá nem látták el a szükséges egyéni védőeszközökkel
(vágásbiztos védőruházat, hallásvédő egyéni védőeszköz) és munkavédelmi ismeretekkel. A
kullancs-encephalitis elleni védőoltást továbbra sem minden munkavállaló kapta meg. A
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók fluktuációja miatt a megfelelő
átoltottság, a több oltással elérhető védettség nehezen biztosítható.
A dokumentációs fegyelem terén megoszlanak a munkáltatók. Azon munkáltatók, akik előző
években már munkavédelmi eljárás alá lettek vonva, zömében rendelkeztek az alapvető
munkavédelmi jellegű dokumentumokkal (kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás
rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, veszélyes gépek üzembe helyezése). Az új
munkáltatók esetében, vagy akik munkavédelmi hatósági ellenőrzéssel nem találkoztak,
sokszor hiányoztak ezen dokumentumok. A közfoglalkoztatottak egy része
foglalkoztathatósági vizsgálaton nem vett részt.
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat ismeretének hiányában előfordult, hogy a fennakadt fák
környezetében szabályellenesen tovább folytatták a munkát, ami halálos munkabalesethez
vezetett.
Az erdészeti tevékenység során kitermelt rönkfa feldolgozását végző fatelepeken elsősorban a
rönkhasító gépek, illetve a darabolás céljára használt fűrészgépek esetében tapasztaltak a
kormánytisztviselők súlyos szabálytalanságokat.
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6.3. Feldolgozóipar
6.3.1. Fafeldolgozó-ipar, bútoripar
A fafeldolgozó-ipar ágazatban az összes, ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma 332 volt, a
2018. évi 233-hoz viszonyítva az arány 142%. A szabálytalansággal érintett munkáltatók
száma 246 volt, ennek aránya az összes ellenőrzött munkáltatóhoz képest 74%. Az ágazatban
ellenőrzött összes munkavállalók száma 7300 volt, ennek 48%-ánál tapasztaltak
szabálytalanságot az eljáró kormánytisztviselők. A balesetek száma az ágazatban 191 volt
összesen, ez 7%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Súlyos munkabaleset 5 volt, az
előző évi 6-hoz képest, halálos munkabaleset nem volt, míg az előző évben két ilyen történt.
A bútorgyártás ágazatban az összes, ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma 176 volt, a
2018. évi 131-hez viszonyítva az arány 135%. A szabálytalansággal érintett munkáltatók
száma 149 volt, ennek aránya az összes ellenőrzött munkáltatóhoz képest 85%. Az ágazatban
ellenőrzött összes munkavállalók száma 2982 volt, ennek 65%-ánál tapasztaltak
szabálytalanságot az eljáró kormánytisztviselők. A balesetek száma az ágazatban 191 volt
összesen, ez 27%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Súlyos munkabaleset 5 volt, az
előző évi 0-hoz képest, halálos munkabaleset nem történt, akárcsak az előző évben.
Az úgynevezett elsődleges faiparhoz – fűrészáru gyártás, alapanyag előállítás - tartozó
vállalkozások száma lényegesen kisebb, mint a másodlagos faipari ágazatban – bútorgyártás,
fűrészáru feldolgozás, épületasztalos-ipar, stb. – lévőké. Ez évben végzett munkavédelmi
ellenőrzések megoszlása is visszatükrözte ezt. Az ellenőrzés alá vont faipari tevékenységet
végzők vegyes képet mutattak, voltak köztük nagyobb cégek, amelyek a legkorszerűbb faipari
gépekkel is fel vannak szerelve, de voltak kicsi, néhány fővel dolgozó vállalkozások is, ahol a
faipari alapgépekkel folyik a munka.
Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokon a munkavállalók a legtöbb esetben
részt vettek, főleg az időszakos vizsgálatok hiánya miatt került sor intézkedésre. A fokozott
expozíció időbeni felismerése érdekében xilol, sztirol, toluol tartalmú felületkezelő anyagok
alkalmazásánál a munkavállalókat ritkán küldték el biológiai monitor vizsgálatra, valamint a
halláskárosodás megelőzése végett hallásvizsgálatra.
Általános tapasztalat, hogy a munkáltatók a munkavédelmi feladatok ellátására külső
szolgáltatókon keresztül munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakembereket
foglalkoztattak, akikkel a munkáltatók a szükséges munkavédelmi dokumentumokat
elkészíttették.
A dokumentációk vizsgálatánál tett megállapítások:
•

Munkavédelmi szempontból a munkáltatók egyik alapvető dokumentuma a
kockázatértékelés, melynek elkészítése team munkában végzett összetett folyamat. A
kockázatértékelés a vállalkozás egy részénél nem tért ki például az iparágra jellemző
porterhelés meghatározására, vagy a kémiai biztonságra a veszélyes anyagok/keverékek
felhasználása esetén, továbbá a kézi anyagmozgatásból származó hátsérülések
kockázatára. A kisvállalkozásoknál általában nem elemezték, értékelték a munkahelyi
zajviszonyokat, így zajvédelmi szempontból nem kellő részletességgel végezték el.
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A kockázatértékelést és a megelőző intézkedések meghatározását gyakran tájékoztató
jellegű mérésekre, illetve becslésre alapozták, a munkavállalót érő zajexpozíció mérése
ritkán történt meg, mivel jelentős költségterhet jelent. Gyakori hiányosság volt, hogy a
munkaeszközök veszélyeivel/kockázataival sem foglalkoztak, csak általánosságokat
tartalmaztak a dokumentációk.
•

Az egyéni védőeszközök juttatásáról szóló szabályozásokat a munkáltatók elkészíttették,
azonban tartalmuk sokszor hiányosnak bizonyult. Fontos egyéni védőeszközök a
faiparban a hallásvédők, a szemvédők, a por illetve veszélyes anyagok elleni
légzésvédők, védőkesztyűk, melyek elengedhetetlenek az egészség megőrzése érdekében.
Előfordult, hogy a munkavállalók rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszköz védelmi
képessége nem igazodott a felhasznált veszélyes anyag tulajdonságaihoz; oldószer
tartalmú festék használatához mechanikai sérülések elleni védőkesztyűt alkalmaztak, a
légzésvédő nem az adott veszélyes anyag hatása ellen védett. Ezek abból is adódtak, hogy
a munkáltatók a védőeszköz meghatározásánál nem vették figyelembe a veszélyes
anyagok/keverékek biztonsági adatlapjaiban szereplő egyéni védelmi módokat.
Problémaként jelentkezett, hogy a munkáltató hiába határozta meg és biztosította az
egyéni védőeszközt, a munkavállalók nem viselik. Több munkáltató is panaszkodott arra,
hogy nagyon nehezen tudja elérni a dolgozóinál a kiadott egyéni védőeszközök viselését.

•

A munkavédelmi oktatások általában megtörténtek, azonban írásbeli dokumentumokkal
történő igazolása számtalanszor elmaradt. Az oktatási tematika sem volt mindig kielégítő.
Előfordult, hogy sem a veszélyes faipari gépekkel való tevékenységre, sem a veszélyes
anyagok/keverékek használatából származó ártalmakra, a zajterheléssel kapcsolatos
ismeretekre nem tért ki.

• A munkáltatók a gépekhez, berendezésekhez műszaki, üzemeltetési dokumentációkkal
általában rendelkeztek, azonban a régi, több évtizedes életkorral rendelkező gépeknél sok
esetben ezek már hiányoztak.
A biztonsági berendezések karbantartása terén tapasztalható hiányosságok:
•

A faipari biztonság területén a forgó, mozgó veszélyes géprészek, forgácsolási
megmunkálásban részt vevő szerszámok véletlen érintéséből származó balesetek jelentik
az egyik legnagyobb veszélyt. A balesetek megelőzésénél döntő jelentősége van a
berendezéseken kialakított és alkalmazott védőburkolatoknak, védőberendezéseknek. Az
egyik leggyakoribb hiányosság a védőburkolatok, védőberendezések kiiktatása, illetve
leszerelése, hiánya volt.

•

A faipari ágazatban tevékenykedő munkáltatók ellenőrzésénél nem csupán a
berendezésekkel, munkaeszközökkel kapcsolatban merültek fel szabálytalanságok.
Például a kiegészítő tevékenységekhez – szerszámélezésekhez – használt köszörűgépeken
hiányoztak szikrafogók, vagy akár tárgytartó asztalok. A feszültség kimaradás
előfordulásánál a váratlan újraindulás elleni védelem sem volt minden gépen biztosítva.
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6.3.2. Vegyipar és vegyi anyag gyártás
A vegyi anyag-, termék gyártás alágazatban a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött
munkáltatók száma 2019. évben 69, melyek során 48 esetben tárt fel a munkavédelmi hatóság
szabálytalanságot.
Az ágazatban bekövetkezett munkabalesetek száma tovább csökkent, az előző évi 157 esettel
szemben, 139 három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet
vettek nyilvántartásba 2019. évben. A súlyos balesetek száma csökkent az előző évi 2 esethez
képest, 2019. évben 1 eset volt. A halálos munkabalesetek száma 2019. évben változatlanul 1
volt.
Az alágazat munkavédelmi helyzete általában megfelelő. A veszélyek kiküszöbölésére
alkalmazott műszaki megoldások (pl. zárt technológia, automatizálás) ellenére még mindig
akadnak kisebb-nagyobb szabálytalanságok. Többek közt feltárásra került emelőgépekkel
kapcsolatos hiányosságok, továbbá a gépek/berendezések időszakos vizsgálatának
elmaradása. Tapasztalható volt egyes speciális karbantartási technológia kidolgozásának
elmulasztása.
A kockázatértékelések gyakran hiányosak. A kockázatértékelések nem tartalmazták például a
munkaeszközök, a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó munkahelyi kóroki
tényezők és megterhelések (pl. zaj, kézi tehermozgatás, hőexpozíció) veszélyeit, a
veszélyeztetettek azonosítását, az újonnan bevezetett alap- és segédanyagok
kockázatértékelését/kockázatbecslését. A kockázatértékelést megalapozó munkahelyi
levegőszennyezettség mérését is több esetben elmulasztották, emiatt nem tudták igazolni az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörnyezet meglétét. A munkavédelmi
oktatások több esetben nem tértek ki a zajexpozícióra, a halláskárosodás kockázatára és a
szükséges megelőző intézkedésekre, a hallásvédő eszközök helyes alkalmazására, valamint az
egyéni védőeszközök védelmi képességének ellenőrzésére. További kockázatot jelentett, hogy
külföldi munkavállalók esetén nem gondoskodtak az általuk értett nyelven az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak megismertetéséről.
A munkaterületen gyakran lejárt felhasználhatósági idejű szűrőbetéttel rendelkező légzésvédő
eszközt tároltak használatra kész állapotban. Jellemző szabálytalanság volt, hogy az egyéni
védőeszközök nem voltak megfelelő higiénés állapotban, pl. poros helyen, a gépek
környezetében tárolták a védőszemüveget vagy a légzésvédő félálarcot.
Több esetben az egyéni védőeszközök juttatásának rendje is hiányos volt, vagy a
védőfelszerelések használatára figyelmeztető piktogramok hiányoztak. Előfordult, hogy a
munkavállalók konstrukciós hibás védőeszközt használtak, pl. légzésvédő eszköznél jelentős
alászívás volt tapasztalható a nem megfelelő illeszkedés miatt.
6.3.3. Gumi-, és műanyagtermék gyártása
A gumi-, és műanyagtermék gyártása alágazatban a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött
munkáltatók száma 2019. évben 228 volt, melyek során 198 esetben tárt fel a munkavédelmi
hatóság szabálytalanságot.
Az ágazatban kis mértékben csökkent a 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó
munkabalesetek száma, az előző évi 839 balesettel szemben, 801 munkabalesetet vettek
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nyilvántartásba 2019. évben, a súlyos munkabalesetek száma 4-ről 3-ra csökkent, valamint
halálos kimenetelű munkabaleset nem történt.
A vezető multinacionális cégek magyarországi telephelyein a munkakörülmények tovább
javultak. A magas színvonalú automatizált berendezésparkkal rendelkező, klimatizált
gyártócsarnokok jól áttekinthetőek, a munkaeszközök elhelyezése, a munkaállások kialakítása
korszerű munkaszervezési-, ergonómiai módszerek alkalmazásával történik.
Sok más ágazathoz hasonlóan itt is problémát jelentenek a különböző villamos
berendezésekkel (nyitott kapcsolószekrények, sérült villamos vezetékek, érintésvédelmi
vizsgálatok elmaradása), valamint az emelőgépekkel kapcsolatos (hangjelző
működésképtelensége, időszakos vizsgálatok elmaradása, dokumentációs szabálytalanságok)
veszélyeztetések, és a különböző behúzás, elkapás, csonkolás vagy összenyomás veszélye
ellen alkalmazott védőburkolatok, reteszelt ajtók hiánya, kiiktatása is visszatérő probléma.
Többször volt tapasztalható, hogy az alkalmazott gépek nem rendelkeztek a kezelőoldalon
vészleállító berendezéssel, továbbá egyes esetekben időszakos biztonsági vagy ellenőrző
vizsgálatok maradtak el.
Továbbra is gyakori probléma, hogy a forgalmazók elavult biztonsági adatlapot bocsátanak a
továbbfelhasználók rendelkezésére, emiatt a munkáltatók és a munkavédelmi szakemberek
sem tudják mindig megítélni, hogy a felhasznált anyag/keverék a CLP rendelet alapján 1A.
vagy 1B. kategóriájú rákkeltőnek minősül-e, azaz a munkahelyi rákkeltő és mutagén
anyagokra vonatkozó külön jogszabályt 4 kell-e alkalmazni. Naprakész biztonsági adatlapok
hiányában a kockázatbecslés sem lehet szakszerű és pontos, valamint a kockázatkezelés és
kockázat-kommunikáció (munkavállaló tájékoztatása és oktatása) sem lehet hatékony.
6.3.4. Gyógyszergyártás
2019. évben a munkavédelmi hatóság a gyógyszergyártási alágazatban 3 munkanapot
meghaladó munkaképtelenséggel járó 135 munkabalesetet vett nyilvántartásba, ez az előző
évi 101 munkabalesethez képest 34 esettel nőtt.
A gyógyszeripar területén, a technológia és a termékvédelem miatt nagyobb a
fegyelmezettség, mint más területen, továbbá a létesítés munkahigiénés feltételei a szigorú
telepengedélyezési eljárás és a folyamatos minőségbiztosítási ellenőrzés miatt biztosítottak.
A dolgozók a munkahelyek jelentős részén veszélyes vegyi anyagok (pl. szerves oldószerek,
hormon-, hormonhatású anyagok, antibiotikumok, analitikai szerek) hatásának lehetnek
kitéve, ezért az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósítása
különösen felelősségteljes magatartást kíván a munkáltatótól (munkahelyi vezetőktől) és a
munkavállalóktól is.
A jelzett ágazatban az érintett munkáltatók túlnyomó többsége megelőzési stratégiával
rendelkezik, amelyben a műszaki biztonságot, a munkahelyi kockázatértékelést, védelmi és
megelőző intézkedéseket egységesen kezelik. Zárt rendszerekkel, tiszta terek biztosításával,
megfelelő műszaki feltételekkel kerültek kialakításra a munkaterületek.

