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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 2020. évre vonatkozóan a gazdasági környezet és a munkafeltételek
alakulását az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Munkavédelmi
Főosztálya (a továbbiakban: Munkavédelmi Főosztály) és a kormányhivatalok – 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 száma 2016-tól 2019-ig emelkedő tendenciát mutat, melyben szerepe van a
2016-os Mvt. módosításoknak. Ez alapján minden munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősül, a munkavédelmi képviselők választása már alacsonyabb
létszámnál is kötelező lett, ezáltal megduplázódott Magyarországon a (balesetvizsgálatokban is
résztvevő) munkavédelmi képviselők száma, továbbá és ismételten megnyílt a munkabalesetek
eltitkolása esetén történő szankcionálhatóság a szabályszegő természetes személyek
(elsősorban a munkavállalók) közigazgatási bírságolási lehetőségével. Ezen módosítások a
munkabalesetek eltitkolási arányának csökkenése irányába hatottak.
A munkabalesetek számának csökkenésében a Covid-19 járványhelyzet miatti részleges
leállások is szerepet játszottak.

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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Az összes munkabaleset számának alakulását az 1. számú ábra mutatja.
1. számú ábra

A halálos és súlyos munkabalesetek számát a 2. számú ábra mutatja.
2. számú ábra

2.1.1. A munkabalesetek megyék szerinti alakulása
2020. évben a legtöbb munkabaleset Budapest Fővárosban (3157), Pest megyében (2383),
Győr-Moson-Sopron megyében (1329), Fejér megyében (1273) Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében (1221), és Bács-Kiskun megyében (1018) történt.
A 2019. évihez képest minden megyében csökkent a munkabalesetek száma, az alábbiak
szerint:
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Bács-Kiskun megyében 28,5%-kal, Békés megyében 23,1%-kal, Budapesten 22,9%-kal, Tolna
megyében 20,4%-kal, Veszprém megyében 19%-kal, Baranya megyében 15,6%-kal, BorsodAbaúj-Zemplén megyében 14,1%-kal, Vas megyében 13,2%-kal, Heves megyében 12,7%-kal,
Hajdú-Bihar megyében 12,5%-kal, Komárom-Esztergom megyében 12,4%-kal, Zala megyében
11,6%-kal, Pest megyében 11,5%-kal, Fejér megyében 11,3%-kal, Somogy megyében 11%kal, Nógrád megyében 10,1%-kal, Csongrád-Csanád megyében 9,8%-kal, Győr-Moson-Sopron
megyében 9%-kal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8,2%-kal, Jász-Nagykun-Szolnok
megyében 5,6%-kal.
2020. évben a legtöbb súlyos munkabaleset Budapesten (súlyos: 22, ebből halálos: 6), Pest
megyében (súlyos: 21, ebből halálos: 11), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (súlyos: 14, ebből
halálos: 6), Bács-Kiskun megyében (súlyos: 12, ebből halálos: 3), Jász-Nagykun-Szolnok
megyében (súlyos: 12, ebből halálos: 6), Baranya megyében (súlyos: 8, ebből halálos: 2),
Békés megyében (súlyos: 8, ebből halálos: 3), Fejér megyében (súlyos: 6, ebből halálos: 3),
Somogy megyében (súlyos: 6, ebből halálos: 1), Zala megyében (súlyos: 6, ebből halálos: 2)
történt.
A munkabalesetek alakulása területi bontását az 3. számú ábra tartalmazza.
3. számú ábra
Munkabalesetek megoszlása
Terület

Összes
munkabaleset

Az összes munkabalesetből
Halálos

Súlyos
csonkulás

Egyéb
súlyos

Súlyos
összesen

Csonkulásos
összesen

Budapest

3 157

6

2

14

22

20

Baranya

814

2

2

4

8

9

1 018

3

2

7

12

10

500

3

1

4

8

9

1 221

6

2

6

14

13

802

1

2

1

4

11

Fejér

1 273

3

2

1

6

14

Győr-Moson-Sopron

1 329

2

3

0

5

16

Hajdú-Bihar

934

0

1

4

5

9

Heves

731

2

2

1

5

8

Komárom-Esztergom

924

2

0

2

4

7

Nógrád

381

1

1

0

2

6

2 383

11

1

9

21

14

Somogy

636

1

0

5

6

14

Szabolcs-Szatmár-Bereg

969

2

0

2

4

8

Jász-Nagykun-Szolnok

891

6

0

6

12

12

Tolna

426

1

1

0

2

6

Vas

650

1

0

2

3

9

Veszprém

687

5

0

0

5

9

Zala

425

2

1

3

6

6

Külföld

215

4

0

0

4

3

20 366

64

23

71

158

213

Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád

Pest

Összesen
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2.1.2. A munkabalesetek nemzetgazdasági ágak szerinti alakulása
2020-ban a "C" - Feldolgozóipar (7707), a "H" - Szállítás, raktározás (2963) és a "G" Kereskedelem, gépjárműjavítás (2151) nemzetgazdasági ágazatokban történt a legtöbb
munkabaleset. Ezen ágazatokban dolgozó munkavállalók száma a legmagasabb
Magyarországon.
2020-ban a súlyos munkabalesetek az
"F" - Építőipar (súlyos: 63, ebből halálos: 27), a
"C" - Feldolgozóipar (súlyos: 36, ebből halálos: 6), a
"H" - Szállítás, raktározás (súlyos: 17, ebből halálos: 10), az
"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (súlyos: 14, ebből halálos: 6), az
"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (súlyos: 9, ebből halálos: 8), és a
"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás (súlyos: 5, ebből halálos: 1) ágazataiban következtek be.
Ezen hat ágazatban, a súlyos munkabalesetek száma a 2019. évhez képest az
"F" - Építőiparban (54-ről 63-ra), az
"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységeknél (6-ról 9-re) emelkedett, és a
"C" - Feldolgozóiparban (45-ről 36-ra), a
"H" - Szállítás, raktározásban (25-ről 17-re), a
"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban (22-ről 5-re), az
"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban (21-ről 14-re) csökkent.
Az elmúlt 5 évben ezekben az ágazatokban történt a legtöbb súlyos és halálos
munkabaleset.
2020. évben a munkabalesetek 80%-a az alábbi ágazatokban történt:
"C" - Feldolgozóiparban (38%),
"H" - Szállítás, raktározásban (15%),
"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás (11%),
"Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátásban (8%),
"F" - Építőiparban (5%) és az
"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazat (3%).
2020-ban a halálos kimenetelű munkabalesetek 89%-a az alábbi ágazatokban történt:
”F” - Építőipar: 42%,
"H" - Szállítás, raktározás: 16%,
"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység: 13%,
"C" - Feldolgozóipar: 9%,
"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: 9%,
Ezeket az ágazatokat a munkavédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi.
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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 a 2016-2019 közötti időszakban
nem változott, majd 2020-ban csökkent a kialakult járványhelyzet miatti részleges
leállások következtében.
(A 4. számú ábra adatai a munkabaleseti ráták tendenciáját mutatja.)
4. számú ábra

2.1.4. A munkabaleseti ráták megyék szerinti alakulása
A munkabalesetek megyék szerinti alakulását tekintve 2020-ban az 1000 főre jutó
munkabaleseti ráta Komárom-Esztergom megyében (6,2), Fejér megyében (6), Jász-NagykunSzolnok megyében (5,6), Heves megyében (5,6), és Győr-Moson-Sopron megyében (5,5) volt a
legmagasabb.
A legalacsonyabb munkabaleseti ráta Zala megyében (3,3), Békés megyében (3,4), Fővárosban
(3,6), Pest megyében (3,7), és Hajdú-Bihar megyében (3,9) 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 Jász-Nagykun-Szolnok megyében (3,8),
Veszprém megyében (3,0), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (2,2), és Békés megyében (2,0)
volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb Hajdú-Bihar megyében (0,0), Csongrád-Csanád
megyében (0,5), Fővárosban (0,7), és Vas 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
figyelmetlenségét vagy 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 vette 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.
2020. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig a munkavédelmi hatósághoz 11 393
foglalkozási megbetegedés gyanút jelentettek be, és a munkáltatók 123 fokozott expozíciós eset
kivizsgálásáról értesítették a munkavédelmi hatóságot. A foglalkozási betegségek és fokozott
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
szerint a kivizsgált foglalkozási megbetegedés gyanújával érkezett bejelentéseket a vizsgálati
dokumentációval együtt a kormányhivatalok továbbították a Nemzeti Népegészségügyi
Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály részére a bejelentés teljes
körűségének, és szakmai megalapozottságának elbírálása céljából.
A fokozott expozíciós eseteket Mvt. módosítás alapján 2020. január elsejétől a munkáltatók
vizsgálják ki, az elkészült dokumentációt a területileg illetékes kormányhivatalnak küldik meg,
ahol értékelik a munkáltatói kivizsgálás szakszerűségét. A munkavédelmi hatóság a fokozott
expozíciós estek dokumentációját megküldi a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály részére további elemzés céljából. Az
Mvt. módosításának köszönhetően háromszorosára emelkedett a bejelentett fokozott expozíciós
esetek száma, nagymértékben nőtt a bejelentési fegyelem.
A 2020. évben bejelentett foglalkozási betegség gyanús esetek száma a korábbi évekhez
viszonyítva kiugró emelkedést mutat (2019-ben 211, 2018-ban 200 esetet jelentettek), melyet
döntően az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járvány egészségügyi, szociális ágazatban
valamint az oktatási, nevelési intézményekben történő megjelenése okozott.
A 2020. évben a legtöbb foglalkozási megbetegedés gyanús eset - az összes bejelentett eset
66,06%-a - a humán-egészségügyi és szociális ellátás területéről érkezett, mely a már említett
új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fertőzés tömeges bejelentéséből adódott. A második
legtöbb bejelentés (az összes eset 33,39%-a) az „egyéb” ágazatba sorolt, döntően pedagógus,
óvónő, egyéb oktató nevelő tevékenységet végző dolgozók köréből érkezett. A
feldolgozóiparból a bejelentések csupán 0,34%-a érkezett (2019. évben ebből az ágazatból
jelentették a legtöbb foglalkozási megbetegedés gyanús esetet).
Szinte az összes bejelentés (99,58%) biológiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási
megbetegedés gyanúja miatt érkezett.

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 a 2020. évben elfogadott esetek
elemzése.
2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 1533 foglalkozási megbetegedést
(mérgezést) vett nyilvántartásba, ami több mint tízszeres az előző évi adathoz (148 fő) képest.
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A nagymértékű növekedés hátterében, a hazánkban a 2020. évben megjelent, új típusú
koronavírus okozta pandémia, és az ennek következtében kialakult tömeges foglalkozási
fertőzések állnak. Az új típusú koronavírus okozta foglalkozási megbetegedések vagy
tünetmentes fertőzések a 2020. évben nyilvántartásban vett összes foglalkozási megbetegedés
92%-át teszik ki (részletesebben lásd az 3.3.1.1. pontban).
A megbetegedések 90%-a járt keresőképtelenséggel (2019-ben 51%). A regisztrált fokozott
expozíciós esetek száma 123 fő, az előző évi érték (38 fő) több mint háromszorosa (7. számú
ábra).
7. számú ábra

A foglalkozási megbetegedéssel regisztrált betegek között nagy többségben voltak a nők (1112
fő, 73%) a férfiakkal szemben (421 fő, 27%), míg a fokozott expozícióval érintett
munkavállalók túlnyomó többsége férfi volt, a nemek aránya: 118 fő férfi (96%), 5 fő nő (4%)
(8. számú ábra).
8. számú ábra
A foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek nemenkénti esetszáma és
megoszlása, 2020
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A legtöbb foglalkozási megbetegedés tárgyévben Budapesten fordult elő (421 eset, 27%), Fejér
megyében 205 eset, 13%, Győr-Moson-Sopron megyében 131 eset, 9%, Szabolcs-SzatmárBereg megyében 124 eset, 8%, és Komárom-Esztergom megyében 107 eset, 7%.
A fokozott expozíciós esetek közül a legtöbb Komárom-Esztergom megyében (52 eset, 42%),
Jász-Nagykun-Szolnok megyében (37 eset, 30%) és Pest megyében (22 eset, 18%) fordult elő.
12 megyéből (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-MosonSopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém) nem
történt nyilvántartásba vétel (9. számú ábra).
9. számú ábra
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3.3.

Halálos kimenetelű és tömeges foglalkozási megbetegedések és
tömeges fokozott expozíciós esetek

3.3.1. Halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedések
A 2020. évben 2 halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedés fordult elő (előző évben 1 eset
került nyilvántartásba vételre). A foglalkozási megbetegedése miatt elhunyt munkavállalók
egyikét uránércbányában bányagépkezelőként foglalkoztatták, a másik munkavállaló
fekvőbeteg-ellátásban dolgozott betegszállítóként (10. számú ábra).
10. számú ábra
Esetszám

Diagnózis

Foglalkozás

1 férfi

B8

Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője

1 férfi

C21

Betegszállító

3.3.1.1.

Új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta foglalkozási megbetegedések

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott foglalkozási megbetegedések száma
1417 volt (az összes megbetegedés 92%-a). A megbetegedettek között a nők aránya lényegesen
magasabb (nő: 1065 fő, 75%; férfi: 352 fő, 25%) (11. számú ábra).
11. számú ábra
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott foglalkozási megbetegedések
nemenkénti megoszlása, 2020

Életkor tekintetében mind a nők, mind a férfiak esetében a 40-50 éves korosztály volt
legnagyobb mértékben érintett (36,5% illetve 29,0%) (12. számú ábra).
12. számú ábra
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott foglalkozási megbetegedéssel
bejelentett dolgozók életkori megoszlása nemenkénti bontásban, 2020
Év

Nők (%)

Férfiak (%)

20 év alatt
20-30 év
30-40 év
40-50 év
50-60 év
60 év felett

0,1
13,2
13,8
36,5
32,5
3,9

0,3
16,8
19,0
29,0
25,0
9,9
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A területi eloszlást illetően megállapítható, hogy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szerv Heves megye kivételével valamennyi megyéből regisztrált foglalkozási megbetegedést, a
legnagyobb esetszámot Budapestről (415 fő, 29%), illetve Fejér megyéből (201 fő, 14%) (13.
számú ábra).
13. számú ábra
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta foglalkozási megbetegedések területi
megoszlása, 2020
Megye

Esetszám

%

415
201
130
117
97
92
80
59
55
46
39
28
28
11
10
5
2
1
1
0

29,3
14,2
9,2
8,3
6,9
6,5
5,7
4,2
3,9
3,3
2,8
2,0
2,0
0,8
0,7
0,4
0,1
0,1
0,1
0

Budapest
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Komárom-Esztergom
Békés
Bács-Kiskun
Pest
Csongrád-Csanád
Zala
Veszprém
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Hajdú-Bihar
Somogy
Tolna
Jász-Nagykun-Szolnok
Vas
Nógrád
Heves

A foglalkozási megbetegedések országosan összesen 138 munkáltató munkavállalói közül
kerültek bejelentésre, nemzetgazdasági ágak szerint döntő többségben a humán-egészségügyi
és szociális ellátás területéről (1322 fő, 93,3%) (14. számú ábra).
14. számú ábra
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta foglalkozási megbetegedések nemzetgazdasági
ágazatok szerinti megoszlása, 2020
Nemzetgazdasági ágazat
Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
Oktatás
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás

Esetszám

%

24
67
1322
3
1

1,7
4,7
93,3
0,2
0,1

A humán-egészségügyi és szociális ellátás területén belül a megbetegedések legnagyobb része
a fekvőbeteg-ellátásban dolgozókat érintette (1008 fő, 76%) (15. számú ábra).
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15. számú ábra
Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott foglalkozási megbetegedések
megoszlása a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágazatán belül, 2020

0,1%
0,2%

Közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás

1,7%
4,7%

Oktatás
Humán-egészségügyi, szociális
ellátás

93,3%

Művészet, szórakoztatás, szabad
idő
Egyéb szolgáltatás

3.3.2. Fokozott expozíciós esetek
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 2020-ban 123 fokozott expozíciós esetet
vett nyilvántartásba, több mint háromszor annyit, mint 2019-ben (38 eset) (7. számú ábra). A
legtöbb eset a 40-50 éves korcsoportot (28%) és döntően a férfiakat (96%) érintette. Az esetek
93,5%-át kémiai kóroki tényezők okozták (115 eset), 6,5%-át zaj okozta (8 eset) (16. és 17.
számú ábra). A kémiai kóroki tényezők okozta fokozott expozíciós esetek száma az előző
évhez képest (28 eset) több mint négyszeres emelkedést mutat.
16. számú ábra
A bejelentett fokozott expozíciós esetek száma kóroki tényezők szerint, 2012-2020
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17. számú ábra
A bejelentett fokozott expozíciós esetek száma nemenként, 2020

3.3.3. Zaj okozta fokozott expozíciós esetek
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 2020-ban 8 fokozott zajexpozíciós esetet
vett nyilvántartásba a 2019. évi 10 esettel szemben (18. számú ábra). Területi megoszlás szerint
a bejelentések Pest megyéből (5 fő) és Zala megyéből (3 fő) történtek (19. számú ábra).
18. számú ábra
A zaj okozta fokozott expozíciós esetek száma és aránya a fokozott expozíciós eseteken
belül, 2005-2020
Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Esetszám
179
111
18
31
19
25
15
7
13
4
29
26
13
22
10
8

18

%
72,2
67,7
35,3
27,4
54,3
24,5
14,4
19,4
34,2
9,3
43,3
43,3
30,2
57,9
26,3
6,5

19. számú ábra
A zaj okozta fokozott expozíciós esetek száma területi bontásban, 2012-2020
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Budapest
Baranya
Bács–Kiskun
Békés
Borsod–Abaúj–Zemplén
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú–Bihar
Heves
Komárom–Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász–Nagykun–Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
5

–
–
–
–
10
–
1
2
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
1
5
–
–
–
–
–
–
7
–
–
–
11
–
–
1
–
4
–

1
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
2
–
–
17

1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
10

–
14
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7

–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
3

Összesen

7

13

4

29

26

13

22

10

8

3.3.4. Vegyi eredetű fokozott expozíciós esetek
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 2020-ban 115 fokozott vegyi expozíciós
esetet regisztrált, több mint négyszer annyit, mint az előző évben (28 eset) (20. és 21. számú
ábra). Az esetek nemek szerinti megoszlása: 96% férfi, 4% nő. A vegyi eredetű fokozott
expozíciós esetek legnagyobb arányban az 50 év alatti korosztályt érintették (90 fő, 78%).
20. számú ábra
A vegyi eredetű fokozott expozíciós esetek száma és aránya a fokozott expozíciós
eseteken belül, 2005-2020
Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Esetszám
69
53
33
82
16
77
89
29
25
39

19

%
27,8
32,3
64,7
72,6
45,7
75,5
85,6
80,6
65,8
90,7

Év
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Esetszám
38
34
30
16
28
115

%
56,7
56,7
69,8
42,1
73,7
93,5

21. számú ábra
A vegyi eredetű fokozott expozíciós esetek száma és aránya vegyi anyagonként a vegyi eredetű
fokozott expozíciós eseteken belül, 2020
Vegyi anyag
megnevezése
Nikkel

Esetszám

%

26

22,6

Ólom

34

29,6

Króm

1

0,9

Benzol

4

3,5

Dimetil-formamid

49

42,6

Arzén

1

0,9

Területi megoszlás szerint az eseteket Komárom-Esztergom (52 fő), Jász-Nagykun-Szolnok (37
fő), Pest (17 fő), Fejér (3 fő), Baranya (2 fő) és Heves (1 fő) megyéből, valamint Budapestről
(3 fő) regisztrálta a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv.
A kémiai kóroki tényezők okozta fokozott expozíciós esetek 53%-át (61 eset) fémek, 46%-át
(53 eset) szerves oldószerek és 1%-át (1 eset) egyéb ágensek okozták (22. számú ábra).
22. számú ábra
A vegyi eredetű fokozott expozíciós esetek megoszlása, 2020

3.3.5. Fémek okozta fokozott expozíciós esetek
A fémek által okozott fokozott expozíciós esetek száma 2020-ban 61 fő, közel háromszorosa a
2019. évi adatnak (21 fő). A fokozott fémexpozíciók az összes fokozott expozíciós eset 50%-át
teszik ki (a vegyi fokozott expozíciók 53%-a).
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Ólom: 2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv összesen 34 fő
munkavállaló fokozott ólomexpozíciós esetét regisztrálta (a fokozott fémexpozíciós esetek
56%-a). Az esetek kivétel nélkül férfiakat érintettek és Jász-Nagykun-Szolnok megyében
fordultak elő.
Nikkel: 2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv összesen 26 fő
munkavállaló fokozott nikkelexpozíciós esetét regisztrálta (a fokozott fémexpozíciós esetek
43%-a). Az esetek Pest (1 nő, 15 férfi), Komárom-Esztergom (3 férfi), Jász-Nagykun-Szolnok
(2 férfi), Baranya (1 nő, 1 férfi) és Heves (1 nő) megyében, illetve Budapesten (2 férfi)
fordultak elő.
Króm: 2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 1 fő (férfi) munkavállaló
fokozott krómexpozíciós esetét regisztrálta Budapestről.
3.3.6. Szerves oldószerek
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 2020-ban 53 szerves oldószerek által
okozott fokozott expozíciós esetet vett nyilvántartásba, ez 7,5-szerese a múlt évi értéknek (7
eset). Az 53 esetből 49 esetet (92,5%) dimetil-formamid-expozíció, 4 esetet (7,5%)
benzolexpozíció okozott.
Dimetil-formamid: 2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 49 dimetilformamid okozta fokozott expozíciós esetet regisztrált (1 nő, 49 férfi). Ez az összes fokozott
expozíciós eset 39,8%-a (a vegyi fokozott expozíciók 42,6%-a). Az esetek kivétel nélkül
Komárom-Esztergom megyében fordultak elő.
Benzol: 2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 4 fő munkavállaló (1 nő,
3 férfi) fokozott benzolexpozíciós esetét vette nyilvántartásba, ami az összes fokozott
expozíciós eset 3,3%-a (a vegyi fokozott expozíciók 3,5%-a). Területi megoszlás szerint az
esetek Fejér (1 nő, 2 férfi) és Pest (1 férfi) megyében fordultak elő.
3.3.7. Egyéb ágensek által okozott fokozott expozíciós esetek
Arzén: 2020-ban a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 1 fő (férfi) munkavállaló
fokozott arzénexpozíciós esetét vette nyilvántartásba Jász-Nagykun-Szolnok megyéből.
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4. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok és szakellátó
helyek éves tevékenysége
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatokban dolgozó orvosok száma 2020-ban 293 fővel
csökkent, összesen 2343 fő volt. Közülük 856 fő kizárólag foglalkozás-egészségügyi
tevékenységet folytatott, 1487 fő pedig részállásban látta el feladatait. Az ellátó orvosok
számában bekövetkezett jelentős csökkenés a részállású orvosok körében volt tapasztalható,
összesen 211 fő, míg a főállású orvosoknál ez a csökkenés 82 fő volt.
Az orvosok 87%-a foglalkozás-orvostan szakorvos, 13%-uk szakorvos felügyelete mellett
végzi ezt a tevékenységet, arányuk hasonló az előző évihez. A foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálatokban tevékenykedő egészségügyi szakdolgozók száma 2548 fő volt, ebből
foglalkozás-egészségügyi szakápoló 1842 fő. A felügyelet mellett dolgozó szakápolók száma
jelentősen csökkent, 706 fő volt, 2019-ben 1202 fő.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok által ellátott, szervezett munkavégzésben dolgozó
munkavállalók száma 2 157 899 fő (2019-ben 2 340 930 fő), ami csökkenést mutat az előző
évhez viszonyítva.
Az ellátott gazdasági egységek 82 078, számuk 12%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.
Ezen egységek létszám-kategória (mikro-, kis-, közepes-, nagy vállalkozások) szerinti számát
és megoszlását a 23. számú ábra mutatja.
23. számú ábra
Az ellátott gazdasági egységek létszám kategória szerinti megoszlása

2020-ban jelentős csökkenés a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro
vállalkozások számában észlelhető, ami 53 474 gazdálkodó egység volt.
Az ellátott munkavállalók foglalkozás-egészségi osztályok szerinti megoszlását mutatja a 24.
számú ábra.
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24. számú ábra
Az ellátott foglalkoztatottak megoszlása foglalkozás-egészségi osztályok szerint

