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Borhidi Gábor: 
A munkavédelmi képviselők és 

bizottságok helyzete, a munkáltatóval való 
kapcsolattartás. A kollektív szerződésben 
szabályozható munkavédelmi kérdések.

I. A munkavédelmi képviselők helyzete

Ahhoz, hogy a munkavédelmi képviselők helyzetéről szót ejte-
nénk, rá kell világítani néhány – sajnos elég sok – rossz tapaszta-
latra, illetve gyakorlatra. Nézzük meg tehát, hogy az 1993 XCIII 
tv, amely a munkavédelemről szól (továbbiakban: Mvt.) pontosan 
hogyan határozza meg a munkavédelmi képviselő fogalmát (Ér-
telmező rendelkezések c. részénél). 

„Mvt.87. § E törvény alkalmazásában:

6/A. Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által 
választott személy, aki a munkáltatóval való együttműkö-
dés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói 
jogokat és érdekeket.”

Az értelmező rendelkezés két fontos dolgot tartalmaz. Egyrészt 
egyértelművé teszi, hogy a munkavédelmi képviselő a munka-
vállalók által választott személy, másrészt egyértelműen meg-
fogalmazza, hogy a munkáltatóval való együttműködés fontos 
feltétele a hathatós képviselői munkának.

Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak leszögezni, mivel gyakran 
találkozunk olyan vállalati „gyakorlattal”, hogy a munkavédel-
mi képviselőt a munkáltató „megbízza”, hogy lássa el a jövőben 
a képviselői feladatokat. Még rosszabb a helyzet akkor, ha ez a 
személy még ráadásul munkáltatói jogokat is gyakorol. Például 
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Ő a műhely vezetője, vagy egyben Ő a vállalat által megbízott 
munkavédelmi vezető is. Találkoztam olyan esettel is, hogy a mun-
kavédelmi képviselő egyben a vállat főmérnöke volt. Az igazság 
az, hogy így akarták a cég vezetői „megúszni” a választásokkal 
járó kényelmetlen procedúrát, valamint az volt az elsődleges in-
dok, hogy Ő ért legjobban a munkavédelemhez. Úgy gondoljuk, 
hogy ehhez nincs mit hozzáfűzni. Ez a vállalati szemlélet azt 
bizonyítja, hogy ennél a cégnél a vezetőknek fogalmuk sincs a 
munkavédelmi képviselő intézményéről, helyéről, szerepéről és 
főleg a faladatairól.

Nem véletlen, hogy a munkavédelmi törvény a választható kép-
viselő személyét egyértelműen meghatározza:

„Mvt.70/A. § (2) Munkavédelmi képviselővé az a cselek-
vőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónap-
ja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll. Az újonnan alakult munkáltatónál a 
munkavédelmi képviselő ilyen jogviszonya időtartamát 
feltételként nem kell figyelembe venni.”

Fentiekből is látható, hogy a munkavédelmi képviselőnek nincs 
előírva semmilyen kötelező iskolai végzettség. Ezért is teszi kö-
telezővé az Mvt. a munkáltató számára:

„Mvt.75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltéte-
leket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő 
a jogait gyakorolhassa, így különösen

 c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását 
követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt 
követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való 
részvétel lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót 
terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes mun-
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kaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen is 
megtartható.”

Mindezek okán a képviselők helyzetének bemutatásakor kiemelten 
foglalkozunk a képviselők képzésével.

Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a képviselők kötelező 
képzése – hiába az egyértelmű törvényi előírás – csak nagyon 
„döcögősen” működik. Az elmúlt évben, valamint ez évben is 
nagyon sok helyen tartottak képviselő választásokat és bizony 
sok helyen teljesen új képviselők kerültek megválasztásra. Az 
Mvt – semmilyen tekintetben - nem tesz különbséget azok között a 
képviselők között, akiket újra választottak, illetve először kerültek 
megválasztásra. Így a kötelező képzés tekintetében sem. Ebből 
adódik, hogy azoknak a képviselőknek is kötelező a választás évé-
ben 16 órás tanfolyamon részt venni, akit ismét megválasztottak, 
azaz már van képviselői gyakorlata.