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
4
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Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a gépek, berendezések állapota,
védőburkolatok megléte, megfelelősége az alágazatban általában nem jelent problémát. Más
ágazatokhoz képes a gyógyszeriparban az ellenőrzött esetekben a beszállással végzett
munkavégzés szabályszerűen történt.
6.3.5. Élelmiszeripar
A 2019. évben a munkavédelmi hatóság összesen 1689 munkáltatót ellenőrzött az ágazatban,
ebből 1426-nál (84%) találtak munkavédelmi szabálytalanságot. Összesen 21 347 fő
munkavállalót vontak ellenőrzés alá, melyből a szabálytalansággal érintett munkavállalók
aránya 72% volt. Az előző évekhez hasonlóan, a feldolgozóiparon belül a legtöbb 3 napon túl
gyógyuló munkabalesetet (1613) az élelmiszeriparból jelentették be, melyből hat súlyos,
három pedig halálos kimenetelű volt.
Az élelmiszeripari ágazathoz kapcsolódóan a sütő- és cukrászipari tevékenységek
célvizsgálatára került sor 2019. május 06. – 2019. június 07. közötti időszakban, melynek
keretében 955 munkáltatót vizsgáltak. Az ellenőrzéssel érintett munkavállalói létszám 9332 fő
volt. A célvizsgálat tapasztalatairól összefoglaló jelentés készült, melyet a
http://www.ommf.gov.hu honlapon közzétettünk.
Mivel az elmúlt évek során a sütő- és cukrásziparban használatos dagasztó-, keverőgépek
súlyos munkabaleseteket okoztak, ezeket az eszközöket kiemelten ellenőrizte a hatóság. A
tapasztalatok szerint a gépek jelentős hányada nem volt ellátva megfelelő benyúlás elleni
védelemmel, vagy a nyitható védőburkolat reteszelése nem működött. Így üzemeltetésük
során az elkapás, behúzás, felcsavarás veszélye nem volt kizárható. A gépek jelentős részénél
az energia kimaradása, majd visszatérése utáni újraindulás következtében fellépő veszélyek
elleni védelemről műszaki megoldással nem gondoskodtak.
Kedvezőtlen tapasztalat volt, hogy a munkáltatók egyharmadánál a villamos berendezések
időszakos felülvizsgálatát nem végeztették el, és az áram-védőkapcsolók működőképességét
sem ellenőrizték. Az ellenőrzött, veszélyesnek nem minősülő és időszakos felülvizsgálatra
kötelezett munkaeszközök negyedénél az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének gyakoriságát
és módját a munkáltatók írásban nem határozták meg.
A munkáltatók negyede nem rendelkezett kockázatértékeléssel, vagy az elkészült
dokumentum hiányosnak bizonyult, mivel nem mérték fel a munkahely és a végzett
tevékenység során a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető valamennyi
kockázatot. A kockázatok értékelésénél a munkavállalókat érő terhelésekre – pl. szalag
mellett végzett álló-ülő munka, monotónia, a mozgásszervek fokozott terhelésével járó kézi
tehermozgatás, hőterhelés – nem minden munkáltató tért ki. Ugyanakkor a munkáltatók döntő
többsége gondoskodott arról, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és
az egészségre ártalmatlanok legyenek (műszaki, munkaszervezési intézkedések). A fokozott
hő expozícióban dolgozó munkavállalók egészségének védelme érdekében megfelelő
klímával rendelkező pihenőhelyekről gondoskodtak. A klímakörnyezet kedvezőtlen
hatásainak megelőzése céljából védőital is rendelkezésre állt.
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Jellemzően kevés figyelmet fordítottak a munkáltatók a munkavállalókat érő fokozott
pszichés terhelés, pszichoszociális kockázatok felmérésére, értékelésére, pedig a pékáru
gyártás során gyakran jelenik meg az éjszakai munkavégzés, valamint az időkényszerben
végzett munka.
Az ellenőrzött munkáltatók döntő többsége biztosította a munkavállalók számára a
foglalkozás-egészségügyi ellátást.
A munkáltatók nagy része írásban meghatározta a munkaköri alkalmassági vizsgálatok
rendjét. Előfordult, hogy a szabályozásban figyelmen kívül hagyták, hogy a nők, fiatalkorúak
és az idősödő munkavállalók alkalmatlanok, vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak az
egészségkárosító
kockázatot
jelentő
vagy
veszélyes
megterhelésekkel
járó
munkakörülmények közötti munkavégzésre.
A húsfeldolgozó tevékenységet folytató egyes munkáltatók esetében tapasztalható volt, hogy
a munkaeszközök kapcsolóinak funkció jelölései (feliratok, piktogramok) lekoptak, a
feliratozást nem pótolták, illetve azok magyar nyelven nem kerültek feltüntetésre.
A hűtőhelyiségekben a karbantartás hiányát jelezte, hogy a belső vészjelző nyomógombok
működtető eleme gyakorta törött volt, illetve hiányzott a zárszerkezet mellől a fluoreszkáló
jelzés.
A kockázatokkal szemben teljeskörű védelmet nyújtó, megfelelő védelmi képességgel bíró
egyéni védőeszközöket (például lánckesztyű, lánckötény, csúszásmentes lábbeli) általában
biztosították a munkáltatók, és azokat a munkavállalók használták is.
A hűtőházi tevékenységet folytató munkáltatóknál a munkavállalók hideg ellen védő
felsőruházatban, megfelelő védelmi képességű védőcipőben dolgoztak. Az igény szerinti
meleg védőitalt a kielégítő hőmérsékletű pihenő/melegedő helyiségben fogyasztották el.
Az ellenőrzött munkáltatók többsége gondoskodott a munkavállalók munkaköri orvosi
alkalmassági vizsgálatokon történő részvételéről, csak egy-két esetben volt szükség az
időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vélemény érvénytelensége miatt intézkedni.