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkaegészségügyi szaktevékenységei közül a
legfontosabb a munkahelyi kockázatbecslésben való közreműködés, valamint a
munkaegészségügyi vizsgálatok során regisztrált munkavégzésből és munkakörnyezetből eredő
egészségre ártalmas kockázati tényezők azonosítása és regisztrálása. 2020-ban összesen 454
771 munkaegészségügyi vizsgálatot végeztek a szolgálatok.
A munkaegészségügyi vizsgálatok során 2020-ban 3 225 713 különböző kóroki tényezőnek
kitett munkavállalót regisztráltak a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok.
A munkahelyi kóroki tényezők hatásának kitettek (exponáltak) számát és azok megoszlását a
25. számú ábra mutatja be.
25. számú ábra
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Kiemelkedően magas a biológiai kóroki tényezők hatásának kitettek száma (784 224 fő), ennek
okaként a jelenleg is tartó COVID-19 pandémia nevesíthető. Az exponáltak döntő többségét az
egészségügyi ágazatban foglalkoztatták.
Fokozott pszichés terhelésnek 954 394 fő volt kitéve, részben a pandémia, részben a home
office-ban végzett munka miatt, amely az összes expozíció 29,6%-át teszi ki.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok - új feladatként, a munkavédelmi hatóság és a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv előzetes megállapodása alapján - olyan
jelentős leterheltséget jelentő feladatot is elláttak, amely 2020-ban a COVID-19 miatt
bejelentett foglalkozási megbetegedések munkaegészségügyi körülményeiről adatszolgáltatást
jelentett a területileg illetékes kormányhivatal által, a munkáltatóknak kiküldött kérdőív
alapján.
Emellett 328 284 esetben a munkáltató kezdeményezésére végeztek helyszíni vizsgálatot a
foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok, illetve jelentős számban adtak tanácsot foglalkozásegészségügyi, biztonságtechnikai, ergonómiai és higiénés ügyekben.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi orvos
által kidolgozott munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálati protokollja szerint végzik a
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat.
2020-ban összesen 2 057 662 munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat történt a foglalkozásegészségügyi alapszolgálatokban, amely szám azt jelenti, hogy közel az összes ellátott dolgozó
részt vett a vizsgálatokon annak ellenére, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet alatt a vizsgálatokat
a munkáltató felfüggeszthette. Ezt a lehetőséget közzétette a Nemzeti Népegészségügyi
Központ a honlapján. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében végzett egyes
vizsgálatok megoszlását a 26. számú ábra mutatja be.
26. számú ábra
Munkaköri alkalmassági vizsgálatok szerkezete

2020-ban a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok által nyilvántartott gondozottak száma
337 024 munkavállaló volt, amely az előző évhez viszonyítva 4,2%-os csökkenést jelent. A
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gondozottak leggyakrabban szív- és érrendszeri, diabetes, mentális betegségek korcsoportjaiba
tartoztak.
Ugyancsak térítés nélküli új, nagy volumenű feladatot jelentett, hogy 2019-ben rendeletileg
kötelezték a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatokat, hogy szervezzék meg az egészségügyi
dolgozók hepatitisz C szerológiai szűrővizsgálatát, ami 2020-ban is folytatódott. Erről
valamennyi foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnak jelentést kellett küldenie a Nemzeti
Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályára.
Egyéb népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatot (elsősorban a szájüregi daganatok, a szívérrendszeri betegségek vonatkozásában) 263 826 esetben végeztek a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálatok.
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok által végzett egészségmegőrző tevékenységet
2020-ban 50 360 esetben végeztek, amely elsősorban a munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálat során nyújtott munkahigiénés felvilágosító tevékenység volt.
Emellett a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok orvosai 1482 egészségmegőrző programot
tartottak (2019-ben ezek száma 9755 volt).
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok rendszeresen adnak be védőoltásokat.
A munkakörhöz kötött védőoltások száma 40 110, ebből legtöbb a kullancs encephalitis elleni
védőoltás volt. A nem munkakörhöz kötött védőoltások száma 57 341 volt (szezonális
influenza).
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok összes forgalma 2020-ban 3 021 000 eset, amely a
következő tevékenységekből adódik össze:









összes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat (2 057 662 fő),
gondozási esetszám (321 317 fő),
védőoltások száma (97 451 fő),
sürgősségi ellátás (24 183 fő),
népegészségügyi szűrővizsgálatok száma (263 826 fő),
HCV szűrések száma (39 751 fő),
egyéb gyógyító ellátás (213 919 fő),
COVID-19 miatt bejelentett foglalkozási megbetegedések munkahelyen történt
kivizsgálásának száma (2891 fő).

Foglalkozás-egészségügyi Szakellátó Helyek 2020 évi munkája:
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében az alapellátás mellett 153 foglalkozásegészségügyi szakellátó hely is beszámolt munkájáról.
2020-ban a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek összes forgalma 120 190 eset, amely
közel azonos az előző évivel.
Az összes forgalom 52%-át a különböző típusú beiskolázás előtti orvosi alkalmassági
vizsgálatok jelentették.
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5. A Munkavédelmi Főosztály
hatóságok tevékenysége

és

a

munkavédelmi

5.1. A Munkavédelmi Főosztály főbb feladatai a munkavédelmi 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 megtartása,
− hatósági ellenőrzésre felkészítés, vizsga lebonyolítása,
− informatikai rendszer működtetésében való 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,
− munkavédelmi közigazgatási perekben és nemperes eljárásokban jogi képviselet
ellátása,
− foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek és munkabalesetek
kivizsgálásában való részvétel,
− a halálos munkabalesetek hatósági kivizsgálásának elemzése és értékelése,
− az előre bejelentett ellenőrzések iratanyagának elemzése és értékelése,
− a megyei célvizsgálatok elemzése és értékelése,
− felügyeleti jogkör gyakorlása,
− egyedi ügyekben - országos érvényességű megbízólevél alapján - a munkavédelmet
érintően ellenőrzés lefolytatása.

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 Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 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
A világjárvány és az ennek kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet befolyásolta többek között a
jogalkotási folyamatokat is, és számos nehézség elé állította a munkavédelmi szakterületet. Sok
esetben volt szükség azonnali válaszokra, tájékoztatók, jogszabályok, jogszabály-módosítások
előkészítésére. A Munkavédelmi Főosztály részt vett veszélyhelyzeti kormányrendeletek
előkészítésében, véleményezett több munkavédelmet érintő új és módosított jogszabályt.
5.3.1. Törvényi szintű szabályozás
Az Mvt. 2020. évben hatályba lépett, vagy tervezett módosítása:
2020-ban hatályba lépett a 2019. évben előkészített Mvt. módosítás. Ennek kapcsán változtak a
fokozott expozíciós esetek kivizsgálásának szabályai, valamint változott a munkáltató és a
szervezett munkavégzés fogalma.
Ezen túl egy nagyobb terjedelmű módosítás jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése
érdekében volt szükséges.
Bekerült az Mvt.-be, hogy a munkavédelmi hatósági döntések munkavédelmi szakmai része
végrehajtásának foganatosítása a munkavédelmi hatóság feladata.
Megszűnt a munkavédelmi hatóságnak a munkabiztonsági szakértők engedélyezésével
kapcsolatos feladata, a feladat teljes körűen 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 2020. év folyamán több olyan munkavédelmi jogszabály jelent meg, amelyeknek
előkészítésében, vagy véleményezésében vett részt a Munkavédelmi Főosztály.
•

Megjelent a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet, és a foglalkozási eredetű
rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők
hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020.
(II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020 (II.7.) ITM rendelet.
Mindkét jogszabály jogharmonizációs kötelezettséget teljesít:
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló
2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: (EU) 2017/2398
irányelv), és
- 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 irányelv (a továbbiakban: (EU) 2019/130
irányelv)
átültetését.
-

A két irányelv átültetésére egyszerre került sor, erre tekintettel a 25/2000. EüM–SZCSM
együttes rendeletet (az EMMI kérésére) új rendelet váltotta fel, és módosult a 26/2000.
EüM rendelet is. Az új EU-s határértékek bevezetésére, illetve módosítására több
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lépcsőben kerül sor (ezért került sor az 5/2020 ITM rendelet megjelenés utáni
módosítására.)
•

Megjelent az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő
eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról,
felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a
munkavégzéshez
szükséges
kezelői
jogosítványok
orvosi
érvényességének
meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról szóló
177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet (veszélyhelyzeti kormányrendelet, mely hatályát
vesztette a veszélyhelyzet megszüntetésével).

•

A Munkavédelmi Főosztály kifejtette álláspontját több, munkavédelmet is érintő rendelettervezettel kapcsolatosan is, pl.:
- a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet,
mely a SARS-CoV-2 vírus kapcsán módosult;
- a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésének egyszerűsítésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról;
- A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló
487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet. (veszélyhelyzeti kormányrendelet).
5.3.3. Egyéb szabályozás, iránymutatás

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

módszertani segédlet foglalkozás-egészségügyi orvosok, munkavédelmi szakemberek és
munkáltatók részére a fokozott expozíció vizsgálatához.

Tájékoztatók:
• útmutató a munkavédelmi hatóság számára a COVID-19 kapcsán;
• tájékoztató a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről;
• munkavédelmi útmutató a munkahelyekre történő visszatéréshez (a COVID-19 kapcsán);
• szakmai iránymutatás a koronavírus (COVID-19) fertőzés miatt bejelentett munkavállalók
foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálásához;
• a munkavédelmi képviselők képzéséről, továbbképzéséről.
A módszertani anyagok és tájékoztatók egyrészt a munkavédelmi hatóság tevékenységét
hivatottak segíteni, de a legtöbb mindenki számára elérhető a munkavédelmi hatóság online
felületén a www.mvff.munka.hu honlapon.

28

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 koronavírus-járvány terjedésének csökkentése, továbbá az ellenőrzéssel érintettek
egészségének megóvása érdekében a hatósági ellenőrzések száma a járványügyi veszélyhelyzet
idején mérséklődött, a tanácsadások pedig nőttek, melyek elsősorban telefonon és elektronikus
úton történtek. Ezzel egyidejűleg a SARS-CoV-2 vírus okozta foglalkozási megbetegedés
bejelentések száma ugrásszerűen megnőtt, amelyek kivizsgálása és adminisztrálása szakmai és
közszolgálati többletfeladatokat rótt mind a munkavédelmi hatóságokra, mind a Munkavédelmi
Főosztályra jelentős kapacitásokat igénybe véve.
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. Az ellenőrzések során a munkavédelmi hatóságok a járványügyi
veszélyhelyzet ideje alatt és a járványkészültség idején is tanácsadással segítették a
munkáltatók és munkavállalók járvánnyal kapcsolatos megelőzési tevékenységét.
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.
5.4.1. A munkavédelmi hatósági ellenőrzések és intézkedések számának alakulása
A tárgybeli időszakra esett a SARS-CoV-19 vírus okozta járvány magyarországi terjedésének
kezdete, melynek következtében sok munkáltató kénytelen volt szüneteltetni tevékenységét,
míg mások csökkentett kapacitással végezték tevékenységüket. Ez nagymértékben befolyásolta
a 2020. évre tervezett ellenőrzések megvalósulását.
A munkavédelmi hatóság ellenőrző tevékenysége a 2020. évben összesen 9462 munkáltatóra
terjedt ki, amelyek 70,3%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot. Ez az arány
3,8%-kal alacsonyabb a 2019. évi (74,1%) tapasztalatokhoz képest. Az ellenőrzések során 158
429 fő munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták. Szabálytalanságokat az
ellenőrzött munkavállalók 62%-ánál (98 296 főnél) tapasztaltak, ez 4,4%-kal alacsonyabb az
előző év azonos időszakában tapasztaltaknál (66,4%). A szabálytalan körülmények között
foglalkoztatott munkavállalók 33,9%-a volt súlyos szabálytalansággal érintett, ez 4,8%-kal
több, mint a 2019. évi (29,1%) súlyosan veszélyeztetett létszám.
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A munkavédelmi hatóság az ellenőrzések 69,4%-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 (6670 db) intézkedett, de ugyanilyen nagyságrendben
kiadmányozott fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó, azonnali intézkedést tartalmazó
döntést (6125 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.
A munkavédelmi hatóság 13 494 döntésben összesen 50 936 intézkedést hozott, amelynek a
megoszlása a következő:
•

munkavédelmi intézkedések 2 száma (aránya):

27 351 db (53,7%)

•

munkabiztonsági intézkedések száma (aránya):

18 930 db (37,2%)

•

munkaegészségügyi intézkedések száma (aránya):

4655 db (9,1%)

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 szankcionálás során 504 esetben munkavédelmi, 128 esetben közigazgatási
bírságot 3, 67 esetben pedig eljárási bírságot alkalmazott (munkavédelmi bírság 183 775 675 Ft,
közigazgatási bírság 2 935 000 Ft és eljárási bírság 5 140 000 Ft összegben).
A legsúlyosabb munkavédelmi veszélyeztetések az építőiparban és a feldolgozóiparban
jellemzőek. Erre figyelemmel a munkavédelmi hatóság kiemelten 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.
Feldolgozóiparban minden esetben ellenőrizte a gépek biztonsági berendezéseinek
(védőburkolatok, védőberendezések) meglétét, állapotát.
5.4.2. Célvizsgálatok, társhatósági ellenőrzések
A 2020. évre vonatkozó munkavédelmi ellenőrzési irányelvekben, valamint országos hatósági
ellenőrzési tervben foglaltak alapján a munkavédelmi hatóság országosan egységes szempontok
szerint vizsgálta az ellenőrzésre kijelölt területeket.

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.
2
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A munkavédelmi hatóságok részére 2020-ban az alábbi célvizsgálat és akcióellenőrzés
lefolytatása került elrendelésre:
•

Az „Építőipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata” 2020. július 01. – november
30. között.
Az építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzését az indokolta, hogy a hatóság
nyilvántartása alapján 2019. évben volt a legmagasabb a szabálytalan munkavégzés miatt
bekövetkezett súlyos és halálos munkabalesetek aránya az építőiparban (25 súlyos és 29
halálos kimenetelű építőipari munkabaleset történt). A tragédiák számának emelkedését az
építőipari ágazatban bekövetkezett baleseti esetszám nagyobb emelkedése jelentette.
Az építési munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős
egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal is számolni kell (pl. nehéz fizikai
munkavégzésből adódó megterhelés, határérték feletti por-, zaj-, és rezgésexpozíció
lehetősége, a szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai stb.)
A dolgozók életének védelme miatt építőipari kampányt is folytatott a szaktárca a
biztonságtudatos magatartás fejlesztése érdekében és az országos építőipari célvizsgálat
keretében a hatósági ellenőrzések e területre fókuszálásával kívánta a munkavédelmi
hatóság visszaszorítani a balesetekhez vezető szabálytalanságokat.
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 2020.
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 2020-ban 1152
munkavédelmi ellenőrzés zajlott, mely összesen 861 ügyet jelent, az összes ellenőrzés
8,35%-át.
2020-ban a rendőrséggel közösen, 278 ellenőrzést folytattak le a munkavédelmi hatóság
szakügyintézői (24%), az adó- és vámhatósággal, a fogyasztóvédelmi valamint a
népegészségügyi hatóság közreműködésével pedig összesen 105 db vizsgálatot
(27. számú ábra).
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27. számú ábra
A munkavédelmi ellenőrzésben résztvevő
Nemzeti
társhatóságok - 2020
Fogyasztóvéde
Élelmiszerlánclmi
biztonsági
Rendőrség
Népegészségü
Hivatal
Felügyelőség
25%
3% gyi
2%
Szakigazgatási
SzervAdóNemzeti
4%
és Vámhivatal
2%
Katasztrófavéd
elem
Munkaügyi
5%
Központ
Környezetvéde
BM
2%
Munkaügyi
lmi
Egyéb
Bevándorlási
Hatóság
Felügyelőség
társhatóság
Hivatal
47%
2%
1%
7%

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. 2020-ban a korábbi évhez viszonyítva a közérdekű
bejelentések száma 20%-kal csökkent, a panaszok száma pedig 18%-kal nőtt.
A közérdekű bejelentések és panaszok számának alakulását a 28. számú ábra mutatja.
28. számú ábra
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A legtöbb közérdekű bejelentés (433 db) a munkahely kialakítása, a munkavégzés
körülményei, az általános higiénés, valamint munkaszervezés témakörében érkezett, majd ezt
követik az egyéni védőeszközökkel (358 db) és a munkaeszközökkel (89 db) kapcsolatos
bejelentések.
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 (79 db). Ezt követően az egyéni védőeszközök (18 db),
és a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános higiénés kérdés,
munkaszervezés (13 db) témakörben érkezett panasz.
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 570 esetben került sor, azaz a munkavédelmi hatóság az ellenőrzött munkáltatók
3,6%-ánál győződött meg újabb ellenőrzés keretében arról, hogy az általa előírtakat a
munkáltató teljesítette-e. Az utóellenőrzések tapasztalata szerint a munkavédelmi hatósági
intézkedéseket 67 munkáltatónál nem hajtották végre. Az intézkedések végrehajtásának
elmaradása miatt kiszabott eljárási bírságok összege 2020. évben 5 140 000 Ft volt, ami az
előző évben kiszabott eljárási bírságok (1 330 000 Ft) majdnem négyszerese (386,5%).
5.4.5. Előre bejelentett ellenőrzések tapasztalatai
A 2020. 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.
A munkáltatók kiválasztása során a munkavédelmi hatóság elsősorban az alábbi szempontokat
vette figyelembe:
- a foglalkoztatottak létszáma eléri a 10 főt, valamint
- a munkáltató a tevékenysége alapján az I-es vagy II-es veszélyességi osztályba
tartozik;
vagy
- súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset
fordult elő, amelynek bekövetkezésében közrehatott a munkáltató mulasztása.
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2020-ban a munkavédelmi hatóság országszerte 22 előre bejelentett ellenőrzést folytatott le,
ami kis mértékben elmarad a korábbi évek gyakorlatától, tekintettel arra, hogy a COVID-19
járvány miatti korlátozások esetenként akadályát képezték a jellemzően többnapos helyszíni
ellenőrzéseknek. Az érintett munkáltatók támogatóan, partnerként álltak ezekhez az
ellenőrzésekhez, felismerve, hogy közös érdek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósítása. Az ellenőrzés előzetes bejelentés ellenére a
hatóság többször állapított meg súlyos veszélyeztetést az érintett munkáltatóknál, a
hiányosságok feltárásával pedig hozzájárult ahhoz, hogy a szervezet a munkavédelmi
tevékenységét magasabb szintre emelhesse.
5.4.6. A hatósági ellenőrzések egyéb tapasztalatai
A munkavédelmi szaktevékenység ellátása
A munkavédelmi 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 kisés mikrovállalkozásoknál jellemzően megbízási szerződés alapján vesznek igénybe
munkavédelmi szakembert vagy szolgáltatót. A legfeljebb néhány főt foglalkoztató
munkáltatók egy részénél – jellemzően a tevékenységét nemrég óta folytató vállalkozásoknál –
jellemzően a hatósági ellenőrzés időpontjáig nem vettek igénybe szakembert munkavédelmi
feladataik ellátásához. A közfoglalkoztatás területén pozitív változás volt megfigyelhető, a
foglalkoztatók munkavédelemmel kapcsolatos tájékozottsága növekedett.
Középfokú munkavédelmi szakképesítést egyre többen szereznek, azonban a munkavédelmi
hatóság tapasztalatai alapján gyakori, hogy a munkavédelmi technikus képesítéssel rendelkezők
szakmailag nem megfelelően felkészültek, az elméleti ismereteiket tapasztalat híján nehezen
tudják átültetni a gyakorlatba, a gyakorlottabb szakemberek pedig nem követik a szakmai és
jogszabályi változásokat.
A munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező munkavállalót foglalkoztató, valamint a külső
szolgáltatást igénybe vevő munkáltatók között markáns különbségek figyelhetők meg a
munkavédelmi feladatellátás színvonalában. Azoknál a munkáltatóknál, 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
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vagy fokozott expozíció bekövetkezése esetén igénylik a munkavédelmi szakember
közreműködését.
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. Ennek megfelelően
megfigyelhető, hogy a munkabaleset kivizsgálás sok esetben nem a baleset tényleges okainak
feltárására, hanem a felelősség munkavállalóra hárítására irányulnak.
A foglalkozás-egészségügyi alapellátás
A 2020. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján, a munkáltatók többsége biztosított foglalkozásegészségügyi alapellátást. A mikro- és kisvállalkozások esetében jellemző, hogy nem megfelelő
színvonalú az ellátás a munkaegészségügyi szaktevékenységek tekintetében. Továbbra is
jellemző probléma, hogy a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltató csak "papíron" van jelen és
a foglalkozás-egészségügyi szakorvos az adott munkaterületen már több éve nem járt, az
aktuális munkakörülmények ismeretével nem rendelkezett.
A közép- és nagyvállalkozások, vagy külföldi tulajdonrészű vállalkozások esetében lényegesen
kedvezőbb a helyzet. Egyre több helyen fordul elő, hogy a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltató, egy informatikai rendszert üzemeltetve a velük szerződésben álló vállalkozásokat
értesíti az esedékes időszakos vizsgálatokról. Jellemző módon az 1000 fő feletti munkavállalót
foglalkoztató munkáltatóknál foglalkozás-egészségügyi orvos a munkahelyen belül, számára
külön kialakított helyiségben teljesíti az ellátást.
Az ellenőrzési tapasztalatok szerint, az állandó alkalmazottakat foglalkoztató munkáltatók az
előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat szinte valamennyi munkavállaló
vonatkozásában elvégzik, elmaradást az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálatoknál tapasztalt a hatóság.
Egyre nagyobb problémát jelent a munkáltatók körében a fluktuáció. A munkáltatók egy része
nem kíván energiát, és pénzt invesztálni a dolgozói egészsége érdekében olyan előzetes
vizsgálatok elvégzésére, ahol nem biztos, hogy a munkavállaló megmarad a cég kötelékében,
vagy akár már másnap nem jelenik meg a munkahelyén.
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. A
munkavédelmi képviselők képzése, továbbképzése a felnőttképzésről szóló törvény szerinti
tevékenység keretében történik, amely a képzés magasabb színvonalát hivatott biztosítani.
A korábbi évekhez képest tovább nőtt azon munkáltatók száma, ahol megtartották a választást
és az eredményesen zárult, és kevés esetben kellett intézkedést hozni a választás
megszervezésének elmulasztása miatt. A munkavédelmi hatóság tapasztalatai szerint a kisebb
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létszámú vállalkozásnál gyakran a munkavállalók érdektelensége okán nem történik
eredményes választás, vagy nem tartanak igényt külön képviselő kijelölésére, mivel a
munkavédelmi kérdésekben megfelelő színvonalúnak ítélik meg a kapcsolattartást a
munkáltatóval.
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
kellő hatékonysággal fellépni munkáltatójukkal szemben. A tapasztalat szerint gyakran a
munkavállalók sem keresik a képviselőket a munkahelyi egészséget és biztonságot érintő
problémáikkal, inkább a munkavédelmi hatósághoz fordulnak. Más, jellemzően nagyobb
vállalatoknál a munkavédelmi képviselők többsége hatékonyan el tudja látni feladatát és
segíteni tudja a munkavédelmi feladatokat ellátó személy munkáját is. A képviselők szerepe
jelentős a munkavállalói javaslatok megvalósításában, így például a komfortosabb egyéni
védőeszközök rendszeresítésében vagy a munkahelyek kialakításánál az ergonómiai
szempontok jobb érvényesülésében.
A munkavédelmi képviselők a hatósági ellenőrzéseken távollétük vagy munkaköri feladataik
okán sok esetben nem vettek részt, 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.
A foglalkozási rákkeltő anyaggal végzett tevékenységek
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyaggal végzett tevékenységek bejelentésének 2016-2020
közötti adatait a 29. számú ábra tartalmazza.
29. számú ábra
Megnevezés