A képviselők képzését bonyolító intézmények – és saját tapasz-
talatom szerint is – véleménye szerint a munkáltatók igen tekin-
télyes része csak nyolc órás tanfolyamra küldi el a dolgozót. Az 
ilyen munkáltatói hozzáállás sajnos egyértelműen azt jelzi, hogy 
a munkáltató a munkavédelmi képviselői intézményt egy szük-
séges rossznak tartja, és csak bizonyos kényszerűségből viseli el 
a munkavédelmi képviselői rendszert. 

Joggal felmerül a kérdés: a munkáltatónak „ellenség”-e a mun-
kavédelmi képviselő?

Vajon a munkavédelmi képviselői intézmény csak magyar sajá-
tosság?

Nézzük meg, hogy hogyan szabályozták Európában a munkavé-
delemnek ezt az intézményét.

A munkavédelem alapvetően a munkahely és a munkavégzés 
területére korlátozódik és legfontosabb szereplője a MUNKA-
VÁLLALÓ!  Természetesen a másik igen fontos szereplő ebben 
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az együttesben a munkaadó, akinek biztosítani kell az egészséget 
nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit.

Az előzőekből is látható, hogy e két fontos szereplője a munka-
végzésnek meghatározója, nem mindegy, hogy egymással, vagy 
képviselőikkel hogyan kommunikálnak, hogy tudnak szót érteni.

A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi ülésszakán el-
fogadott, a munkavállalók biztonságáról szóló 155. számú Egyez-
ményt illetve a 164. Ajánlást, hazánk a 2000. évi LXXV. törvénnyel 
kihirdette. Az Egyezmény 19. Cikkelye az alábbiakat tartalmazza:

„Intézkedéseket kell foganatosítani vállalati szinten, amelyek szerint:

(a) a munkavállalók munkájuk keretében működjenek közre a munka-
adókra háruló kötelezettségek teljesítésében,

(b) a munkavállalók képviselői az üzemekben működjenek együtt 
a munkaadókkal a munkahelyi biztonság és a munkaegészségügy 
területén,

(c) a munkavállalók képviselői az üzemekben kapjanak elégséges 
információt a munkaadóktól, a munkahelyi biztonság és a munka-
vállalók egészségének biztosítására tett intézkedésekről, kikérhetik 
képviseleti szerveik véleményét ezekről az információkról, feltéve 
hogy nem tárnak fel kereskedelmi titkokat,

(d) )a munkavállalókat és a képviselőket az üzemben megfelelő kép-
zésben kell részesíteni a munkavállalók biztonsága és a munkaegész-
ségügy tekintetében

(e) a munkavállalókat és képviselőiket, és adott esetben az érdekképvi-
seleti szerveket a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhang-
ban fel kell hatalmazni arra, hogy megvizsgálják a munkájukhoz 
kapcsolódó valamennyi biztonsági és egészségügyi kérdést, és a 
munkaadóknak ki kell ezzel kapcsolatosan kérniük véleményüket; e 
célból, kölcsönös megállapodás alapján igénybe lehet venni üzemen 
kívüli szakértőket is.”
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Ebből is jól látható, hogy úgy európai, mint hazai szinten – néhány 
pontatlanság kivételével – tökéletes a törvényi szabályozás. A hiba 
ott van, hogy sajnálatos módon a munkáltatók nagyobbik része 
ezt nem tartja be! Ahogy mondtuk a munkáltatók még nem érzik, 
hogy a munkavédelmi képviselő nem csak a munkáltató érdekeit 
képviseli, hanem a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos 
felelősségét is jelentősen csökkenti! Egyértelmű, hogy amennyi-
ben a munkáltató felismeri ezt a fontos „intézményt”, abban az 
esetben biztosan csökken a balesetveszély, javul a munkakultúra, 
csökken a stressz, javulnak a termelési eredmények, tehát kétséget 
kizáróan gazdasági haszna van! Megállapították, hogy minden 
1 Euró befektetés a munkavédelembe 8 Euró hasznot hoz. Nem 
rossz befektetés…!!!!