6.4. Gépipar
A gépipar területén 2019. évben 4755 munkabaleset történt, ami 3,3%-kal kevesebb az előző
évi munkabalesetek számánál. Az összes munkabalesetnek a 19,7%–a azonban még így is a
gépipari ágazaton belül következett be (bár aránya mérséklődött az előző évi 21%-ról).
Figyelmeztető jel ugyanakkor, hogy az ágazaton belül bekövetkezett összes
munkabaleseteknek 0,4%-a volt súlyos munkabaleset, amelynek száma még eggyel
növekedett is. A gépiparban következett be a súlyos munkabalesetek 9,5%-a, és az ágazatban
4 munkavállaló szenvedett halálos munkabalesetet.
2019. évben a gépipari ágazatban az előző évihez képest 16%-kal kevesebb munkáltatót
(1158) ellenőrzött a munkavédelmi hatóság, amelyek során a munkáltatók 75%-ánál tártak fel
munkavédelmi szabálytalanságot, ami az előző évihez képest (71%) emelkedést mutat,
valamint szabálytalansággal érintett volt az ellenőrzött munkavállalók közel 60%-a. A
bejelentett munkabalesetek számának csökkenése nem korrelál az ellenőrzések szerint
szabálytalan munkáltatók arányával.
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A munkavédelmi hatóság ellenőrzései feltárták ugyanakkor azt is, hogy az iparágban zajló
technikai fejlődés jó hatással van a munkavédelmi kultúra alakulására. Elsősorban a nagyobb
termelési volumennel rendelkező, több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások fordítanak
több figyelmet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek
kialakítására. Ennélfogva kirívóan súlyos veszélyeztetés erre a területre kevésbé volt
jellemző. A gépiparban az autóipar, és a hozzá tartozó beszállítók jelentős arányt képviselnek.
Itt a munkaeszközök biztonsága mellett fokozott figyelmet fordítanak a munkavállalók
munkakörülményeinek fejlesztésére is. Megfigyelhetők ugyanakkor a szakképzett munkaerő
helyettesítésének, pótlásának nehézségei, a külföldi munkavállalók alkalmazása is.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek hiányosságai
elsősorban az úgynevezett kiegészítő tevékenységeknél (például karbantartás, tisztítás,
beállítás), valamint a technológiaváltás/-változtatás során jelenik meg, elsősorban kisebb
vállalkozások esetében, ahol nem tapasztalható lényegi elmozdulás a munkabiztonság
területén, amit a baleseti számok is sajnos alátámasztanak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is előforduló hiányosság, hogy a munkavédelmi
szabályokban foglalt biztonsági felülvizsgálatokat, karbantartásokat nem végzik megfelelően,
ami a műszakilag elhasználódott munkaeszközök esetében a kockázatok megnövekedését, a
munkavállalók növekvő veszélyeztetését, így a munkabaleset bekövetkezésének
valószínűségét növeli.
A munkavédelmi hatóság hasonlóan az elmúlt évekhez, több esetben tett (akár azonnali)
intézkedést a munkaeszközök esetében a veszélyes terek védelmének a biztonsági
berendezéseknek a hiányossága, kiiktatott reteszelések melletti üzemeltetés miatt, továbbá
szankciót is alkalmaztak a felelős munkáltatóval, valamint felelős személyekkel szemben. A
munkáltatók kockázatértékelésének hiányosságai is gyakori problémát jelentettek.
A munkáltatók általában gondoskodtak a zajmérések elvégzéséről a munkahely létesítésekor,
azonban arra már nem fordítottak figyelmet, hogy új munkaeszköz (pl. gép, berendezés)
beszerzése, vagy technológiaváltás esetén a mérést ismételten elvégeztessék, így műszeres
vizsgálatokkal nem tudták igazolni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörnyezet meglétét. KKV-k esetén továbbra is gyakori hiányosság a munkahigiénés
mérések elmulasztása.
A munkáltatók és munkavállalók általában nincsenek tisztában azzal, hogy egyes veszélyes
anyagok ototoxikus hatásúak lehetnek, növelhetik a halláskárosodás kockázatát. Sajnálatos
módon még a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a munkavédelmi szolgáltatást nyújtó
szakemberek sem hívták fel a figyelmet arra, hogy az ototoxikus vegyi anyagok és a
zajexpozíció együttes hatása nagymértékben károsíthatja a hallást. A zaj és a rezgések közötti
kölcsönhatásokból eredő kockázatok figyelembe vétele és értékelése is rendre elmaradt.
A hallás- és szemvédő egyéni védőeszközök viselését a munkavállalók gyakran mellőzték, a
szakaszos és rövid munkavégzésre vagy nyáron a melegre hivatkozva. Hasonló volt a helyzet
a légzésvédő eszközök viselése tekintetében is.
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6.5. Szolgáltatóipar
6.5.1. Kereskedelem, járműjavítás
Az elmúlt esztendőben az országos adatok feldolgozása szerint a kereskedelem és
járműjavítás területén összesen 2017 db munkáltatónál történt munkavédelmi ellenőrzés,
ebből a szabálytalanságban érintettek száma 1609 db volt, így megközelítőleg a munkáltatók
80%-a volt valamilyen munkavédelmi szabálysértés tekintetében érintve. A
szabálytalanságban érintett munkavállalók száma elérte a 12 134 főt, ami az érintett iparágak
teljes ellenőrzött létszámát (16 089 fő) tekintve ad 75%-ot.
A szolgáltatóipar kereskedelemi és járműjavítási szekcióiban a szervezett munkavégzéssel
összefüggő éves baleseti esetek száma összesen 2758 esetben volt regisztrált munkabaleset,
ami hasonló a korábbi évi esetszámhoz. A súlyos balesetek száma a korábbi évi 10-ről 22
esetre nőtt, a halálos balesetek száma (a korábbi 4-ről) 11 esetre nőtt. Az országos adatoknak
ez a 11,5%-a, illetve 11%-a és 13,2%-a. Az előző évhez képest a súlyos és halálos balesetek
száma több, mint duplájára nőtt a közúti munkabalesetek számának növekedése miatt.
A kereskedelmi ágazatban végzett ellenőrzések során tapasztaltak alapján elmondható, hogy
a tapasztalt szabálytalanságok rendkívül változatosak.
Folytatódott a tavalyi évben is jellemző nagyfokú fluktuáció, a munkaerőhiány, a leterhelt
munkavállalók, a rohanás, a kapkodás, az ebből fakadó figyelmetlen munkavégzés. Emellett
megfigyelhető, hogy sok új, kiváltképp mikro- és kisvállalkozás születik és egyben sok meg is
szűnik. A folyamatos változások nem kedveznek a munkavédelmi szabályok betartására
nézve. Általánosságban megállapítható, hogy azokon a munkahelyeken, ahol korábban még
nem, vagy csak nagyon régen történt munkavédelmi ellenőrzés, gyakrabban került
szabálytalanság feltárásra. Az online kereskedelem piaci részesedésének növekedésének
köszönhetően az átvételi pontokon többletmunka/terhelés jelenik meg mind fizikailag, mind
pszichésen. Az ágazatnak újabb szereplői jelentek meg, a nyugdíjasok, akikkel a fiatal,
pályakezdő és a jellemzően 40 év alatti munkavállalók pályaelhagyása miatt keletkező
munkaerőhiányt próbálják orvosolni. Az egyre több nyugdíjas-korú munkavállaló
alkalmazásával újabb biztonsági és egészséget veszélyeztető kockázatok megjelenésével kell
számolni, amit nem ritkán figyelmen kívül hagynak a munkáltatók.
A leggyakoribb veszélyforrások a tevékenység jellegéből adódó anyagmozgatással és
tárolással hozhatók összefüggésbe. Továbbra is igen gyakran probléma jelentkezik az
emelőgépek használatával (munkavédelmi üzembe helyezés, időszakos vizsgálatok
elmaradása, biztonsági berendezések működésképtelensége, kezelői jogosultság hiánya, stb.)
és a tárolóhelyekkel (eltorlaszolt útvonalak, kijáratok; áru/raktári polcok túlterhelése;
deformált vagy nem megfelelően kialakított tárolóállványok, a polcok rögzítésének és az
egyenpotenciál hálózatba csatlakoztatásának elmulasztása; rendezetlen, zsúfolt anyagtárolás;
rámpák figyelmezető festésének kopottsága; botlásveszély; elégtelen mozgástér)
kapcsolatban. Többször előfordult, hogy sérült, deformálódott létrákat vagy italos rekeszt
használtak szabályos munkaeszközök helyett, valamint több munkáltatónál a késeket
rendezetlenül tárolták, a konyhai gépek segédeszközeivel nem rendelkeztek vagy azokat nem
használták, a gépek feszültség visszatérés elleni védelmét nem valósították meg, a
hűtőhelyiségek ajtajának belső zárszerkezeteinél sok esetben hiányzott a fluoreszkáló
biztonsági jelzés.
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A kereskedelem területén a kóroki tényezők közül a fizikai munka (kézi anyagmozgatás) által
okozott terhelés volt a legjellemzőbb. Ezen terhelés a legtöbb esetben a kényszer
testhelyzettel is párosult, több kisebb balesetet előidézve. A legtöbb munkahelyen számolni
kellett a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásaival is, hőterheléssel (pl. pékáruk készítésénél),
hideg munkakörnyezetben (pl. hűtőkamrákban) vagy váltakozva hideg-meleg munkahelyen
végzett munkával. A zárt térben, a túlzsúfolt, telített raktárak általában nem rendelkeztek
természetes szellőzéssel, a mesterséges szellőztetés, a központilag vezérelt légtechnikai
berendezés nem biztosította a munkavállalók számára az optimális munkahelyi
klímakörnyezetet, amely szükséges lenne hőegyensúly fenntartásához.
Pozitívumként értékelhető, hogy a nagy áruházláncok által kidolgozott oktatási tematika már
kitért a kézi tehermozgatás előírásaira, a megfelelő testtartásban történő munkavégzés
szabályaira.
Az előírt egyéni védőeszközöket a munkáltatók gyakran nem biztosították, vagy a biztosított
egyéni védőeszköz nem volt megfelelő védelmi képességű. Továbbra is jellemző, hogy a
takarításhoz az áruházban árusított háztartási kesztyűket használták a munkavállalók.
Szintén gyakoriak a villamossággal összefüggő szabálytalanságok, mint pl. érintésvédelmi
ellenőrzések elmaradása; áram-védőkapcsolók hiánya, időszakos ellenőrzésének elmaradása;
a villamos vezetékek szabálytalan elhelyezése, vezetése; villamos csatlakozások áramütésveszélyes kialakítása; villamos kapcsolószekrény nyitva tartása vagy eltorlaszolása, sérült
villamos vezetékek, stb.).
Sokszor hiányoztak az egyéb, veszélyre figyelmeztető biztonsági jelzések, továbbá előfordult,
hogy a szociális helyiségek hiánya, vagy nem megfelelő állapota miatt kellett intézkedni.
A járműjavítás területén jellemző szabálytalanságok főként az emelőgépekkel, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatosak, de gyakoriak a villamos berendezésekkel kapcsolatos és a
karbantartás elmaradásával összefüggő hiányosságok is.
Változatlanul előfordul, hogy az emelőtargoncák illetéktelenek általi hozzáférését nem
akadályozzák meg, valamint több esetben az emelőgépeket (pl. csápos-, aknaperem emelő)
kezelői jogosultság nélkül üzemeltették, továbbá működőképes kiakadásgátló nélküli
emelőhorgokat használtak.
A villamos szabálytalanságok közül ki kell emelni az érintésvédelmi ellenőrzések hiányát és a
munkaeszközökhöz köthető érintésvédelmi hiányosságokat.
Gyakori volt az egyes munkaeszközök burkolatainak leszerelése, valamint a használaton
kívüli szerelőaknák elkerítését, lefedését elmulasztva az azokba való beesés veszélyét idézték
elő.
Tapasztalható volt egyes munkáltatóknál, hogy a fém tárolópolcok, hegesztőberendezések,
emelőgépek időszakos vizsgálatait elmulasztották.
Az egyéni védőeszközöket általában biztosítják, azok mindenkor rendelkezésre álltak,
azonban esetenként az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjével nem rendelkeztek. Más
ágazatokhoz hasonlóan a szükséges munkavédelmi oktatások esetenként hiányosak voltak,
vagy meg sem tartották azokat. A kockázatértékelések gyakran lejártak vagy általánosságokat
tartalmaztak, esetenként nem volt azonosítható a munkáltató valódi tevékenységével.
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Az évekkel korábbi létesítési feltételek szerint kialakított műhelyek számára az egyik
legnagyobb kihívást a megfelelő hatásfokú szellőzés biztosítása jelentette a zárt térben történő
motorjáratási, felület előkészítési munkálatoknál.
Több munkáltatónál az alkalmazott vegyi anyagok biztonsági adatlapjai nem voltak
megtalálhatók. A felhasznált festékek egy része vizes bázisú, azonban a hozzávaló edzők már
tartalmaznak biológiai monitorázásra kötelezett veszélyes anyagokat, de ezek a
munkahigiénés vizsgálatok gyakran elmaradtak. Szintén előfordult, hogy a szociális helyiség
hiánya, nem megfelelő állapota miatt kellett intézkedni.
6.5.2. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén összesen 562 munkáltatónál történt
munkavédelmi ellenőrzés, ebből a szabálytalanságban érintettek száma 411 volt, azaz a
munkáltatók 73%-a volt valamilyen munkavédelmi normasértés tekintetében érintve. A
munkáltatói ellenőrzéseknél a szabálytalanságban érintett munkavállalók száma 3120 fő volt,
ami a teljes ellenőrzött létszám (3885 fő) 80%-a. A szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási
iparágakban éves szinten összesen 767 esetben regisztráltak munkabalesetet, ez több az előző
évhez képest, azonban 2019. évben súlyos vagy halálos kimenetelű baleset nem volt.
A szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás alágazatokra egyaránt jellemző, hogy a vendégek
számára fenntartott helyiségekben jóval kevesebb szabálytalanság tapasztalható, mint ahol
kizárólag a munkavállalók fordulnak meg.
Vendéglátásban továbbra is gyakori, hogy nincs rögzítve a CO 2 palack eldőlés ellen, a
nyomásmérők töröttek. Gyakran találhatóak nem megfelelően karbantartott munkaeszközök,
sérült, vagy hiányos fogantyúval rendelkező főzőedények, egyenetlen felületű sérült hústőkék
is. Néhány esetben visszacsapódást megakadályozó berendezés nem működött a főzőüstöknél.
A munkahelyek vizsgálata során a legtöbb szabálytalanság a villamos berendezések
használatához kacsolódóan volt megállapítható. A konyhai elektromos berendezések, hűtők
villamos ellátását biztosító hosszabbítók külső hatásoktól védett, rögzített elhelyezése sok
esetben nem megoldott.
A fémből készült konyhai berendezési tárgyak, elsősorban a mosogatók EPH bekötésének
elmaradása miatt továbbra is gyakran kell intézkedni. Több esetben volt tapasztalható, hogy
átalakításokat követően, vagy egyes villamos csatlakozással rendelkező munkaeszközök
áthelyezése után a munkaeszközök villamos táplálását biztosító vezetékeket elvágják és azok
falból (födémszerkezetből) kinyúló elvágott végeit szigetelő szalaggal szigetelik a vezeték
visszabontása és leszerelése helyett.
Az ellenőrzések során sok intézkedést a keverő, illetve dagasztó gépek veszélyes tereit
elhatároló védőburkolatok hiánya vagy a nyitható védőburkolatok reteszelésének elmaradása,
valamint az összes villamos gépet érintően a feszültség visszatérés elleni védelem hiánya
miatt kellett meghozni. Jellemző hiányosság még a kapcsolók funkció jelölésének hiánya,
illetve a lekopott jelölések pótlásának elmulasztása is. Gyakran előfordul az egyéb
figyelmeztető jelölések hiánya, például az alacsony ajtóknál a fejsérülés veszélyére,
lépcsőknél a leesés veszélyére, a sütőnél a forró felület veszélyére figyelmeztető biztonsági
jelzések.
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A munkatér sokszor szűk, keskeny, a konyhai berendezések szabályos elhelyezésére nincs
mód, amelyből következő gyakori szabálytalanság a főzőzsámolyok háromoldali
megközelíthetőségének hiánya. Továbbra is sokszor előfordul, hogy a munkatér
padlóburkolata csúszásveszélyes, a padlóösszefolyók fedeleit eltávolítják, melynek
következtében botlásveszély keletkezik. A konyhai szellőző berendezések (ha vannak)
használaton kívüliek, vagy a kapacitásuk nem megfelelő, esetenként a szükséges
védőburkolatok hiányoztak.
A munkaterületeken történő anyagmozgatási és anyagtárolási tevékenységgel összefüggő
hiányosságok jórészt azonosak a kereskedelmi munkahelyeknél leírtakkal.
Az egyéni védőeszközök vonatkozásában különösen a hőhatás elleni védelmet biztosító
kesztyű, veszélyes anyagokkal szemben védelmet nyújtó, illetve az elcsúszás elleni védelemre
alkalmas lábbeli biztosításával kapcsolatban gyakori a hiányosság. A hő, illetve vegyi hatás
elleni védelem céljára biztosított kesztyűk esetében gyakran tapasztalható, hogy azok EK
típustanúsítvánnyal illetve EK megfelelőségi nyilatkozattal nem rendelkeznek.
A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendszerint a szükséges irányultsággal, illetve
gyakorisággal megtörténnek, viszont az ezzel összefüggő munkáltatói belső szabályozások
sokszor nem tartalmazzák az időszakos alkalmassági vizsgálatok irányára és gyakoriságára
vonatkozó szabályokat.
A munkahelyeken egészségkárosító kockázatként a veszélyes anyagok használatából
származó kémiai kockázatokkal, a kedvezőtlen ergonómiai feltételek miatt a munkavállalók
hátsérülésének kockázatával, valamint a munkahelyi klimatikus viszonyokból származó
hatásokkal kell számolni. A munkavédelmi kockázatértékelések ezen kóroki tényezők
esetében nem kielégítőek. A veszélyes anyagokkal összefüggésben csak a Biztonsági
Adatalapokból nyert információkat tartalmazzák, a kézi tehermozgatás vagy a klimatikus
viszonyokra vonatkozóan alig tartalmaznak megállapításokat.
A munkavállalók munkavédelmi oktatása gyakorta nem valósul meg. Az oktatási tematika
tartalma sok esetben hiányos, főleg a munkabiztonság területén fontos tudnivalókat
tartalmazza, a munkaegészségügyi előírásokat, úgymint a zajjal, vibrációval, veszélyes
anyagokkal, illetve a hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi
és biztonsági követelményeit nem.
6.5.3. Szállítás, hírközlés, közlekedés, logisztika
A szállítás, hírközlés, közlekedés, logisztika ágazatban 3169 munkabaleset történt, az összes
bekövetkezett munkabaleset 13,2%-át tette ki. A munkabalesetek közül 25 súlyos, ebből 11
halálos kimenetelű volt, ami a 2018-as adattal megegyező. Ami az előző évekhez viszonyítva,
még mindig az építőipar mögött a második legmagasabb, az ágazat területén ebben lényegi
változás nem tapasztalható. 2019. évben – ebben az ágazatban – a súlyos és halálos
munkabalesetek számottevő részét változatlanul a szállítás során bekövetkezett közlekedési
balesetek tették ki. Ezek egy része a nemzetközi fuvarozás területén (az országhatáron kívül)
következett be.
Az ágazat munkáltatóinak munkavédelmi ellenőrzésére az előző évinél 13%-kal több, 500
esetben került sor, amelyek közül 387-nél (77,4%) talált szabálytalanságot az ellenőrzést
végző munkavédelmi hatóság, ami 2,5%-os emelkedést mutat az előző évhez képest.
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Az ellenőrzéssel érintett 8513 fő munkavállaló közül 5975 fő (70%) volt érintve valamely
szabálytalansággal, ami az országos arányhoz (66,4%) képest kedvezőtlenebb képet ad az
ágazat munkavédelmi helyzetéről.
Közúti közlekedés/szállítás. A szabálytalan munkavégzés, a hibás, nem biztonságos
munkaeszközök legtöbb esetben a járművek javítását végző műhelyekben fordulnak elő.
Rendszeresen ismétlődő szabálytalanságok a munkáltatók elégtelen hozzáállását mutatják. Ez
meglátszik a munkabaleseti számok alakulásán is. Évek óta a leggyakrabban előforduló
szabálytalanságok például a villamos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok
elmaradása, lejárt érvényességű, hiányos kockázatértékelés, az emelőgépek szabálytalan
üzemeltetése, a megmunkáló gépek hiányosságai, villamos munkaeszközök szabálytalan
állapota. A munkahelyi kockázatok közül jellemzően az emelési, anyagmozgatási munkák
valamint a szabálytalan anyagtárolások kerültek feltárásra a munkavédelmi ellenőrzések
során.
A mikro-, és kisvállalkozásoknál üzemeltetett emelőgépek biztonsága több esetben nem
kielégítő, a legtöbb hiányosság az emelőgépek üzemeltetése és időszakos felülvizsgálataival
kapcsolatban lehetett tapasztalni. Az egyes üzemcsarnokoknál a közlekedéssel összefüggő
valamint a tárolás/rakodás szabályainak be nem tartásából következő veszélyeztetések
gyakran előfordultak, amelyek miatt az eldőlésből, leesésből adódó súlyos munkabaleset is
bekövetkezett.
A járműpark megújításának eredményeképp, a korszerűbb kialakítású tömegközlekedési
eszközök üzembe helyezésével az ergonómiai kockázatok egyre inkább háttérbe szorultak,
ugyanakkor a pszichoszociális kóroki tényezők és a fokozott pszichés megterhelések kezelése
egyre nagyobb kihívást jelentett a munkáltatók és a munkavállalók számára is. A
létszámhiány szempontjából nagy különbségek vannak a megyék/régiók között. Egyes
területeken egyáltalán nincs sofőrhiány, máshol több munkavállaló hiányzik a rendszerből. Az
időkényszerből és a szakemberhiányból adódó többletmegterhelés miatt jelentős fokozott
pszichés megterheléssel kell számolni, amelyhez hozzájárulnak a konfliktusveszélyes
helyzetek is, az agresszív, ittas vagy tudatmódosító szerek hatása alatt álló utasok támadása
miatt.
Vasúti szállítás és járműjavítás esetében munkavédelmi szempontból is a szakképzett
munkavállalói létszám csökkenése okoz gondot. A területen rendszeresen előfordul, hogy
több munkáltató munkavállalói dolgoznak ugyanazon a munkahelyen, azonban a
munkavégzés összehangolására nem fordítanak kellő figyelmet, illetve elhanyagolják azt. Ez
a kockázat növekedésében, és a bekövetkezett munkabalesetek súlyosságában is kifejeződött.
A vasút területén végzett tolatási, szét-, és összekapcsolási tevékenységek okozzák a legtöbb
veszélyhelyzetet, különösen hogy rendezési munkákat más vasúttársaságok is végezhetnek. A
bérelt létesítmények állagára, biztonságos használatára/üzemeltetésére a bérbeadók
változatlanul nem fordítanak kellő figyelmet, nehezítve a bérlők helyzetét.
A javítócsarnokokban, karbantartó műhelyekben a legfőbb egészségkárosító kockázatot
továbbra is a munkahelyi levegőt szennyező veszélyes anyagok (porok, gázok, füstök,
oldószerek) hatékony helyi elszívásának hiánya, az expozíciós mérések és biológiai
monitorozás elmulasztása jelentette.
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A vasúti kocsik takarítását (utasterek, illemhelyek tisztítása, hulladék gyűjtés-ürítés, stb.)
végző cégek a korábbi évekhez képest nagyobb gondot fordítottak a biológiai kóroki
tényezőkkel szembeni védelem fokozására. A munkavállalók gyakrabban gondoskodtak a
vasúti kocsik bútorainak, belső felületének fertőtlenítésére, amelynek során egyre ritkábban
fordult elő az egyéni védőeszközök hiánya vagy nem megfelelő védelmi képessége.
Légiközlekedés. A földi kiszolgálásban részt vevők esetében a munkavégzésből és a
munkakörnyezetből származó munkahelyi kóroki tényezők (pl. nehéz fizikai munka, a
szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai, fokozott pszichés terhelés, illetve
pszichoszociális kockázatok (pl. időkényszer alatt végzett munka, rendszeres túlóra,
felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért) hatásának „összeadódása” és az ezek
következtében fellépő elfáradás, kimerülés hozzájárulhat a balesetveszélyes helyzetek
kialakulásához. A poggyászosztályozó területén a csomagok mozgatása kézi erővel történik a
végtelenített szállítószalagról a poggyászszállító kocsikra. A kézi anyagmozgatás során 23 kg
tömeget meghaladó, akár a 30 kg-ot is elérő tömegű („heavy bag” jelölésű) poggyászokat
mozgatnak a munkavállalók.
Táv- és hírközlés. A posta sajátosságaiból adódóan legtöbb esetben a logisztika területén
következtek be munkabalesetek, azonban a szolgáltatás területén sem javult a baleseti helyzet.
Megfigyelhető a munkavállalók megnövekedett terhelése, és a fluktuáció miatti
gyakorlatlanság. Legtöbbször a külső területen történő munkavégzés esetében történnek
balesetek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a közlekedés során bekövetkező balesetekben
szerepet játszik, hogy a sok esetben túlterhelt kerékpárok, motorkerékpárok elcsúszása,
eldőlése okoz közvetlen balesetveszélyt, továbbá állandóan visszatérő probléma a
kutyatámadásból származó baleset, amikor ezekre a szituációkra nem tudnak a munkavállalók
felkészülni.
A postahivatalok többségében továbbra is az egyik legnagyobb kockázat a postai
küldemények emelése, mozgatása, ennek ellenére a hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás veszélyeinek azonosítását rendszeresen figyelmen kívül hagyták.
Pozitív változás, hogy a munkahelyeken nagyobb gondot fordítottak a kedvezőtlen klimatikus
hatások kivédésére. A munkavállalók számára biztosítva volt védőital, pihenőidő, hidegben
végzett munkavégzéshez bélelt ruházat. Nyáron a hűtött védőital elosztás úgy valósult meg,
hogy a postások a különböző telepített postai egységekben kaptak védőitalt.
Logisztika, raktározás ágazatban sok esetben felmerültek az emelőgép kezelői jogosítványok
érvényességével kapcsolatos kérdések. A jövőben a szakképzés, felnőttképzés átalakításával a
helyzet remélhetőleg normalizálódni fog, de addig is ebben a kérdésben a Munkavédelmi
Főosztály által üzemeltetett internetes oldalon közzétett részletes tájékoztató nyújt segítséget.
Szállítás területén főként az emelőgépek szabálytalan használata, az üzemeltetésével
kapcsolatos biztonsági előírások megszegése került feltárásra.
A tároló-, és állványrendszerek időszakos felülvizsgálata több esetben elmaradt.
A belsőégésű motoros tehergépjárművek és targoncák üzemeltetése során képződő
légszennyező anyagok expozíciója egészségkárosító kockázatot, nyáron a hőség jelentős
többletmegterhelést jelentett a munkavállalók számára a nem megfelelő szellőzési
viszonyokkal rendelkező, korszerűtlen raktárépületekben.
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A raktározási munkaterületeken még mindig jellemző, hogy egyes munkavállalók nem
rendelkeznek érvényes időszakos munkaköri alkalmassági véleménnyel. Több esetben a
bemutatott gépkezelői jogosítványokban az orvosi vizsgálat érvényessége lejárt, amellyel
mind a munkáltató, mind a munkavállaló csak az ellenőrzés időpontjában szembesült.
6.5.4. Energiaellátás, Vízellátás, Szennyvízkezelés, Hulladékgazdálkodás
A 2019-es esztendőben az országos adatok feldolgozása szerint, az energiaellátás és
vízellátás, szennyvízkezelés, valamint a hulladékgazdálkodás területén összesen 148 db
munkáltatónál történt munkavédelmi ellenőrzés, ebből a szabálytalanságban érintettek száma
99 db volt, azaz a munkáltatók 67%-a volt valamilyen munkavédelmi szabálytalanság
tekintetében érintve. Az előző évhez viszonyítva ez 8%-os csökkenést mutat. A munkáltatói
ellenőrzéseknél a szabálytalanságban érintett munkavállalók száma elérte a 2008 főt, ami az
érintett iparágak teljes ellenőrzött létszámát (2594 fő) figyelembe véve, annak 77%-át adja.
Az adatokat összehasonlítva az egy évvel korábbi hasonló ellenőrzési területtel
megállapítható, hogy ezen a téren minimálisan 4%-os csökkenés tapasztalható, azaz ennyivel
csökkent azoknak a munkavállalóknak a száma, akik a munkavédelmi hiányosságok miatt
veszélyeztetettségnek voltak kitéve.
A szolgáltatóipar energiaellátás, vízellátás, szennyvízkezelés, valamint a hulladékgazdálkodás
szekcióiban a szervezett munkavégzéssel összefüggő baleseti esetek száma éves szinten
összesen 1176 esetben volt regisztrált munkabaleset, ebből 12 esetben volt súlyos és 4 esetben
pedig halálos kimenetelű a munkabaleset.
Az áramszolgáltatók az irányítási, teljesítményelosztási és adminisztrációs feladatokon kívül
csak az elosztó-állomások kezelését és hibaelhárítási tevékenységet végzik, azonban ez
munkabiztonsági szempontból kevésbé veszélyes. Nagyobb veszélyeztetéssel, inkább a
hálózatok karbantartásánál, szerelésénél, és egyéb kiszolgáló tevékenységeknél kell számolni.
Ahogy manapság már több iparágban is megszokott, úgy az energiaszolgáltatói iparágban is
jelentős arányt képviselnek a kiszervezett munkavégzések.
Az energiaellátás, vízellátás, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás területén kiemelt
figyelmet fordítanak az időjárás viszontagságai között végzett területi javító munkák során a
munkavállalókat érő kedvezőtlen hatások megelőzésére (pl. munkaszervezési
intézkedésekkel, védőitallal, hideg elleni védőruházattal).
A szennyvízkezelés során felhasznált vegyi anyagokról készült kémiai kockázatértékelés még
mindig hiányos.
A szennyvíztisztító, hulladékgyűjtő telepeken a biológiai kockázatbecslés évenkénti
megismétlése gyakran elmaradt. A védőoltásra kötelezettek körét nem minden munkáltató
határozta meg írásban.
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6.6. Egészségügyi, szociális ellátás
Az egészségügyi és szociális ágazatban a munkabalesetek száma ugyan nőtt az előző évhez
képest (2018.évben 1604, 2019.évben 1704 baleset történt), de mind a súlyos, mind a halálos
baleset esetszáma csökkent (2018. évben 7 súlyos, 5 halálos baleset történt, 2019. évben 4
súlyos, 2 halálos esetet regisztráltunk).
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az egészségügyi intézményekben általában elkészítik a
biológiai kockázatértékelést és az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy
hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából
eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek
tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló jogszabályt ismerik és
döntően betartják. A szociális intézményben viszont gyakori hiányosság a biológiai
kockázatértékelés hiánya, vagy nem teljeskörűen történő elkészítése. A tevékenység során az
ápoló-gondozó munkakörben foglalkoztatott munkavállalók használnak éles vagy hegyes
eszközöket (tűket, kanülöket, stb.). Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján még mindig
előfordul a szociális intézményekben, hogy visszahelyezik a védőkupakot a használt tűre, és
így helyezik a rendszeresített gyűjtő edényekbe. A rossz gyakorlat miatt előfordultak
tűszúrásos balesetek, sajnos szakképzés keretében foglalkoztatott tanulók esetében is.
Az egészségügyi és a szociális ellátást nyújtó intézmények konyha helyiségeiben előfordult,
hogy a fémszerkezetek villamos biztonsági követelményei nem teljesültek. Legtöbbször a
konyha részlegeken található fémszerkezetek villamos hálózatba való bekötése, egyen
potenciálra hozása nem történtek meg. Néhány helyen a forró felület érintésére vonatkozó
figyelmeztető jelölések a konyha részlegeken a sütők és ételmelegítők, a mosoda
helyiségeknél a mángorló készülékeken hiányoztak.
A szociális ellátás területén a gondozottak ellátását végző munkavállalók részére nem mindig
biztosított megfelelő szociális helyiség, és nem mindig gondoskodnak a betegek
mozgatásához
(emeléséhez,
forgatásához)
szükséges
segédeszközökről.
A
kockázatértékelések és a belső munkavédelmi szabályzatok a hátsérülések kockázatát
csökkentő intézkedésekre sokszor nem tértek ki, megelőző intézkedéseket nem tartalmaznak.
A korábbi évekhez hasonlóan gyakori azoknak a munkabaleseteknek a száma is, amelyek a
betegek (gondozottak) agresszív viselkedése miatt következtek be.
A szociális otthonok mosodáiban előfordult, hogy a szennyezett és tiszta ruha külön tárolása
nem volt megoldva. A munkavállalók részére a szennyes ruha kezeléséhez egyéni
védőeszközök, például védőkesztyűk nem voltak biztosítva. A szociális foglalkoztatókra
jellemző, hogy a foglalkoztatottak sajátos egészségügyi állapotára és szükségleteire kiemelt
figyelmet fordítanak.
A munkaeszközök megválasztásánál, a munkahelyek kialakításánál a biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtése prioritást élvez, az ergonómiai szempontokat
figyelembe veszik. A szükséges munkavédelmi szempontú dokumentációk rendelkezésre
álltak, munkaegészségügyi szakember közreműködését minden esetben dokumentálták. A
foglalkoztatottak munkavédelmi oktatása az ellenőrzött munkáltatóknál igazolt módon
megtörtént.
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6.7. Oktatás
Az országos adatok feldolgozása szerint a 2019-es évben az oktatás területén összesen 50 db
munkáltatónál került sor munkavédelmi ellenőrzésre, amiből a szabálytalanságban érintettek
száma 34 db volt.
A munkabalesetek száma ezen a területen az éves adatok alapján összesen 963 esetben volt
regisztrált munkabaleset, amiből 1 eset volt súlyos kimenetelű, halálos munkabaleset nem
volt.
A helyszíni ellenőrzések, valamint a bekövetkezett munkabalesetek vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a tapasztalt hiányosságok megegyeznek az oktatott szakmákban
tapasztalhatóakkal. Ezen felül gyakori probléma volt többek között a karbantartás elmaradása
(pl. beázó épületek, áramütésveszély). Gyakori az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos
hiányosságok és a munkavédelmi oktatási tematikák hiányossága, elavultsága, az oktatás
elmaradása. A gyakorlati képzési helyeken a szakoktatók nem kísérik folyamatosan
figyelemmel a tanulók tevékenységét, gyakran előfordul, hogy a tanulók felügyelet nélkül
végeznek
veszélyes
munkafolyamatot,
vagy
használnak
veszélyes
munkaeszközöket/anyagokat, annak ellenére, hogy a tanulók nem kellő tapasztalata és
jártassága miatt nagyobb a munkabalesetek bekövetkezésének valószínűsége.
A munkavédelmi dokumentációk jellemzően tartalmilag kifogásolhatóak voltak (általános
jellegű információkat tartalmaztak, az oktatási intézményekben fellelhető specifikumokra nem
tértek ki).
A képzés során látott, tanult dolgok beépülnek a tanulók tudatába, így a tanulókat is érintő
szabálytalanságok esetében a tanulóknak már az lesz a természetes, hogy sérült, törött,
balesetveszélyes munkaeszközökkel és egyéni védőeszközök nélkül is lehet dolgozni.
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7. Az egyéni védőeszköz ellátás és használat
2019. évben a Munkavédelmi Főosztály látta el az egyéni védőeszközök megfelelőségét
értékelő szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat, illetve működtette
a Kijelölést Előkészítő Bizottságot. 2019. év végén négy hazai bejelentett szervezetet tartottak
nyilván.
Magyarországon tavaly 488 db EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadására vagy módosítására
került sor. A munkavédelmi hatóság honlapján elérhető a megfelelőségértékelő szervezetek
valamint EK-típustanúsítványok, illetve az EU-típusvizsgálati tanúsítványok nyilvántartása.
A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is jelentős számú intézkedést kellett hoznia a
hatóságnak az egyéni védőeszközök hiányával és állapotával kapcsolatban. Az egyéni
védőeszköz biztosításának hiánya és a védőeszközök expozíció szempontjából vizsgált nem
megfelelősége jelentették a leggyakrabban felmerülő hiányosságokat.
A hatóság tapasztalatai szerint a munkáltatói oldalon sok esetben még mindig nehézséget
okoz a jogszabályi előírások helyes értelmezése, az egyéni védőeszközökre vonatkozó
szabályozás összeállításának szakszerűsége. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az egyéni
védőeszközökre vonatkozó szabványoknak több mint a fele csak angol nyelven áll
rendelkezésre.
A gazdálkodó szervezetek több mint a felénél azonban a szabályozás nincs összhangban a
tevékenységgel, pl. nem azt az egyéni védőeszközt adják, mint amit szabályoztak. Az egyéni
védőeszközök kiválasztásának alapját képező kockázatbecslés gyakran nem mennyiségi
mérésen alapul, hiányos, nem teljeskörű, érdemi információkat mellőző. Ebből következően
az elkészített egyéni védőeszköz juttatási szabályzat sem felel meg a vonatkozó jogszabály
előírásainak.
Ágazatonként vizsgálva, az egyéni védőeszközök hiánya állandó problémát jelent az
építőiparban. Sok esetben a munkáltatók még mindig nem biztosították a munkavállalók
számára a magasban végzett munkavégzéshez a leesés elleni egyéni védőeszközöket, vagy ha
ezeket biztosították is, azok használatát már nem követelték meg. Az építési kivitelezési
munkaterületen jelen lévő munkairányítók gyakran nem viselték a szükséges egyéni
védőeszközöket (pl. védősisak, védőbakancs), rossz példát mutatva így az ott dolgozó
munkavállalóknak.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján, sok esetben nem történik meg a védőeszközök
használatára vonatkozó gyakorlati ismeretek elsajátítását szolgáló oktatás, valamint az egyéni
védőeszközök tisztítására, karbantartására vonatkozó ismeretek átadása, továbbá az egyéni
védőeszközök helyes tárolása sem megoldott.
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8. A
Nemzeti
Népegészségügyi
Központ
Munkahigiénés
és
Foglalkozás-egészségügyi
Főosztály által végzett munkavédelmi kutatás és
tudományos munka
„Munkaképességi index hazai bevezetése” elnevezésű projekt időarányos feladatainak
megvalósítása: szakirodalom gyűjtés, ismételt kapcsolatfelvétel a Finn Munkaegészségügyi
Intézettel.
A fokozott ólomfelszívódással kezelt munkavállalók vizsgálati eredményeinek retrospektív
elemzése.
Foglalkozási betegségek valós gyakoriságának becslése alternatív adatbázisok
felhasználásával. Szinkronizáció az EU-OSHA mozgásszervi betegségek projekttel.
A helyileg ható vibráció által okozott mikrocirkulációs zavar vizsgálata kutatás folytatása.
PIMEX rendszer: egy új verziójú (kölcsön) rendszer kipróbálása valós körülmények között.
A váltó- és egyműszakos (éjszakai) munkavégzés okozta igénybevétel vizsgálata HRVanalízis módszerével.
Kristályos szilícium-dioxid okozta tüdődaganatok kockázatának becslése bányászok körében
– metaanalízissel, hazai morbiditási adatok epidemiológiai célú feldolgozásával, biológiai
dózisbecslés módszerével.
A Piarista Rend Magyar Tartománya által létrehozott KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és
Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ pilot kutatási és módszertani munkájában való
közreműködés.
Színtévesztők vizsgálata Farnsworth D15, színsorba rakó teszttel a nemzetközi módszertant
követve. A regisztrált mérési adatok tudományos feldolgozása.
Daganatos megbetegedésben szenvedők foglalkozás-egészségügyi rehabilitációja. Javaslatok
a jó gyakorlatra.
Egészségmenedzsment a foglalkozás-egészségügyben. Javaslat a jó gyakorlatra.
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9. A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat működése
A tanácsadás a normatív követelmények ismertetésére, a helyes munkahelyi gyakorlat
bemutatására, a munkabiztonsággal és a munkaegészségüggyel kapcsolatos kérdésekre terjed
ki. A munkavédelmi tanácsadás két területen folyt, egyrészt a Fővárosi és Megyei Járási
Hivatalok munkavédelmi hatóságain, valamint az PM Munkavédelmi Információs
Szolgálatán (a továbbiakban: MISZ) keresztül.
A Járási Hivatalok munkavédelmi hatóságain 2019. év folyamán 1992 db volt a tanácsadások
száma (ez összesen 2569 db kérdés megválaszolását foglalta magába), míg a MISZ-nél
összesen 1585 db volt a tanácsadások száma (ez összesen 1873 db kérdés megválaszolását
foglalta magába). Mindez egyértelműen igazolja a munkavédelmi szakmai tanácsadás iránt
megnyilvánuló érdeklődést.
Az év során, a legtöbb kérdés továbbra is a munkahelyen történt balesetek kivizsgálásával, a
baleseti események minősítésével, a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével kapcsolatban
merült fel. Továbbra is nagy számban tettek fel kérdéseket a szakképzettség, gépkezelői
jogosultság témakörében.
Sokan kértek információt az egyéni védőeszközökre vonatkozó ismeretekkel kapcsolatban is.
Megnőtt az érdeklődés a munkaeszközök biztonságára vonatkozó ismeretek, az alkalmassági
vizsgálatok és a kockázatértékelés iránt.
A munkaegészségügy témaköréből az alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatban érkezett a
legtöbb megkeresés. Továbbá a fent említett témakörben a munkaterek hőmérsékletével,
klímával kapcsolatos előírásokkal és a foglalkozási megbetegedés és/vagy fokozott expozíció
kivizsgálásával, bejelentésével kapcsolatban volt nagyszámú érdeklődés.
Az információt kérők közül igen jelentős a munkavédelmi szolgáltatást végző munkavédelmi
szakemberek száma.
Az egyéni vállalkozók, a kisvállalkozások vezetői is rendszeresen kérnek tanácsot.
A munkavállalók jellemzően akkor jelentkeznek, ha sérelem éri őket, de egyre többen
tájékozódnak a munkakörülmények biztonsági előírásai iránt is.
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10.Nemzetközi kapcsolatok
Az uniós tagságból eredő kötelezettségek és lehetőségek határozták meg azt a munkát,
amelyet az európai munkavédelem szervezeti keretein belül a Munkavédelmi Főosztály
szakmai bázisára építve az európai szervezetekbe delegált kollégák végeztek.
Folyamatosan részt veszünk az európai szabályozás, tájékoztatás kérdéseinek megvitatásában
és végrehajtásában a munkavédelem területén. Az Európai Bizottság mellett működő
Munkavédelmi Tanácsadó Bizottság (a továbbiakban: ACSH) kormányzati tagját, az Európai
Munkavédelmi Ügynökség (a továbbiakban: EU-OSHA) Igazgatótanács kormányzati tagját,
valamint a Munkafelügyeleti Vezető Tisztségviselők Bizottságának (a továbbiakban: SLIC)
magyar tagját a Munkavédelmi Főosztály delegálja.
A SLIC évente kétszer tartja plenáris ülését az Európai Unió soros elnökségét ellátó
tagállamban. Ennek megfelelően 2019-ben Romániában, majd Finnországban került sor a
plenáris ülésre, amelyen valamennyi európai uniós tagállam képviselője részt vett. A SLIC
plenáris ülésein megtárgyalta többek között, hogy milyen munkavédelmi tárgyú ellenőrzési
kampányokra kerüljön sor a tagállamokban, és mely tagállamokban tartsanak audit jellegű, a
munkafelügyeleti rendszert érintő értékelési tevékenységet. A tematikus napok témái voltak a
munkavédelem integrálása az oktatás minden szintjén, valamint a jövő munkavégzési formái
és a nemzeti munkavédelmi hatóságok.
Franciaország munkavédelmi hatósági tevékenységének értékelését végző, 7 tagállam
delegáltjaiból álló csoportot a Munkavédelmi Főosztály delegáltja vezeti. A vizsgálat
előkészítése és fő tartalmi irányának megvitatása megkezdődött, a technikai lebonyolítással
kapcsolatos egyeztetését követően 2020-ra lett beütemezve az országértékelés.
A Strategic Management/Enforcement munkacsoport keretében működtetett Knowledge
Sharing Site (a továbbiakban: KSS) ismeretmegosztó honlap a tagállamok munkavédelmi
hatóságai részére biztosít ismeret- és tapasztalatcserére szolgáló közös platformot. 2019-ben
összesen 34 témában cseréltek információt egymás között a tagállamok.
A SLIC munkacsoportjai közül a MACHEX és a CHEMEX munkacsoportokban vesz részt a
Munkavédelmi Főosztály egy-egy képviselője.
A SLIC MACHEX munkacsoportja a munkahelyek biztonságát érintő Gépirányelv hatálya
alá tartozó gépeket érintő uniós jogalkotásban és a témakörhöz tartozó EU szabványok
előkészítésében javaslatot tesz azok módosítására, illetve más műszaki jellegű problémák
megoldásában is szerepet vállal. A 2019. évi főbb témák és kérdések az alábbiak voltak:
•