2016

2017

2018

2019

2020

Rákkeltő anyaggal végzett tevékenységet bejelentő
munkáltatók száma

1379

1655

1614

1541

1746

„Változást bejelentő” munkáltatók száma

491

536

583

644

625

22 150

22 024

22 188

214

190

212

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

24 609 22 204
228
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A pandémia miatt kialakult helyzetre való tekintettel, az ellenőrzött munkáltatók száma a 2019es évhez képest kevesebb volt. Azon munkáltatóknál, ahol elsődleges tevékenységi körhöz
kapcsolódott a rákkeltő anyaggal, illetve egyéb veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett
tevékenység, ott az előírások betartása és annak ellenőrzése példaértékű. A hatókörben
tartózkodókra különös gondot fordítottak. Az érintett munkáltatók a rákkeltő anyagokat
azonosították, a személyi és teljes műszakos mintavételt elvégezték, a tevékenység végzéséhez
szükséges minimális létszám meghatározásáról gondoskodtak.
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A rákkeltő tevékenységhez kapcsolódó munkavédelmi ellenőrzések során kirívó munkavédelmi
hiányosság nem került megállapításra, a leggyakoribb szabálytalanságok, hogy a munkáltatók
nem vezették naprakészen a rákkeltő anyag expozíciójában foglalkoztatott munkavállalók
nyilvántartását és a munkavállalókat írásban nem tájékoztatták arról, hogy rákkeltő anyagokkal
kell munkát végezniük. A rendkívüli helyzetekre készítettek riasztási és intézkedési terveket,
azokat a munkavállalókkal megismertették, végrehajtásukat évente gyakoroltatták, de erről
írásos dokumentumok nem készültek.
Egyéni védőeszköz használatát tekintve a munkáltatók odafigyelnek a munkakörönkénti egyéni
védőeszköz meghatározására, annak biztosítására és használatának megkövetelésére.
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6. Az ellenőrzések fő ágazati tapasztalatai
6.1. Építőipar
Az építőipar nemzetgazdasági ágban 2019-ben kétéves tájékoztató kampány indult, továbbá
2020-ban országos célvizsgálat lebonyolítására is sor került. A célvizsgálat során többek között
megállapításra került, hogy probléma kevés a motivált, szakképzett munkaerő, valamint
esetenként a rövid határidő, így a munkavédelmi előírások betartása nehézkes. 2020-ban tovább
emelkedett a súlyos sérüléssel járó munkabalesetek száma, 63 történt az építőiparban (2019-ben
ez a szám 54 volt), amelyből 27 halálos kimenetelű volt. A halálos balesetek száma alig
csökkent (előző évben 29 volt).
Az éves ellenőrzési adatokat elemezve megállapítható, hogy ellenőrzött munkáltatók 37,4%-a
az építőipar területén dolgozott. 2020-ban a munkavédelmi hatóság 3535 munkáltató építéskivitelezését ellenőrizte. A vizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzött munkáltatók 67,7%-a
nem tett eleget a jogszabályban előírt valamennyi munkavédelmi kötelezettségének. A
munkavállalók több mint a felét szabálytalan munkakörülmények között foglalkoztatták.
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján, számos területen évek óta fennálló hiányosságokkal
lehetett 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.
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.
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. Az építés-kivitelezési munkaterületen használt emelőgépek kezelői nem minden
esetben rendelkeztek az előírt képesítéssel. Kisebb építkezéseken még mindig található
házilagos kivitelezésű kőrfűrészgép és betonkeverő. Továbbra is előfordul sérült szigetelésű
gépek, kisgépek és villamos hosszabbító vezetékek használata.
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 nem jellemző a teljes körű kockázatértékelés. A hiányosságok
leginkább a klimatikus hatások, a pneumatikus légprés kalapácsok, döngölő békák
használatából eredő zaj- és rezgésexpozíció, a felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes
keverékek (pl. cement, festékek, ragasztók, oldószerek) tekintetében, valamint a biológiai
tényezők esetén fordultak elő. Ugyanakkor több építési fővállalkozó a COVID-19 járvány miatt
aktualizálta a kockázatértékelését a Munkavédelmi Főosztály által kiadott tájékoztató és az
ebben foglalt segédlet alapján.
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A koronavírus járvány miatt szinte mindegyik munkaterületen biztosították a
munkavállalóknak a kézfertőtlenítő (virucid hatású) szert. Szóban - esetenként írásban is meghatározták a járványügyi megelőzési szabályokat (pl. szociális távolságtartás, személyi
higiénés szabályok, hagyományos üdvözlési formák kerülése stb.). A munkavállalók
szállításakor gyakran megoldották az egyidejűleg kisebb, de összetételükben állandó
személyekből álló csoportok utaztatását. Több munkaterületen a higiénés rendszabályok,
utasítások ábrákkal is kiegészítve kifüggesztésre kerültek (pl. a szabályos kézfertőtlenítés
lépései) és az ezzel összefüggő munkavédelmi oktatást is dokumentálták.
A festési és mázolási munkák során egyre jobban elterjedt az oldószer-mentes (vizes bázisú)
anyagok alkalmazása, de továbbra is komoly egészségkárosító kockázatot jelent a megfelelő
védelmet nyújtó légzésvédő eszközök hiányában végzett cserép-, tégla- és betonvágás, amely a
belélegezhető kristályos szilícium-dioxid expozíció miatt súlyos tüdőbetegséghez (szilikózis
vagy akár tüdőrák) vezethet.
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 körülményes, számos baleseti veszélyforrást rejt magában.
A bontási munkaterületen egyre több helyen géppel végzik a bontásokat. A modern technika és
technológia mellett számos súlyos szabálytalanságot 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.
6.1.1. Azbesztmentesítési tevékenység
A 2020. évben az előző évihez hasonló arányban 242 esetben jelentettek azbesztbontási
munkákat (pala és szórt azbesztmentesítést), amely 1301 munkavállalót érintett. A vonatkozó
jogszabálynak megfelelő tartalmú bejelentések aránya 89% (217 db) volt, a korábbi évhez
képest, így a nem megfelelő tartalmú bejelentések aránya csökkent.
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A sikeresen ellenőrzött azbesztbontási-mentesítési tevékenységek során továbbra is vegyes a
kép. Gyakori a bejelentés elmulasztása, a hatóság utólagos tudomásszerzése véletlenszerű
helyszíni ellenőrzések során. Sok esetben mire a bejelentés megérkezik, a bontást is elvégzik.
Az erre szakosodott, sokéves gyakorlattal rendelkező cégek a jogszabályi kötelezettségeket
szinte maradéktalanul betartják.
Amennyiben kevés tapasztalattal rendelkező vállalkozó vág bele az azbesztmentesítésbe, a
munkavállaló, de még a munkáltató sem tudja/ismeri gyakran az azbeszt okozta veszélyeket és
sérti meg a jogszabályban előírtakat.
Az ilyen azbesztbontások esetében gyakori hiányosság, hogy a munkáltató nem tette meg a
szükséges védelmi intézkedéseket a munkavállalókat érő azbesztexpozíció csökkentése
érdekében. Az azbeszt veszélyre utaló figyelmeztető feliratok/jelzések sem kerültek
kihelyezésre a területeken.
Az azbesztrost kiporzásának lehetőségét több helyen nem akadályozták meg, továbbá az egyéni
védőeszköz higiénés tárolása sem volt megoldva.
Több munkaterületen nem volt biztosítva a szociális helyiségek kialakítása, továbbá öltöző
helyiség sem állt a munkavállalók rendelkezésére.
Továbbra is jellemző, hogy a kisebb, azbesztbontással járó (palatetőbontás) munkálatokat
gyakran előzetes bejelentés nélkül végezték, veszélyeztetve ez által nemcsak a
munkavállalókat, hanem a tágabb környezetet is.
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.
Továbbra is visszatérő, jellemző hiányosság a kiegészítő gépek és kéziszerszámok
elhasználódása és rossz kábelszigetelése, valamint a javítás, karbantartás után egyes gépek
védőburkolatának hiánya. Az építőanyag gyártó telepeken használt emelő és anyagmozgató
gépek sok esetben sérültek, hiányosan felszereltek voltak.
A cementtartalmú építési alapanyagokkal végzett tevékenységek során több munkahelyen
egyéni védőeszközök hiányában fennállt a bőr- és szemkárosodás kockázata, mivel a cement
erős lúgossága és króm (VI) tartalma miatt bőr- és szemirritációt válthat ki. A bőrrel való
hosszan tartó vagy ismételt érintkezés esetén fennáll a szenzibilizáció lehetősége, amely
allergiás bőrreakciókhoz („kőműves rüh”) vezethet.
A beton, tégla- és csempegyártásban, a hőálló alapanyagok és késztermékek gyártása során
belélegezhető kristályos szilícium-dioxid expozícióval is számolni kell. Szinte csak a nagy
múltú, több szász fő munkavállalót foglalkoztató építőipari alapanyaggyártókra jellemző, hogy
a kockázatértékelés, a munkavédelmi oktatás és a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata
figyelembe veszik a szilikózis kialakulásának kockázatát.
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6.2.

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás

6.2.1. Mezőgazdaság
A mezőgazdaság, erdőgazdaság nemzetgazdasági ágban a 2020. évben az ellenőrzött 359
munkáltató 59%-nál volt tapasztalható valamilyen munkavédelmi szabálytalanság, ami hasonló
a korábbi évben tapasztalt 57%-hoz. Összesen 3765 fő munkavállalót vontak ellenőrzés alá,
melyből a szabálytalansággal érintett munkavállalók aránya 88% volt.
A nemzetgazdasági ágban 2017-18. évben lezajlott munkavédelmi tájékoztató kampány
hatására az elmúlt négy évben folyamatosan csökkent a halálos munkabalesetek száma. 2020ban 6 fatális kimenetelű baleset történt, míg 2016-ban 18 fő vesztette életét.
A három munkanapon túl gyógyuló munkabalesetek száma három év alatt 832-ről lecsökkent
612-re.
A mezőgazdaságban magas a szakképzetlen munkavállalók száma. Általánosságban
megállapítható az egyszerűsített foglalkoztatás – idénymunka, alkalmi munka – széles körű
elterjedése. A mezőgazdaság területén a koronavírus okozta pandémia hatása kevésbé volt
érzékelhető. Növénytermesztésben jellemző a szabadtéri munkavégzés, állattartás területén
pedig eddig is szigorú higiénés szabályokat kellett betartani (pl. belépési pontokon kötelező
kézfertőtlenítés).
A telephelyeken jellemzően az épületek, a létesítmények villamos berendezéseinek
karbantartásával kapcsolatos hiányosságok fordultak elő. A terményszárítókban, magtárakban
továbbra is a le- és beesés elleni védelem biztosításának hiánya, míg a karbantartó
műhelyekben a munkaeszközök védőburkolatainak hiánya volt a leggyakoribb szabálytalanság.
A nem emberi tartózkodásra szánt helyeken (pl. silókban, aknákban) végzett munkák esetében
a munkáltatók többsége nem alkalmazta a beszállással végzett tevékenységre vonatkozó
szabályokat, és beszállási engedélyt sem állítottak ki.
A munkáltatók jelentős részénél a munkavédelmi alapdokumentumok kisebb-nagyobb
hiányosságokkal, de elkészültek, ugyanakkor nem mindig vonták be a foglalkozásegészségügyi szolgáltatót elkészítésükbe. Ha a kockázatértékelés felületes, nem teljes körű, (pl.
nem elégséges kockázatfelmérés, veszély-azonosítás, veszélyeztetettek azonosítása) akkor nem
lesz megalapozott az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje (pl. biológiai kockázat – védőoltás
előírása) és az egyéni védőeszköz juttatás rendje.
A dokumentumok hiánya főleg a munkavállalókat foglalkoztató egyéni vállalkozásokra,
kisvállalkozásokra volt jellemző.
A növénytermesztési ágazatban a munkáltatók egy része több évtizede használatban levő,
elavult erő- és munkagépekkel végzi a tevékenységét, míg a munkáltatók másik része korszerű
gépeket használ. A veszélyes munkaeszköznek minősülő erőgépek esetében előfordult, hogy az
új gépek munkavédelmi szempontú vizsgálata és üzembe helyezése elmaradt, a régi gépek
előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatát nem végezték el. Gyakori szabálytalanság az erőgép
és a vontatmány nem megfelelő összekapcsolása, a légfékrendszer üzemképtelensége, a
kardántengely burkolat hiánya.
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Az önjáró munkaeszközök kezelési jogosultságának hiányával kapcsolatos intézkedések két
csoportba sorolhatók:
•

A munkavállaló mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványában szereplő
munkaköri orvosi alkalmasság igazolása hiányzott, vagy érvényét veszítette.

•

A munkavállaló nem rendelkezett az adott gépcsoporthoz megfelelő, államilag elismert
kezelési jogosultsággal.

A munkavállalók számára biztosították a nyári és téli időszakban a védőitalt, illetve a
pihenőidőt, valamint az ehhez szükséges pihenő helyet/helyiséget.
A nagy területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozásoknál a korszerű géppark a szélsőséges
időjárási viszonyokból adódó munkavállalót érő terheléseket, a munka jellegéből adódó fizikai
megterhelést, a por és zajexpozíciót (pl. erőgépek, gépi berendezések kezelői esetén)
kiküszöbölte, illetve minimalizálta.
A kis létszámú munkáltatóknál a munkaegészségügyi követelmények (munkaköri orvosi
alkalmassági orvosi vizsgálatok, öltözők, biológiai kóroki tényezők elleni védekezés) teljesítése
jelentősen elmaradt a nagyobb üzemekétől.
Szabálytalanságként jelentkezett a veszélyes anyagok nyilvántartásának hiánya, a biztonsági
adatlapok tartalmára vonatkozó oktatás elmaradása.
A karbantartó helyiségekben a veszélyes anyagok, keverékek tárolására vonatkozó előírásokat
nem mindenhol tartották be, feliratozás nélkül, vagy eredetileg élelmiszer tárolására szolgáló
edényekben tárolták a veszélyes anyagokat, keverékeket.
Az állattenyésztési ágazatban az elmúlt években a gazdálkodó szervezetek egy része az elnyert
támogatásokból fejőházakat, tejkezelő rendszereket, új istállókat építettek, vagy a régebbi
istállók héjazatcseréjét végezték el. Az állattartó tevékenységet folytató munkáltatók többsége
továbbra is a hagyományos technológiát alkalmazza.
Jellemző szabálytalanság, hogy a traktorhoz kapcsolt takarmánykiosztó kocsi
kardántengelyének védőburkolata hiányzott. A takarmány szállítására szolgáló csigák
védőburkolatai általában hiányoztak. A villamos hálózat karbantartása és a villamos
berendezések közvetett érintés elleni védelmét ellenőrző felülvizsgálatok elvégzésekor feltárt
szabálytalanságok megszüntetése rendszerint elmaradt.
A munkavállalók munkavédelmi oktatását általában nem végezték el.
Munkaegészségügyi szempontból az állattartáshoz szorosan kapcsolódó technológiák során (pl.
hígtrágya tárolással, kezeléssel, a tejházakban alkalmazott veszélyes anyagok/keverékek
alkalmazásával, a fecskendők használatával, a higiénés feltételek biztosításával kapcsolatban)
az előző évekhez képest jogkövetőbb munkáltatói magatartást tapasztaltak az ellenőrzést végző
kormánytisztviselők.
Munkavédelmi dokumentumokkal kapcsolatban jogsértés legtöbb esetben az évente elkészített
biológiai kockázatbecslés hiánya volt.
A néhány főt alkalmazó vállalkozások munkavédelmi szakembereket nem foglalkoztattak, vagy
amennyiben igen, azok nem végeztek érdemi munka-környezet felmérést, nem rendeltek
megelőző intézkedéseket az egyébként hiányosan feltárt kockázatokhoz, kiemelten értve pl. a
kézi anyagmozgatást, a ritkán végzett tevékenységeket (pl. állatok mozgatása, rakodás,
fertőtlenítés).
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6.2.2. Erdőgazdálkodás
Az előző évekhez képest a munkáltatóknál számottevően nem javult a munkavédelmi helyzet.
Az erdőgazdaságok szinte valamennyi végfelhasználású, vagy gyérítési tevékenységet
alvállalkozónak, jellemzően egyéni vállalkozóknak adnak ki. Mivel a szerződött munka
elvégzéséhez legalább 4-8 fő szükséges (motorfűrész kezelő – döntő, gallyazó és szeletelő;
közelítő-gép kezelő; deponáló személyzet), ezért az egyéni vállalkozóknak is ideiglenes
jelleggel munkavállalókat kell foglalkoztatniuk. Az egyéni vállalkozó munkáltatók jellemzően
nem végezték el a kockázatértékelést és nem készítették el az Erdészeti Biztonsági
Szabályzatban előírt, a fakitermelési munkaterületre vonatkozó, technológiai műveleti utasítást.
Általában nem részesítették munkavédelmi oktatásban a munkavállalóikat. Gyakran olyan
munkavállalót bíztak meg láncfűrész ill. erdészeti közelítő-gép kezelésével, aki nem
rendelkezett kezelői jogosultsággal. A veszélyes gépek üzembe helyezése, ill. karbantartása is
rendszerint elmaradt.
Ezek a szabálytalanságok 2020-ban négy súlyos és két halálos munkabalesethez vezettek. Ezért
más ágazatokhoz képest, az erdőgazdálkodásban arányaiban magas a súlyos és közvetlen
veszélyeztetés miatti intézkedések és kiszabott munkavédelmi bírságok száma.
Továbbra is kirívó szabályszegésnek számított a kockázatok ellen védelmet nyújtó egyéni
védőeszközök használatának mellőzése. Túlnyomó esetben a védőeszközök a helyszínen
voltak, azonban a munkavállalók azokat nem viselték.
A munkáltatók megfelelő, részletes biológiai kockázatbecsléssel nem rendelkeztek.
A munkavédelmi oktatási tematika számtalanszor nem tért ki a tevékenység során
előfordulható biológiai kóroki tényezőkre, és a szükséges megelőző intézkedések ismertetésére.
A lakott területen erdészeti tevékenységet végző munkavállalók részt vettek előzetes
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton, időszakos vizsgálaton pedig éves gyakorisággal.
Erdőrendezési feladatokat ellátó közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági szakvélemény
birtokában dolgoztak. A munkavállalók kullancs-encephalitis elleni védőoltásban általában
részesültek.

6.3. Feldolgozóipar
6.3.1. Fafeldolgozó-ipar, bútoripar
A fafeldolgozó-ipar ágazatban az összes, ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma 209 volt, a
2019. évi 332-höz viszonyítva az arány 63 %. A szabálytalansággal érintett munkáltatók száma
147 volt, ennek aránya az összes ellenőrzött munkáltatóhoz képest 70%. Az ágazatban
ellenőrzött összes munkavállalók száma 3701 volt, ennek 68%-ánál tapasztaltak
szabálytalanságot az eljáró kormánytisztviselők. A balesetek száma az ágazatban 177 volt
összesen, ez 7%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Súlyos munkabaleset nem volt, az
előző évi 5-höz képest, halálos munkabaleset nem volt, ilyen az előző évben sem történt.
A bútorgyártás ágazatban az összes, ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma 111 volt, a 2019.
évi 176-hoz viszonyítva az arány 63%. A szabálytalansággal érintett munkáltatók száma 78
volt, ennek aránya az összes ellenőrzött munkáltatóhoz képest 70%. Az ágazatban ellenőrzött
összes munkavállalók száma 2758 volt, ennek 66%-ánál tapasztaltak szabálytalanságot az
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eljáró kormánytisztviselők. A balesetek száma az ágazatban 128 volt összesen, ez közel azonos
az előző évhez viszonyítva (129). Súlyos munkabaleset 1 volt, az előző évi 0-hoz képest,
halálos munkabaleset nem történt, akárcsak az előző évben.
A faipari ágazatban a COVID járvány ellenére nem volt tapasztalható, hogy a termelés, a
faipari termékek iránti igény visszaesett volna. A cégek megrendelés állománya nem csökkent,
az iparág nem állt le megrendelések hiányában. A koronavírus járvány elleni védekezés új
feladatok elé állította mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat, amiket a cégek a
lehetőségeikhez képest mérten próbáltak megoldani (pl. fertőtlenítés, távolságtartás, stb.).
Az ellenőrzés alá vont faipari tevékenységet végzők vegyes képet mutattak, voltak köztük
nagyobb cégek, amelyek már a legkorszerűbb faipari gépekkel is fel vannak szerelve, de voltak
kicsi, néhány fővel dolgozó vállalkozások is, melyeknél az iparágra jellemző faipari
alapgépekkel folyik a munka.
Az ágazatban végzett ellenőrzések általános tapasztalataként elmondható, hogy a munkáltatók a
munkavédelmi feladatok ellátására külső szolgáltatón keresztül munkavédelmi szakembereket
foglalkoztattak, akikkel a munkáltatók a szükséges munkavédelmi dokumentumokat
elkészíttették. Az ellenőrzött kockázatértékelésekben több hiányosság is felmerült, mivel
szaktevékenységet ellátók többsége az iparágra vonatkozó szakmai tanulmányokkal,
végzettséggel és tapasztalattal nem rendelkezik, ezért nem teljes körűen mérik fel a
kockázatokat.
A faipari ágazatban alkalmazott alapgépekhez (pl. asztalos szalagfűrészgép, körfűrészgép,
gyalugép, marógép, hosszlyuk-fúrógép, láncmarógép, csiszológép, stb.) és a modernebb
berendezésekhez (pl. CNC megmunkáló központ, élzáró gép, táblafelosztó félautomata gép,
különleges megmunkálás gépei) a munkáltatók általában rendelkeztek műszaki, üzemeltetési
dokumentációkkal, azonban a régi gépeknél előfordult, hogy ezek hiányoztak.
A veszélyes faipari gépek üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú felülvizsgálatát
elvégezték, az üzembe helyezést elrendelték, azonban az időszakos biztonsági felülvizsgálatok
elvégzésénél már voltak hiányosságok.
Fontos problémakör a forgó, mozgó géprészek leállításának kérdése is. A modern, korszerű
faipari megmunkáló gépek elektronikusan vezérelt motorfékkel fel vannak szerelve, így a
mozgás gyorsan leáll. A régi berendezéseknél a gépekbe külön működtethető
fékberendezéseket szereltek, illetve a védőburkolatok könnyen nem távolíthatók el.
Tapasztalható volt, hogy a karbantartások hiányosságai kihatottak a gépek kezelőelemeire is.
A faipari biztonság területén a legnagyobb probléma a forgó, mozgó veszélyes géprészek,
forgácsolási megmunkálásban részt vevő szerszámok véletlen érintéséből származó balesetek.
A balesetek megelőzésénél döntő jelentősége van a berendezésen alkalmazott
védőburkolatoknak, védőberendezéseknek. A megfelelően kialakított védőberendezések
nagyban hozzájárulnak a biztonságos munkavégzéshez feltéve, hogy azok betöltik eredeti
funkciójukat és nincsenek kiiktatva, leszerelve. Az év folyamán többször is intézkedni kellett a
kiiktatott, leszerelt, működésképtelen biztonsági berendezések, védőburkolatok miatt.
A modern gépek, így például a CNC megmunkáló központok, élzáró automata berendezések,
táblafelosztó körfűrészgépek, vagy egyéb speciális faipari gépek a mai kor munkabiztonsági
igényeinek megfelelően készültek, a gyártók garantálják a velük való munkavégzés
biztonságát. Előfordult, hogy a kiépített biztonsági berendezéseket a felhasználók kiiktatják,
így akarva növelni a termelékenységet. Ilyenkor a géppel dolgozók veszélyeztetése megvalósul.
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A faipari megmunkáló gépek többsége az energia kimaradás utáni váratlan újra indulás elleni
védelemmel el volt látva, az a gépek vezérlésébe be volt építve, azonban a kisebb, egyszerűbb
gépek ilyen védelemmel nem rendelkeztek, azt a munkáltatónak kellett pótlólag kiépíteni.
A faipari gépek üzemeltetéséhez szükséges sűrített levegő előállításához használt dugattyús,
vagy csavarkompresszoroknál több esetben előfordult az ékszíjhajtás burkolatának hiánya,
illetve az üzemi területen kiépített sűrített levegő hálózat azonosító jelzésének a hiánya.
Rendszeresen intézkedésre adott okot, hogy a villamos berendezések védettségéről (por hatás
elleni védelméről) a munkáltatók nem gondoskodtak, a villamos kapcsolószekrények nyitott
állapotban voltak és a csatlakozó aljzatok csapófedelei hiányoztak.
A kisebb feldolgozó üzemekben kockázatot súlyosbító tényező a munkavállalók alacsony
képzettsége.
Technológiától és évszaktól függően a munkavállalókat egyidejűleg többféle egészségkárosító
hatás érte. A félig nyitott fűrészüzemekben nyáron a hőség mellett zajártalomnak és
porterhelésnek voltak kitéve a dolgozók. A bútoripari tevékenység során veszélyes
anyag/keverék károsító hatásával is számolni kellett.
A munkahelyi zajjal, illetve légszennyezettséggel összefüggő munkáltatói intézkedések
vizsgálata során megállapításra került, hogy a munkáltatók a szükséges hallásvédő és
légzésvédő egyéni védőeszközt rendszerint még abban az esetben is biztosították a
munkavállalóik részére, ha a zajszint, illetve a levegő szennyezettségének megállapítására
irányuló munkahigiénés vizsgálat elmaradt. A munkahelyeken általában működtek –
jellemzően mobil – elszívó berendezések, viszont az elszívó berendezések hatékonyságát már
nem vizsgálták.
Hiányosságokat tapasztaltak a kormánytisztviselők a munkavállalók munkaköri alkalmassági
vizsgálataival kapcsolatosan is, amelyek irányultsága – a munkahelyi zajexpozíció esetén pedig
a gyakorisága is – rendszerint nem volt összhangban a munkahelyen fellépő egészségkárosító
kockázatokkal.
A vizes bázisú festékek alkalmazása mellett számos veszélyes anyagot/keveréket (pl. lakkot,
hígítót, epoxi gyantát, stb.) használtak. Csökkenő tendenciát mutatva, de még mindig
szabálytalanságként jelentkezett az élelmiszer csomagolására alkalmas edényekben,
palackokban történő vegyi anyagok tárolása.
A munkaterületeken a veszélyes anyagok használatában bekövetkező változásokat a
kockázatértékelések kiegészítése vagy újbóli elvégzése nem, vagy csak késedelmesen (a 3
évenkénti kockázatértékelés elvégzésekor) követte. A munkáltatók figyelmen kívül hagyták,
hogy a korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal csak akkor kezdhető meg a
tevékenység, ha a kockázatbecslés megtörtént, és a kockázatkezelésre - a kockázatok
elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére - a megfelelő intézkedéseket meghatározták,
bevezették és dokumentálták.
A famegmunkáló műhelyek bejáratainál általában kihelyezték az egyéni védőeszközök
kötelező használatára, illetve az élelmiszer tárolás és fogyasztás tilalmára vonatkozó biztonsági
jelzéseket. Az élelmiszer fogyasztás tilalmát azonban számos esetben megszegték a
munkavállalók, így üdítőital, kávé megtalálható volt, ahol veszélyes anyag szennyezte a
munkaterületet (pl. keményfapor, hígítók stb.).
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A munkavállalók számára többnyire biztosították a légzésvédő és hallásvédő egyéni
védőeszközöket, viszont ezen védőeszközök megfelelő – poros környezettől elzárt – tárolásáról
és a szükséges cseréjéről nem gondoskodtak, ezért több esetben intézkedni kellett a szakadt,
védelmi képességét vesztett, valamint faportól erősen szennyezett védőeszközök miatt.
Keményfa feldolgozás esetén előfordult, hogy a munkáltató nem gondoskodott a rákkeltő
anyag által okozott egészségkárosodás megelőzésére irányuló előírások végrehajtásáról.
6.3.2. Vegyipar és vegyi anyag gyártás
A vegyi anyag-, termék gyártás alágazatban a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött
munkáltatók száma a 2020. évben 51, melyek során 38 esetben tárt fel a munkavédelmi hatóság
szabálytalanságot. A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel munkavédelmi ellenőrzés
lefolytatása több, mint 30%-kal volt kevesebb.
Az ágazatban bekövetkezett munkabalesetek száma tovább csökkent, az előző évi 139 esettel
szemben, 132 három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet vettek
nyilvántartásba a 2020. évben. A súlyos balesetek száma nem változott az előző évi 1 esethez
képest, 2020-ban is 1 eset volt. A halálos munkabalesetek száma 2020. évben változatlanul 1
volt.
Az alágazat munkavédelmi helyzete általában megfelelő. Többek közt feltárásra került
emelőgépekkel kapcsolatos hiányosságok, továbbá a gépek/berendezések időszakos
vizsgálatának elmaradása, a kockázatértékelések gyakran hiányosak.
A vegyipari tevékenységre legjellemzőbb kóroki tényezők a veszélyes (nemritkán rákkeltő
hatású) anyagok, illetve keverékek, ennek ellenére több esetben előfordult, hogy a kémiai
kockázatelemzést nem végezték teljes körűen és a munkavédelmi oktatás hiányos volt.
Elsősorban a kis- és középvállalkozásokra volt jellemző, hogy elmulasztották a munkavállalók
tájékoztatását és oktatását a veszélyes anyagok CLP rendelet 4 szerinti osztályozási, címkézési
és csomagolási rendszeréről, a veszélyre figyelmeztető (H) és óvintézkedésre vonatkozó (P)
mondatokról.
A vegyipari nagyvállalatokra jellemző, hogy érdemi konzultáció történik a foglalkozásegészségügyi szolgálattal és a munkavédelmi képviselővel a COVID-19 terjedésének
megakadályozására és a munkavállalók SARS-CoV-2 vírus expozíciójának minimalizálására.
A kockázatok kezelése során az előrelátó felkészülés, a pandémiás tervek, az egyéni és
szervezeti szintű kockázatértékelés, a belső szabályozások, utasítások naprakésszé tétele
jelentik a megelőzés kulcsát.
6.3.3. Gumi-, és műanyagtermék gyártása
A gumi-, és műanyagtermék gyártása alágazatban a munkavédelmi hatóság által ellenőrzött
munkáltatók száma a 2020. évben 148 volt, melyek során 116 esetben tárt fel a munkavédelmi
hatóság szabálytalanságot.