II. A munkavédelmi bizottságok helyzete

Mvt.70/A. § (4) Amennyiben a munkavédelmi képviselők szá-
ma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot 
(a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. (5) A bizottság 
tárgyalásán — a bizottság kezdeményezésére — a munkáltató 
vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni.

A munkavédelmi bizottság létrehozása a fentiek alapján tehát nem 
kötelező! Akkor vajon érdemes-e bajlódni vele? Egy bizottságot 
„működtetni” kell! Egy bizottságnak működési szabályzatot kell 
készíteni. Egy bizottságnak munkarendjének kell lennie. Egy 
bizottságnak munkatervének kell lennie. Egy bizottságnak prog-
rammal kell rendelkeznie. Mind-mind megannyi „macera”, ahogy 
szoktuk mondani „hétköznapi” kifejezéssel. Mind-mind nem kis 
fáradsággal teli munka, ha komolyan akarjuk venni a munkavédel-
mi bizottság működését. Joggal feltehetjük magunknak a kérdést: 
érdemes ezzel annyit bajlódni?  Érdemes erre ennyi szabadidőt 
fordítani és annyi konfliktus helyzetet vállalni? Vajon megéri-e a 
„befektetett” energiát? Vajon van-e annyi „hozadéka” számunkra, 
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képviselők számára és persze ezen keresztül a munkavállalók szá-
mára? Vajon nagyobb megbecsülést kap-e a munkavédelem ügye 
a munkát irányító vezetők körében, mint akkor, ha nincs semmi? 

A fentiek alapján nem lehet kétséges, hogy ha igazán a Munkavé-
delmi Törvény szellemében „képviselni” szeretnénk a munkavál-
lalókat, - már pedig ezért kerültek a képviselők megválasztásra 
- akkor bizony fel sem merülhet ez a kérdés, hogy meg kell-e 
alakítani a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

A válasz egyértelmű: IGEN, meg KELL alakítani a munkavé-
delmi bizottságot!!

Az előzőeken túl van még egy nagyon fontos érv a bizottság 
megalakítása mellett. Van olyan érdekegyeztetési – ha úgy tetszik 
- „képviseleti” jogosítvány, amelyet a munkavédelmi törvény 
szerint csak, és kizárólag a munkavédelmi bizottság gyakorolhat.

Mely esetekben gyakorolhat egyetértési jogot a munkavédelmi 
bizottság, illetve a munkavédelmi képviselő?

Nézzük mit is olvashatunk erről a munkavédelmi törvényben?

„Mvt.72. § (4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekez-
désében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi 
szabályzatban határozza meg a követelmények megvaló-
sításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munka-
védelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.

Mvt. 76. § (3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védel-
mére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 
közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, 
annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó 
munkavállalókat kell érteni.

Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt 
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megillető jogokat — ha azok a munkavállalók összességét 
érintik — a bizottság gyakorolja.”

Mit értünk a „munkavállalók összességén”?

A Mvt. nem részletezi, hogy mit ért a munkavállalók összességén, 
ezért nekünk kell ezt meghatározni. Az teljesen világos, hogy 
minden olyan belső szabályzatot, amelyet a munkáltató kiad a 
vállalat dolgozói részére, az a munkavállalók összességét érin-
ti. Tehát a bizottság hatáskörébe minden olyan munkavédelmi 
tartalmú első számú vezetői utasítás bele tartozik, amit az első 
számú vezető kiad. 

Az Mvt. ezek közül csak egyetlen szabályzatnál írja elő a bi-
zottság – amennyiben nem alakították meg a bizottságot, akkor 
a munkavédelmi képviselő - egyetértési jogát és ez a vállalati 
Munkavédelmi Szabályzat (MvSZ).

Mvt.72. § (4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekez-
désében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi 
szabályzatban határozza meg a követelmények megvaló-
sításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munka-
védelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.