•
•

A DG EMPLOYMENT jelentése – a MACHEX számára a SLIC-től eredő fontos
kérdések – tájékoztatás a létrákkal és az emelőgépekkel kapcsolatos segédletek
állapotáról.
A digitalizálással és robotizáció eredményeképpen újonnan felmerülő munkahelyi
biztonsági és egészségügyi kockázatok.
A lézerberendezések használatára vonatkozó kockázatértékelési módszer, figyelembe
véve az új ICNIRP segédletet.
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A CHEMEX munkacsoport közreműködik a kémiai kóroki tényezőket érintő uniós
jogalkotásban, a munkavédelmi kampányok előkészítésében, valamint a hatósági
tevékenységet támogató útmutatók és tájékoztató anyagok összeállításában. A munkacsoport
2019. évi programjában érintett legfontosabb témakörök a rákkeltő és mutagén anyagokra
vonatkozó 2004/37/EK irányelv legújabb módosításai (3. csomag), a belélegezhető kristályos
szilícium-dioxiddal, valamint a hegesztési füstökkel kapcsolatos, munkavédelmi felügyelők
számára készített útmutatók, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (a továbbiakban:
ECHA) való együttműködés voltak a REACH-CLP területén.
Az útmutatók elkészítésében és a fordítás szakmai lektorálásában közreműködött a CHEMEX
Munkacsoport Munkavédelmi Főosztály által delegált magyar tagja is.
A SLIC ismeretmegosztó KSS rendszerében tájékoztatást adtunk a kristályos szilíciumdioxiddal kapcsolatos útmutató magyarországi alkalmazásáról és a fogtechnikai
munkafolyamatok során képződő porexpozíció kockázatairól is.
A Munkavédelmi Főosztály delegálja az EU-OSHA Igazgatótanácsának kormányzati tagját
és póttagját, aki részt vesz az Igazgatótanács ülésein, döntéshozatali eljárásaiban, amely
elsősorban az EU-OSHA szakmai és pénzügyi tevékenységeinek rövid- és hosszútávú
tervezését, a megvalósításról szóló jelentések elfogadásának szavazását jelenti.
A Munkavédelmi Főosztály működteti az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontját. Az évente
megújítandó megállapodás keretében az EU-OSHA egy keretrendszeren belül támogatja
tagállami rendezvények (konferenciák, szemináriumok, filmvetítések, sajtótájékoztatók)
megvalósítását, az EU-OSHA üzeneteinek átadását, a munkavédelmi információ terjesztését
(tájékoztató anyagok, sajtóközlemények, kampány útmutatók, filmek). A Nemzeti
Fókuszpontok feladata az EU-OSHA tevékenységeiben való aktív részvétel, a tagországi
információk szolgáltatása, a jelentések véleményezése, az információs anyagok fordításának
nyelvi ellenőrzése, szakértők delegálása munkacsoportokba, stb.
2018-19. évi „Egészséges munkahelyek – Kezeljük helyesen a veszélyes anyagokat!” című
kampányhoz kapcsolódóan konferenciákat szerveztek, áprilisban a Munkavédelmi
Világnapon 150 fő részvételével, októberben az Európai Munkavédelmi Héten 100 fő
részvételével. Kisebb szemináriumok is megrendezésre kerültek (Nyíregyháza, Békéscsaba,
Kerepes). Lebonyolították a kampányhoz kapcsolódó Helyes Gyakorlat pályázat
magyarországi fordulóját, a nyerteseknek a rendezvényeken lehetőséget biztosítottak
pályázatuk bemutatására. Szeptemberben a Kutatók Éjszakáján az Óbudai Egyetemmel közös
szervezésben a Lipcsei Dokumentumfilm-fesztivál „Marina” című díjnyertes filmjét vetítették
le. Számos EU-OSHA publikáció elkészítésében, magyar fordításának ellenőrzésében vettek
részt.
2019. szeptember 12-én az Európai Munkavédelmi Ügynökség magyar illetve szlovák
Nemzeti Fókuszpontjai együttműködésének keretében 3 tagú szlovák delegáció érkezett
Budapestre. A látogatás célja tapasztalatcsere a Nemzeti Fókuszpontok tripartit
működtetéséről. A szlovák delegáció a hazai Fókuszpont hálózati ülésén is részt vett.
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Az Európai Bizottság mellett működik a Munkavédelmi Tanácsadó Bizottság (Advisory
Committee on Safety and Health at Work) (a továbbiakban: ACSH) amely szakmai
munkájával segíti a Bizottságot a munkavédelem területén alkalmazandó jogszabályok,
bizottsági programok előkészítésében, stratégiák és prioritások tervezésében. Az ACSH
kormányzati tagjaként és póttagjaként részt veszünk a munkavédelmet érintő irányvonalak
meghatározásában, munkacsoportok mandátumának és jelentéseinek elfogadásában, a nemzeti
adatok előkészítésében és szolgáltatásában.
A Nemzeti ILO Tanács munkájában a Kormányzati oldal tagjaként a Munkavédelmi
Főosztály vezetője vesz részt. 2019. december 18. napján Budapesten tartották meg az ILO
100 éves fennállása alkalmából szervezett tripartit konferenciát. A jubileumi konferencia az új
típusú munkahelyekre, a digitalizáció kihívásaira és a megoldásokra hívta fel a figyelmet.
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11.A Munkavédelem Nemzeti Politikája
A Kormány a 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozat formájában jóváhagyta a Munkavédelem
Nemzeti Politikáját (a továbbiakban: MNP), melynek célja, hogy az eredményei hatékonyan
járuljanak hozzá a munkakörülmények fejlesztéséhez, a munkavállalók munkavégző
képességének megőrzéséhez, az egészségben eltöltött életévek növeléséhez, egyben
Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Az MNP 2016-2022-ig határozza meg a
hazai munkavédelem prioritásait, összhangban az Európai Unió aktuális, a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 2014-2020 közötti stratégiájával. Az MNP
öt fő feladatot tűz ki, melyeken belül számos további feladat is meghatározásra került.
Az MNP-ben megfogalmazott feladatok eredményes végrehajtása érdekében 2019-ben az
alábbi előrelépések valósultak meg:

11.1.