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló,
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
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Az ágazatban 15%-kal csökkent a 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó
munkabalesetek száma, az előző évi 801 balesettel szemben, 682 munkabalesetet vettek
nyilvántartásba 2020. évben, a súlyos munkabalesetek száma 3-ról 2-re csökkent, valamint
halálos kimenetelű munkabaleset nem történt.
Alapvetően kijelenthető, hogy a nagyobb, tőkeerős cégek korszerű berendezésekkel és
magasabb munkavédelmi gyakorlattal és morállal végzik tevékenységüket, ennek ellenére
hiányosságok ezeknél a munkáltatóknál is tapasztalhatóak.
Az elmúlt időszakban az egyik legdinamikusabban bővülő szakterület a fröccstermékek
gyártása, elsősorban a nagy értékű műszaki cikkek, autóalkatrészek gyártása volt.
Az iparágban az előző időszakokhoz képest kiemelkedő változás nem volt tapasztalható.
Gyakori hiányosság volt a védőburkolatok hiánya, védőberendezések kiiktatása, anyagi
források hiányában több esetben elmaradtak javítások, karbantartások. Visszatérő problémát
jelentett a villamos kapcsolószekrények nyitott állapota, az élelmiszerek nem megfelelő
tárolása, vagy a veszélyes vegyi anyagok szabálytalan tárolása. A dokumentációk területén
kisebb hibák merültek fel.
Jellemző hiányosság volt, hogy a kockázatértékelés során nem vették teljeskörűen figyelembe
az egyes munkahelyi kóroki tényezők hatását és a kombinált expozíció lehetőségét, annak
ellenére, hogy a gyártósori gépek kezelésénél általában zaj, por, vegyi anyagok és esetenként
rákkeltő bomlástermékek kibocsátása mellett hőexpozícióval, valamint a napi 8 órában végzett
monoton, álló munkából eredő megterheléssel is számolni kellett.
Az extrúderek és a darálók hatékony helyi elszívása általában nem volt biztosítva, amely
legtöbbször az elszívó berendezések karbantartásának elmulasztásából adódott. Azokon a
munkahelyeken, ahol a műanyag alapanyaga ún. darálék és a technológia zárt, a munkavállalók
veszélyes anyag expozíciója általában elhanyagolható mértékű.
6.3.4. Gyógyszergyártás
A 2020. évben a munkavédelmi hatóság a gyógyszergyártási alágazatban 26 munkáltatónál
tartott ellenőrzést, melyből 17 esetben tártak fel szabálytalanságot az eljáró szakügyintézők. A
3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset 123 volt. Ez az előző évi
135 munkabalesethez képest kisebb csökkenést mutat.
A gyógyszeripar területén, nagyobb a fegyelmezettség, mind a munkavállalókat, mind pedig a
munkáltatókat tekintve, mint más területen, továbbá a létesítés munkahigiénés feltételei a
szigorú telepengedélyezési eljárás és a folyamatos minőségbiztosítási ellenőrzés miatt
biztosítottak.
A 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.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a gépek, berendezések állapota,
védőburkolatok megléte, megfelelősége az alágazatban megfelelőek voltak.
Az üzemi környezetben dolgozó munkavállalók az alkalmazott technológiától függően
veszélyes anyagok (pl. szerves oldószerek, tűz- és robbanásveszélyes, hormon-, hormonhatású
anyagok, antibiotikumok) hatásának lehetnek kitéve, ezért a kémiai biztonság, az egészséget
47

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósítása kiemelten fontos a vegyi anyag
teljes életciklusa alatt. Az iparágnak sajátossága a szabályozottság és a különböző
gyártástechnológiai követelményeknek való megfelelési kényszer, amely előnyös hatással van a
munkavédelem színvonalára is. A gyógyszergyártó cégek által alkalmazott műszaki
megoldások, folyamatirányítási rendszerek (ideértve a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszerét, a MEBIR-t is) más nagyobb vegyipari cégeknél is mintául
szolgáltak, vagy részlegesen átvételre kerültek.
6.3.5. Élelmiszeripar
A 2020. évben az élelmiszeriparban – az előző évhez képest – 60%-kal kevesebb ellenőrzést
végzett a munkavédelmi hatóság. Összesen 513 munkáltatót ellenőriztek az ágazatban, ebből
404-nél (79%) találtak munkavédelmi szabálytalanságot. Összesen 12 878 fő munkavállalót
vontak ellenőrzés alá, melyből a szabálytalansággal érintett munkavállalók aránya 56% volt.
Az előző évekhez hasonlóan, a feldolgozóiparon belül a legtöbb 3 napon túl gyógyuló
munkabalesetet (1392) az élelmiszeriparból jelentették be, melyből három súlyos kimenetelű
volt.
Összességében mind a munkabiztonsági, mind pedig a munkaegészségügyi helyzet
vonatkozásában jelentős változást a korábbi évekhez képest nem tapasztaltak a
kormánytisztviselők.
A multinacionális vállalkozások legtöbbje nagy figyelmet fordított a megelőzésre, újabb és
újabb prevenciós módszerek kidolgozásával és megvalósításával. Ez a fizikai, kémiai, biológiai
kóroki tényezők elemzésére, a pszichés terhelésnek kitett munkavállalókat érintő problémák
felkutatására, a pszichoszociális eredetű veszélyekből kiinduló, munkakörnyezetet, munkahelyi
légkört befolyásoló hatáselemzésekre is kiterjedt.
Sajnos a kisebb létszámot foglalkoztató mikro- és kisvállalkozásoknál a munkavédelem
helyzete nem javult. A munkáltatók nagyobb része nem győződött meg rendszeresen arról,
hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik,
illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
Az egyéni védőeszközök biztosítása és használata az élelmiszeriparban kiemelt fontossággal bír
a dolgozók megfelelő védelme érdekében. Általánosságban elmondható, hogy az egyéni
védőeszközök juttatásának rendjét a munkáltatók elkészítették, bár ezekkel kapcsolatban
feltárásra kerültek hiányosságok. Gyakori gond volt, hogy nem az adott tevékenységhez
meghatározott védelmi képességű védőeszközt biztosítottak a munkavállalók részére.
A kockázatértékelésekben a kockázatok minőségi értékelése (pl. hőexpozíció, kézi
tehermozgatás, zajexpozíció, stb.) javult az előző évekhez viszonyítva, azonban a mennyiségi
értékelések továbbra is hiányoztak, a mennyiségi kockázatértékeléshez elengedhetetlen
munkahigiénés vizsgálatok általában elmaradtak. Annak ellenére, hogy egyes élelmiszeripari
területeken a biológiai kóroki tényezők jelenléte nem zárható ki, az ezzel kapcsolatos
munkavédelmi előírásokat a munkáltatók egy része nem tartotta be maradéktalanul. Előfordult,
hogy a biológiai kockázatbecsléseket nem a hatályos jogszabályi előírások szerinti
adattartalommal készítették el, illetve a kockázatbecslést évente történő gyakorisággal nem
ismételték meg.
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A munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálatokat főleg a mikrovállalkozások
mulasztották el. Az új felvételes munkavállalót a próbaidő alatt nem küldték el a munkába
lépés előtti vizsgálatokra.
A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételeit a munkáltatók biztosították, azonban a
személyi feltételek már nem minden munkáltató esetében bizonyult kielégítőnek.
A munkáltatók a jogszabályban meghatározott veszélyes gépek (jellemzően emelőgépek),
előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálatát és a munkavédelmi üzembe helyezését általában
elvégezték. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat öt évenként többnyire rendben
elvégezték, ezekről írásbeli dokumentációval rendelkeztek. Ugyanakkor a nem veszélyes
munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálatainak meghatározása, és azok elvégzése, ill.
a karbantartások igazolt végrehajtása több esetben elmaradt. Jellemző volt még a gépek,
berendezések működtető elemeinél a funkció jelölések hiánya.
Számos esetben az alapanyagok elhelyezése nem a kijelölt helyen, hanem a közlekedési úton,
vagy a villamos kapcsolószekrény előtt történt.
A legtöbb szabálytalanság a pékségekben fordult elő. Jellemző volt a dagasztógépek és a
tésztaformázó gépek védőburkolatainak szabálytalan kialakítása, a reteszelés hiánya. A
munkáltatók nem fordítottak kellő figyelmet a villamos berendezések megfelelő védettségének
biztosítására. Gyakori volt a letört fedelű csatlakozó aljzat, és a villamos tokozaton
szabálytalanul rögzített fedél.

6.4. Gépipar
A gépiparban az összes, ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma 794 volt, a 2019. évi 1158hoz viszonyítva az arány 67%. A szabálytalansággal érintett munkáltatók száma 617 volt,
ennek aránya az összes ellenőrzött munkáltatóhoz képest 78%. Az ágazatban ellenőrzött összes
munkavállalók száma 53 693 volt, ennek 57%-ánál tapasztaltak szabálytalanságot az eljáró
kormánytisztviselők. A balesetek száma az ágazatban 3910 volt összesen, ez 18%-os
csökkenést mutat az előző évhez képest. Súlyos munkabaleset 20 volt, ez 1-el kevesebb a
tavalyinál, míg a halálos munkabalesetek száma a felére csökkent, a tavalyi 4-ről 2-re.
A gépipar területén továbbra is az autóipar bővülése volt a tendencia, amely a beszállítókat is a
versenyképesség növelésére, így a munkakörülmények fejlesztésére ösztönözte. Az iparág
többi területén azonban a munkavédelmi helyzet lényeges javulása nem volt tapasztalható.
Az ágazatban a legalább 50 fős, vagy nagyobb vállalkozások munkavédelmi tevékenysége az
ellenőrzések alapján átlagos, és ritkán fordult elő kirívóan súlyos szabálytalanság mivel
többnyire korszerű és biztonságos munkaeszközökkel dolgoznak, és felkészült munkavédelmi
szakemberek segítik a munkájukat. A kisebb létszámot foglalkoztató munkáltatók változatlanul
kevés korszerű gépet használnak, a munkaeszközök biztonságos használatához előírt
vizsgálatokat gyakorta nem végzik el, ennél fogva a munkaeszközök üzemeltetése, használata a
munkavállalókra nézve nagyobb kockázatot, az esetenként fennálló veszélyeztetés súlyos
baleseti veszélyforrást jelent.
A veszélyforrások többnyire a kiegészítő tevékenységeknél jelennek meg, így a karbantartás,
gépbeállítás, szerszámcsere vagy tisztítás során.
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Az ágazat legnagyobb gondja a megfelelően képzett munkaerő hiánya, az iparágban folyamatos
munkaerő felvétel van. Kevés a tapasztalt gépkezelő (esztergályos, gépi forgácsoló, hegesztő),
gyakori a betanított gépkezelő.
Az iparágban a legfontosabb és legtöbb munkáltatónál előforduló súlyos veszélyeztetés a
különböző biztonsági reteszelések, védőburkolatok, védelmek kiiktatása a különböző gépeken.
Jellemző, hogy a régi excenter préseken a szerszám közé benyúlás elleni védelem nincs
kialakítva.
A munkavédelmi dokumentációs kötelezettségek ebben az ágazatban sem foglaltak el kiemelt
helyet a munkáltatói tennivalók sorában. Általában minden munkáltatónál voltak hiányosságok,
amelyek a kockázatbecslést, kockázatértékelést, azok felülvizsgálatát, az egyéni védőeszközök
meghatározását, vagy a munkaköri alkalmasság vizsgálatával kapcsolatos előírásokat érintették.
Az új, modern munkaeszközöknek a védőberendezései megvoltak, a szükséges védelemmel,
dokumentációval el voltak látva, ezeknél a kormánytisztviselők ritkán találtak hiányosságot,
azonban a régi gépek védőburkolatai, védőberendezései és sokszor a dokumentációi is
hiányoztak.
A különböző gázpalackok tárolásánál gyakran előfordult a rögzítetlen tárolási mód. A
munkavállalók, ahol szükséges volt, egyéni védőeszközzel el voltak látva, ezeket viselték is.
Gyakori hiányosság, hogy a biztonsági és figyelmeztető jelölések vagy lekoptak, vagy teljesen
hiányoztak. A közlekedési utak, anyagmozgatási útvonalak jelölései sokszor megkopott,
értelmezhetetlen állapotban voltak, vagy teljesen hiányoztak.
Az új és régi gépeknél szinte minden munkahelyen továbbra is tapasztalható volt a kezelő
elemek magyar nyelvű feliratozásának részleges vagy teljes hiánya, amit a sok használattal
magyaráztak (lekopik a feliratozás, elválik a ragasztás, stb.). Jellemző, hogy az alkalmazott
emelőgépek tekintetében is voltak hiányosságok (biztonsági jelzések, terhelési diagramok,
emelőgépnaplók üzemszerű vezetése, időszakos vizsgálatok elvégzése).
Az iparágra jellemző, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat egyszer elvégzik,
elkészítik a kockázatértékelést, megtartják a munkavédelmi oktatást, a gépeket üzembe
helyezik, elvégzik az érintésvédelmi felülvizsgálatot. Majd, ha másfajta alkatrészeket kezdenek
gyártani, amelyekhez másfajta gépeket szereznek be, új veszélyes anyagokat használnak fel,
azonban a változások dokumentációs után követése elmarad. A változásokat nem veszik
figyelembe a kockázatértékelésben, nem helyezik üzembe az új beszerzésű gépeket, az új
munkavállalók munkavédelmi oktatását nem jegyzik be az oktatási naplóba, az időszakos
felülvizsgálatokat nem végzik el. Sok esetben nem tudják, hogy a telepített hegesztő
munkahelyek üzembe helyezését is el kell végezni.
A feldolgozóipar mellett a gépiparra is jellemző volt, hogy a munkahelyi koronavírus (SARSCoV-2) fertőzések kockázatának csökkentése céljából a munkáltatók az egymást követő
munkaállomásokat fizikailag egymástól „széthúzták”, pl. az összeszerelő munkahelyeken
fizikai barriereket, plexi térelválasztókat alakítottak ki a dolgozók egészségvédelme érdekében.
A munkahelyek többségénél belső szervezési intézkedésekkel is szabályozták az egymástól
való fizikai távolságtartást, a tárgyalások, oktatások megtartását. Higiénés kézfertőtlenítőadagolókat majdnem minden munkahelyen kihelyeztek.
Továbbra is előfordult, hogy a kockázatértékelések nem követték a munkahelyi kóroki
tényezőkben bekövetkező változásokat. Új munkaeszköz (pl. gép, berendezés), veszélyes anyag
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beszerzését, vagy technológiaváltást követően nem gondoskodtak a munkahigiénés
vizsgálatokról (pl. munkakörnyezeti- és biológiai monitorozás, zajmérés, rezgésvizsgálat), így
műszeres vizsgálatokkal nem tudták igazolni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörnyezet meglétét.

6.5. Szolgáltatóipar
6.5.1. Kereskedelem, járműjavítás
A kereskedelem és járműjavítás területén a 2020. évben összesen 1335 munkáltatónál történt
munkavédelmi ellenőrzés, ebből a szabálytalanságban érintettek száma 1010 volt, így
megközelítőleg a munkáltatók 75%-a volt valamilyen munkavédelmi szabálysértés tekintetében
érintett. A szabálytalansággal érintett munkavállalók száma elérte a 8787 főt, ami az érintett
iparágak teljes ellenőrzött létszámát (11 184 fő) tekintve ad közel 80%-ot.
A szolgáltatóipar kereskedelemi és járműjavítási szekcióiban a szervezett munkavégzéssel
összefüggő éves baleseti esetek száma összesen 2151 esetben volt regisztrált munkabaleset, ami
több mint 20%-os csökkenést mutat a korábbi évi esetszámhoz (2758 eset). A súlyos balesetek
száma a korábbi évi 22-ről 5 esetre (közel 30%-ra), a halálos balesetek száma az előző évi 11ről 1 esetre (10%-ra) csökkent.
A kereskedelmi ágazatban végzett ellenőrzések során tapasztaltak alapján elmondható, hogy a
tapasztalt szabálytalanságok rendkívül változatosak.
Az ágazat munkavédelmi helyzete a nagyobb kereskedelmi egységekben egyértelműen
javulást, nagyobb odafigyelést mutat, míg a kisebb üzletekben stagnálás a jellemző. A nagyobb
üzletláncokban állandó a munkavédelmi szakemberek jelenléte, míg a kiskereskedelmi
egységek inkább a különböző munkavédelmi vállalkozások egyszerre több céget ellátó
szakembereinek megbízásával oldják meg a munkavédelmi tevékenységet.
A kereskedelmi ágazatban akár kisebb, akár nagyobb volumenű tevékenységet folytató
kereskedelmi munkáltatónál tartott ellenőrzések során, hiányosságok feltárására több esetben
sor kerül.
Az ellenőrzések többnyire határidős kötelezéseket igénylő intézkedéseket eredményeztek, de
néhány alkalommal sor került eszközök és tevékenységek (pl. szabálytalan árutárolás villamos
főkapcsoló szekrény kezelőterében) felfüggesztésére is.
A leggyakoribb veszélyforrások a tevékenység jellegéből adódó anyagmozgatással és tárolással
hozhatók összefüggésbe. Továbbra is igen gyakran probléma jelentkezik az emelőgépek
használatával (pl. 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.
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 áramütés51