Igaz, a munkáltatónak nem kötelező munkavédelmi szabályza-
tot készíteni. Ez csak egy lehetőség a számára. Az is igaz, hogy 
amennyiben a munkáltató nem készít munkavédelmi szabályza-
tot, akkor meglehetősen sok úgynevezett „igazgatói utasításban” 
kell szabályozni azokat a kérdéseket, amelyeket az Mvt. számára 
előír. Így többek között ki kell adnia az „egyéni védőfelszerelés 
szabályzatot”, vagy a munkavédelmi oktatásokkal kapcsolatos 
igazgatói utasítást.

Itt jegyezzük meg, hogy elnevezéstől függetlenül a munkavédelmi 
tartalmú szabályzat, utasítás, körlevél stb. MvSZ-nek minősül 
az együttdöntés szempontjából, így a munkáltató nem mentesül 
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az együttdöntési eljárástól, akkor sem, ha történetesen másként 
nevezi el az általa kiadott utasítást!

A munkavédelmi bizottságnak a Munkavédelmi Szabályzat 
kivételével csak véleményezési joga van a többi szabályzattal 
kapcsolatosan. Azt is fontos megjegyezni, hogy ott, ahol működik 
Paritásos Munkavédelmi Testület (Mvt.70/B.§), ott is a munkavé-
delmi bizottság (képviselő) gyakorolja az egyetértési jogot a MvSZ 
tekintetében. Ez azt jelenti, hogy első olvasatban megtárgyalja a 
munkáltató által elkészített tervezetet a paritásos munkavédelmi 
testület, majd a javaslatokkal együtt továbbítja a munkavédelmi bi-
zottságnak. A munkavédelmi bizottság megtárgyalja és azzal vagy 
egyetért és aláírja, azaz kiadásához hozzájárul, vagy visszaadja a 
munkáltatónak a bizottság változtatási javaslataival, és kezdődik 
az egyeztetési procedúra elölről. A többi belső szabályzatot illető-
en megfordul az eljárás rendje. Első olvasatban a munkavédelmi 
bizottság mond véleményt, például az egyéni védőfelszerelés 
szabályzat tervezetéről, majd a Paritásos Munkavédelmi Testület 
javaslata alapján adja ki a munkáltató.

Ugyancsak a munkavédelmi bizottság foglal állást azokban az 
esetekben, amikor a munkáltató jelentős beruházásokat, tech-
nológiai fejlesztéseket akar eszközölni, illetve új munkahelyeket 
akar létrehozni.

Az előzőekből is látható, hogy a munkavédelmi bizottság igen 
fontos szereplője a munkavédelmi érdekegyeztetésnek.

A munkavédelmi bizottságnak van még egy nagyon lényeges és 
fontos jogosítványa:

Mvt.76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai 
gyakorlása miatt hátrány nem érheti.

(3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére 
a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 
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közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, 
annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó 
munkavállalókat kell érteni.

Fentiek alapján, amennyiben a képviselők nem alakították meg 
a munkavédelmi bizottságot, és valamelyiküknek a munkáltató 
fel akar mondani, akkor nem a munkavédelmi képviselők egyet-
értését kell kérnie, hanem a képviselőt megválasztó dolgozókét. 
A gyakorlat azt mutatta, hogy a dolgozók könnyebben adják 
beleegyezésüket a képviselő munkahelyének elvesztéséhez, mint 
a munkavédelmi bizottság. Ennek egészen egyszerű oka van, a 
dolgozók általában nem ismerik eléggé alaposan azokat körülmé-
nyeket, amelyek a munkavédelmi képviselő eltávolításával kap-
csolatosak esetlegesen felmerültek.  Nem ismerik kellőképpen az 
inkriminált eset pontos indítékait, a képviselő magatartását, amely 
lehet jogos, vagy éppen jogszerűtlen. A munkáltató természetesen, 
ilyenkor mindent „bevet” annak érdekében, hogy bebizonyítsa 
saját igazát. Ezekben az esetekben a képviselő általában magára 
marad és a végeredmény már csak az lehet, hogy a képviselő 
elveszíti az állását.