A vállalkozások versenyképességének fejlesztése

Az MNP egyik kiemelt célja, hogy a KKV-k minél inkább képessé váljanak hatékony és valós
kockázatmegelőzési intézkedések alkalmazására. Ennek megvalósulása érdekében az alábbi
feladatok kerültek meghatározásra:
 Munkavédelmi feladatokat támogató ingyenes online eszközök bevezetésének
támogatása:
• A GINOP-5.3.4-16 projekt („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése”) keretében
ágazatspecifikus (kiskereskedelem, vendéglátás, egészségügy, építőipar, közlekedés,
stb.) elektronikus munkavédelmi és munkaegészségügyi módszerek is kidolgozásra
kerülnek, melyek a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek
fejlesztését, támogatását segítik.
2019-ben a közlekedési ágazathoz kapcsolódóan jelent meg az alábbi online
alkalmazható kockázatfelmérési eszköz:
- Földön, vízen, levegőben – Online munkavédelmi kockázatfelmérés közúti
teherszállítást végző gépjárművezetők, gépjármű karbantartók, hajóskapitányok,
matrózok,
légijármű-vezetők,
légiforgalmi
irányítók,
mozdonyvezetők,
forgalomirányítók részére.
• A digitalizációt, az online kommunikációt célzó szakmai rendezvények:
- 2019.10.12. napján, Miskolcon megtartott Digitális Jólét Fórum - Állami ellenőrzés
és digitalizáció. Az állam a legnagyobb adatgazda, működése során olyan mértékű
információt kezel, amely megköveteli a lehető legfejlettebb technikai, technológiai
és szervezési megoldások alkalmazását.

62

 Hatékony munkahelyi egészségvédelmi
kialakításának ösztönzése

és

biztonsági

irányítási

rendszer

• A GINOP-5.3.4-16 projekt keretében már az MNP kihirdetésének évében meghirdetésre
került a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR)
bevezetésének ösztönzése, támogatása. A lehetőséggel az alábbi szervezetek éltek:
-

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete,

-

Vasas Szakszervezeti Szövetség valamint az

-

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos
Szövetsége.

 A jól bevált gyakorlatok ismertetése, cseréjének ösztönzése
A vállalkozások versenyképességének fejlesztése területén a jól bevált gyakorlatok
ismertetését, cseréjének ösztönzését is szükséges támogatni. A vállalkozások
munkavédelmi célú fejlesztési eredményeinek megosztása hozzásegíti a kisebb,
tapasztalatlanabb vagy kezdő vállalkozásokat saját munkakörülményeik fejlesztéséhez. A
helyes gyakorlatok megosztása 2019-ben az alábbi rendezvényeken került a középpontba:
- 2019.04.25. napján megtartott „Helyes gyakorlatok a veszélyes anyagok kezelésében”
című konferencia. Az EU-OSHA „Egészséges munkahelyek – Kezeljük helyesen a
veszélyes anyagokat” című kétéves kampányához kapcsolódó konferencián
bemutatásra kerültek a Helyes Gyakorlat Díj magyarországi díjazottai és pályázataik.
- 2019.05.09. napján megtartott „A biztonság energiája” című, - a MAVIR Zrt.-vel
közösen szervezett - rendezvény célja a nagyvállalat helyes gyakorlatának bemutatása
volt beszállítók és más kisvállalkozások számára. A MAVIR-nál tartott szakmai
előadásokat gyakorlati bemutató követte a cég Kerepesi Elosztó Állomásán.
- 2019.11.12.-2019.11.13. között Bilbaóban megtartott, az EU-OSHA „Egészséges
Munkahelyek – Kezeljük helyesen a veszélyes anyagokat” című kampányát lezáró
rendezvénye, melynek keretében a Helyes Gyakorlat Díjak ünnepélyes kiosztására és
bemutatására is sor került.
A GINOP 5.3.4.-16 projekt keretében a bányászat és kőfejtés ágazatban jó példákat
összegyűjtő kiadvány készült munkavédelmi és munkaegészségügyi kockázatok és
megoldások témában.
 A társadalombiztosítás
kidolgozása

baleset-biztosítási

ágának

kialakításáról

koncepció

A
társadalombiztosítás
balesetbiztosítási
ága
kialakításának
célja
a
munkakörülmények fejlesztésére irányuló megfelelő munkáltatói ösztönző rendszer,
amelynek köszönhetően javulhatnak a munkakörülmények, csökkenhet a munkahelyi
balesetek, foglalkozási megbetegedések száma, ezáltal nőhet a vállalkozások
versenyképessége. A GINOP-5.3.7-VEKOP-17 projekt („Jogszerű foglalkoztatás
fejlesztése”) egyik tervezett eleme a koncepció elkészítése.
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11.2.A munkavállalók munkavégző képességének megőrzése
 A pszichoszociális kockázatokra visszavezethető munkahelyi hiányzások
csökkentésére kidolgozott módszereknek végső soron a munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések számának csökkenését kell elérniük. A GINOP 5.3.4-16 pályázat
keretében a pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatos, ágazatspecifikus összefoglalók
is kidolgozásra kerültek.
Oktatás
- Munkahelyi stressz és kiégés. Ön is érintett? – Munkahelyi stressz-felmérés az
oktatásban dolgozóknak
Villamos berendezés gyártása
- Módszertani segédanyag az ágazatra jellemző munkahelyi pszichés terhelés
kockázatértékeléséhez
- Pszichés terhelés a munkahelyeken – a stresszkezelés lehetőségei
A vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás
- Amit érdemes tudni a munkahelyi pszichoszociális tényezőkkel kapcsolatban
 A foglalkozási eredetű mozgásszervi megbetegedések és daganatos megbetegedések
foglalkozási eredetének megítélésére irányuló kutatások ösztönzése és a kutatási
eredmények népszerűsítése program végrehajtását a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt
projekt támogatja.
 Az új ergonómiai módszerek kidolgozásának ösztönzése és támogatása programpont
megvalósításához a GINOP 5.3.4-16 pályázat keretében ágazatspecifikus összefoglalók
kerültek kidolgozásra.
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
Ergonómia a munkahelyeken
Villamos berendezés gyártása
Ergonómia a munkahelyeken

11.3.

Munkavédelmi képzés, oktatás

 A munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési rendszerének (és
adatbázisának kidolgozása) elnevezésű feladat a munkavédelmi szakemberek
regisztrációját, ismereteinek folyamatos szinten tartását és fejlesztését célozza meg. Az
Országos Munkavédelmi Bizottsággal a konzultáció elkezdődött, az Mvt. felhatalmazás
megjelent.
 A munkavédelemre, a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó ismeretek
bővítése az oktatásban feladat célja a megelőzés-tudatos szemlélet formálása.
Ágazatonként és ezen belül szakmánként szükséges megalapozni a munkavédelmi
képzések és oktatások alapanyagait.
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A témához kapcsolódó rendezvények 2019-ben:
- 2019.04.24.-2019.04.26. között Budapesten megtartott a Foglalkozás-egészségügyi
Ápolók Európai Szövetségének 7. Nemzetközi Kongresszusa. Egészséges
munkahelyek - Kezeljük helyesen a veszélyes anyagokat! - EU-OSHA Kampány
bemutatása.
-

2019.09.23.-2019.09.28. között megrendezett Biztonság Hete programsorozaton
való részvétel. Cél a tanulók biztonságtudatos magatartásának kialakítása. Az
országos programsorozat megnyitóját szeptember 23-án a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen rendezték meg. Az ezt követő országjáró rendezvény minden
megyében várja a 9-14 éves korosztály tagjait, akik közül több tízezren
találkozhatnak a széleskörű együttműködés szereplőivel.
-

2019. 10.17. napján Budapesten megtartott, „Az „Egészséges munkahelyek –
Kezeljük helyesen a veszélyes anyagokat” témájú kétéves kampány
zárókonferenciája. Az eseményen a kétéves kampány célkitűzéseinek
megvalósulásáról, a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól, a bejelentett
foglalkozási betegségek kivizsgálásáról, az aktuális EU szabályozásról, a
veszélyes anyagok szabályozásával kapcsolatos vállalati tapasztalatokról és a
prevenció laborvizsgálati eszközeiről esett szó.

-

2019.11.07. napján Egerben megtartott, MAVESZ Kongresszus. Vegyiparra
vonatkozó munkavédelmi helyzet áttekintése; hazai és EU-s munkavédelmi
jogszabályok várható módosításai.

A kémiai biztonságára vonatkozó ismeretek bővítése volt a munkavédelmi terület fő témája a
Biztonság Hete tematikus programhéten 2019 szeptemberében.
Az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar
Biztosítók Szövetsége által megrendezett Biztonság Hetére szeptember 23-28. között került
sor. Az országos programsorozat megnyitóját szeptember 23-án a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen rendezték meg. Az ezt követő országjáró rendezvény minden megyében
megszólította a 9-14 éves korosztály tagjait, akik közül több tízezren találkozhatnak a
széleskörű együttműködés szereplőivel.
A hét záróeseményének már hagyományosan Újbuda Önkormányzata adott otthon a Bikás
parkban, szeptember 28-án.
A diákok számára készített tájékoztató kiadványok az általános munkavédelmi tudnivalókon
túl, a kémiai biztonsággal kapcsolatos alapvető ismereteket, és a vegyi anyagok különböző
szakmákban való felhasználásának veszélyeit foglalták össze. A kisebbeknek a
munkavédelem megismerését segítő játékok segítették a felkészülést.
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A Munkavédelmi Főosztály honlapjára az alábbi tájékoztatók kerültek ki:
- Amit a munkahelyek kémiai biztonságáról tudni kell! – tájékoztató felső tagozatos
tanulók számára;
- Veszélyes anyagok előfordulása egyes szakmákban – tájékoztató felső tagozatos tanulók
számára;
- A munkahelyen előforduló veszélyes anyagok helyettesítése – EU-OSHA tájékoztató;
- Tájékoztató az „Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése”
kampányzáró konferenciájáról (2019.04.25.) – EU-OSHA.
A GINOP 5.3.4-16 pályázat keretében is publikálásra kerültek a témához kapcsolódó
tájékoztatók.
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
- A kémiai biztonságról közérthetően
A vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás
- Munkahelyi kémiai kockázati tényezők, és azok jelentőségének bemutatása
- Veszélyes anyagok a vízkezelés területén
 A sérülékeny csoportba tartozó, valamint az atipikus foglalkoztatási formákkal
érintett munkavállalókat érintő foglalkozási kockázatok csökkentése érdekében
ismeretanyagok összeállítása és célzott eljuttatása szükséges az érintett munkáltatókhoz.
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében tervezett ennek megvalósítása.

11.4.

Tájékoztatás, kommunikáció

 A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető foglalkoztatást segítő tájékoztatók és
kiadványok készítése
A Munkavédelmi Főosztály a munkavédelem állami tájékoztató rendszerének
működtetésével rendszeresen, időszerű és szakszerű információkat juttat el az
érdeklődők - elsősorban a KKV-k és a mikrovállalkozások képviselői - részére. A
tanácsadás 2019-ben 5425 kérdés megválaszolását jelentette.
2019-ben a Munkavédelmi Főosztály a honlapján az alábbi tájékoztatókat, jelentéseket,
közleményeket tette közzé:
-

Tájékoztatók a munkabalesetek alakulásáról (negyedévente);
Jelentések a munkavédelmi hatóság ellenőrzési tapasztalatairól (negyedévente);
02.26. Tovább csökkent a halálos munkabalesetek száma az agráriumban;
05.02. Vizsgálati szempontok a „sütő- és cukrászati tevékenységek” célvizsgálatához
– tájékoztató;
05.31. Az Európai Bizottság útmutatója a zaj valamint a vibráció csökkentéséről;
06.12. Tájékoztató a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről;
06.12. Felhívás a hőségben végzett munka veszélyeivel kapcsolatban – a III. fokú
hőségriasztás alatt kiemelten fontos megelőző intézkedések;
06.18. Figyelemfelhívás a méh- és darázscsípés veszélyeivel kapcsolatban;
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- 06.27. Az Európai Bizottság munkavédelmi útmutatója a mezőgazdaság,
állattenyésztés, kertészet és az erdészet területére;
- 07.04. Az építőipari ágazatban dolgozók védelme érdekében két éves, országos
tájékoztató kampány indul;
- 07.04. Fókuszban az építőipar – első a munkavégzés biztonsága – szórólap,
kampányútmutató;
- 07.04. Általános munkavédelmi tájékoztató építőipari ágazatban tevékenykedők
részére;
- 07.09. Az Európai Bizottság útmutatója az egészségügyi dolgozókat érintő
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatokról;
- 08.22. Felhívás a must erjedésének veszélyeivel kapcsolatban;
- 08.23. Összefoglaló jelentés a sütő- és cukrászipari tevékenységek munkavédelmi
célvizsgálatáról (2019. május 6. – június 7.);
- 08.29. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság mindenkit érint – EU-OSHA
tájékoztató;
- 09.24. Elindult a Biztonság Hete tematikus programhét;
- 09.26. A mesterséges nanoanyagok munkahelyi kezelése – EU-OSHA tájékoztató;
- 10.03. Tájékoztató munkavédelmi kiadványok felső tagozatos diákok számára;
- 10.17. Varga Mihály pénzügyminiszter jóváhagyta a nemzetgazdaság 2018. évi
munkavédelmi helyzetéről szóló jelentést;
- 11.13. Közlemény a 2020. évi munkavédelmi ellenőrzésre vonatkozó országos
hatósági ellenőrzési tervről;
- 12.03. Közlemény a 2020. évre szóló munkavédelmi ellenőrzési irányelvekről;
- 12.04. Angol nyelvű tájékoztató az alapvető munkavédelmi ismeretekről, külföldi
munkavállaló magyarországi munkavégzése esetére;
- 12.12. Tájékoztatás tanulságos munkabalesetekről.
2019-ben a Munkavédelmi Főosztály munkatársai az alábbi, fontosabb rendezvényeket
szervezték vagy vettek részt azokon előadóként:
01.15. Szeged, 2019. évi országos hatósági ellenőrzési terv és az ellenőrzési
irányelvek
o Csongrád megye – Nyílt napon való részvétel, előadás tartása.
03.28. Békéscsaba, A megelőzés fontossága
o A Békés Megyei Kormányhivatallal közös szervezésben lebonyolított
rendezvény.
o Megalakult a Békés Megyei Munkahelyek Biztonságáért Munkacsoport.
04.25. Munkabalesetben elhunytak világnapja
o Heves
megyei
Kormányhivatal,
Munkavédelmi
Nyílt
Nap:
A
munkaegészségügyi szaktevékenység gyakorlati megvalósítása.
o Békés megyei Kormányhivatal, Munkavédelmi Nyílt Nap: A megelőzés
jelentősége – hatósági tapasztalatok.
04.26. Budapest, Munkavédelmi Emléknap, Szakszervezetek Háza
Minden megyében évi 2 alkalommal Nyílt Napot szervezett a munkavédelmi
hatóság
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- 05.09. Gyöngyös, MAJOSZ Munkavédelmi Konferencia: Munkavédelem és technikai
fejlődés, új kihívások, innovatív megoldások
05.17. Biztonságtechnika 2019 – Továbbképző szeminárium
- 05.22. Budapest, 3M Leesés elleni védelem, magasban/mélyben történő munkavégzés
- 06.06. – 07. Siófok, Munkavédelmi Képviselők XXV. Országos Fóruma
- 09.16. Nyíregyháza, Az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontjának és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal közös munkavédelmi konferenciája. Megalakult a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkahelyek Biztonságáért Munkacsoport
- 09.27. Budapest, Kutatók éjszakája. A Lipcsei Dokumentumfilm Fesztivál díjnyertes
filmjét vetítették le, majd a nézők segítségével következtetéseket fogalmaztak meg a
munkában tapasztalható globális hierarchiával összefüggésben
- 10.09. Debrecen, Szelet a vitorlába pályaválasztási és szakképzési kiállítás
- 10.10. – 11. Bükfürdő, Munkavédelmi és tűzvédelmi konferencia. Aktualitások és
változások a munkavédelemben
- 11.12. Budapest, A zoonózisok aktuális kérdései; A tudományos ülés az állatról
emberre terjedő fertőző megbetegedések (pl. Nyugat-nílusi láz, kullancsencephalitis,
Lyme-kór, anthrax) aktuális helyzetét ismertette.
- 11.28 Budapest „A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)
továbbfejlesztése” című kiemelt projekt zárókonferenciája.
A konferencián bemutatásra került a NATéR, amely a klímaváltozás hatásait elemzi.
- 12. 18. Budapest Digitális jövő az egészségnevelésben.
Az egészségnevelés fő színterei. Megfelelő iskolakultúra kialakításának
szükségessége. Az emberi kommunikáció, illetve a példaképek jelentősége.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia is előírja az államigazgatás
szervezetrendszerének egyszerűsítését és működési hatékonyságának növelését. Ennek
kapcsán 2019 év végén a Munkavédelmi Főosztály társhatósági workshop-ot
szervezett az operatív vezetők kapcsolatának erősítése céljából. A workshop-ra
résztvevőt delegált az ORFK, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, a
Honvédelmi Minisztérium, az Iparbiztonság, a Fogyasztóvédelem, a NAV, a MÁK
Egészségbiztosítási részlege, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a PM
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya, továbbá az Országos Munkavédelmi Bizottság
két ügyvivője is részt vett a záráson.
A GINOP 5.3.4.-16 projekt keretében elkészült kiadványok, tájékoztatók, útmutatók,
oktatási segédanyagok listája ágazati bontásban:
Egészségügy
Kézikönyv a szociális ágazatban munkát vállalók és munkáltatók részére
Kézikönyv az egészségügyi ágazatban munkát vállalók és munkáltatók részére
Munkavédelmi ismeretek a szociális ágazatban dolgozók részére
Munkavédelmi ismeretek az egészségügyi ágazatban dolgozók részére
Építőipar
A munkavédelem, a foglalkozás-egészségügyi rendszerátalakítási irányai