veszélyes kialakítása; villamos kapcsolószekrény nyitva tartása vagy eltorlaszolása, sérült
villamos vezetékek, stb.
Az áruházak nagy figyelmet fordítanak a higiénés előírások és járványügyi ajánlások
betartására. Gondoskodnak az ehhez szükséges megfelelő mennyiségű fertőtlenítő és higiéniai
szerekről, eszközökről. Egyre több áruházban helyeznek el a bejáratnál érintésmentes
kézfertőtlenítő adagoló állomásokat. A pénztáraknál, pultoknál számos helyen építettek be
plexi védőfalat is, ami a maszk használata mellett erősíti a védekezést a járvány ellen.
A munkavállalók számára jelentős többletterhelést jelentett a COVID-19 járvány első hulláma
idején megnövekedett vásárlói igények kielégítése, az árukészletek folyamatos biztosítása.
A kereskedelemben és a raktározásban változatlanul a kézi tehermozgatás az egyik
legjellemzőbb kóroki tényező, amelynek kockázatairól a dokumentációk nem mindig adtak
teljes körű képet. Ezen terhelés gyakran szűk térben kényszer testhelyzettel is párosult, több
kisebb balesetet előidézve. A hűtőkamrákban és a pékáruk készítésénél számolni kell a
klímakörnyezet kedvezőtlen hatásaival vagy váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett
munkával, amely fokozhatja a meghűléses megbetegedések kialakulását.
A járműjavítás területén a járműjavító műhelyekben telepített emelőgépek (csápos, illetve
aknaperem emelők) időszakos vizsgálatait több esetben nem végezték el. Az emelőgépeket
kezelő munkavállalók általában autószerelő végzettségűek, és emelőgép kezelői jogosultsággal
nem rendelkeznek. Indokként azt hozzák fel, hogy amikor a szakmát tanulták, kezelték ezeket
az emelőket és így megtanulták, hogyan kell működtetni azokat.
A kisebb egy-két fő munkavállalót alkalmazó munkáltatók a javításhoz használt villamos
üzemű gépeket, munkaeszközöket (fúrógép, kettős köszörűgép) addig használják amíg „szét
nem esik”, csak a legszükségesebb javítást végzik el, sokszor házilagosan. A műhelyekben sok
esetben előfordul rendezetlen, a közlekedési útvonalakon történő anyagtárolás, a padozat
esetenként sérült, kátyús volt. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégeztették
a munkáltatók, de tapasztalatunk szerint az érvényességi időre nem fordítanak kellő figyelmet,
így előfordult, hogy lejárt érvényességű dokumentumot mutattak be.
A járműjavító műhelyekben előfordult, hogy a kézi alkatrészmosó berendezéseket használaton
kívül nem zárták le, így a mosófolyadék kipárolgása nem volt megakadályozva. Gyakorlatilag
minden műhelyben előfordult, hogy élelmiszereket tároltak a munkaterületen veszélyes
anyagok/keverékek környezetében, továbbá, hogy nem volt kialakítva étkező helyiség, így a
műhely területén volt az élelmiszertároló hűtőszekrény és mellette egy asztalnál étkeztek a
munkavállalók. A gépjárműjavításban továbbra is a leggyakoribb probléma, hogy ezeken a
munkahelyeken a munkáltatók nincsenek tisztában a veszélyes anyagok (pl. füstgázok,
kenőanyagok) folyamatos jelenlétével, ennek megfelelően azok veszélyeit sem értékelik,
kezelik megfelelően. Hiányoznak az akkreditált szervezet által végzett légtérmérések. A
kockázatértékelések ezeken a területeken formálisak, előfordul, hogy nem valós kockázatokat
mérnek fel a szerelőaknák, emelőgépek értékelése során, illetve nem veszik figyelembe az erre
a területre érvényes szabványokban leírtak, vagy legalább azzal egyenértékű megoldásainak
megvalósítását.
Öltöző és mellékhelyiség minden műhelyben ki volt alakítva, de azok tisztasága sok esetben
nem volt megfelelő.
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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 előfordult, hogy a
használaton kívüli szerelőaknák elkerítését, lefedését elmulasztva az azokba való beesés
veszélyét idézték elő.
Az egyéni védőeszközöket általában biztosítják, azok 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.
Munkaegészségügyi szempontból a legtöbb szabálytalanság a kémiai kóroki tényezőkkel
kapcsolatban merült fel. A javítás során felszabaduló porok, hegesztési füstök, kipufogógázok
hatékony elszívása általában nem volt biztosítva az ellenőrzött munkahelyeken. A járműjavító
műhelyekben előfordult, hogy az alkatrészmosó berendezéseket használaton kívül nem zárták
le, így a mosófolyadék kipárolgása és ezáltal a dolgozók vegyi anyag expozíciója nem volt
megakadályozva. A felhasznált festékek, oldószerek, edzők általában tartalmaznak biológiai
monitorozásra kötelezett veszélyes anyagokat is (pl. toluol, xilol, n-hexán), de az ezekre
irányuló munkahigiénés vizsgálatok gyakran elmaradtak, így nem lehetett kizárni, hogy az
exponált munkavállalókat fokozott expozícióban foglalkoztatták.
Gyakorlatilag minden műhelyben előfordult, hogy élelmiszereket tároltak a munkaterületen
veszélyes anyagok/keverékek környezetében.
A szociális helyiségek hiánya vagy nem megfelelő állapota szintén gyakori szabálytalanság
volt.
6.5.2. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén összesen 298 munkáltatónál történt
munkavédelmi ellenőrzés, ebből a szabálytalanságban érintettek száma 254 volt, azaz a
munkáltatók 85%-a volt valamilyen munkavédelmi normasértés tekintetében érintve. A
munkáltatói ellenőrzéseknél a szabálytalanságban érintett munkavállalók száma 1958 fő volt,
ami a teljes ellenőrzött létszám (2537 fő) 77%-a.
A szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási iparágakban éves szinten összesen 467 esetben
regisztráltak munkabalesetet, mely az előző évhez képest (767) jelentős csökkenést mutat, mely
alapjában véve, a kialakult vírushelyzetnek tudható be. A 2020. évben egy súlyos kimenetelű
baleset történt.
2020-ban a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet miatt az ágazatban a korábbi évekhez
képest sokkal kevesebb munkavédelmi ellenőrzés történt.
Egyes vállalkozások felújításba kezdtek, de többen átmenetileg bezártak, vagy bővítették
szolgáltatásaik körét, jellemzően a vendéglátás területén a házhozszállítás lehetőségével.
A veszélyhelyzet miatt kiadott eljárásrend alapján az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálatok (ideértve a járványügyi érdekből elvégzett tüdőszűrő vizsgálatokat is)
elhalasztására került sor. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatával kapcsolatos könnyítés
március – június időszakban az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatokra nem vonatkozott.
Több munkáltatónál azonban ezen vizsgálatokra sem került sor.
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Az ellenőrzött munkáltatóknál a kockázatértékelések és a munkavédelmi oktatási tematikák
tartalmi hiányosságai tipikusak voltak. A kockázatértékelések csak a legritkább esetben tértek
ki a konyhaterek kedvezőtlen klimatikus viszonyaira, a mozgásszervek fokozott terhelésével
járó csúszásveszélyre és a nagyméretű főzőedények kézi mozgatásának kockázataira. Egy-két
munkavállalót foglalkoztató munkáltató nem vette igénybe a foglalkozás-egészségügyi orvos
közreműködését a kockázatértékelés elkészítésében, az egyéni védőeszköz juttatás, valamint a
munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározásában.
A takarításhoz, mosogatáshoz alkalmazott veszélyes anyagok/keverékek használatát ellenőrizve
sokszor tapasztalható volt, hogy a munkáltatók nem a kockázatnak megfelelő egyéni
védőeszközöket bocsátották a munkavállalók rendelkezésére. Így pl. a takarítási
tevékenységhez orvosi gumikesztyűt biztosítottak. A biztonsági adatlapok általában
rendelkezésre álltak, de gyakran elmaradt a munkavállalók oktatása a vegyi anyagok
felhasználásának szabályaira.
6.5.3. Szállítás, hírközlés, közlekedés, logisztika
A szállítás, hírközlés, közlekedés, logisztika ágazatban 2963 munkabaleset történt, ami az
összes bekövetkezett munkabaleset 41%-át tette ki. A munkabalesetek közül 17 súlyos, ebből
10 halálos kimenetelű volt. A balesetek száma és súlyossága a 2019-es évhez viszonyítva kis
mértékben csökkent. Ami az előző évekhez viszonyítva, még mindig az építőipar mögött a
második legmagasabb, az ágazat területén ebben lényegi változás nem tapasztalható. A 2020.
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 12%-kal több, 561
esetben került sor, amelyek közül 422-nél (75,2%) talált szabálytalanságot az ellenőrzést végző
munkavédelmi hatóság, ami 2,5%-os emelkedést mutat az előző évhez képest.
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. A
rendszeresen ismétlődő szabálytalanságok a munkáltatók elégtelen hozzáállását mutatják, ami
meglátszik a munkabaleseti számok alakulásán is. Évek óta a leggyakrabban előforduló
szabálytalanságok például a telephelyeken 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 korszerűbb kialakítású tömegközlekedési eszközök, járművek, tehergépkocsik forgalomba
helyezésével a váz- és izomrendszert érintő ergonómiai kockázatok gyakorlatilag megszűntek,
ugyanakkor a pszichoszociális kóroki tényezők és a fokozott pszichés megterhelések egyre
inkább előtérbe kerülnek (pl. gépkocsivezetők hiánya, időkényszerben végzett munka,
agresszív utasok támadása).
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A közlekedési vállalatok a COVID-19 járvány miatt számos intézkedést tettek az utasok és a
járművezetők egészségvédelme érdekében. A vezetőfülkék általában zárt kialakításúak és
elővigyázatosságból kordonnal zárták le az autóbuszok és trolibuszok első üléssorát, így oda
nem ülhetnek az utasok. A lezárásnak köszönhetően még jobban tartható az ajánlott távolság a
fertőzésveszély elkerülése érdekében. A járművezetők biztonságát szolgálja az is, hogy tavaly
márciusban felfüggesztették a helyszíni jegyértékesítést. A villamosoknál a vezetőfülkék
környezetében is biztosítani kell a védőtávolságot. A megállókban – ha ez technikailag
lehetséges – a járművek valamennyi ajtaja kinyílik, ezzel is elősegítve a szellőzést. Kötelező a
szájat és orrot eltakaró maszk használata a járműveken, valamint a megállókban.
Vasúti szállítás és járműjavítás esetében munkavédelmi szempontból is a szakképzett
munkavállalói létszám csökkenése okozott 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.
A vasúti szállításban is kiemelt szerepe van a COVID-19 járvány elleni védekezésnek. A
vasúttársaságok a vonatokon szolgálatot teljesítő, az utasokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő
vasutasoknak, jegyvizsgáló és utaskísérő személyzetnek egységcsomagokat osztottak ki,
amelyek a koronavírus terjedésének megelőzéséhez szükséges szájmaszkokat, gumikesztyűket
és virucid hatású kézfertőtlenítő géleket tartalmaznak. A foglalkozás-egészségügyi
szolgálat orvosainak segítségével határozták meg az érintett munkakörök listáját és az ahhoz
tartozó létszámot, a koronavírus elleni védekezéshez használatos fertőtlenítőszereket és a
kezdőcsomagba készített mennyiségeket, valamint a tartalékkészleteket. A vasúttársaságok a
fertőző betegségek terjedése ellen naponta többször végeztetnek tisztítást, amelynek során
fertőtlenítik a személykocsik üléseit, ajtónyitóit, kilincseit és fogantyúit, valamint a mosdókat,
WC-ket. A járvány miatt szigorították a takarítások folyamatbeli ellenőrzését is.
A javítócsarnokokban, műhelyekben a legfőbb egészségkárosító kockázatot továbbra is a
karbantartás során képződő veszélyes gázok, gőzök, porok, füstök hatékony helyi elszívásának
hiánya, valamint a munkakörnyezeti- és biológiai monitorozás, az expozíciómérések
elmulasztása jelentette.
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
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meghaladó, akár a 30 kg-ot is elérő tömegű („heavy bag” jelölésű) poggyászokat mozgatnak a
munkavállalók.
A COVID-19 pandémia miatt a légi közlekedés gyakorlatilag a teherszállításra és a
szállítmányok fogadásárára állt át, ezért a földi kiszolgálásban részt vevők esetében a
munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó munkahelyi kóroki tényezők hatásai még
fokozottabban jelentkeztek (pl. nehéz fizikai munka, a szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen
hatásai, fokozott pszichés terhelés: időkényszer alatt végzett munka, rendszeres túlóra,
felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért).
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. A nagy szakmai tudással
rendelkező munkavállalók nyugdíjba vonultak, vagy elhagyták a vállalatot. A jelenlegi
állományban nagy a fluktuáció és az elvárt létszámhoz képest, mintegy 10-15% kevesebb
munkavállaló látja el ugyanazt a feladat mennyiséget.
A jelentkezett hiányt új munkavállalókkal igyekeznek pótolni. A megsokszorozódott feladatok
miatt a postások fáradtabbak, a megfelelő gyakorlat hiánya okozza a balesetek többségét.
Többségük nem ismeri kellő mélységben a rábízott területet és a logisztikai lehetőségeket.
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.
A postahivatalok többségében továbbra is az egyik legnagyobb kockázat a postai küldemények
emelése, mozgatása. Egyre több a kézi tehermozgatásból származó foglalkozási megbetegedés,
különös tekintettel az ágyéki gerinc elváltozásaira. A nehéz zsákok, egyéb kézbesítendő
tárgyak emelése közben gyakran történnek olyan balesetek, amelyek a gerincet ért
megterhelésből adódnak.
A postahivatalok is új szabályokat hoztak a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása
érdekében. A gyógyszertárakhoz hasonlóan csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben,
ahány kiszolgáló pult működik. A plexifalak, ablakok, határoló elemek alkalmazása, a kötelező
maszkviselés, valamint a kézhigiénés és takarítási szabályok szigorítása és ellenőrzése is segíti
a fertőzések elleni védekezést.
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.
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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.
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.
A belsőégésű motoros tehergépjárművek és emelőgépek üzemelése során képződő szennyező
anyagok, kipufogógázok egészségkárosító kockázatot jelentettek a korszerűtlen, nem megfelelő
szellőzési viszonyokkal rendelkező raktárépületekben, ahol nyáron, a hőség miatt a
munkavállalók jelentős többletmegterhelésével is számolni kellett. A szabadtéren végzett
targoncázás során az időjárás kedvezőtlen hatásai (pl. UV-sugárzás, hideg, meleg, szél)
fokozottan jelentkeztek.
6.5.4. Energiaellátás, Vízellátás, Szennyvízkezelés, Hulladékgazdálkodás
A 2020-as évben az országos adatok feldolgozása szerint, az energiaellátás és vízellátás,
szennyvízkezelés, valamint a hulladékgazdálkodás területén összesen 100 munkáltatónál történt
munkavédelmi ellenőrzés, ebből a szabálytalanságban érintettek száma 64 volt, azaz a
munkáltatók 64%-a volt valamilyen munkavédelmi szabálytalanság tekintetében érintve. Az
előző évhez viszonyítva ez 6%-os csökkenést mutat. A munkáltatói ellenőrzéseknél a
szabálytalanságban érintett munkavállalók száma elérte a 801 főt, ami az érintett iparágak teljes
ellenőrzött létszámát (1112 fő) figyelembe véve, annak 72%-át adja. Az adatokat
összehasonlítva az egy évvel korábbi hasonló ellenőrzési területtel megállapítható, hogy ezen a
téren csekély mértékű, 5%-os növekedés tapasztalható, azaz ennyivel nőtt 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 992 esetben volt regisztrált munkabaleset, ebből 6 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 és a hulladékgazdálkodás területén működő
munkáltatók többsége igyekezett eleget tenni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek.
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Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét a munkáltatók zöme írásban meghatározta. Néhány
esetben az ellenőrzés feltárta, hogy elmaradt a szabályozás elkészítése, így nem volt
bizonyított, hogy a kiadott egyéni védőeszköz megfelelt a munkavállalókat érő kockázatok
csökkentésére.
A munkáltatók nagy részénél a munkavédelmi szabályzat tartalmazta a munkaköri alkalmassági
vizsgálatok rendjét, melyet a munkavédelmi szakember készített el, de azt a munkáltató a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval nem mindig véleményeztette. Számtalanszor évenkénti
vizsgálatot írtak elő még olyan munkakörökre is, ahol nem indokolt.
Előfordult, hogy a munkáltató írásban nem határozta meg azoknak a munkavállalóknak a körét,
akiknek a kockázatbecslés alapján védőoltás biztosítása indokolt, viszont a gyakorlat azt
mutatta, hogy a szükséges védőoltást a dolgozók megkapták.
Szennyvízkezeléssel, illetve hulladékgazdálkodással foglalkozó munkáltatóknál tapasztalható
volt a nem teljes körű biológia és kémiai kockázatbecslés/értékelés.

6.6. Egészségügyi, szociális ellátás
Az egészségügyi és szociális ágazatban a munkabalesetek száma ugyan nőtt az előző évhez
képest (2019-ben 1704 baleset, 2020-ban 1532 történt), de mind a súlyos, mind a halálos
baleset esetszáma nullára csökkent (2019-ben 4 súlyos, 2 halálos esetet, 2020-ban 0 súlyos és
halásos esetet regisztráltunk).
Az egészségügyi és a szociális ellátást nyújtó intézmények munkavédelmi ellenőrzési
gyakorisága az előző évhez képest 50%-kal növekedett (2019-ben 184; 2020–ban 363
munkáltató), amely köszönhető volt a SARS-CoV-2 vírus okozta koronavírus-betegség
(COVID–19) miatt bejelentett foglalkozási megbetegedés gyanúk kivizsgálásának is. Az
ágazatban magas a bejelentett és elfogadott foglalkozási megbetegedések aránya.
A pandémia új feladatok elé állította az ágazatot, a megelőző intézkedések tekintetében helyt
álltak a munkáltatók. Egyéni védőeszközök biztosításra kerültek, valamint a munkavállalók
részesültek munkavédelmi oktatásban is a rendkívüli helyzetre való tekintettel.
Ebben a szektorban a 2020. évben bekövetkezett nem súlyos munkabalesetek oka a korábbi
évekhez hasonlóan is a közlekedés során történt elcsúszások, botlások, melyek a dolgozók
figyelmetlenségének, túlterheltségének, valamint a higiénés előírások miatti fokozott
fertőtlenítő felmosásból eredő csúszós járófelületeknek voltak köszönhetőek. A megküldött
munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján azonban, még mindig előfordult, hogy a használt tűket
nem a speciálisan kialakított gyűjtőedénybe helyezték vissza a munkavállalók, hanem azok a
veszélyes hulladékgyűjtő zsákba kerültek, és a tűk a zsákot átszúrva, a zsákot elszállító
munkavállalóknak munkabalesetet okoztak.
A pandémia ideje alatt több egészségügyi intézményben és szociális egységekben közérdekű
bejelentések alapján került sor a takarítási tevékenységet ellátó cégek ellenőrzésére is. A
pandémiával kapcsolatos megelőző intézkedésekről, valamint a munkahelyen végzett
tevékenységhez kapcsolódó munkavédelmi oktatásban az egészségügyi intézményben takarító
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók több esetben nem részesültek, valamint nem
rendelkeztek érvényes munkaköri alkalmassági véleménnyel.
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A munkahelyek ellenőrzése során több esetben tapasztalta a munkavédelmi hatóság a villamos
berendezések időszakos érintésvédelmi ellenőrző felülvizsgálatának elmaradását, esetenként
sérült villamos dugaszolóaljzatok, villamos hosszabbítók használatát. A szociális intézmények
konyháin, öltözőiben az ellenőrzési tapasztalatok alapján, a korábbi években tapasztalt jellemző
hiányosságok voltak megállapíthatók, így például padozati hiányosságokra, botlás veszély
megszüntetésére, a kézi szerszámok nem megfelelő tárolására, árutároló állványok megfelelő
rögzítésére történt intézkedés. A kockázatértékelések és a belső munkavédelmi szabályzatok
külön a hátsérülések kockázatát csökkentő intézkedésekre nem minden esetben tértek ki,
kockázatkezelő intézkedéseket nem tettek. A gondozottak mozgatása szükségszerű valamennyi
intézményben, azonban speciális segédeszközök nem mindig állnak rendelkezésre, valamint a
gondozók és az ápolók alacsony létszáma miatt előfordult, hogy kettő helyett egy fő végezte az
emelést, amely miatt a váz- és izomrendszer nagyfokú terhelésnek volt kitéve.

6.7. Oktatás
Az országos adatok feldolgozása szerint a 2020-as évben az oktatás területén összesen 114
munkáltatónál került sor munkavédelmi ellenőrzésre, amiből a szabálytalanságban érintettek
száma 56 volt.
A munkabalesetek száma ezen a területen az éves adatok alapján összesen 702 esetben volt
regisztrált munkabaleset, amiből 2 eset volt súlyos kimenetelű, halálos munkabaleset nem volt.
A munkáltatói ellenőrzéseknél a szabálytalanságban érintett munkavállalók száma elérte a 651
főt, ami az érintett terület teljes ellenőrzött létszámát (715 fő) figyelembe véve, annak 91%-át
adja.
Az adott időszakban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján az oktatási intézményekben
legjellemzőbb probléma - többek között - a karbantartás elmaradása a napi szintű használat
miatt folyamatosan amortizálódó épületelemek (nyílászárók, világításkapcsolók, villamos
dugaszoló aljzatok) kisebb hányadánál volt.
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 (pl. általános
jellegű információkat tartalmaztak, az oktatási intézményekben fellelhető specifikumokra nem
tértek ki).
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7. Az egyéni védőeszköz ellátás és használat
A 2020. évben is a Munkavédelmi Főosztály látta el az egyéni védőeszközök megfelelőségét
értékelő szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat, illetve működtette
a Kijelölést Előkészítő Bizottságot. Vonatkozó év végén hat hazai bejelentett szervezetet
tartottak nyilván. A COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzet miatt kiemelt jelentősége van
annak, hogy Magyarországon a 2020. évben két szervezet került kijelölésre, amelyek egyéni
légzésvédők EU-típusvizsgálatát végzik az Európai Unióban. Egy, már korábban kijelölt
szervezet műszaki területe bővült, amely ártalmas biológiai anyagok okozta kockázatok elleni
védőruha megfelelőségértékelését képes elvégezni, egy másik pedig ártalmas biológiai anyagok
okozta kockázatok elleni védőkesztyűk EU-típusvizsgálatát vállalja.
A 2020. évben Magyarországon 378 db EU-típusvizsgálati tanúsítványt adtak ki vagy
módosítottak. A munkavédelmi hatóság honlapján elérhető a megfelelőségértékelő szervezetek
valamint EK-típustanúsítványok és az EU-típusvizsgálati tanúsítványok nyilvántartása.
A COVID-19 okozta járvány kezdetén, elsősorban a tavaszi hónapokban az FFP1, FFP2, FFP3
védelmi osztállyal rendelkező egyéni légzésvédő maszkokat a munkáltatók nehezen tudták
beszerezni, mivel azokat a lakosság nem munkavégzés céljára felvásárolta.
A korábbi évekhez hasonlóan az egyéni védőeszköz biztosításának hiánya, valamint a
védőeszközök expozíció szempontjából vizsgált nem megfelelősége tartozik a leggyakoribb
hiányosságok közé. A hatóság tapasztalatai szerint a munkáltatói oldalon még mindig
nehézséget okoz a jogszabályi előírások helyes értelmezése és ennek következtében az egyéni
védőeszközökre vonatkozó belső szabályozás összeállításának szakszerűsége. Megjegyzendő,
hogy az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabványoknak több mint a fele csak angol nyelven
áll rendelkezésre.
A nagy létszámmal rendelkező, valamint a kis- és középvállalkozások egy részében az egyéni
védőeszköz juttatás rendjének általános megfogalmazását kezdi felváltani a pontosan
kimunkált, a jogszabályokban foglalt kritériumoknak is megfelelő írásos szabályozás, ami az
egyéni védőeszközök pontosan meghatározott védelmi képesség, fokozat, osztály szerinti
kiválasztását jelenti.
A gazdálkodó szervezetek több mint a felénél azonban a szabályozás még mindig nincs
összhangban a tevékenységgel. Ezekben az esetekben az egyéni védőeszközök kiválasztásának
alapját képező kockázatbecslés nem mennyiségi mérésen alapul, ezért hiányos, nem teljes körű,
érdemi információkat mellőző. Az elkészített egyéni védőeszköz juttatási szabályzat nem felel
meg a jogszabályi előírásoknak.
Az egyéni védőeszközök hiánya továbbra is problémát jelent az építőiparban. A munkáltatók
gyakran nem biztosították a munkavállalók számára a leesés elleni egyéni védőeszközöket a
magasban végzett munkavégzéshez, vagy ha ezeket biztosították is, azok időszakos
felülvizsgálatáról az esetek döntő többségében már nem gondoskodtak. Szintén gyakori, hogy
az építési munkaterületen jelen lévő munkairányítók sem viselték az előírt egyéni
védőeszközöket (pl. védősisak, védőbakancs).
A kémiai kóroki tényezők jelenlétével érintett munkáltatóknál sokszor előfordult, hogy a
munkáltató bár biztosította az egyéni védőeszközt, az nem felelt meg a kockázatértékelés során
meghatározottnak.
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Gyakran nem történik meg a védőeszközök használatára vonatkozó gyakorlati oktatás, valamint
az egyéni védőeszközök tisztítására, karbantartására vonatkozó ismeretek átadása, és 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.
Munkahely Rákkeltő Expozíció Felmérés (WES) EU-OSHA
ESENER III pszichoszociális mélyinterjúk készítése EU-OSHA
Az EU Munkavédelmi Stratégiájának értékelése. EU-OSHA
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, a Központ munkatársainak betanítása.
Színtévesztők vizsgálata Farnsworth D15, színsorba rakó teszttel a nemzetközi módszertant
követve. A regisztrált mérési adatok tudományos feldolgozása.
Biológiai monitorvizsgálatok továbbfejlesztése
Daganatos megbetegedésben szenvedők foglalkozás-egészségügyi rehabilitációja. Javaslatok a
jó gyakorlatra.
Egészségmenedzsment a foglalkozás-egészségügyben. Javaslat a jó gyakorlatra.

