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VEDD FEL A KESZTYŰT! 
 

Munkabaleset: 

Az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során 
vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a 
munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. 
 
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a 
munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó 
közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, 
szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele 
során éri. 
 
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező 
balesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a 
munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri, 
kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével 
történt. 
 
 

Összes munkabaleset Magyarországon 2011 évben: 17 295 

Összes munkabalesetből adódó haláleset 2011 évben: 80 
 
 

Melyek a munkavállalók munkavédelmi jogai? 
 

A munkavállaló jogosult megkövetelni munkáltatójától hogy: 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések 
megvalósítását; 
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 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére 
bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;  

 a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges 
felszerelések, munka- és védőeszközök biztosítását; 

 az előírt védőital biztosítását;  
 tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását; 
 kezdeményezheti a soron kívüli munkaköri, szakmai illetve 

személyi higiénés alkalmassági vizsgálat elvégzését;  
 tájékoztatást, utasítást, információt kapnia az egészség és 

biztonság megőrzésével kapcsolatos tudnivalókról; 
 egészséget vagy biztonságot fenyegető súlyos és közvetlen 

veszély esetén azonnali tájékoztatást kapjon. 

 

Mit tehet a munkavállaló, ha a munkáltató kötelezettségeinek nem 
tesz eleget? 

Ha a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségének nem tesz 
eleget, akkor a munkavállaló: 

 Jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, 
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan 
veszélyeztetné Veszélyeztetésnek minősül különösen a 
szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök 
működő képtelensége, illetve hiánya. 

 Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat 
veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítést meg kell 
tagadnia.  

 Munkavédelmi képviselőhöz, munkahelyi munkavédelmi 
bizottsághoz (ahol van, a helyi szakszervezethez) fordulhat. 

 Sérelem esetén a területileg illetékes munkavédelmi 
hatósághoz fordulhat. 

 

Alapelv, hogy a munkavállalót nem érheti hátrány az egészséges és 
biztonságos munkakörülmények érdekében történő fellépéséért, 
illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett 
bejelentéséért. 