A fentiekből is látható, hogy mennyire fontos, hogy ahol erre a 
törvényes lehetőség meg van (legalább 3 fő képviselő), ott bizony 
feltétlenül meg kell alakítani a munkavédelmi bizottságot. 
Amennyiben ezt még nem tettük meg, ne késlekedjünk. A Mvt. 
nem írja elő, hogy mikor kell – azaz a képviselő választást köve-
tően – mikor lehet megalakítani a bizottságot, nem határoz meg 
konkrét időpontot. A törvény csak a lehetőségét teremti meg. 
A többit rábízza a megválasztott képviselőkre. A munkáltató 
engedélye sem kell hozzá, sőt ha szándék van erre a képviselők 
részéről köteles azt elősegíteni.

Összegezve: nincs olyan alapos érv, amely az ellenkezőjét támasz-
taná alá. Tehát ne is beszéljünk a hiányáról, mint alternatíváról!
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Arról viszont igen, hogy ha több telephellyel rendelkező vállalatnál 
dolgozunk, akkor hány munkavédelmi bizottságot alakítsunk?

A Munkavédelmi törvény nem szabályozza a bizottság létszámát, 
de nem szabályozza azt sem, hogy hány munkavédelmi bizottságot 
hozzunk létre. Mindkét kérdést rábízza a munkavédelmi képvi-
selőkre. Nem a munkáltatókra, nem a helyi szakszervezetekre, 
vagy üzemi tanácsra – ha működik ilyen a munkahelyen – hanem 
kizárólag a munkavédelmi képviselőkre. A Mvt. tehát nem írja 
elő a képviselők számára, hogy a munkáltató bármilyen „előzetes” 
véleményét, vagy éppen egyetértését kellene kikérni ahhoz, hogy 
megalakítsák a munkavédelmi bizottságot, vagy bizottságokat. Ezt 
a fontos kérdést ők maguk döntik el, hogy akarnak-e munkavé-
delmi bizottságot alakítani, és ha igen, akkor azt milyen területi 
megoszlásban szándékoznak tenni. Nyilvánvaló, hogy egy több 
telephellyel rendelkező országos nagyvállalatnál egészen más a 
helyzet, mint egy kis vállalkozásnál, ahol a megválasztott kép-
viselők száma – mondjuk - max. 5-6 fő. A munkáltatóval történő 
egyeztetés során célszerű olyan létszámú bizottságot kialakítani, 
amelyben biztosított a területek létszámarányos képviselete és a 
racionális működtetés feltétele, ahol a 70/A.§ (1) c/ pontja szerinti 
munkáltatói munkavédelmi jogok megvannak.

Azoknál a munkáltatóknál (rt., holding, stb.), ahol több olyan 
részegység van (telephely, részleg, üzemigazgatóság, divízió, stb.), 
amelyek élén munkáltatói jogkört gyakorló, s ezáltal munkavédel-
mi jogosítvánnyal is rendelkező vezetők állnak, és az egységnél 
legalább három munkavédelmi képviselőt választottak, indokolt 
létrehozni a helyi munkavédelmi bizottságokat. Fentiek alapján 
a bizottság létszámát úgy célszerű kialakítani, hogy annak mun-
kájában valamennyi képviselt terület képviselője jelen legyen. E 
helyi bizottságok gyakorolják a képviselői jogokat, ha azok az 
érintett munkavállalók összességét vagy jelentős részét érintik.
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A Bizottságok működésével kapcsolatos tapasztalatok:

• Még sok helyen nem alakították meg a munkavédelmi 
bizottságot

• A bizottság működését nem szabályozták (pl.: ügyrend).
• Nem kötöttek együttműködési megállapodást a Szakszer-

vezettel, ÜT. -vel, esetleg a munkáltatóval.
• Nem tartanak rendszeres üléseket, csak formálisan mű-

ködnek.
• Nem kérnek rendszeres tájékoztatást a munkáltatótól és 

a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól.
• A bizottság működéséhez a munkáltató nem biztosította 

a szükséges feltételeket (törvényi előírás).
• Nem értékelik rendszeresen a munkavédelmi helyzet és 

tevékenység alakulását.
• Nem működnek közre a kockázatértékelésben.