62

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
Kormányhivatalok munkavédelmi hatóságain, valamint a Munkavédelmi Főosztályon
keresztül.
A Kormányhivatalok munkavédelmi hatóságain a 2020. év folyamán 2705 db volt a
tanácsadások száma (ez összesen 3745 db kérdés megválaszolását foglalta magába), míg a
Munkavédelmi Főosztálynál összesen 1488 db volt a tanácsadások száma (ez összesen 1792 db
kérdés megválaszolását foglalta magába). Mindez egyértelműen igazolja a munkavédelmi
szakmai tanácsadás iránt megnyilvánuló érdeklődést.
A 2020. évben, munkabiztonság területén a legtöbb kérdés a munkahelyen történt balesetek
kivizsgálásával, a baleseti események minősítésével, a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével
kapcsolatban merült fel.
Sokan kértek információt járvánnyal összefüggésben az egyéni védőeszközökre vonatkozó
ismeretekkel kapcsolatban is.
Jelentős számban volt kérdés szintén a járvánnyal összefüggésben a munkaegészségügyi
előírásokkal, illetve a kockázatértékeléssel kapcsolatban is. Továbbra is nagy számban tettek
fel kérdéseket a szakképzettség, kezelői jogosultság témakörében.
Sokan kértek információt az egyéni védőeszközökre vonatkozó ismeretekkel kapcsolatban is.
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.
Az Európai Bizottság mellett működik az 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.
2020-ban az ACSH-ban a COVID-19 járvány következtében online történt a kapcsolattartás,
amely egyrészt a munkacsoportok munkájának irányítására, másrészt kérdőívekre, felmérésekre
(Nemzeti Munkavédelmi hatóságok adatai kompetenciája, Munkaerő-kölcsönzés
munkavédelmi szempontjai, Információs anyagok a pandémia idején, stb.) való válaszadást
jelentette.
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. 2020-ban a
COVID-19 járvány következtében online történt a kapcsolattartás, melynek keretében az
Igazgatótanács írásbeli szavazással döntött a következő dokumentumok elfogadásáról: a 2021–
2023 közötti végleges egységes program dokumentum, a 2021. évi költségvetés és létszámterv,
a személyzeti szabályzat végrehajtási szabályai.
Az ITM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársága működteti az EU-OSHA Nemzeti
Fókuszpontját. Az évente megújítandó megállapodás keretében az EU-OSHA 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.
2020-ban a Nemzeti Fókuszpont összesen 6 rendezvényt szervezett. A COVID-19 járvány
miatt egyetlen rendezvényt vagy aktivitást sem kellett visszamondani és lemondani.
A 2020 márciusában tartott „Költség-haszon a munkavédelemben” című konferenciát, még a
járvány okozta korlátozások előtt külföldi előadóval hagyományos, jelenléti módon
bonyolítottuk le.
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A COVID -19 járvány miatt a maximális biztonság és a megelőzés előtérben tartása mellett a
többi rendezvényt online vagy online+streaming módon szerveztük. Szeptemberben
„Kihívások és feladatok a munkavédelemben a harmadik évezred harmadik évtizedének
küszöbén” című rendezvényen részben az építőipar munkavédelmi helyzete, részben a
koronavírus elleni védekezésre való felkészülés volt a fókuszban. A Szabolcs-Szatmár –Bereg
megyei Kormányhivatallal közösen szervezett októberi rendezvényen a munkavédelmi hatósági
munka valamint a kihívásokra adott reagálás képezték az előadások témáját.
A 2020-2022. évekre szóló „Egészséges munkahelyek - Legyen könnyebb a teher!” című
kampányának magyarországi nyitó rendezvényét október végén, az Európai Munkavédelmi
Hétre szerveztük Budapesten. A kampányhoz kapcsolódott novemberben a veszprémi
regionális konferencia.
Hagyományosan az Óbudai Egyetemmel közösen szerveztük 2020-ban is az EU-OSHA
díjnyertes dokumentumfilmjének vetítését és vitáját „Bird’s Island/ Madarak szigete” címmel.
Média és PR tevékenységünk keretében a Nemzeti Fókuszpont hálózat tagjainak lehetősége
nyílt média tréningen való részvételre. Ezen kívül sajtóközleményt jelentettünk meg és
interjúkat szerveztünk a 2020-2022. évi kampány nyitásával összefüggésben.
Számos EU-OSHA publikáció elkészítésében, magyar fordításának ellenőrzésében részt
vettünk, amellyel hozzájárultunk az EU-OSHA fő tevékenységeinek tervezéséhez és
végrehajtásához.
A SLIC évente kétszer tartja plenáris ülését az Európai Unió soros elnökségét ellátó
tagállamban. Az üléseken valamennyi európai uniós tagállam képviselője részt vesz, azonban a
COVID-19 járvány kirobbanása okán a 2020 tavaszára tervezett horvátországi ülés elmaradt,
ősszel pedig Németország online felületen bonyolította le az eseményt. A SLIC a második
féléves plenáris ülésen tárgyalt többek között a koronavírus járvány munkahelyi egészségre és
biztonságra, valamint a munkavédelmi előírások végrehajtására gyakorolt hatásairól,
megtárgyalta a 2021-2025 évi munkatervét, valamint elfogadta a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem jövőbeli prioritásairól összeállított dokumentumot (SLIC véleményt) az
Európai Unió új munkavédelmi stratégiájának támogatása céljából. A Munkavédelmi Főosztály
delegáltja által vezetett, Franciaország munkavédelmi hatósági tevékenységét értékelő
vizsgálatra a COVID-19 járvány miatt nem került sor.
A Strategic Management/Enforcement munkacsoport keretében működtetett KSS (Knowledge
Sharing Site) ismeretmegosztó honlap a tagállamok munkavédelmi hatóságai részére biztosít
ismeret- és tapasztalatcserére szolgáló közös platformot. 2020-ban összesen 31 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 munkacsoport 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. Ezen túlmenően szakterületén útmutatókat és tájékoztató
anyagokat készít a munkavédelmi hatósági tevékenység szakmai támogatásához.
Célkitűzése az Európai Gazdasági Térség munkahelyein a munkaeszközökről szóló irányelv és
az ahhoz kapcsolódó új megközelítések, irányelvek alkalmazásának lehető legnagyobb mértékű
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előmozdítása. Ennek elérése érdekében a nemzeti munkavédelmi hatóságok információcserét és
eszmecserét folytatnak a munkahelyek biztonságáról, a magas kockázatú tevékenységekről és a
veszélyes berendezésekről, valamint a piacfelügyeleti tapasztalatokról, a végrehajtási
megközelítésekről és az irányelvek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos egyéb
kezdeményezésekről.
A Munkavédelmi Főosztály 2008-tól folyamatosan részt vesz a munkacsoportban. Ez nem csak
az éves üléseken való részvételt jelenti, hanem kapcsolattartást a munkacsoport tagjaival,
közreműködést az uniós kampányok kidolgozásában valamint az uniós kampányok hazai
megszervezését, lebonyolítását, az eredmények feldolgozását és továbbítását az uniós szinten
való összesítéshez.
A 2020. március 5-én megtartott éves ülés három fő részre tagolódott:
1.

Felkért független előadók gépek biztonságát érintő előadásai.

2. Az al-munkacsoportok tevékenységének ismertetése. Az előző ülés során felmerült olyan
problémák megoldására, amelyekre a helyszínen nincs lehetőség, a munkacsoport tagjaiból
külön al-munkacsoportok alakulnak, melyek a soron következő ülésre javaslatot dolgoznak ki.
3. Kidolgozásra került a munkacsoport hosszú távú stratégiája az EU politikai kontextusában
a 2019-es Helsinki Plenáris ülésről készült jelentés figyelembevételével. Megállapításra került,
hogy a digitalizáció, robotizáció olyan gyors iramban terjed és fejlődik, hogy a
munkabiztonságnak kihívást jelent lépést tartani. Bemutatásra került egy Portugáliában történt
halálos munkabaleset (ipari kamera felvétel), ahol robot is szerepet játszott, ismertették a
vizsgálat után hozott intézkedéseket.
Magyarország eddig is, és a továbbiakban is segítséget nyújtott a MACHEX munkacsoportnak
azáltal, hogy a KSS-ben feltett kérdésekre adatokat szolgáltat.
A SLIC CHEMEX munkacsoport közreműködik a kémiai kóroki tényezőket érintő uniós
jogalkotásban, a munkavédelmi kampányok előkészítésében, valamint a hatósági tevékenységet
támogató útmutatók és tájékoztató anyagok összeállításában.
2020-ban három munkacsoport ülésre került sor, amelyből kettő online (WEBEX meeting) volt
megtartva a COVID-19 pandémia miatt. A munkacsoport 2020. évi programjában érintett
legfontosabb témakörök a rákkeltő és mutagén anyagokra vonatkozó 2004/37/EK irányelv
legújabb módosításai (4. csomag: akrilnitril, benzol, nikkelvegyületek), a hegesztési füstökkel
kapcsolatos, munkavédelmi felügyelők számára készített útmutató véglegesítése, valamint az
Európai Vegyianyag-ügynökséggel (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 - a CHEMEX Munkacsoport tevékenységét
érintően - tájékoztatást adtunk a munkavédelmi hatóság azbesztexpozícióval kapcsolatos
nyilvántartásának rendszeréről, valamint a munkakörnyezeti- és biológiai monitorozással
kapcsolatos magyar előírásokról.
A Munkavédelmi Főosztály munkatársa részt vesz az Európai Bizottság Egyéni Védőeszköz
Szakértői csoport munkájában.
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Az Európai Bizottság Egyéni Védőeszköz Szakértői csoportja 2020 őszén online tartotta meg
ülését. A tavasszal esedékes ülés a COVID-19 okozta veszélyhelyzet miatt elmaradt.
A csoport közreműködik az egyéni védőeszközökhöz kapcsolódó uniós jogalkotásban, a
jogszabályok helyes értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában valamint a munkavédelmi
hatóság és valamennyi gazdasági szereplő tevékenységét támogató útmutatók és tájékoztató
anyagok, útmutatók összeállításában. 2020-ban kiemelt téma volt a COVID-19 okozta
pandémiás helyzetben használt megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztása, a nem megfelelő
eszközök kiszűrésének lehetőségei, az egyes tagállamok, és az érintett szervezetek
tapasztalatai, valamint a szükséges egyéni védőeszközök megfelelőségértékelése. Valamennyi
érintett fél egyetért abban, hogy a jogszabályban előírt megfelelőségértékelési eljárásokat a
veszélyhelyzetre való hivatkozással sem lehet nélkülözni. A megfelelőségértékelési eljárások
egyszerűsítése viszont elfogadható lehetőség. A módszertanok kidolgozása az érintett
Vertikális Bizottságok feladata. A megfelelőségértékelő szervezetek akkor járnak el helyesen,
ha a vonatkozó termékszabványok, illetve a Vertikális Bizottságok által kiadott útmutatók
alapján végzik EU-típusvizsgálati tevékenységüket.
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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 2020-ban 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 keretében korábban teljesült feladat.
Az OiRA bevezetésének lehetőségeiről Magyarországon: 5 eszköz kidolgozására
2020-ban a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében közbeszerzési eljárás
előkészítése megtörtént.

 Hatékony munkahelyi egészségvédelmi
kialakításának ösztönzése
•

és

biztonsági

irányítási

rendszer

A GINOP-5.3.4-16 projekt keretében korábban teljesült feladat.

 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.
Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) kétéves kampányai keretében gyűjti
az aktuális kampány témához kacsolódó tagállami helyes gyakorlatokat. A 20202022.évekre meghirdetett „Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!” című
kampányhoz kapcsolódó Helyes Gyakorlat Díj pályázat meghirdetésére a 2020. október
27-én megrendezett online kampánynyitó konferencián került sor.


A társadalombiztosítás baleset-biztosítási ágának kialakításáról koncepció
kidolgozása terén a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében folyamatban van
a koncepció elkészítése.
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11.2.

A munkavállalók munkavégző képességének megőrzése

 A pszichoszociális kockázatokra visszavezethető munkahelyi hiányzások
csökkentésére irányuló feladatok a GINOP 5.3.4-16 kiemelt projekt keretében a korábbi
években is megvalósításra kerültek.
A 2020. évben az alábbi, ágazatspecifikus összefoglalók kerültek kidolgozásra.
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 ösztönzésével és a kutatási
eredmények népszerűsítésével kapcsolatban a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt
keretében közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént.
 Az új ergonómiai módszerek kidolgozásának ösztönzése és támogatása programpont
megvalósításához a GINOP 5.3.4-16 pályázat keretében ágazatspecifikus összefoglalók
korábbi időszakban kidolgozásra kerültek.

11.3.

Munkavédelmi képzés, oktatás

 A munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési rendszerének létrehozásával
összefüggő jogszabály előkészítést a Munkavédelmi Főosztály az Országos Munkavédelmi
Bizottság
véleményét
kikérve
elvégezte.
A
jogalkotási
folyamatot
a
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság elindította, mely még nem zárult le, az
egyeztetések folyamosak voltak.
 A munkavédelemre, a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó ismeretek
bővítése az oktatásban feladat korábban teljesült, a közzétett kiadványok az ITM szakmai
honlapján elérhetők, a GINOP 5.3.4-16 pályázat keretében publikálásra kerültek a témához
kapcsolódó tájékoztatók.
 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 a közbeszerzési eljárás előkészítése
megtörtént.
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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 2020ban 1792 kérdés megválaszolását jelentette.
 A munkavédelem állami tájékoztató rendszerének közreműködésével rendszeresen,
időszerű és szakszerű információk eljuttatása különösen a mikro-, kis- és
középvállalkozások részére
2020-ban a Munkavédelmi Főosztály a honlapján az alábbi tájékoztatókat, jelentéseket,
közleményeket tette közzé:
-

Tájékoztatók a munkabalesetek alakulásáról (félévente);
Jelentések a munkavédelmi hatóság ellenőrzési tapasztalatairól (félévente);
Tájékoztató az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végzett
távmunkavégzés során biztosítandó munkakörülményekről;
Tájékoztató a munkavédelmi képviselők képzéséről, továbbképzéséről;
Összefoglaló az arc/szájmaszkokról gyártók, illetve forgalmazók számára;
Tájékoztató a veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartással kapcsolatos
előírások alkalmazásáról;
Tájékoztató a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II. 6) ITM rendeletről.

 Munkavédelmi tárgyú kutatási eredmények közzétételének támogatása
A legfrissebb kutatási eredmények vállalkozókhoz történő eljuttatása érdekében
konferenciákon, sajtó útján, kiadványokkal vagy elektronikus úton szükséges az ismeretek
megosztása.
2020-ban a Munkavédelmi Főosztály munkatársai az alábbi, fontosabb rendezvényeket
szervezték vagy vettek részt azokon előadóként.
2020. évi rendezvények az EU-OSHA szervezésében:
-

03. 12. Költség-haszon a munkavédelemben jelenléti konferencia;

-

09. 24. Kihívások és feladatok a munkavédelemben a harmadik évezred harmadik
évtizedének küszöbén (online+streaming konferencia);

-

10. 21. Nyíregyháza, Kihívások és feladatok a munkavédelemben Szabolcs-SzatmárBereg megyében 2020-ban (online+streaming konferencia);

-

10. 27. Budapest, Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!”
online+streaming kampánynyitó konferencia;

-

11. 21. Veszprém, „Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb a teher!” címmel
Veszprémben megrendezett regionális online+streaming konferencia.
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Egyéb rendezvények:
-

2020. 02. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar, Munkavédelmi Szakmérnök képzésén: A biztonságtudomány
elmélete c. tárgy keretén belül „Munkavédelem Európában” címmel jelenléti előadás;

-

02.25. Kecskemét, A Magyar Mérnöki Kamara Munkabiztonsági Tagozata és a
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közös szakmai konferenciáján
tájékoztatás adása a fokozott expozíciós esetek kivizsgálásáról;

-

2020.10 Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Foglalkozás-orvostan
szakorvos képzésén: A munkavédelem hazai/európai helyzete címmel online előadás;

-

10.20. Innovatext Zrt. szervezésében online konferencia. „A fenntarthatóság és a
COVID-19 járvány kihívásai az egyéni védőeszközök piacán” címmel. A tájékoztató
előadás címe: A tervezéstől a forgalmazásig – a gazdasági szereplők (gyártók,
meghatalmazott képviselők, importőrök, forgalmazók) kötelezettségei az egyéni
védőeszközökre vonatkozó szabályozásban.

11.5

Munkavédelmi tárgyú kutatás, fejlesztés

 Statisztikai adatgyűjtés és információs bázis fejlesztése
A munkabalesetek európai statisztikája (ESAW) adatgyűjtésének megfelel a hazai
munkabaleseti adatgyűjtés. Az aluljelentettség okainak vizsgálatára 2020. évben kutatás
indult.
 A klímaváltozás munkavállalókat érintő hatásai kutatásának ösztönzése
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt a közbeszerzési eljárást előkészítette a kültéri és a beltéri - munkahelyi léghőmérséklettel kapcsolatos különböző nemzeti
előírások bemutatása céljából, különös tekintettel a szélsőséges időjárási körülmények
esetére
 A munkavállalók átlagéletkorának emelkedése, az újonnan felmerülő kockázatok
hatásainak elemzése
A GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt a közbeszerzési eljárást előkészítette a
tárgybeli tanulmány elkészítésére.
 Munkavédelmi szolgáltatók adatbázisának létrehozása
Előrelépésre nincs lehetőség a munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési
rendszerének létrehozásával összefüggő jogszabály megjelenéséig.
 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók adatbázisának létrehozása
Az EMMI rendelkezik kompetenciával. Megoldás a tárgyév végéig a pandémiás helyzet
miatti többletfeladatokra tekintettel még nem született.
 Az integrált munkavédelmi hatóság szakmai, működési feltételeinek erősítéséhez
szintén a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt nyújt támogatást. A szakügyintézők
71

szakmai továbbképzése, valamint az új belépők naprakész oktatása érdekében 2020-ban
elkészült 16 db belső használatú munkavédelmi tárgyú tankönyv:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Munkaeszközök biztonsága
Ipari robotok biztonsága
Gépjárműjavítás biztonsága
A munkavédelmi hatósági eljárásban alkalmazható közigazgatási bírság módszertana
A munkavédelmi hatóság általános közigazgatási rendtartás szerinti hatósági
ellenőrzésének és eljárásának szabályai
Munkavédelmi hatósági szakmai ismeretek
Munkavédelmi képviselő választása és a képviseletek működése
Egészségügyi és szociális ágazat munkavédelme
Klimatikus tényezők káros hatásai és megelőzésük
Sérülékeny csoportba tartozók foglalkoztatása
Szállítás és raktározás biztonsága
Mezőgazdaság munkavédelme
Veszélyes munkaterek és a beszállásos munkavégzés szabályai
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység biztonsága
Gyakorlati tapasztalatok az építőipari kivitelezések kapcsán
Villamosság biztonságtechnikája

 A munkavédelmi hatóság és a helyi érdekképviseleti szervek, valamint a nemzetközi
munkavédelmi szervezetek közötti együttműködés fejlesztése.
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.

A nemzetközi együttműködés részletesen a 10. fejezetben szerepel.
Országos és helyi érdekképviseleti szervek szakmai támogatása a Munkavédelmi
Főosztály részéről az alábbi rendezvényeken valósult meg:
-

07.16. Az Országos Munkavédelmi Bizottság plenáris ülése.

-

11.12. A munkavállalói oldal kezdeményezésére Országos Munkavédelmi Bizottság
rendkívüli ülése a foglalkozás-egészségügyi ellátás átalakításával kapcsolatban.
Ügyvivői megállapodás alapján a megbeszélésre szakértői egyeztetés keretében kerül
sor.

 Kockázatalapú ellenőrzési stratégia alkalmazásának bevezetése és fejlesztése
Bevezetését és fejlesztését a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt támogatja.
 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.
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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.
−

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet;

−

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet;

−

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló
6/2020 (II.7.) ITM rendelet.

A munkáltatók adminisztratív terhei csökkentésének és a munkavédelem jogi szabályozása
egyszerűsítésének lehetőségeire, az intézkedések hatásainak előrejelzésére vonatkozó
tanulmány elkészítését a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 kiemelt projekt támogatja, a közbeszerzési
eljárás előkészítése megtörtént.
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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.