68

Oktatási ágazatban
Becsengetés előtti ellenőrzőlista – A balesetmentes és biztonságos tantermi
munkáért
Gumiipar
Általános viselkedési szabályok és legfontosabb munkavédelmi előírások
Munkaegészségügyi tájékoztató füzet – a gumiipari ágazatban
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyaga
Általános munkavédelmi tájékoztató füzet
Ágazatspecifikus képzési tananyag
Mi a teendő baleset, rosszullét esetén
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok
Villamos berendezés gyártása
- Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyaga
- Munkavédelmi képviselők képzési tananyaga a villamos berendezés gyártása
ágazatban
- Összefoglaló táblázat a vállalkozások részére a működés során kötelező jelleggel
teljesítendő minimális munkavédelmi előírásokról
Acélgyártás:
Segédletek a munkavédelmi képviselők képzéséhez
o A magasban végzett munka
o Anyagmozgatás a munkahelyen
o Egyéni védőeszközök
o Ionizáló sugárzás és elektromágneses terek
o Kockázatértékelés
o Munkabalesetek kivizsgálása
o Munkaegészségügyi feladatok és megvalósításuk
o Munkahelyek és munkaeszközök követelményei
o Munkavédelmi alapok
Kiskereskedelem
Munkabaleset – Üzemi baleset, avagy legfontosabb tudnivalók munkavállalók
számára
Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben
A munkaidő, pihenőidő szabályai betartásának foglalkozás-egészségügyi hatásai
A munka ára, avagy megfizethető-e a munkavállaló egészsége?
Mezőgazdaság
Mezőgazdasági erdészeti munkát végzők kockázatai
A vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás
Amit érdemes tudni az extrém klimatikus viszonyok közötti munkavégzésről
Amit érdemes tudni a munkahelyi biológiai kockázati tényezőkkel kapcsolatban
Legfőbb érték az ember, ezért tartsa szem előtt.
Használd az egyéni védőeszközöket!
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-

Munkavédelmi tananyag a vízellátás, szennyvízelvezetés, kezelés ágazatban
Munkavédelmi kérdések – válaszok

11.5.

Munkavédelmi tárgyú kutatás, fejlesztés

 A GINOP 5.3.4.-16 projekt keretében több munkavédelmi tárgyú kutatás indult,
tanulmány készült. 2019-ben az alábbi publikációk, beszámolók készültek el.
- Kutatási jelentés – Egészségügyi ágazat specifikáció
- A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása ágazatban végzett kutatás
eredményeinek összefoglalása
- A villamos berendezés gyártása ágazatban végzett kutatási tanulmány
- A vasúti munkavégzés kockázatainak felmérése
- Globális felmelegedés hatása az erdő- és mezőgazdaságban dolgozó munkavállalók
egészségi állapotára
- Munkabiztonság a mezőgazdaságban ágazatspecifikus tanulmány
- A
vízellátás,
szennyvíz
gyűjtése,
kezelése,
szennyeződésmentesítés ágazatban végzett kutatási jelentés

hulladékgazdálkodás,

 A GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt kiemelt fontosságú kutatásokat és
tanulmányokat is támogat:
- A klímaváltozás közvetlen- és közvetett egészségi hatásainak (pl. napszúrás, hőguta,
hőkimerülés, a zoonózisok gyakoribb előfordulása), valamint a hőhullámokra
visszavezethető többlethalálozások kockázatának vizsgálata, valamint elemzése a
meteorológiai adatok függvényében;
- A munkavállalók átlagéletkorának emelkedésével kapcsolatos munkavédelmi
kihívásokra vonatkozó tanulmány;
- Atipikus munkavállalási formák munkavédelmi vonatkozásai Magyarországon;
- A foglalkozási eredetű mozgásszervi megbetegedések foglalkozási eredetének
megítélésére irányuló kutatás;
- Tanulmány a munkáltatók adminisztratív terhei csökkentésének és a
munkavédelem jogi szabályozása egyszerűsítésének lehetőségeire, az intézkedések
hatásainak előrejelzésére;
- A foglalkozási eredetű daganatos betegségekkel kapcsolatos hazai valós helyzet
felmérése, az előidéző okok feltárása, a daganatos megbetegedések foglalkozási
eredetének felismerésére alkalmas eljárások fejlesztése;
- Az OiRA (online
Magyarországon;

kockázatértékelési
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rendszer)

bevezetésének

lehetőségei

- A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat érintő foglalkozási kockázatok
csökkentése, valamint a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő
munkavállalók munkavégzésénél a fogyatékosság és a megmaradt munkaképességek
figyelembevételével a munkavégzés körülményeinek meghatározása, kialakítása, a
munkahelyi felszerelések, a munkavégzést segítő technológiák, a fogyatékossággal élő
munkavállalók technikai segédeszközei, a megváltozott munkaképességű
munkavállalók munkahelyen történő közlekedését, tájékozódását segítő technikai,
szervezési megoldások feltárása;
- A társadalombiztosítás önálló baleset-biztosítási ágának kialakítására vonatkozó
koncepció kidolgozása.
Fent nevezett tanulmányok és kutatások tartalmi elvárásait a Munkavédelmi Főosztály
határozta meg.
A GINOP-5.3.4-16 projekt („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése”) keretében
számos ágazatspecifikus kutatás indult a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság
helyzetéhez, szerepéhez és lehetőségeihez kapcsolódóan.
 A munkavédelmi hatóság és a helyi érdekképviseleti szervek, valamint a nemzetközi
munkavédelmi szervezetek közötti együttműködés fejlesztése szükséges. A
Munkafelügyeleti Vezető Tisztségviselők Bizottságában (SLIC) való részvétel magyar tagját és póttagját a Munkavédelmi Főosztály delegálja. A SLIC CHEMEX
munkacsoportban való közreműködés. A MACHEX munkacsoportban való
közreműködés. Részletesen a 10. fejezetben.
 A V4 országok munkavédelem irányításáért felelős vezetőinek értekezlete a
nemzetközi együttműködés fejlesztése érdekében Budapestet követően 2019.06.04.
napján, Kassán került megszervezésre. A közel 30 fő részvételével megrendezett
tanácskozáson a Munkavédelmi Főosztály is részt vett. A négy ország delegációinak
vezetői a megelőzésről és a munkavédelem népszerűsítésének lehetőségeiről osztották
meg tapasztalataikat.
 A Szerb Köztársaság Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociális
Minisztériuma
meghívásából
Bodó
Sándor,
a
Magyar
Köztársaság
Pénzügyminisztériumának államtitkára a Magyar Országos Munkavédelmi Bizottság
ügyvivőivel a munkavédelem állami irányítása és a tripartizmus témakörét vitatták meg.
 Országos és helyi érdekképviseleti szervek szakmai támogatása a Munkavédelmi
Főosztály részéről az alábbi rendezvényeken valósult meg:
- Az Országos Munkavédelmi Bizottság negyedévente megtartotta üléseit
- 04.16. Budapest, MABISZ, A munkavédelmi helyzet, okok, tapasztalatok
- 05.30. Kecskemét, Országos Foglalkozás-egészségügyi Kongresszus, Munkabiztonság
helyzete 2019-ben
- 07.04. Budapest, Az építőipari ágazatban dolgozók védelme érdekében két éves,
országos tájékoztató kampány nyitórendezvénye az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetségével közös szervezésben
- 09.17. – 19. Egerszalók, Munkavédelmi Szakemberek VIII. Országos Fóruma
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- 09.26. Budapest, Szabványok alkalmazásával
munkavédelmi hatóság tapasztalatai

kapcsolatos

előírások

és

a

- 10.29. Budapest, ÉTOSZ: A munkavédelmi képviseleti rendszer feladatai,
jogosítványait érintő közelmúltbeli változások, a jogalkalmazás során adódó teendők,
ajánlások a munkavállalói érdekképviseletek számára.
- 11.04. Munkavédelmi Workshop a hazai társhatóságok és érdekképviseleti szervezetek
részvételével.
Az Mvt. 17. § (3) bekezdése szerint a munkavédelem irányításában, hatósági
tevékenységében jogkörrel rendelkező állami szervek feladataik ellátása során
együttműködnek egymással, valamint a közigazgatási szervekkel, a munkáltatók és
munkavállalók érdekképviseleti szerveivel.
A munkavédelmi hatóság társhatósági együttműködésének alapját, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendeletben előírt hatósági ellenőrzési terv és összevont ellenőrzés
képezi. A munkavédelmi hatóság esetenként más hatósággal közösen is végez
vizsgálatot, illetve más szervezetekkel is együttműködik, tájékoztatást vagy
adatszolgáltatást végez.
A munkamegbeszélésen az alábbi szervezetek vettek részt:
o PM Munkavédelmi Főosztály
o PM Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
o BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
o Fogyasztóvédelem
o Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Főosztály
o Magyar Államkincstár, Egészségbiztosítási Főosztály
o Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
o Nemzeti Adó- és Vámhivatal
o Országos Rendőr-főkapitányság
o PM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
- 12.03. Budapest, 60 éves a munkavédelmi szakember képzés – jubileumi Konferencia
Visszatekintés a felsőfokú és a középfokú képzés 60 évére. Elismerések átadása a PM,
a Honvédelmi Minisztérium, az Országos Munkavédelmi Bizottság, a BME
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar és az Országos Munkavédelmi Képző és
Továbbképző Kft. részéről.
− 12.18. Hegesztés Munkavédelme – Hegesztés Biztonsága Munkacsoport ülése
Új Biztonsági Szabályzat kidolgozásán dolgozik a munkacsoport.
 A ÉVOSZ-szal egyeztetést kezdeményezett a Munkavédelmi Főosztály, melybe a
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályt is bevonta. Az augusztus 22-ei megbeszélés során
többek közt az ÉVOSZ csatlakozott a Munkavédelmi Főosztály által kezdeményezett
építőipari munkavédelmi kampányhoz. Megítélésük szerint megyénként 10
munkavédelmi felügyelői páros (azaz megyénként 20 fő) folyamatos ellenőrzésére lenne
szükség az építőipar területén, és a felügyelőknek speciális építőipari szaktudással kellene
rendelkezni.
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Javasolták, hogy a kommunikációra több figyelmet fordítson a szaktárca. Ezen kívül a
szankciók tekintetében szigorítást kértek, pozitív ösztönzők megfontolását is kérték és a
munkavédelmi jogszabályok egyszerűsítésére is javaslatot fognak tenni. A
munkavédelmi szolgáltatók adatbázisának létrehozása kapcsolódik a szakember
képzéshez. A műszaki specifikáció 2019-ben elkészült.
 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók adatbázisának létrehozása terén az EMMI
rendelkezik kompetenciával.
 Az integrált munkavédelmi hatóság szakmai, működési feltételeinek erősítéséhez
szintén a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt nyújt támogatást. A szakügyintézők
szakmai továbbképzése, valamint az új belépők naprakész oktatása érdekében 2019-ben
elkészült 6 db, - korábban a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A
munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”
elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében kidolgozásra került - tankönyv
jogszabályi aktualizálása, átdolgozása, korszerűsítése.
- Alapvető munka-egészségügyi ismeretek – laborgyakorlat
- Alapvető munka-egészségügyi ismeretek - elméleti alapok I.
- Alapvető munka-egészségügyi ismeretek - elméleti alapok II.
- Egyes feldolgozóipari eljárások munkavédelmi követelményei
- Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek
kivizsgálása
- Munkahelyek kialakítása, Szaktevékenységek
Szakmai továbbképzések, melyeken a Munkavédelmi Főosztály munkatársai előadóként
vettek részt.
− 10.02. és 11.06. Budapest, Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs
Főosztály; Orvos továbbképző nap: Munkahelyi kockázatok, foglalkozási
megbetegedések
A foglalkozási megbetegedések kivizsgálásának rendszere, munkahelyi kockázatok
szerepe az egészségkárosodások kialakulásában.
− 10.3 – 4. Gárdony, GINOP 5.3.7 „JOGSZERŰ FOGLALKOZTATÁS
FEJLESZTÉSE” - Munkavédelmi Szeminárium
− 10.30. Budapest, a Kormányhivatalok vezetőinek tartott szakmai értekezlet, valamint a
GINOP 5.3.7 „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”című kiemelt projekt keretében a
Munkavédelem Nemzeti Politika Eredményei konferencia
A tudomány és a technika gyors fejlődésének köszönhetően az egyes ágazatokban
bevezetett új technológiák, technikai újítások miatt elengedhetetlen a szakügyintézők
naprakész tudásának a fejlesztése. Ennek megvalósítása érdekében 2019-ben 17
munkavédelmi tananyag kidolgozása kezdődött meg.
 A kockázatalapú ellenőrzési stratégia alkalmazásának bevezetése és fejlesztése című
feladat végrehajtását a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt támogatja.
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 A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó, 24 irányelvet
alkalmazó, teljes hazai joganyag átfogó értékelése, a meglévő jogszabályok
egyszerűsítésének célja a nemzetközi munkavédelmi előírások hazai megvalósítása,
koherenciájának megteremtése.
A 89/391/EGK irányelvvel összhangban a Munkavédelmi Főosztály folyamatosan végzi a

munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó joganyag átfogó értékelését.
Az Mvt. és a munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek számos ILO egyezmény és
ajánlásra épülve magukba foglalják a 89/391/EGK irányelv, valamint az egyedi
irányelvek rendelkezéseit.
2019. évben a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről
szóló 1958. évi 111. számú egyezménnyel (ratifikáció 1961. június 20.) kapcsolatosan
készítettünk háttéranyagot a 2020. évi nemzeti jelentéshez. Felülvizsgáltuk a jogi
szabályozást. Az Mvt., valamint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet változtatására nem volt emiatt szükség. Az NM rendelet összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz:
− a Tanács 92/85/EGK irányelve a terhes dolgozók, valamint a nemrégen szült, illetve
szoptató dolgozók munkahelyi biztonságának és egészségének javítására irányuló
intézkedések bevezetéséről, valamint
− a Tanács 94/33/EGK irányelve a fiatalok munkahelyi védelméről rendelkezéseivel.
A rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek,
valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i
2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Magyarország által nem ratifikált ILO egyezményekről készítendő 2020. évi nemzeti
jelentés kapcsán az alábbi nemzetközi standardokra vonatkozóan készítettünk
háttéranyagot 2019. évben.
− 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és
életkörülményeiről
− 157. sz. Ajánlás a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és
életkörülményeiről
− 189. sz. Egyezmény a házi munkások tisztességes munkakörülményeiről
− 201. sz. Ajánlás a házi munkások tisztességes munkakörülményeiről
Az Európai Bizottság 2016. május 13-án megtette az első lépést a foglalkozási eredetű
daganatos megbetegedések visszaszorítása érdekében, a munkájuk során rákkeltő
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 2004/37/EK irányelvet módosító jogalkotási javaslat első csomagjának
előkészítésével.
A 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi
irányelvet (Karcinogének 1. csomag, a továbbiakban: 2017/2398 irányelv) 2017.
december 12-én fogadták el. A 2017/2398 irányelv a keményfaporok és 13 vegyi anyag
foglalkozási expozíciós határértékének felülvizsgálatára, illetve módosításra vonatkozik.
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2019. január 16-án hirdették ki a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv
módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban:
2019/130 irányelv). A 2019/130 irányelv, amely a 2004/37/EK irányelv módosításának
második csomagja (Karcinogének 2. csomag) további 8 rákkeltő anyaggal pl. triklóretilén, etilén-dibromid, dízelmotor-kipufogógázok egészíti ki a foglalkozási expozíciós
határértékek listáját.
A 2017/2398 irányelv és az 2019/130 irányelv átültetése során:
- az Európai Uniós jogi aktusoknak való megfelelés céljából hatályát veszti a
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet és helyette új ITM rendelet megalkotására került sor.
− módosul a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet.
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12.Melléklet - Minisztériumok és önálló szervezetek
beszámolóinak összefoglalója
Jelen melléklet azon szervezetek beszámolóit szemelvényezi, amelyeknek a munkavédelem
területén kiemelt szerepük van, illetve az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozóan az Mvt. alapján eltérő, kiegészítő szabályozást alkalmazhatnak.