III. A kollektív szerződésben szabályozható 
munkavédelmi kérdések

1; Az új Munka Törvénykönyv szerinti változások, a szak-
szervezetek jogosítványok változásai.

Az új munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) jelentős 
változásokat tartalmaz a régivel szemben.

Az új Mt. általános megállapítása:

51. § (3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkal-
mazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel 
rá hátrányos következményekkel nem járhat. 

(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyezte-
tő és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munká-
ba lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt 
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rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani 
a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát. 

52. § (1) A munkavállaló köteles

a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára 
képes állapotban megjelenni, 

b) munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára 
képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni,

c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakér-
telemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó sza-
bályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak 
megfelelő magatartást tanúsítani,

e) munkatársaival együttműködni.

Az új Mt. tehát nem részletezi a munkáltató, illetve a munkavállaló 
egyéb munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, amely tel-
jesen természetes, mivel ezeket az előírásokat a Mvt. tartalmazza.

Ebből is adódik, hogy a belső (vállalati) szabályozást vagy a vál-
lalati munkavédelmi szabályzatban (továbbiakban: MvSz), vagy 
a Kollektív Szerződésben (továbbiakban KSZ), vagy úgynevezett 
igazgatói utasításban kell szabályozni.

Természetesen van jó néhány olyan szabályozás, amelyet a KSZ-
ben nem lehet szabályozni. Ilyen például az Egyéni védőfelsze-
relések juttatatásának szabályozása.

Itt jegyezzük meg, hogy például az Egyéni védőfelszerelések 
juttatásának szabályzatának kiadásához a munkáltatónak előze-
tesen ki kell kérni vagy a munkavédelmi bizottság, vagy ha ilyen 
nincs a munkavédelmi képviselő egyetértését. Figyelem!! Nem 
véleményét, hanem egyetértését! Ugyanez vonatkozik az MvSZ 
kiadására, vagy módosítására vonatkozóan is.
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További lényeges változás az új Mt.-ben, hogy a szakszervezet 
elveszítette a munkahelyek ellenőrzésére vonatkozó jogosultságát:

272. § (6) A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a 
munkáltatóval vagy ennek érdek–képviseleti szervezeté-
vel szemben anyagi, szociális, valamint élet– és munka-
körülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel 
kapcsolatban képviselje.

A szakszervezetek tehát az élet és munkakörülményeket illetően a 
munkavállalót „csak” képviselheti, ami természetesen nem azonos 
az ellenőrzés jogosítványával. Ebből adódik, hogy ma hazánkban 
kizárólag a munkavédelmi képviselők jogosultak a munkahelyek 
és munkakörülmények ellenőrzésére munkavédelmi szempontból.

Fentiek alapján célszerű tehát, hogy a szakszervezet külön meg-
állapodást köt a munkáltatóval, hogy a szakszervezeti aktivisták 
jogosultak legyenek a munkakörülmények ellenőrzésére. Ennek 
legszerencsésebb formája, ha ez az ellenőrzési jogosultság az Mt.-
ben kerül szabályozásra.

Abban az esetben, ha nincs Kollektív Szerződés, úgy ezt a jogo-
sítványt a munkáltatóval kötött külön megállapodás keretében 
szükséges szabályozni.

2; Munkavédelmi képviselők munkajogi védelme.

Az új Mt. hatálybalépését követően a munkavédelmi képviselők 
munkajogi védelmét illetően számtalan jogértelmezési probléma 
merült fel a gyakorlatban. Számunkra munkavédelemmel foglalko-
zó szakemberek számára persze érthetetlen ez a „bizonytalanság”, 
de hát sok humánpolitikus, vagy éppen vállalati jogász csak fel-
színesen ismeri a munkavédelemmel kapcsolatos jogi szabályozás 
teljes körét, beleértve az Uniós előírásokat is.
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Az Mvt.-ben az alábbiakat olvashatjuk:

„Mvt.76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) 
jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.”