Agrárminisztérium

Az elmúlt évben több nemzeti park igazgatóságnál történt munkakörülményeket javító
intézkedés, melyek a dolgozók komfortosabb munkavégzését segítették elő.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál a munkavédelmi hatóság célvizsgálatokkal tárta fel az
esetleges hiányosságokat és kötelezte a munkáltatókat.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál a munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzések
során a mezőgazdasági és turisztikai ágazatokban a feltárt hiányosságokra irányuló olyan
intézkedések történtek, melyek a napi munkavégzés biztonságát segítik elő (pl. tájékoztatás
balesetek okairól, megelőzésük módjáról, villamos és kéziszerszámok stb. használata/napi
ellenőrzése munkakezdéskor, mezőgazdasági gépek ellenőrzése, használatuk jogosítványának
ellenőrzése).
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága a kielégítő munkakörülményeket a védőeszközök
meglétében és megfelelőségében, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások lebonyolításában és
dokumentálásában, a munkahelyek villamosbiztonsági és tűzvédelmi ellenőrzésében, a
hordozható tűzoltó-készülékek alkalmasságában és elhelyezésében, valamint a gépjárművek
biztonságában látja.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál az egyéni védőeszközök használatának szigorítása
indokolt. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál újítás volt a járványveszéllyel
kapcsolatos fokozott ellenőrzés, valamint a védőeszközök használatára és a távolságtartás
betartására vonatkozó figyelemfelhívás és kötelezettség.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál a munkavédelmi szaktanácsadó ad tájékoztatást az
aktuális munkavédelmi és tűzvédelmi intézkedések megfelelőségéről, az új létesítmények
átadásáról, a szükséges munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációk elkészítéséről.
Az erdőgazdálkodás esetében a fakitermelési-erdőnevelési tevékenység még mindig az egyik
legveszélyesebb munkaműveletnek számít. Az erdőgazdálkodásban megjelentek a többfunkciós
gépek, gépsorok, melynek eredményeként a fakitermeléskor emberi kéz érintése nélkül (döntődaraboló-rakásoló, kihordó gépek, szerelvények) megtörténik a leginkább balesetveszélyes
munkafolyamat sor. A szállítás, felterhelés, átrakás már korábban is teljes mértékben
gépesítésre került. Az erdőgazdálkodás tekintetében új technológiák kerültek bevezetésre és
megjelentek a használatukhoz kötelezően szükséges képzések.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a munkavédelmi és tűzvédelmi
szaktevékenységének ellátására szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozót bízott meg,
akinek feladata a munka- és tűzvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségek
teljesítésének felügyelete, a szükséges intézkedések megtételében pedig az Igazgatóság
munkájának támogatása. A tervezett fejlesztések során figyelembe veszik a dolgozók
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munkabiztonságának és munkakörülményeinek javítását is. Az egyes munkakörökben a
munkavégzéshez szükséges védőruha, munkavédelmi felszerelés is biztosítva van.
A 2020. év kiemelt feladata volt a COVID-19 járvány elleni védekezésre való felkészülés és a
szükséges intézkedések bevezetése. A kormányzat által elrendelt intézkedésekkel összhangban
az Igazgatóság gondoskodott az egyéni védőeszközök, felületfertőtlenítők beszerzéséről,
valamint a munkavégzés körülményeit érintő átszervezésekkel (munkavégzés helye,
gépjárműhasználat, étkezés) a vírus intézményen belüli terjedésének minimalizálásáról. A
látogatóhelyeken a nyitva tartás időszakában intézkedéseket vezetett be a látogatók és a
dolgozók megfelelő védelméről.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság esetében valamennyi feladatkörben kielégítőek a
munkakörülmények. Az előző évek során a megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések egyik
fő eleme az állattartással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése volt, mely érintette a dolgozók
munkakörülményeinek javítását is. Extrém hideg, illetve meleg időjárás esetén a munkavégzés
szervezésével, illetve szükség szerinti meleg, hideg védőital (tea, ásványvíz) biztosításával a
munkakörülmények javításáról az Igazgatóság gondoskodik. 2020-ban az Igazgatóságnál
munkabaleset nem volt. A szellemi foglalkoztatású munkavállalók munkakörülményei szintén
kielégítőek.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkavállalói 2016 decemberében választottak
munkavédelmi képviselőt. A munkavédelmi megbízottat az Igazgatóság munkavédelemért
felelős munkatársa, illetve a szaktevékenységet végző vállalkozó a feladatuk ellátásába, az
oktatásba és a helyszíni ellenőrzésekbe rendszeresen bevonja.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a mezőgazdaságban az
elmúlt években folyamatosan, összességében 30%-kal csökkent a halálos munkabalesetek
száma. Ennek oka lehet a technológia fejlődése az elvégzett feladatok tekintetében, de
természetesen szerepet játszik a munkavédelmi szabályozók, a fejlődés és fejlesztés együttes
szerepe is. A munkavédelmi eszközökkel a munkavállalók biztonsága jelentősen növelhető és a
gazdálkodó szervezetek élni is szoktak ezzel a lehetőséggel. Rendelkezésre állnak már a
törvényi szabályozási eszközökön túl, a gazdálkodó szervezeteknél helyi szabályozási
lehetőségek is, mely helyi sajátosságok figyelembevétele melletti szabályok kialakítását teszik
lehetővé (AGROINFORM).
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál a munkakörülményekről szóló döntések
meghozatala előtt az illetékes vezetők az érdekképviseletek érintett szereplőivel egyeztetést
folytatnak. Az elmúlt időszakban a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére irányuló
gazdasági operatív programból finanszírozott pályázati lehetőség is rendelkezésre állt és erre az
ágazat piaci szereplői pályázatokat nyújthattak be és nyerhettek el. Az Igazgatóságon a
jogszabályi előírásoknak megfelelően a munkavédelmi képviselő választása megtörtént, aki a
munkavédelmi
megbízott
által
minden
munkavédelem
szempontjából
és
munkakörülményeket illető - kérdésbe bevonásra kerül. A Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság területén a fejlesztések, változtatások szintén az érintettek bevonásával történnek.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság esetében a gépműhely, állattartó telep és a
hajózás területén, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál pedig az egyes szakterületek
dolgozói számára a szabadban végzett munka és az időnként felmerülő extrém időjárási okozta
körülmények tekintetében szükséges a fejlesztés.
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A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkavédelmi képviselője minden munkavédelmi
témájú egyeztetésen részt vesz, ahogy van egyeztetés a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál
is. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnál nincs döntésekbe bevonható munkavállalói
képviselet.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál a munkavédelmi képviselők a középvezetők
bevonásával folyamatosan tájékozódnak a munkavédelmi helyzetről és mind a munkahelyi
balesetek mind pedig a kialakult járványhelyzettel kapcsolatban konzultálnak a munkavállalók
egészségének megóvása érdekében.
Az Agrárminisztérium Erdőkért Felelős Helyettes Államtitkársága és főosztályai stratégiai
partnerségi kapcsolatot tartanak fenn az Országos Erdészeti Egyesülettel, valamint a Magán
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségével, mely szervezetek tagsága az
állami- és magán erdőgazdálkodási szektor nagy részét lefedi. A munkavállalók egészségét,
biztonságát és a munkakörülményeket érintő ágazati döntés előkészítése esetén az
agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 21 állami erdőgazdasági társaság mellett a
fent megnevezett szervezetek is jellemzően bevonásra kerülnek az egyeztetésekbe.
A tárca felelősségi körébe tartozó területen a minisztérium fenntartásában lévő
agrárszakképző intézmények és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
vonatkozásában 2020-ban nem történt a munkáltatók munkavédelmi helyzetét érintő
intézkedés. A tárca fenntartásában működő köznevelési intézményekben valamennyi
szakképzésben tanuló diák részesül munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi ismeretek
oktatásban.
2020-ban átalakult a szakképzés rendszere. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a programtantervet a képzési
és kimeneti követelmények alapján – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével
– a szakképzésért felelős miniszter dolgozza ki.
A Programtervekben kerülnek meghatározásra az adott szakma tantárgyainak témakörei. A
tárcához tartozó szakmák tekintetében a tanulók az alábbi munkavédelmi ismeretekben
részesülnek.
Munka-, tűz- és környezetvédelem:
• munkavédelem fogalma, feladata, területei;
• a munkavállalók jogai és kötelességei;
• baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalma, teendők baleset esetén;
• védőeszközök feladata, csoportosítása;
• a munkavégzés tárgyi- és személyi feltételei;
• munkavédelmi oktatás célja, módja, ideje;
• a villamosság biztonságtechnikája;
• a villamos készülékek használatának szabályai;
• a tűzvédelem feladatai;
• éghető anyagok tűzosztályba sorolása, jelképei;
• égéselméleti alapfogalmak, a tűzoltás lehetőségei és módjai, anyagai;
• tűzoltó eszközök és készülékek;
• környezet, környezetvédelem fogalma, célja, feladatai;
• az elsősegélynyújtás általános szabályai.
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Munkavédelem:
• a biztonságos munkakezdés feltételei, védőeszközök, balesetek, elsősegélynyújtás,
foglalkozási ártalmak, betegségek, tűzvédelem, érintésvédelem, előírások, szabályok,
alapvető munkavédelmi jogszabályok;
•

felelősségvállalás a saját és a munkatársak biztonsága érdekében.

Mivel a szakképzés átalakítása felmenő rendszerben történik, így az iskolákban a két oktatási
modul párhuzamosan jelenik meg.
A szakmai gyakorlatokon, továbbá a szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenységének
megkezdése előtt kötelező jelleggel minden tanuló munka- és balesetvédelmi oktatásban
részesül, melyet a tanulók aláírásukkal igazolnak.
Az Erdőkért Felelős Helyettes Államtitkárság a középfokú oktatási intézményből érkező
tanulók ismereteit hiányosnak véli. Hasznosnak találnák termelő egységnél dolgozó
munkavédelmi szakember segítségével felhívni a tanulók figyelmét a terület fontosságára, aki
mindezt vizuális anyagokkal is tudja szemléltetni. Álláspontjuk szerint a hazai iskolarendszerű
oktatásból kikerülő fiatalok elméleti tudása kielégítő és korszerű, de gyakorlati tapasztalatok
megszerzésére kevés az oktatás során rendelkezésre álló idő. A gyakorlás terén az iskolából
kikerülő fiatalokat foglalkoztató munkahelyek támogatásával lehetne nagyobb eredményt
elérni, növelni a begyakorlottság szintjét, ezáltal csökkenteni a baleseti kockázatot.
A felsőfokú oktatásban az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás területét tekintve kijelenthető,
hogy mind az erdőmérnöki, mind pedig a vadgazda mérnöki képzés tantervében szerepel
munkavédelmi oktatás tárgyú tantárgy, azonban az ilyen irányú tananyagbővítést indokoltnak
látják. Itt is hasznosnak találnák termelő egységnél dolgozó munkavédelmi szakember
segítségével felhívni a tanulók figyelmét a terület fontosságára, aki mindezt vizuális
anyagokkal is tudja szemléltetni. E szakmák tekintetében különösen fontos a munkavédelmi- és
balesetvédelmi tematikájú tantárgyak tanrendbe történő beépítése, tekintettel arra, hogy mind a
fakitermelési, mind pedig a vadászati tevékenység fokozott baleseti kockázatú tevékenységnek
minősül.
Az Agrárminisztérium 84 millió forint keretösszeget biztosított az Agrárszakképzési
Centrumok intézményei részére a koronavírus elleni védekezés miatt tisztítószer,
fertőtlenítőszer, maszk és egyéb, a védekezéshez szükséges eszköz beszerzésére. 2020.
szeptember és október hónapokban a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletben foglaltak biztosítása érdekében az oktatási
intézmények számára 368 db Medical infrared forehead thermometer testhőmérséklet mérő
eszköz került kiosztásra.
Az élelmiszeriparra jellemző az átlagnál magasabb higiéniai és egészségügyi előírások
megléte és alkalmazása. A jelenlegi COVID helyzet miatti intézkedések (pl. lázmérés, fokozott
kézmosás) az iparban – elsősorban gyártásban – dolgozók számára alapvetően biztosított. A
munkavédelemmel kapcsolatos általános szabályok mellett pedig a cégek további protokollokat
alakítottak ki, melynek tartalma az adott tevékenységhez kapcsolódik. Az élelmiszeripar által
gyártott termékek köre és az alkalmazott technológiák sokasága miatt az ágazat kimagaslóan
heterogén ezen a területen is.
Az Agrárminisztériumra nem jellemző, hogy az élelmiszeriparban munkavédelmi döntéseket
hozzon. Az ellenőrzés sem ide tartozó hatáskör. Az élelmiszer-ellátás biztonsága érdekében az
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Agrárminisztérium szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
összegyűjtötte és a honlapján közzétette a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, többek között az
élelmiszer előállító létesítmények üzemeltetői számára, ezzel is segítve a járványhelyzetben
történő munkájukat.
Az élelmiszer-feldolgozó ágazat a szokásos élelmiszer-higiéniai és munkabiztonsági
gyakorlatokon felül külön protokollokat fogadott el a munkavállalók egészségének védelme
érdekében.
A hatályos jogszabályok azok esetében is a lehető legkisebbre csökkentik a vírusrészecskék
élelmiszerekre történő átvitelének kockázatát, akik (még) nem mutatják a megbetegedés jeleit,
mivel az élelmiszerekkel dolgozókra szigorú személyes higiéniai előírásokat írnak elő. Okkal
feltételezhető tehát, hogy a meglévő higiéniai intézkedések a COVID-19 tekintetében is
ugyanolyan hatékonyak, mint az egyéb mikrobiológiai kockázatok esetében.
A megyei és fővárosi kormányhivatal - mint munkaügyi hatóság - rendszeresen végez
ellenőrzéseket a feldolgozóiparban.
Az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 100%-ban állami tulajdonban álló
erdészeti gazdasági társaságok részére - a járvány miatt kihirdetett rendkívüli intézkedések
egységes szempontok szerinti alkalmazása érdekében - az Agrárminisztérium azonnali társasági
intézkedések végrehajtását rendelte el. A koronavírus-járvány első hulláma alatt 2020. március
17-től a tárca elrendelte a Társaságok közjóléti tevékenysége keretében működtetett kisvasút,
erdei szálláshely, erdészeti erdei iskolák működtetésének szüneteltetését, a közjóléti turisztikai
központok, múzeumok, kiállítások látogatási tilalmát. A látogatási tilalom kiterjedt a közjóléti
programok, tömegturisztikai szolgáltatások, valamint az alkalmi rendezvények megtartására
(esküvő, koncert). Az erdő egyéni látogatása nem került korlátozásra.
A társaságok gazdálkodási működését érintően a munkarenddel kapcsolatos munkáltatói
intézkedéseket minden Társaságnak saját hatáskörben kellett meghatároznia, fenntartva a
működőképességét (pl. home office elrendelése a lehetséges munkakörökben, törzsidő
bevezetése, stb.). A társasági működésben hozott - lakosságot érintő - döntésekről a Társaságok
honlapjukon adtak tájékoztatást.
Az állami erdészeti társaságok munkavállalói és közfoglalkoztatott munkatársai részére
veszélyhelyzeti intézkedésként a munkarendet, munkavégzést érintő utasítások kerültek
kiadásra és megkapták a szükséges, elvárt és részletes tájékoztatást a munkáltatótól.
A cégek menedzsmentjei megvalósították a videokonferenciák megtartására vonatkozó
technikai feltételrendszert. A fokozott higiéniáról, fertőtlenítő és kézmosószerekről minden
erdészeti társaság szervezeti egységénél és az összes irodaházban gondoskodtak.
Erdőben, szabadban végzett munka esetében könnyen be lehetett tartani a távolságtartási
szabályokat, így az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtását kevésbé korlátozta a
kialakult járványhelyzet.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási
tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben olyan
erdőgazdálkodási ágazati intézkedések kerültek meghozásra, amelyek elősegítették a
magánerdő tulajdonosok földhasználata, gazdálkodása folyamatosságának fenntartását. Az
eredetileg 2020. május 7-én a törvény erejénél fogva hatályát vesztő, a hatályos földforgalmi
szabályozásnak már nem megfelelő megbízási szerződések hatósági törlése helyett a
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szabályozás további határidőt (2021. december 31.) biztosított arra, hogy a tulajdonosok
döntéseiket meghozzák és a földforgalmi szabályozásnak megfelelő földhasználati
szerződéseiket megkössék. E célból az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 113. § (25) bekezdése módosult.

12.2.

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.
2020. 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 10 934 volt (rendvédelmi szerveknél:
10 715, a nem rendvédelmi szerveknél: 219) amely a 2019-es évhez képest viszonyítva
emelkedést mutat. Az ellenőrzések kiemelkedő számát indokolta a COVID- 19 járvány
jelenléte, az ellenőrzések többsége a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katasztrófavédelem
szerveinél történt. A 2020-as évben bebizonyosodott, hogy a szakterületek összefogásával
gyors és hatékony intézkedések, ellenőrzési és visszaellenőrzési stratégiák születhetnek egy
váratlan esemény bekövetkeztekor. A COVID-19 járványügyi helyzetben a szoros
együttműködés által az állomány egészségének megóvása érdekében tett, szakszerű
prevenciós intézkedésekhez, illetve a felmerülő problémák megoldásához, valamint a feladatok
hatékony végrehajtásához a jól képzett, széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkező
munkavédelmi szakemberek aktív és lelkiismeretes tevékenysége mellett a
társszakterületekkel való együttműködés is fontos szerepet kapott. Valamennyi
munkavédelmi szakembernek többletfeladatot adott a COVID-19 járványhelyzet miatt kiadott
eljárásrend betartásának ellenőrzése, valamint az ideiglenes határátkelők rendszeres és
specifikus ellenőrzése, adott esetben a nyári táboroztatások szakmai szempontú ellenőrzése,
saját szerv által készített protokollok és szabályozók munkavédelmi vonatkozású kérdéseinek
megválaszolásában, kidolgozásában való részvétel, tájékoztatók készítése.
A tárgyévben a külső „civil” munkavédelmi hatóság nem tartott ellenőrzéseket a
belügyminiszter irányítása alá tartozó nem rendvédelemi szerveknél. A rendvédelmi
szerveknél a 2020. évben a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek
kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben kijelölt munkavédelmi hatóságok
által 1 esetben bejelentés alapján került sor hatósági intézkedésre.
A katasztrófavédelem jelentése szerint, a tárgyévben 4 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 a tárgyévben 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 10 965 fő vett részt munkavédelmi oktatáson (előzetes, ismétlődő, soron
kívüli, elsősegélynyújtó), A rendvédelmi szerveknél – beleértve a közfoglalkoztatottakat is –
78 743 fő vett részt előzetes, ismétlődő és soron kívüli munkavédelmi oktatáson, valamint
elsősegélynyújtás oktatáson. Az oktatásokat kezdetben jelenléti, majd a későbbiekben
elektronikus formában hajtották végre.
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 16 szolgálati
kötelmekkel összefüggő betegség került elismerésre a rendvédelmi szerveknél.
A munkabalesetek statisztikai adatait áttekintve, megállapítható, hogy a nem rendvédelmi
szerveknél bekövetkezett 76 munkanapkieséssel járó balesetszám kis mértékben emelkedést
mutat, a 2019-es év adataihoz (69 eset) képest, azonban, az esetszám a korábbi évekhez
viszonyítva (2018. év 109; 2017. év 112; 2016. év 186; 2015. év 162) továbbra is csökkenő
tendenciát mutat. Pozitívan értékelhető, hogy az előző évhez hasonlóan 2020-ban az OVF
területi szerveinél nem fordult elő halálos kimenetelű munkabaleset. A munkabalesetekkel
összefüggésben felmerült felmentési napok száma a személyi állomány vonatkozásában 1244
nap, a közfoglalkoztatottak esetében 1263 nap, összesen 2507 nap, amely a 2019-es (1371) és
2018-as év (1870) adataihoz képest emelkedést, a korábbi évek adataihoz képest azonban még
mindig csökkenést mutat. A rendvédelmi szervek vonatkozásában összesen 770 szolgálati- és
munkabaleset történt ez a szám csökkenést mutat az utóbbi hét év (2019. évben 818; 2018.
évben 909; 2017. évben 1059; 2016. évben 874; 2015. évben 902; 2014. évben 1048, 2013.
évben 929) esetszámaihoz képest. A 770 szolgálati- és munkabalesetből 629 a hivatásos
állomány körében, 132 a nem hivatásosok körében, 9 pedig a közfoglalkoztatottak körében
következett be. A balesetekből eredő sérülések közül 562 (8 napon belül gyógyuló) könnyű,
208 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.
A balesetek kivizsgálása és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak
szerint történt. Szolgálati- és munkabalesetekkel kapcsolatos felmentési napok száma a teljes
személyi állomány vonatkozásában 21 627 nap volt. A felmentési napok száma az előző
évekhez – 2019. évhez (24 431) 2018. évhez (26 658), 2017. évhez (28 004) 2016. évhez (24
263), és 2015. évhez (23 749) – viszonyítva kifejezetten csökkenő tendenciát mutat. A 21 627
nap munkanapkiesés megoszlását vizsgálva a hivatásos állomány 18 499 napot, a nem
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hivatásos állomány 3043 napot, a közfoglalkoztatott állomány 85 napot volt távol a
munkahelyétől szolgálati-, illetve munkabaleset miatt.
A tárgyévben a kormányhivatalok és a vízügyi igazgatóságok együttesen 437 balesetet
jelentettek, melyek közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyekkel történtek. A
kormányhivatalok által jelentett balesetek száma 361, míg a vízügyi igazgatóságok 76
esetszámot jelentettek. A kormányhivatalok által jelentett 361 bekövetkezett balesetből eredő
sérülések közül 354 (8 napon belül gyógyuló) könnyű sérüléssel járó, 3 súlyos (8 napon túl
gyógyuló) és 4 halálos kimenetelű eset következett be munkavégzés közben. A
közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2020. évben 92 530 fő, 2019. évben 106 259 fő, volt,
tehát az átlaglétszám 12,9%-kal csökkent. Ezzel párhuzamosan a balesetek száma az előző évi
adathoz (536 eset) képest, amely 182 esetszámmal csökkent. Összességében megállapítható,
hogy a közfoglalkoztatottak számának csökkenésével a közfoglalkoztatottakat ért
balesetek száma is arányosan csökkent.
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 Munkavédelem blokkban helyezték el a hőségriadó idején, valamint a hidegben történő
munkavégzés speciális szabályait, továbbá a méh- és darázscsípés veszélyeiről szóló
tájékoztatót. Tárgyévben a közfoglalkoztatási portálon elhelyezték az új, a koronavírus
menüpont alatt a BM tájékoztatóját a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályokról a
veszélyhelyzet idején, továbbá ugyanitt elérhetővé tették a témához kapcsolódó hasznos
információkat tartalmazó weboldalak címeit. https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/koronavirus
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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12.3.

Honvédelmi Minisztérium

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként tovább folyik a Honvédség
képességeinek fejlesztése, és a hadfelszereléseinek modernizálása. A 2020. év során a korszerű
forgószárnyas légieszközök számának bővülésén túl, megérkeztek az első példányok a
páncélozott szárazföldi harceszközök minőségi cseréjét biztosító Leopárd harckocsik közül is.
Magasabb szintre léphet az üzemeltetési, kiszolgálási feladatok ellátása is az új Logisztikai
Raktárbázis átadásával. Tovább folytatódott a honvédségi objektumok, laktanyák tervszerű
fejlesztése is, melynek keretében szállójellegű, egészségügyi, valamint szociális épületek
korszerűsítésére, átalakítására került sor.
A szolgálatteljesítési és a munkakörülmények helyzete a Honvédség használatába adott
ingatlanok vonatkozásában – a fentiekre is figyelemmel – tág határok között mozog. Egymás
mellett vannak jelen a korszerű, minden igényt kielégítő elhelyezési és munkafeltételek, és az
amortizálódott, részleges vagy teljeskörű felújításra, rekonstrukcióra szoruló építmények,
munkahelyek is. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében elfogadott
prioritások mentén jelentős objektumfejlesztéseket tartalmazó beruházások kezdődtek meg,
illetve állnak előkészítés, tervezés különböző fázisaiban.
A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett, illetve rendszerbe
állítás alatt álló hadfelszerelések használatából és üzemeltetéséből adódó kockázatok, melyek
jellemzően a kezelők és a szakmai felelősök hatékony felkészítésével, felügyeletével megfelelő
módon kezelhetőek. Új és kiemelt kockázatként jelentkezett a COVID-19 járvány, melynek
ágazati kezelése komplex és kiemelt feladatot jelentett.
Az ágazat területén működő érdekképviseleti szervezetek az ágazati érdekegyeztetési rendszer
keretei között rendszeresen tájékoztatásra kerültek a munkavállalók egészségét, biztonságát,
valamint a szolgálatteljesítési és a munkakörülményeket érintő helyzet alakulásáról, melynek
keretében közvetlenül volt lehetőségük észrevételeiket, véleményüket kifejteni, elképzeléseiket,
javaslataikat képviselni, kérdéseiket megfogalmazni.
A katonai szak- és felsőoktatási rendszerbe belépők munkahelyi biztonsággal kapcsolatos
ismeretei hiányosak, ez a tény plusz kihívást jelent a kiképzés, felkészítés terén. Az új belépők
a biztonságos szolgálatteljesítéshez kapcsolódó ismereteket jellemzően az alapkiképzés és a
szakmai képzések részeként sajátítják el. Kiemelendő, hogy az új típusú „Acélkocka” altiszti
szakmai tanfolyam programjába beépítésre kerültek a „Munkavédelmi alapismeretek”, elméleti
és gyakorlati foglalkozások formájában.
A honvédelmi ágazat szervezetei és képviselői a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott
COVID-19-járvány elleni védekezésben sok területen, bonyolult, és szerteágazó feladatok
ellátásával, önfeláldozó módon vettek és vesznek jelenleg is részt. Az ágazat szervei,
munkavállalói a védekezési feladataikat a közigazgatás, és a társadalom különböző területeiről
érkezett igények, követelmények és keretek figyelembevételével, jellemzően saját erők és
eszközök felhasználásával szervezték meg és látták el. A feladatok ellátásának tervezése és
végrehajtása során prioritásként kezelték az emberi egészség, élet megóvását, melynek
érdekében számos belső intézkedés, hatósági és szakmai tájékoztató került kiadásra és
érvényesítésre.
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Az intézkedésekben meghatározott védelmi megoldások, protokollok alkalmazása; az előírt
kollektív védelmi intézkedések végrehajtása; továbbá az egyéni védőeszközök és
szakfelszerelések biztosítása, használatuk és viselésük felügyelete egyaránt hozzájárult a
nemzetgazdasági szintű védekezésben történő hatékony közreműködéshez. Az ágazati
hatóságaik sajátos eszközeik széleskörű alkalmazásával biztosították a honvédelmi ágazat
hatékony működését, a járvány elleni összehangolt védekezését, valamint a munkavállalóik
jogai, kötelezettségei teljesítésének, továbbá járandóságai, ellátásai rendezett és teljeskörű
biztosítása feltételeit, illetve hátterét.

12.4.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

12.4.1.