12.1.

Belügyminisztérium

A belügyi ágazat, így a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
(Rendőrség, Katasztrófavédelem, Büntetés-végrehajtás, Terrorelhárítási Központ, Nemzeti
Védelmi Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság) és a nem rendvédelmi szervek (BM hivatali szervezetei, Országos Vízügyi
Főigazgatóság /OVF/) munkavédelmi tevékenysége jogilag egyaránt szabályozott keretek
között folyik.
2019. évben nem történt olyan központi intézkedés a belügyi ágazatban, amely a tárca
felelősségi körébe tartozó munkáltatók munkavédelmi helyzetének javítását irányozta elő.
A belügyi ágazathoz tartozó szervek többségénél rendelkezésre állnak a szakszerű és
hatékony munkavédelmi tevékenységhez szükséges személyi feltételek. A munkavédelmi
szakemberek által végzett belső munkavédelmi ellenőrzések száma 5056 volt (rendvédelmi
szerveknél:4698, nem rendvédelmi szerveknél: 358), amely az előző évhez (4752) viszonyítva
emelkedést mutat és meghaladja a 2016-ban végrehajtott ellenőrzések számát (4976) is. Az
ellenőrzések többsége a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem szerveinél
történt.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó nem rendvédelemi szerveknél a külső „civil”
munkavédelmi hatóság által lefolytatott ellenőrzések száma 2 volt, amelyekre az OVF
központi és területi szerveinél került sor. A külső hatóság az átfogó ellenőrzések során
mindkét esetben tárt fel hiányosságokat (pl. veszélyes anyagok elkülönített tárolásának
megoldása, leesés elleni kollektív védelem hiánya, közfoglalkoztatott oktatási naplóhoz
tematika helyszínen tartása). Az eljáró hatóság a hiányosság megszüntetésére kötelezte a
munkáltatót, amelynek az érintett szerv eleget tett. A rendvédelmi szerveknél 2019. évben a
munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben kijelölt munkavédelmi hatóságok által tartott ellenőrzések száma 7
volt, amelyet a büntetés-végrehajtás munkavédelmi hatósági szerve folytatott le. A
munkavédelmi hatósági ellenőrzéseken a hatóság hiányosságot nem állapított meg.
A katasztrófavédelem jelentése szerint, a tárgyévben 3 megyei kormányhivatal képviselői az
országos közfoglalkoztatási program keretében tartottak célellenőrzést 5 megyei szervnél. Az
ellenőrzés során munkavédelmet érintő hiányosság nem került megállapításra. A „civil”
munkavédelmi hatóság képviselői 2019. évben nem folytattak ellenőrzést a büntetésvégrehajtás szerveinél.
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A belügyi szerveknél évek óta kiemelt feladatként kezelték a munkavédelmi oktatást annak
érdekében, hogy a személyi állomány és a közfoglalkoztatottak egyaránt elsajátítsák az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ismereteket,
valamint ennek keretében elsősegélynyújtás oktatásában is részesüljenek. A nem
rendvédelmi szerveknél összesen 21 702 fő vett részt munkavédelmi oktatáson (előzetes,
ismétlődő, soron kívüli, elsősegélynyújtó), amely az előző évhez (2018.év: 19 644) képest
emelkedést mutat, ebből a személyi állomány létszáma 8801 fő, a közfoglalkoztatottak száma
12 901 fő volt. Legnagyobb számban az OVF-nél került sor mind a személyi állomány, mind
pedig a közfoglalkoztatottak oktatására. Az oktatások előre összeállított tematika alapján
történtek, külön speciálisan a közfoglalkoztatásban résztevőkre vonatkozóan, előtérbe
helyezve a munkavédelmi előírások szigorú betartásának fontosságát, a jelentési
kötelezettséget, illetve a munkabiztonsági óvintézkedéseket. A rendvédelmi szerveknél –
beleértve a közfoglalkoztatottakat is – 91 406 fő vett részt előzetes, ismétlődő és soron kívüli
munkavédelmi oktatáson valamint elsősegélynyújtás oktatáson, amely az előző évi adathoz
(103 018) viszonyítva csökkenést mutat.
A nem rendvédelmi szerveknél a foglalkozás-egészségügyi ellátást külső egészségügyi
szolgáltatók látják el. A foglalkoztatottak döntő többsége (60%-a) közfoglalkoztatott, s csak
mintegy negyede (40%-a) tartozik a szervek személyi állományába, illetve az állományba
felvételre jelentkezők körébe. A rendvédelmi szerveknél a foglalkozás-egészségügyi feladatot
ellátó szolgáltatók, illetve a rendvédelmi alapellátó egységek nagy hangsúlyt fektettek az
alkalmassági vizsgálatok végzésére, a megelőzési-, illetve gondozási tevékenységre, valamint
a munkakörhöz kötött védőoltások megszervezésére és beadására. Tárgyévben 2 foglalkozási
megbetegedés (1 zaj okozta halláskárosodás, 1 mozgásszervi megbetegedés) került
elismerésre a rendvédelmi szerveknél. A belügyi ágazatban fokozott expozíció nem
következett be.
Pozitívan értékelhetőek a nem rendvédelmi szerveknél 2019. évben bekövetkezett
munkabalesetek statisztikai adatai, ugyanis a munkanapkieséssel járó 69 esetszám az előző
évekhez (2018. év 109; 2017. év 112; 2016. év 186; 2015. év 162) képest csökkenő tendenciát
mutat. Ugyancsak örömteli tény, hogy az előző évektől eltérően a tárgyévben, az OVF területi
szervénél nem fordult elő halálos kimenetelű munkabaleset. A munkabalesetekkel
összefüggésben lévő felmentési napok száma a személyi állomány vonatkozásában 512 nap,
a közfoglalkoztatottak esetében 859 nap, összesen 1371 nap, amely az előző évekhez (2018.
év 1870 nap; 2017. év 4582 nap; 2016. év 4709 nap) képest nagymértékű csökkenést mutat. A
rendvédelmi szervek vonatkozásában összesen 818 szolgálati- és munkabaleset történt ez a
szám csökkenést mutat az utóbbi hat év (2018. évben 909; 2017. évben 1059; 2016. évben
874; 2015. évben 902; 2014. évben 1048, 2013. évben 929) esetszámaihoz képest. A 818
szolgálati- és munkabalesetből 662 a hivatásos állomány körében, 147 a nem hivatásosok
körében, 9 pedig a közfoglalkoztatottak körében következett be. A 818 bekövetkezett
balesetből eredő sérülések közül 571 (8 napon belül gyógyuló) könnyű, 247 súlyos (8 napon
túl gyógyuló) eset következett be. A tárgyévben, a nem rendvédelmi szervekhez hasonlóan,
nem történt halálos kimenetelű szolgálati baleset. A súlyos sérülések száma a 2013-2017.évi
adatokhoz képest csökkenő tendenciát mutat. A balesetek többsége szolgálati szakmai
feladatok, kiképzési feladatok, járművek közrehatásából adódó ütközés, borulás, gázolás,
továbbá kötelező sportfoglalkozás, gyalogos közlekedés, kézi erővel végzett munka,
anyagmozgatás közben történtek.
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A balesetek kivizsgálása és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak
szerint történt. Szolgálati- és munkabalesetekkel kapcsolatos felmentési napok száma a teljes
személyi állomány vonatkozásában 24 431 nap volt. A felmentési napok száma 2018. évhez
(26 658), 2017.évhez (28 004) csökkenést, míg 2016. évhez (24 263) 2015. évhez (23 749)
kifejezett emelkedő tendenciát mutat. A 24 431 nap munkanapkiesés megoszlását vizsgálva a
hivatásos állomány 20 571 napot, a nem hivatásos állomány 3798 napot, a közfoglalkoztatott
állomány 62 napot volt távol a munkahelyétől szolgálati-, illetve munkabaleset miatt.
A tárgyévben a kormányhivatalok és a vízügyi igazgatóságok együttesen 536 balesetet
jelentettek, melyek közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyekkel történtek. A
kormányhivatalok által jelentett balesetek száma 493, míg a vízügyi igazgatóságok 43
esetszámot jelentettek. A kormányhivatalok által jelentett 536 bekövetkezett balesetből eredő
sérülések közül 529 (8 napon belül gyógyuló) könnyű sérüléssel járó, 6 súlyos (8 napon túl
gyógyuló) és 1 halálos kimenetelű eset következett be munkavégzés közben. A
közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2018. évben 134 296 fő, 2019. évben 105 440 fő volt,
tehát a létszámuk 21,5%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan a balesetek száma 2018. évben
összesen 682, míg 2019. évben összesen 536 eset volt, ami 21,4%-os csökkenést jelent.
Összességében megállapítható, hogy a közfoglalkoztatottak számának csökkenésével a
közfoglalkoztatottakat ért balesetek száma is arányosan csökkent.
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes államtitkára tárgyévben a PM
Munkavédelmi Főosztályának felhívása alapján közleményt adott ki a hideg
munkakörnyezetben szükséges megelőző intézkedések témakörében. A közfoglalkoztatási
jogviszonyban álló személyek munkavédelmi tájékoztatásával kapcsolatban megemlíthető,
hogy a Belügyminisztérium irányításával 2015-ben elindított közfoglalkoztatási portálon
folyamatosan elérhető a Tájékoztatók között a Munkavédelem blokk (2019-től
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/munkavedelem1 címszó alatt), amely a közfoglalkoztatás
alapvető munkavédelmi tudnivalóiról szóló tájékoztató anyagait tartalmazza. A
közfoglalkoztatás alapvető munkavédelmi tudnivalóiról szóló link további három részterületre
(linkre) oszlik:
• Tájékoztatás a közfoglalkoztatás alapvető munkavédelmi tudnivalóiról
• Biztonságos közfoglalkoztatás – Szakmai segédlet dolgozók és brigádvezetők számára
• Biztonságos közfoglalkoztatás – Szakmai segédlet közfoglalkoztatók számára
A tárgyévben olyan új technológia nem került bevezetésre, valamint új kockázati tényező sem
jelentkezett, amely veszélyeztette volna a személyi állomány egészségét, biztonságát, és
amelyre a munkavédelmi hatóságnak fokozott figyelmet kell fordítani.
A munkavállalók egészségét, biztonságát és a munkakörülményeket érintő ágazati döntések
meghozatalába és a belső intézkedések véleményezésébe az érintett érdekképviseleti szervek
bevonásra kerülnek.
A hazai iskolarendszerű oktatásból kikerülő fiatalok munkavédelmi ismereteinek
színvonalával kapcsolatosan tapasztalataink a középfokú tanintézetek vonatkozásában
vannak, amelyek alapján azt állapítottuk meg, hogy a korábbiakhoz képest kevesebb
hiányosság jelentkezik e téren.
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12.2.

Honvédelmi Minisztérium

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként tovább folyik a
Honvédség képességeinek fejlesztése és a logisztikai rendszer modernizálása. Megkezdődött
továbbá a laktanya-rekonstrukciós program is, mely tényezők összetettsége és egymásra
épülése biztosítja a személyi állomány tagjai számára a megfelelő szolgálatteljesítési, és
munkakörülményeket, a korszerű elhelyezési és tárolási feltételeket, lehetővé téve ezzel
egyidejűleg a meglévő, valamint a rendszerbe kerülő új technológiák és hadfelszerelések
megfelelő elhelyezését, működtetését és technikai kiszolgálását is.
A szolgálatteljesítési és a munkakörülmények helyzete kielégítő, összességében a korábbi
évekhez képest tovább javult, köszönhetően elsősorban az új beruházásoknak, a végrehajtott
eszközbeszerzéseknek, és – nem utolsó sorban – a megfelelő munkabiztonsági szakember
ellátottságnak. A munkaegészségügyi szaktevékenység ellátás, és a foglalkozás-egészségügyi
alapellátás feltételrendszerének további fejlesztése szükséges. Komplex hatósági
(munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi) célellenőrzés keretében a Honvédség által
üzemeltetett konyhakomplexumok teljeskörű ellenőrzésére került sor, ami magába foglalta a
szükséges intézkedések kiadását is.
A honvédelmi alkalmazotti jogállás kialakítása jelentős többlettevékenységet eredményezett a
szabályozás és a végrehajtás terén egyaránt. Komoly kihívást jelentett továbbá az önkéntes
tartalékos állomány létszámának jelentős bővülése – tekintettel az állomány életkorának és
katonai szakmai kompetenciáinak heterogén összetételére – különösen a kiképzés, felkészítés
keretében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos szolgálatteljesítés
követelményeinek, munkavédelmi szabályainak oktatása és begyakoroltatása terén. Ezen
kihívások kezelése nem érintette a civil munkavédelmi hatóság közreműködését.
A Honvédségnél működő szakszervezetek (HOSZ, HODOSZ) az ágazati érdekképviseleti
rendszer keretei között – Honvédségi Érdekegyeztető Fórum – az év során is részletesen
tájékoztatásra kerültek a munkavállalók egészségét, biztonságát, valamint a szolgálatteljesítési
és a munkakörülményeket érintő helyzet alakulásáról, így közvetlenül volt lehetőségük
véleményüket kifejteni, elképzeléseiket, javaslataikat képviselni, kérdéseiket megfogalmazni.
Külön kiemelendő, hogy a szakszervezetek képviseltették magukat a munkavédelmi
érdekképviseleti rendszer kialakítása, a munkavédelmi képviselők megválasztása és
felkészítése terén is.
A Honvédség katonai szervezeteinél több mint 100 munkavédelmi képviselő került
megválasztásra. A megválasztott munkavédelmi képviselők alapfelkészítése ágazati szinten,
összevont formában került végrehajtásra, melynek során az Országos Munkavédelmi
Bizottság munkavállalói és munkaadói oldalának ügyvivői is megosztották tapasztalataikat, és
beszámoltak a „helyes gyakorlat” kialakítását segítő megoldási lehetőségekről, a
munkavédelmi érdekképviseleti rendszer kiépítését és működtetését illetően.
A katonai szak- és felsőoktatási rendszerbe belépők munkavédelemmel kapcsolatos
ismeretszintje csökkenő tendenciát mutat, ami plusz kihívást jelent a kiképzés, felkészítés
terén. A honvédelmi ágazatban a hallgatók a munkavédelmi ismereteket jellemzően az
alapkiképzéshez és a szakmai képzésekhez kapcsolódóan, specifikus rendben sajátítják el. A
gyakorlati-, és a terepfoglalkozások megkezdése előtt kötelező az adott tevékenység
kockázataira fókuszáló elméleti felkészítés és a fogások biztonságos végrehajtását előkészítő
begyakorlás is.
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12.3.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

12.3.1.

A munkafeltételek alakulása

A bányászat sajátossága, hogy a tevékenység végzése során előre nem látható veszélyek
fordulhatnak elő, amelyek nagy szakértelmet és kellő gyakorlatot igényelnek a munkát
irányítóktól és a szakma gyakorlóitól, hogy a veszélyhelyzetet kellő időben felismerjék és a
veszély kialakulását megelőzzék.
A bányászati iparágon belül a bányafelügyelet a szilárd ásványbányászat, a szénhidrogén ipar
(kőolaj és földgáz bányászat kutatás-termelés- szállítás-tárolás) a geotermikus energia és a
gázipar (gázelosztás) területén végez ellenőrzéseket az egyes vállalkozások, gazdasági
társaságok az Mvt.-ben előírt munkáltatói kötelezettségeinek betartását, illetve e
követelmények teljesítését érintően.
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó területen a munkabiztonság helyzete a
munkakörülmények vonatkozásában megfelelőnek mondható, az előírt minimális
követelmények minden szakági területen teljesülnek.
A külszíni bányászati területen a bányaüzemekben a műszaki-biztonsági helyzet a
jogszabályi feltételeknek megfelelő. A külszíni bányászati tevékenységet végző
bányavállalkozók nagy része csak a meglévő, részben elavult munkaeszközökkel folytatja a
bányászatot. A bányavállalkozók alvállalkozóinál, valamint a célkitermelő helyeken dolgozó
cégeknél tapasztalható korszerűbb munkaeszközök alkalmazása. A munkakörülmények a
bányaüzemekben megfelelőek, az alkalmazottak képzettsége megfelel az adott technológia
szintjéből adódó feladatoknak.
A polgári robbantási tevékenység területén megállapítható, hogy 2019. évben az e
tevékenységet végző társaságoknál a robbantási munka személyi és tárgyi feltételei
kielégítőnek tekinthetők, szabálytalan robbantási tevékenység nem fordult elő, a
robbanóanyag megszerzés és felhasználás során sem többlet, sem hiány nem mutatkozott, a
robbantás biztonsági távolságának megnövelése egyetlen esetben sem vált szükségessé.
Általánosságban kiemelhető, hogy a munkavédelmi törvény szigorításai mellett a
bányafelügyelet éves munkaterve szerint végrehajtott rendszeres munkavédelmi cél- és
rendkívüli ellenőrzések elősegítették, hogy a munkáltatók megfelelő gondot fordítsanak a
munkavédelemre. Ennek ellenére több esetben is előfordult, hogy a veszélyes munkaeszközök
munkavédelmi üzembe helyezése, időszakos biztonsági felülvizsgálata néhány munkáltatónál
elmaradt, ezért az indokolt esetekben figyelemfelhívást, egy-egy esetben szankciót kellett
alkalmazni. Néhány bányaüzemnél a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy
szakképzettségével, illetve ilyen személy hiányában folytatott tevékenységgel kapcsolatban
kellett intézkedni. Az ellenőrzéseket végrehajtó bányafelügyelet részéről pár esetben kellett
intézkedéseket hozni a jogszabályok betartatására. Az intézkedések egyes dokumentációk
pótlólag történő bemutatására, figyelmeztető táblák kihelyezésének pótlására, üzembe
helyezési jegyzőkönyv bemutatására terjedtek ki. Munkavédelmi szempontú bírság
kiszabására egy esetben került sor. A tapasztalat szerint a munkáltatók nagyobb hangsúlyt
fektetnek a kockázatértékelési dokumentációk megfelelőségére, mint a tárgyévet megelőző
években.