Arról van szó tehát, hogy a munkavédelmi képviselőt, illetve 
bizottságot hátrány azaz bármiféle munkajogi megkülönböztetés 
nem érheti. Van még ennek a paragrafusnak egy nagyon fontos 
betartandó szabálya: nem tartalmaz semmiféle létszám megkö-
tést. Nem írja elő ez a paragrafus, hogy hány képviselőt érint a 
munkajogi védelem. Ez természetes, hiszen milyen furcsa lenne, 
ha megpróbálna különbséget tenni a törvény bármely választott 
képviselő között. Ez a paragrafus tehát egy általános alapjogot 
tartalmaz.

A „félreértelmezést” ennek a paragrafusnak a (3) bekezdése okozta 
azoknak, akik nem értenek a jog nyelvén.

„Mvt.76. § (3) A munkavédelmi képviselő munkajogi vé-
delmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonat-
kozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, 
annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó 
munkavállalókat kell érteni.”

Az Mvt. ebben a paragrafusban egy eljárási kérdést tisztáz, hi-
vatkozva egy másik törvényben foglaltakra és ez a hivatkozott 
törvény a Munka Törvénykönyve, hiszen ott van szabályozva a 
szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védettségének szabályai.

Tekintettel arra, hogy mint ahogy azt már kifejtettem több meg-
keresés érkezett a munkavédelmi képviselőktől szakszervezetem, 
az MSZOSZ Munkavédelmi Bizottságához, ezért hoztunk egy 
állásfoglalást, az alábbi szöveggel:
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Állásfoglalás
Az utóbbi időben több munkavédelmi képviselő jelezte, hogy a 
cég vezérigazgatója, vagy a humánpolitika megkereste a munkavé-
delmi bizottságot, hogy nevezze meg azt a két fő (500 fős dolgozói 
létszám alatt foglalkoztató vállalatokról van szó) munkavédelmi 
képviselőt, akik majd munkajogi védettséget élveznek. Tekintettel 
arra, hogy nem egy, vagy két vállalatnál fordult elő ez az eset, 
a fenti törvénysértő gyakorlat megakadályozására az MSZOSZ 
Munkavédelmi Bizottsága az alábbi állásfoglalást teszi közzé:

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségének szabályait 
a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 76.§ - tartal-
mazza, mely szerint:

„Mvt.76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai 
gyakorlása miatt hátrány nem érheti.”

Az (1) bek. tehát teljesen egyértelműen fogalmaz: a képviselőt 
(bizottságot ) hátrány nem érheti! Egyik képviselőt sem!!! Meg-
jegyezzük, hogy ez Uniós előírás (lásd az Állásfoglalás  végén 
lévő idézetet).

Az Mvt. 76.§ (3) bekezdése kizárólag az egyetértés intézményét 
teszi egyértelművé. Ebből adódik, hogy – ellentétben a szakszer-
vezeti tisztségviselőkkel - a képviselőknél nincs „létszámkorlát” 
a védettséget illetően. Nem is lehet, hiszen nincs különbség egyik 
képviselő között sem a végzett munka felelősségét illetően, így 
értelmetlen lenne „kiválasztani” azokat aki, vagy akik védettség-
ben részesülnének. Nem véletlen, hogy az új MT is kizárólag a 
szakszervezeti tisztségviselőkről beszél a munkajogi védettséget 
illetően és nem említi a munkavédelmi képviselőket. (Mt. 273.§.)

Az Mvt. 76.§ (3) bek.  szerint  „A munkavédelmi képviselő mun-
kajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak 
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hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavál-
lalókat kell érteni.”

 Tehát ez a bekezdés kizárólag az egyetértési joggyakorlás rendező 
elvét tartalmazza!

Ennek alapján tehát a munkavédelmi képviselők esetében nincs 
semmilyen megkülönböztetés a képviselők munkajogi védettségét 
illetően, hiszen az ellentétes lenne a Munkavédelmi törvény 76 
paragrafus (1) bekezdésében foglaltakkal.

„A TANÁCS 1989. június 12-i 89/391/EGK IRÁNYELVE a mun-
kavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

11. cikk Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók 
részvétele

(4) A (2) bekezdésben említett munkavállalókat és a (2) és 
(3) bekezdésben említett képviselőket nem érheti hátrány a 
(2) és (3) bekezdésben említett tevékenységük miatt.