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 egyaránt, a veszélyhelyzet kellő időben történő
felismerése és a veszély kialakulásának megelőzése érdekében.
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, gáztárolás) területén végez ellenőrzéseket az egyes vállalkozások,
gazdasági társaságok területén 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 földalatti bányászati tevékenység – kitermelés tekintetében a Tatabánya XIV/A. és XV/C.
vízaknák kivételével – már 2018. évre szinte teljesen befejeződött a szilárd ásványbányászat
terén. Földalatti bányászati tevékenység jelenleg kutatás terén folyik a Borsodi régióban,
mentesítés folyik Gyöngyösorosziban, illetve a kitermelés szüneteltetése a Bakonyoszlopi
bányában. Ennek köszönhetően a bányászati statisztikában a bányászati munkabalesetek száma
2015. évtől radikálisan lecsökkent, amely tendencia 2020. év végére szinte megszűnt.
Kiemelendő, hogy 2015. év óta halálos munkabaleset földalatti bányában nem következett be.
A külszíni bányászati területen a bányaüzemekben a műszaki-biztonsági helyzet a jogszabályi
feltételeknek megfelelő. A tevékenységet végző bányavállalkozók Kkv-hez tartozó egy része
csak a meglévő, részben elavult munkaeszközökkel folytatja a bányászati tevékenységet. Egyes
bányavállalkozók alvállalkozóinál, valamint a célkitermelőhelyeken tevékenységet végző
cégeknél tapasztalható korszerűbb munkaeszközök alkalmazása. A munkakörülmények a
bányaüzemekben megfelelőek, az alkalmazottak képzettsége megfelel az adott technológia
szintjéből adódó feladatoknak.
A bányászat területén a bányavállalkozók részéről általános tendencia az alvállalkozói
igénybevétel a bányászati tevékenységek végzésére. A munkaerő-kölcsönzés nem volt jellemző
ezen a területen. A munkavégzés keretét képező szerződésekben a jogi kapcsolatok, jogok és
kötelezettségek leszabályozásra kerültek ugyan, de a munkavédelmi felelősségvállalások nem
minden esetben lettek egyértelműen kijelölve, lehatárolva.
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A polgári robbantási tevékenység területén megállapítható, hogy 2020. évben az e
tevékenységet végző társaságoknál a robbantási munka személyi és tárgyi feltételei kielégítőek,
szabálytalan robbantási tevékenység nem fordult elő, a robbanóanyag megszerzés és
felhasználás során sem többlet, sem hiány nem mutatkozott, a robbantás biztonsági
távolságának megnövelése nem vált szükségessé. A robbantási tevékenység során 2020-ban
több lakossági panaszbejelentés érkezett, amelyek főként a robbantások megnövekedett
szeizmikus hatására irányultak, kisebb részben a hanghatásra és a porképződésre. A panaszok
vizsgálata során a bányafelügyelet szeizmikus rezgési sebesség méréseket végeztetett. A mért
értékek egyik esetben sem lépték túl a megengedett értékeket, baleset vagy épületkár nem
keletkezett. A szakterületet érintően a tárgyévben munkabaleset nem történt, munkavédelmi
eljárás nem indult.
A robbantásvezetők és robbantómesterek továbbképzése folyamatos, amelyre a bányafelügyelet
által engedélyezett tematika alapján, a képzésre engedéllyel rendelkező szervezetek
szervezésében kerül sor. A képzések és továbbképzések nyilvántartását az MBFSZ
folyamatosan vezeti.
A szénhidrogén bányászaton belül 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 földgáz-bányászatban, a földalatti gáztárolásnál és a PB forgalmazás
terén jól szervezett, magas műszaki színvonalú, korszerű technológiát és munkavédelmi
irányítási rendszert alkalmaznak. A bányafelügyelet az ellenőrzések során jogszabálysértést
nem állapított meg.
A földgázelosztás területének szakmai színvonala megfelelő. A bányafelügyelet illetékességi
területén működő földgázelosztói engedélyesek rendelkeznek az MBFSZ által jóváhagyott
műszaki-biztonsági irányítási rendszerük (MBIR) részét képező, az üzemelést meghatározó
belső utasításokkal, kockázatértékeléssel és ezeknek megfelelően végzik tevékenységüket.
A földgázszállítást végző üzemeknél folyó munka szakmai színvonala magas, a létesítmények
műszerezettsége, a dolgozók munkaeszközökkel való ellátottsága a kor színvonalának
megfelelő. Az üzemek a jóváhagyott minőségirányítási rendszer és az ez alapján létrehozott
vállalati belső utasítások alapján végzik munkájukat. A földgázszállítók az összes
munkafolyamat tekintetében rendelkeznek kockázatértékeléssel, melynek folyamatos nyomon
követése a minőségirányítási rendszer része.
A szénhidrogén kutatás területén az elvártnak megfelelő munkakörülményeket teremtenek a
vállalkozók, a munkaeszközök zöme korszerű, új beszerzésű gépekből, berendezésekből áll. A
szénhidrogén kutató társaságok mindegyikének jelszava a nemzetközi gyakorlattal azonos
módon a „biztonság mindenek előtt”. A munka- és technológiai fegyelem terén hiányosságot a
bányafelügyelet nem tapasztalt. Az alkalmazottak munkafegyelme megfelelőnek ítélhető.
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. A geotermikus energia kinyerése 100 métertől
2500 m-es mélységközben vízjogi létesítési engedély alapján lemélyített vízkutakból történik.
2020. évben a bányafelügyelet több alkalommal tartott biztonságtechnikai szempontú
ellenőrzést, amelyek szabálytalanságot nem tártak fel, a korábbi hiányosságokat pótolták az
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üzemeltetők. A bányafelügyelet illetékességi területén a 2020. évben a geotermikus energia
hasznosítási ágazatban bejelentés köteles munkabaleset, vagy súlyos munkabaleset nem történt.
Általánosságban kijelenthető, 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 egy-egy 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, amelyet egy
gázpalackokat ellenőrző és javító munkáltatóval szemben kellett alkalmazni a munkavédelmi és
tűzvédelmi szabályszegések sorozata miatt. A szabályszegések következményeként a
telephelyen tűz ütött ki. Személyi sérülés nem történt, az esemény nem tartozott a jogszabály
szerinti „súlyos munkabaleset, illetve súlyos üzemzavar” fogalma alá, a területileg illetékes
bányafelügyelet viszont ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy további baleset és tűzeset
megelőzése érdekében a szabályszegő munkáltatóval szemben bírságot alkalmaz és utasította a
hiányosságok megszüntetésére.
A tapasztalat szerint a munkáltatók nagyobb hangsúlyt fektetnek a kockázatértékelési
dokumentációk megfelelőségére, mint a korábbi években.
A munkabalesetek száma csökkent a 2019. évihez képest (lásd grafikon).
A munkavállalók száma a Kkv-szektorhoz tartozó külszíni bányaüzemek zömében 1-9 fő, nem
éri el az 50 főt, így munkavédelmi képviselőket ezekben az üzemekben nem választottak,
munkavédelmi szakképesítésű személyt is csak heti 2 órában foglalkoztatnak. A nagy létszámot
foglalkoztató nagyobb külfejtések esetében választott képviselőket és teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavédelmi szakképesítésű személyeket foglalkoztatnak.
12.4.2.
A
munkabalesetek
számának
munkavédelmi hatáskörébe tartozó területen

alakulása

a

bányafelügyelet

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. 2018. óta
azonban halálos bányászati munkabaleset nem történt.
A földalatti szénbányászat megszűnésével a balesetek számának érezhető visszaesése volt
tapasztalható. Az ércbányászati munkabalesetek száma nullára csökkent, ami a csökkenő
létszámnak, a mélyművelésű ércbányák megszűnésének (pl. Úrkút), illetve a kitermelést
szüneteltető bányáknak (Bakonyoszlop) köszönhető. Az egyéb szilárd ásványok (kő, kavics,
murva, homok és máshova nem sorolt bányák) bányászata terén 2020. évben stagnálás volt
tapasztalható.
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A 2006-2020. közötti időszakban a bejelentett munkabalesetek számának alakulását mutatja az
alábbi grafikon a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó területeken (30. ábra):
30. számú ábra

A diagram adataiból megállapítható, hogy az összes munkabaleset száma folyamatosan
csökkenő tendenciát mutat, 2020. évben a korábbi évhez viszonyítva további 18,5%-kal
csökkent.
A 2019. évben bejelentett 65 db esetszámhoz képest a 2020. évi 53 db baleseti szám a korábbi
évek csökkenő tendenciájához igazodik.
Halálos munkabaleset 2020. évben sem következett be.
12.4.3.

Munkavédelmi ellenőrzések

A minimális munkabiztonsági követelményeket az EU irányelveknek megfelelő jogszabályok
írják elő. A munkavédelmi törvény munkáltatói kötelezettségeinek betartási fegyelme csak
egyes esetekben nem érte még el az elvárható szintet, de a hatóság intézkedésével az ilyen
munkáltatói magatartások száma csökkenthető.
A biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek teljesülése, veszélyes munkaeszközök
üzembe helyezése, időszakos felülvizsgálatuk, létesítési engedélyek megléte célellenőrzések
során került vizsgálatra. Néhány munkahelyen intézkedni, illetve egy esetben bírság szankció
alkalmazásával kellett élni a hiányosságok miatt, illetve azok megszüntetésére.
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 bányafelügyelet 2020. évben végzett ellenőrzési tevékenységét nagyban befolyásolta a
vírushelyzet miatt fennálló veszélyhelyzeti időszak(ok) [pandémiás helyzet], így emiatt az
ellenőrzések száma is kevesebb volt, mint az előző évben. Ugyanezen okok miatt 2020-ban a
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Jász-Nagykun-Szolnok megye kivételével nem került sor supervisori (azaz a megyei
kormányhivatalok munkaügyi, munkaegészségügyi, munka higiénés és munkavédelmi
hatóságával és a katasztrófavédelmi igazgatósággal közös) munkavédelmi ellenőrzésre.
A bányafelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai alapján általánosan kijelenthető, hogy a
bányavállalkozók, engedélyesek betartották a kormány által hozott intézkedéseket. A
munkáltatók a koronavírus terjedésének megelőzését szolgáló óvintézkedésekre (úgymint pl.
maszkhasználat, kézfertőtlenítők használatának biztosítása) kellő figyelmet fordítottak. A
tevékenység természetéből adódóan távmunka végzés nem realizálható, azonban nagyobb
létszámú, csoportos munkavégzés egy munkaterületen sem volt tapasztalható.
A 2020. év járványügyi helyzete a munkáltatókat új intézkedések meghozatalára kényszerítette.
Ezek az intézkedések a munkavállalók egészségügyi alkalmasságára, a nem munkavállalói
minőségben (például idegen munkáltatók, hatósági ellenőrzést végzők – a továbbiakban:
idegenek) telephelyen tartózkodására terjedt ki. Több munkáltató megköveteli a negatív covidtesztet a telephelyre való belépéshez, melyhez egészségügyi szakcéggel kötött szerződés
alapján saját finanszírozással oldotta meg a munkavállalók és idegenek tesztelését. A
munkavállalók telephelyre való bejutásakor lázmérést végeznek, továbbá a szájmaszk
használata és a kézfertőtlenítés kötelező. A szabályok betartását nagyon szigorúan
megkövetelik. A bányafelügyeletnek arról nincs tudomása, hogy tömeges megbetegedések
történtek volna a működő bányák vonatkozásában.
Előbbieken túl ki kell emelni, hogy több vállalkozás csökkentett kapacitás mellett kevesebbet
termelt, amelynek gazdasági vonzata a bányajáradék közel 10%-os visszaesését jelentette a
korábbi évekhez viszonyítva.
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. E
területen a hatósági figyelemfelhívások mellett egy-egy esetben az előírt dokumentációk
pótlólagos bemutatására kellett kötelezni a bányavállalkozókat.
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.

12.5.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A foglalkozással összefüggő események esetszámának alakulása az elmúlt 5 évben az alábbiak
szerint alakult. 2016. évhez képest 2017. évben minimális emelkedést mutat (31. ábra), majd
ezt követő években folyamatos csökkenés tapasztalható.
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31. számú ábra

Az igazolt keresőképtelen napok száma 2016-tól emelkedést mutat 2017-ig, majd minimális
csökkenés látható 2018-ban és az esetszámmal ellentétben 2019-ben az igénybevett napok
száma (32. ábra) ismét emelkedik közel 21 ezer nappal, de 2020-ban jelentős mértékű
csökkenés következett be.
32. számú ábra

Az egy esetre jutó napok száma 2016 évhez viszonyítva folyamatos emelkedést mutat (33.
ábra). 2019-ben jelentősen emelkedett az egy esetre jutó átlagos napok száma 3,4 nappal, majd
2020-ban 1,4 nap volt ez az emelkedés.
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33. számú ábra

A foglalkozással összefüggő keresőképtelenségi esetek az üzemi balesetek, és a foglalkozási
megbetegedések összességét mutatja (34. ábra). Az üzemi balesetek száma nagyságrendekkel
(megközelítőleg százszorosa) magasabb számban fordul elő a foglalkozási megbetegedések
számánál. Az alábbi diagram a foglalkozási megbetegedések hirtelen emelkedését szemlélteti,
amely az összes esetet tekintve nem derül ki, de a számát tekintve megközelítőleg ötszörösére
emelkedett a száma 2020-ban.
34. számú ábra
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12.6.

Országgyűlési Őrség

Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége
ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján a munkavédelmi
felügyeletet az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által szerződés alapján
foglalkoztatott munkavédelmi felügyelő látja el. 2020. évben fő feladata a munkavédelmi
oktatás megszervezése és végrehajtása, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek
megszervezése, a balesetek kivizsgálása, kockázatértékelés felülvizsgálata, a munkavédelmi
szemle megszervezése volt.
Az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) munkavédelmi hatósági tevékenységét a
munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet alapján az Országos Rendőrfőkapitány megbízásából a Rendőrség
munkavédelmi főfelügyelője látja el. A Rendőrség munkavédelmi főfelügyelőjével az Őrség
munkavédelmi felügyelője napi kapcsolatot tart.
A munkavédelmi hatóság a 2020. évben az Őrségnél ellenőrzést nem tartott.
A munkavédelmi felügyelő az Őrség elhelyezését biztosító objektumokban rendszeres
ellenőrzést tartott. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a munkavédelmi
felügyelő a szükséges intézkedést kezdeményezte, azok végrehajtását rendszeresen ellenőrizte.
Az Őrség elhelyezését biztosító objektumokban 2020. évben munkavédelmi szemle
lefolytatására került sor, melynek keretében a Készenléti Rendőrség Egészségügyi és
Pszichológiai Osztályvezető főorvosa kiemelten vizsgálta a COVID-19 járvánnyal
kapcsolatosan megtett intézkedéseket. A 2019. évben feltárt és megszüntetésre nem került
hiányosságon kívül észrevételt nem tett.
A megtett intézkedések alapján az állomány munkavédelmi helyzete a jogszabályokban
előírtaknak megfelel.
Az Őrség elhelyezését biztosító objektumok kockázatértékelés felülvizsgálatát 2020. évben a
Hivatal elvégezte. Az egyes beosztásokra vonatkozó kockázatértékelés felülvizsgálata az Mvt.
és az Őrség Munkavédelmi Szabályzata alapján megtörtént, mely egyeztetve lett a Készenléti
Rendőrség Egészségügyi és Pszichológiai Osztályával, az aláírásra került. A kockázatértékelés
felülvizsgálatában meghatározott feladatok végrehajtása folyamatosan történik. A gyakorlatban
a balesetek száma 2020. évben az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent, melyet
befolyásolt a COVID-19 járvány miatti kiképzések felfüggesztése is.
2020. évben üzembe helyezési eljárásra nem került sor. Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett
felszerelések felülvizsgálata megtörtént.
Az egyéni védőeszközzel történő ellátást az Őrség parancsnokának 6/2017. (XII. 20.)
Szabályzata részletesen szabályozza. A Szabályzatban meghatározott állomány az előírt egyéni
védőeszközökkel rendelkezik, a vezetők annak használatát megkövetelik. A további használatra
alkalmatlan védőeszközök cseréjére a vezetők a szükséges intézkedést megtették. A
védőeszközök használatát rendszeresen ellenőrzik. A COVID-19 járvány miatt a Szabályzatban
meghatározottakon túl beszerzésre került: 192 doboz gumikesztyű, 12 doboz FFP2 maszk, 870
db orvosi maszk, 1.050 db textilmaszk.
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Az Őrség által használt objektumokról elmondható, hogy a biztonságos munkavégzésre
(használatra) alkalmasak. Az objektumok elektromos hálózatának érintésvédelmi
felülvizsgálatát a Hivatal illetve a postabontó vonatkozásában a HM elvégeztette.
Az Őrség foglalkozás-egészségügyi feladatait a Készenléti Rendőrség Egészségügyi és
Pszichológiai Osztálya látja el. A foglalkozás-egészségügyi orvos részt vett a kockázatértékelés
felülvizsgálatában, a kockázat értékelésben, és az Őrség munkavédelmi szemléjén.
Az Őrség állománya az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait
megfelelően ismeri, a munkavédelmi oktatások során azt megfelelően elsajátította. Bizonyítja
ezt az a tény is, hogy 2020. évben súlyos munkabaleset nem történt.
Az elmúlt évek adatai vonatkozásában (legalább 3 év) 2016. évhez képest a balesetek száma
azonos, a felmentési napok száma ugyanakkor 66,1%-kal csökkent. 2017. évhez képest a
balesetek száma 25%-kal, a felmentési napok száma 50,4%-kal csökkent. 2018. évhez képest
mind a balesetek, mind a felmentési napok száma azonos maradt. Az elmúlt 3 évhez képest
megállapítható, hogy a balesetek száma közel azonos volt, ugyanakkor 2016. és 2017. évhez
képest a balesetekből eredő felmentési napok száma jelentősen csökkent.
Az Őrség állományát 2019. évben az Mvt. hatálya alá tartozó súlyos munkabaleset nem érte.
Az Őrség állományából gépjárművet vezetők 5 esetben okoztak közúti balesetet.
Megkülönböztető jelzés használatakor nem következett be baleset.
2020. évben az Őrség állományát foglalkozási megbetegedés nem érte, fokozott expozíció nem
fordult elő.
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12.7.
Az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldalának
véleménye a nemzetgazdaság 2020. évi munkavédelmi helyzetéről5
A Munkavállalói Oldal jól eső érzéssel vette tudomásul, hogy az ITM Munkavédelmi
Főosztálya által - a 2020 évi munkabalesetek alakulásáról - közzétett jelentése alapján jelentős
mértékben csökkent a munkabalesetek száma beleértve a súlyos, illetve a halálos kimenetelű
munkabalesetek számát is. Ennek a jelentőségét még akkor is szükséges kiemelni, ha tudjuk,
hogy az elmúlt esztendő semmilyen formában nem hasonlítható össze a korábbi évekkel.
Megváltozott többszázezer munkavállaló foglalkoztatási körülménye. A COVID-19
világjárvány következményei hazánkat és természetesen a nemzetgazdaság valamennyi
szereplőjét is igen nehéz helyzet elé állította. Egyes iparágak időszakos leállításával, a „home
office” bevezetésével, a szokványos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei munkavédelmi
szempontból is megváltoztak.
Elismerés illeti az ITM Munkavédelmi Főosztálya valamennyi munkatársát, akik ilyen nehéz
helyzetben is igyekeztek segíteni, úgy a munkáltatók, mint a munkavállalók tevékenységét.
Jelentős számú szakmai „tájékoztató”, „közlemény” vagy éppen „felhívás” jelent meg –
különösen a második félévben - a Főosztály gondozásában, sajnos ez esetben is az Országos
Munkavédelmi Bizottság előzetes véleményének kikérése nélkül.
Természetesen a munkavállalói oldal is megérti, hogy sok esetben a jogalkotás, a klasszikus
érdekegyeztetés korábbi rendszere - pont a járvány teremtette vészhelyzetek csökkentésére tett
erőfeszítéseik miatti időkényszer okán - még inkább háttérbe szorult. Ennek ellenére nem
szeretnék, ha feledésbe merülne, hogy az OMB az Mvt. szerint „előzetesen véleményezi a 11. §ban megjelölt jogszabály-koncepciók és egyéb előírások, intézkedések tervezeteit, a
beszámolókat, jelentéseket és az időszakos programokat”.
Az Országos Munkavédelmi Bizottságban még az éteren keresztül sem sikerült egyeztetnünk a
felmerült problémákat. Ebből adódott, hogy sajnálatos módon az információk szinte alig
jutottak el a Bizottság tagjaihoz, még online formájában sem.
A munkavállalói oldal tagjainak jelenleg sincs információja arról, hogy a Munkavédelem
Nemzeti Politikájának végrehajtásában történt-e valamilyen előrelépés?
Vajon a munkáltatói és munkavállalói oldalt egyaránt különösen foglalkoztató - „A
társadalombiztosítás baleset-biztosítási ágának kialakításáról koncepció kidolgozása” - milyen
stádiumban van?
Történt-e előrelépés „ A munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési rendszerének
kidolgozása” tárgyában?
Milyen elképzelése van a döntéshozóknak, hogy 2022 –re teljesüljenek ezek a célkitűzések?
Végezetül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a járvány okozta nehézségek nem lehetnek
okai annak, hogy az érdekegyeztetés törvényi kötelezettségeit semmibe vegyék az abban
érdekeltek.
A Munkavállalói Oldal meggyőződéssel támogat minden olyan kormányzati intézkedést, amely
a munkavállalók egészségének és testi épségének védelmét szolgálja.
5

A Munkavállalói oldal által végzett tevékenységről nem érkezett tájékoztatás.
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12.8. Az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkaadói Oldalának
véleménye a nemzetgazdaság 2020. évi munkavédelmi helyzetéről 6
A munkáltatói oldal álláspontja a nemzetgazdasági munkavédelmi helyzetről szóló jelentéshez.
A 2020-as évre rányomta bélyegét a COVID.
A munkáltatói oldal azt tapasztalta 2020-ban, hogy a koronavírus helyzet okán rendkívül
lecsökkent az ellenőrzések száma. Ezzel együtt aggályosnak tartják, hogy a munkavédelmi
felügyeletet és ellenőrzést ellátók szakmai kapacitását más típusú ellenőrzési munkák ellátására
használták fel (pl. maszk használatának ellenőrzésére rendelik ki őket, de közben
munkavédelmet nem ellenőriznek). Az év végi kampányszerű ellenőrzés nem mutatott teljes
körűséget. Viszonylag szűk területre koncentrált.
Rendkívüli módon megzavarta 2020. évet a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás szakképzési
törvény hatálya alá helyezése. A szakmai közbeszéd, és dokumentálás a kapcsolódó
levelezések elemzéséről szólt, és nem a munkavédelem magasabb szintre való emeléséről.
A munkavédelmi szakma 2020-ban azt várta, hogy nagyon erős kezdeményezőkészséget
mutasson fel az állami irányítás. Helyes lett volna a munkahelyek és munkavállalók védelme
és a munkáltatók támogatása érdekében például tárcaközi munkacsoportot létrehozni és
folyamatos szakmai segítséget nyújtani a munkáltatóknak.
Helyesnek és segítségnek tartjuk, hogy 1-2 anyagot kiadtak a konkrét helyzetre vonatkozóan,
de ez kevésnek mutatkozott. Szerencsésebb lett volna, ha a Fehér Könyv készítésében részt
vehetett volna az Országos Munkavédelmi Bizottság teljes ülése, ahol a munkáltatók
kifejthették volna álláspontjukat és segíthették volna az anyag további minőségi emelését.
A Munkavédelem Nemzeti Politikájának (1581/2016. (X. 25.) Korm. határozat) 2020-ra
tervezett elemei csak kis részben valósultak meg. A munkahelyi balesetbiztosítással
kapcsolatos feladatok kevéssé haladtak, a munkavédelmi szakértők helyzete 2020. 12. 31-el
rendezetlenné váltak.
A munkáltatói oldal javasolja 2021-re a megkezdett folyamatok felgyorsítását a
Munkavédelem Nemzeti Politikája Kormányhatározatának megfelelően.
Célszerű lenne a biztonsági szabályzatok közül az Emelőgép Biztonsági Szabályzatát
felülvizsgálni, különösen az emelővillás targoncákkal kapcsolatos fejezetet. Valamint az
emelőgépek időszakos vizsgálati szabványainak, és jogszabályi hátterének átalakítás volna
célszerű. Természetesen ezekhez a feladatokhoz is az Országos Munkavédelmi Bizottság
Munkáltatói Oldalának teljes körű támogatását élvezi a kormányzati oldal.
A munkáltatói oldal javasolja – tekintettel a pandémiás helyzetre is – a munkavédelmi
vonatkozású szabványok hozzáférhetőségét díjmentessé vagy legalább is jóval kedvezőbbé
tételét.
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A Munkaadói oldal által végzett tevékenységről nem érkezett tájékoztatás.
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