80

A célellenőrzések során több esetben kellett intézkedni a biztonsági és egészségügyi
dokumentum kiegészítésére, annak frissítésére, valamint a megfelelő szakképesítésű
személlyel történő ellenjegyeztetésére, de az ellenőrzések nem tártak fel olyan
munkakörülményeket, ahol azok fejlesztésének szükségessége merült volna fel, valamint nem
vált ismertté olyan új technológia, illetve kockázati tényező, amely a munkavállalók
egészségét, biztonságát jelentősebb mértékben veszélyeztetné a korábbi évekhez képest.
A bekövetkezett munkabalesetek száma csökkent a 2018. évihez képest.
A földalatti bányászati tevékenység – kitermelés tekintetében – már 2018. évre szinte teljesen
befejeződött. Ennek köszönhetően a bányászati statisztikában a bányászati munkabalesetek
száma 2015. évtől radikálisan lecsökkent, amely tendencia 2019. év végére lelassult. E mellett
kiemelendő, hogy 2015. év óta halálos munkabaleset földalatti bányában nem következett be.
A földalatti és külszíni szénbányászatban együtt a 2019. évben bekövetkezett munkabalesetek
száma nem változott a 2018. évihez képest.
A kőolaj- és földgázbányászatot, illetve a földalatti gáztárolást végző, valamint a PB ellátást
biztosító szolgáltatók munkabiztonsági helyzete jónak értékelhető. Minden egyes
szakterületen tanúsított minőségbiztosítási rendszereket alkalmaznak. A kőolaj- és földgázbányászatban, valamint a földalatti gáztárolásnál jól szervezett, magas műszaki színvonalú,
korszerű technológiát és munkavédelmi irányítási rendszert alkalmaznak.
A szénhidrogén kutatás területén az elvártnak megfelelő munkakörülményeket teremtenek a
vállalkozók, a munkaeszközök zöme korszerű, új beszerzésű gépekből, berendezésekből áll.
A munka- és technológiai fegyelem terén hiányosságot a bányafelügyelet nem tapasztalt.
Az alkalmazottak munkafegyelme megfelelőnek ítélhető. E területrészen bekövetkezett
munkabalesetek száma nem változott a 2018. évihez képest.
A geotermikus energia bányászatával kapcsolatban meg kell említeni, hogy az utóbbi
években egyre több a geotermikus energia kinyerést végző engedélyesek száma, azonban e
területen bányászati munkabaleset nem következett be.
12.3.2.
A munkabalesetek számának alakulása a bányafelügyelet munkavédelmi
hatáskörébe tartozó területen
A nagyobb mértékű csökkenő létszámadatok és az egyébként stagnáló baleseti számok mellett
váltakozó képet mutat a halálos bányászati munkabaleset. 2014. évben 3 külszíni halálos
baleset volt, majd 2017. évben egy külszíni halálos bányászati munkabaleset volt. A földalatti
szénbányászat megszűnésével a balesetek számának érezhető visszaesése tapasztalható. Az
ércbányászat gyakorisági mutatója szintén csökkenő tendenciát mutat, ami egyrészt a
csökkenő létszámnak, a mélyművelésű ércbányák megszűnésének (pl. Úrkút) köszönhető. Az
egyéb szilárd ásványok (kő, kavics, murva, homok és máshova nem sorolt bányák)
bányászata terén 2019. évben csökkenés volt tapasztalható.
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A 2006-2018. években bejelentett munkabalesetek számának alakulását mutatja az alábbi
grafikon a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó területeken:

A diagram alapján látható, hogy az összes munkabaleset száma folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat, 2019. évben a korábbi évekhez viszonyítva további 16%-kal csökkent.
A 2018. évben bejelentett 78 db esetszámhoz képest a 2019. évi 65 db baleseti szám a korábbi
évek csökkenő tendenciájához igazodik.
Halálos munkabaleset 2019. évben sem következett be.
12.3.3.

Munkavédelmi ellenőrzések

A biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek teljesülése, veszélyes munkaeszközök
üzembe helyezése, időszakos felülvizsgálatuk, létesítési engedélyek megléte célellenőrzések
során került vizsgálatra. Néhány munkahelyen intézkedni, illetve szankcionálni kellett a
hiányosságok miatt.
A hatósági ellenőrzések, valamint a munkabaleseti adatok alapján megállapítható, hogy a
külszíni szilárd ásvány bányászat, valamint a szénhidrogén és geotermikus energia
bányászata terén a műszaki-biztonsági, munkavédelmi helyzet kielégítőnek ítélhető.
A munkabiztonsági szaktevékenység ellátásával, a munkahelyi kockázatértékelések
tartalmával, felülvizsgálatával, valamint a veszélyes munkaeszközökre vonatkozó különös
munkavédelmi szabályok betartásával kapcsolatban javuló tendenciák figyelhetők meg.
Az ellenőrzések eredményeként általánosan megállapítható, hogy a kisebb hiányosságok
megszüntetésére figyelmeztető végzésben intézkedett a hatóság, amelyeket a megadott
határidőre teljesítettek az ellenőrzés alá vont bányavállalkozók.
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12.4.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A foglalkozással összefüggő események esetszámának alakulása az elmúlt 6 évben az
alábbiak szerint alakult. 2014-től folyamatos emelkedést mutat, közöttük 2016-ban hirtelen
kiugrás tapasztalható. A 2017. évet követően folyamatos csökkenés tapasztalható.

Az igazolt keresőképtelen napok száma hasonlóan az esetszámokhoz, 2014-től folyamatos
emelkedést mutat 2017-ig, majd minimális csökkenés látható 2018-ban és az esetszámmal
ellentétben 2019-ben az igénybevett napok száma ismét emelkedik közel 21 ezer nappal.

Az egy esetre jutó napok száma 2014 évhez viszonyítva 2015-ben emelkedett, 2016-ban az
egy esetre jutó napok száma csökkenést mutatott, de az elmúlt két évben (2017-2018)
emelkedő tendenciát mutat. 2017-ben az előző évhez viszonyítva 1,5 nap, azaz közel 3%-os
emelkedés volt tapasztalható, amely 2019-ben megduplázódott az előző évhez képest (6,2%).

Foglalkozással összefüggő igazolt keresőképtelen
napjainak átlaga
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12.5. Az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói
véleménye a nemzetgazdaság 2019. évi munkavédelmi helyzetéről

Oldal

A Munkavállalói Oldal megállapítja, hogy 2019. évben - az Mvt. módosításának
köszönhetően - a munkavédelmi képviselők képzésének szigorítása révén javult a
munkavédelmi képviselők szakmai felkészültsége, érdekérvényesítő képessége.
A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatosan – tekintettel arra, hogy a jelenlegi
megfogalmazás csak részben konform az EU előírásaival - az Mvt. soron következő
módosításakor javaslatot tesz a Munkavállalói Oldal a vonatkozó szakasz egyértelmű
szövegére.
A Munkavállalói Oldal sajnálattal vette tudomásul, hogy a munkabaleseti helyzet – a
közzétett statisztikai adatok ismeretében - 2019-ben is tovább romlott.
A Munkavállalói Oldal, nagyon fontos feladatnak tartja, hogy mindenre kiterjedő ok-okozati
vizsgálat kezdődjön a munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi helyzet vizsgálatára, a
kiváltó okok tényszerű feltárására, a megfelelő tanulságok kiértékelésére, a szükséges
intézkedések megtételére. Szükségesnek tartják fokozatosan visszaszerezni a munkavédelem
presztízsét. A munkáltatóknak és a munkavállalóknak is elemi érdeke fűződik a jelenlegi
kedvezőtlen helyzet megreformálásához, amelynek célja a „megelőzési” szempontú
gondolkodás elfogadtatása és készség szintű alkalmazása a társadalmi élet (nevelés, oktatás,
képzés, család, szabad idő, munkahely, stb.) minden területén.
A Munkavállalói Oldal érthetetlennek tartja, hogy a munkavédelem állami irányításának
szervezeti, személyi feltételei állandóan – szinte évente - változnak. A Munkavállalói Oldal
úgy érzi, hogy az állami szervezetek a munkáltatói és a munkavállalói oldal javító szándékú
kritikai észrevételeit időnként egyfajta „támadásnak” tartják. Kifogásolja a Munkavállalói
Oldal, hogy a jogalkotás során a szakemberek (Munkavédelmi Főosztály, OMB) véleményét
sok esetben ki sem kérik, illetve szakmailag megalapozott észrevételeiket nem veszik
figyelembe. Sajnálatosnak tartják, hogy a minisztériumok közötti, valamint a szociális
partnerek közötti érdemi szakmai egyeztetés és konszenzus nélkül jelenhettek meg
jogszabályok, sok esetben időhiányra hivatkozva!
Azt érzékelik, hogy a minisztériumok jogalkotással foglalkozó főosztályainak egy része nem
ismeri az ITM (korábban PM, még korábban NGM) Munkavédelmi Főosztály és az Országos
Munkavédelmi Bizottság jog és hatáskörét vagy nem veszik komolyan, mert nem tartják
fontosnak ezt a kérdést.
A 2019-ben tapasztaltak alapján a Munkavédelem Nemzeti Politikájában foglalt célkitűzések
időarányos teljesítését a Munkavállalói Oldal nem látja biztosítottnak.
Az OMB Munkavállalói Oldala felelősségének érzi, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a
gazdasági élet valamennyi szereplője átérezze a munkavédelem (munkabiztonság, a munkaegészségügy), szükségességét és fontosságát. A Munkavállalói Oldal tagjai és szakértői
küldetésnek tekintik feladatukat, amit csak akkor tudnak teljesíteni, ha a döntés
előkészítésben és végrehajtásban nem „statiszták” lesznek, hanem felelős szereplők. A nyílt és
őszinte kommunikáció elengedhetetlen feltétele közös céljaink elérésének.
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12.6. Az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkaadói Oldal véleménye
a nemzetgazdaság 2019. évi munkavédelmi helyzetéről
A 2019. év igen sok feladatot hozott a munkavédelemben. Nemzetközi és hazai feladatok
sokasága jelent meg az év során.
A munkaadói oldal aktívan részt vett a szerb munkahelyi egészség és biztonsággal foglalkozó
Tanács és a magyar Munkavédelmi Bizottság együttes ülésén Bodó Sándor államtitkár úr
vezetésével, ahol a szociális partnerek tevékenysége, a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem elősegítése volt a fő téma. A tartalmi és módszertani kérdések egyaránt
hangsúlyosak voltak a tárgyalások során. A szerb fél Nenad Neric úrral a Szerb Köztársaság
Munkaügyi Foglalkoztatási, veteránügyi és Szociális Minisztériumi államtitkárával
képviseltette magát az egyéb miniszteriális szintű vezetők- partnerek mellett a tárgyalásokon.
A munkáltató oldal képviselte a magyar munkáltatókat az EU Munkavédelmi Tanácsadó
Bizottsága munkavállalói csoportjának 16. ETUI stratégiai munkavédelmi szemináriumán. A
konferencia alcíme: Együtt a munkavédelemért, TOGETHER FOR HEALTH AND
SAFETY. A budapesti Hotel Benczúrban rendezett tanácskozáson az új EU munkavédelmi
stratégia a Bizottság prioritásai, az ergonómiai kockázatok szabályozása az EU munkavédelmi
jogrendjével kapcsolatban, valamint az ACSH szerepe a munkavédelem tematizálása volt a
megvitatandó témakör. Philippe Pochet az European Trade Union Institute (a továbbiakban:
ETUI) igazgató és Per Hilmersson ESZSZ főtitkárhelyettes tartotta a megnyitó üdvözléseket.
Hazánkat a szakszervezeteken kívül csak az MGYOSZ és a Munkavédelmi Főosztály
vezetője képviselte.
A munkaadói oldal átadta tapasztalatait a Szlovák Munkavédelmi Fókuszpont küldöttségének
a hazai Fókuszpont hálózati ülésén, majd az ezt követő kerekasztal megbeszéléseken. Szlovák
partnereink elismeréssel szóltak az általunk kifejtett munkáról, nagyra értékelték azokat az
eredményeket amelyeket fel tudtunk mutatni számukra. A módszerek tekintetében teljesen új
elemeket ismertek meg a tárgyalás során. Várható a kétoldalú kapcsolatok folytatása a szlovák
féllel. Tekintettel arra is, hogy a tripartizmus számukra ma még nem általánosan elfogadott
munkaforma a sikeres teljesítéshez. Nehezen tudták helyén értékelni, hogy egy olyan
társadalmi alapon működő Országos Munkavédelmi Bizottsággal rendelkezünk, amely képes
hatékony érdekvédelemre és érdekképviseletre.
A hazai környezetben is nagy aktivitás volt. A munkaadói oldal sikeresen működteti együttműködésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával - a munkavédelmi
munkacsoportot, amely csaknem az összes megyéből verbuválódott tagokból áll.
Tájékoztatók, és az informális csoport működtetésén túl közvetlen segítséget nyújtanak az
MKIK Közgazdasági titkársága részére a napi munkavédelmi feladataik teljesítéséhez. Aktív
módon vesznek részt az MKIK munkavédelmet érintő törekvéseiben, amelyek egybeesnek a
Munkavédelem Nemzeti Politikájának végrehajtása fő vonalával.
Több hazai kiemelkedő konferenciának is aktív résztvevői voltak a 2019-es esztendőben.
Ezeken a konferenciákon minisztériumi főosztályvezetői szintnél magasabb szintű résztvevők
voltak az előadók között.
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A munkavédelmi szakképzés évfordulós ünnepségén Bodó Sándor államtitkár úr és Józsa
János a BME rektora is részt vett, és előadást tartott:
- Az Egészséges Munkahelyek- A veszélyes anyagok helyes kezelése című konferencián,
- A hazai vállalkozások munkavédelmi HELYES GYAKORLAT (good practice)
minisztériumi elismerésének átadásánál,
- A Munkavédelmi szakemberek VIII. Országos Fórumán,
- A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Munkacsoport megalakulásán,
- A Munkavédelmi Képviselők XXV. Országos Fórumán,
- Munkavédelmi Workshop a hazai társhatóságok és érdekképviseleti szervezetek
részvételével,
- A hazai munkavédelmi szakképzés 60. évfordulóján.
A Szakképzés 4.0 feladatköre kapcsán: Az Országos Munkavédelmi Bizottság ülésén
szorgalmazták, majd az ITM Helyettes Államtitkárának levélben jelezték és igényelték a
jogszabályok időbeni megismerésének szükségességét. Valamint azt, hogy az OMB döntési
jogkörének érvényesülését várják és igénylik a törvény szellemének és betűjének
megfelelően. A Szakmajegyzékben és a Kimeneti Képzési Követelmények sorába kerülő
szakmák mindegyikénél el kell végezni ezt a munkát, és erre már igen kevés idő áll
rendelkezésre.
Az Mvt. 79. § (1) bekezdés g) pontja alapján az OMB dönt a nevelés és az oktatás területén a
biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a
biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos
kérdésekben.
A Munkavédelem Nemzeti Politikája feladatainak gyorsítása érdekében júniusban levelet
írtak az oldalak ügyvivői Varga Mihály Pénzügyminiszternek. Decemberben sürgető levelet
írtak a válasz gyorsítása érdekében, válaszra eddig nem került sor, viszont a munkavédelem
átkerült 2020. január 1.-vel a PM-től az ITM-hez. Vélhetően itt kell folytatni ezt a munkát.
A megyei szinteken is folytatták munkát. A Békés Megyei Munkahelyek munkabiztonságáért
munkacsoport mintájára Szabolcs Szatmár Bereg megyében is támogatták egy hasonló nevű
és feladattartalmú munkacsoport létrehozását. Ennek tagjai a megye legnagyobb munkáltatói,
a hatóságok, a kormányhivatal, és a Nyíregyházi Egyetem tudományos munkával segíti a
munkacsoport eredményes működését.
A jogalkotás területén a szakképzés 4.0.-ból származó feladatok jelentek meg sürgető módon,
ezeket sikerült a kapott nem túl tág határidők között teljesíteni.
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