(5) A munkáltatóknak a munkavállalók biztonsága és egész-
sége védelmének különleges feladatát ellátó képviselőket 
fizetésük fenntartásával megfelelő ideig fel kell menteniük 
a munkavégzés alól, és rendelkezésükre kell bocsátaniuk a 
szükséges eszközöket ahhoz, hogy e képviselők gyakorol-
hassák az ebből az irányelvből fakadó jogaikat és feladata-
ikat.

(6) A munkavállalók, illetve képviselőik a nemzeti jogsza-
bályok, illetve gyakorlat szerint a munkahelyi biztonság- és 
egészségvédelemért felelős hatóságokhoz folyamodhatnak, 
ha úgy vélik, hogy a munkáltató által megtett intézkedések 
és alkalmazott eszközök nem megfelelőek a munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem biztosításához.

A munkavállalók képviselőinek lehetőséget kell adni arra, 
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hogy az illetékes hatóságok által végzett munkahelyi ellen-
őrzés során közöljék észrevételeiket.”

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy jelenleg nincs 
olyan hatályban lévő törvényi (jogszabályi) előírás, mely szerint 
a munkavédelmi képviselő választást együtt kötelező megtartani 
az ÜT választásokkal. Természetesen lehet, de nem kötelező.
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Dr. Plette Richárd: 
A munkavédelem és a stressz. Ergonómiai 

kérdések a munkahelyen

I. A kérdés jelentősége

A gazdasági visszaesés hatására a vállalatok több mint felénél 
érzékelhető mértékben nőtt a dolgozókra nehezedő stressz. Az 
elbocsátás lehetősége több stresszt indukál, az állásukat megtartók 
pedig úgy találták, több feladatuk van, de díjazásuk nem növe-
kedett. Ez a feszültség ronthatja a munkavállalók teljesítményét, 
ami tovább nehezíti a vállalatok gazdasági stabilizálódását és 
megerősödését.

Az Európai Unió teljes dolgozó létszámának csaknem harmad-
részére (41,2 millió ember) hatást gyakorolnak a munkahellyel 
összefüggő pszichés és pszicho-szociális tényezők, amelyet 
gyűjtőnéven pszichoszociális kockázatoknak is neveznek. Eze-
ket a kockázatokat gyakran munkahelyi (munkával kapcsolatos) 
stressznek nevezik. A stressz az EU-ban az egyik legnagyobb 
foglalkozás-egészségügyi probléma. Az egészségügyi panaszok 
első helyén a hátfájás, második helyen az izomfájdalom áll, ami 
szintén kapcsolatban állhat a stresszel. 

A mozgásszervi megbetegedések azonban felvetik az ergonómiai 
kérdések vizsgálatát is. 

Az Európai Unióban 2002-ben a munkahelyi stresszel, illetve a 
kapcsolódó mentálhigiénés problémákkal összefüggő költségek 
a becslések szerint a bruttó nemzeti össztermék mintegy 3–4%-át, 
évi 265 milliárd eurót tettek ki. Az összes kiesett munkanap 50-60 
%-át a munkahelyi stressz okozza.
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Mi a munkahelyi stressz? 

A legáltalánosabb értelemben akkor beszélünk stresszről, amikor 
az emberek fizikai vagy pszichológiai jóllétüket veszélyeztető 
eseménnyel szembesülnek.

A stressz tehát egy olyan sajátságos, védekező jellegű állapot, 
amellyel az emberi szervezet a külvilágból érkező, számára veszé-
lyes ingerekre felel. A stressz tehát az egyén és környezete közötti 
nagy feszültségből alakul ki.

A tipikus első mondat, amikor egy stresszes személyt megkeresik, 
hogy „Tehetetlen vagyok”. Úgy érzi: olyan helyzetben van, amit 
nem tud kontrollálni. Nem rajta múlik. A stressz egyik legfontosabb 
eredője a kontrollálhatatlanság, a bizonytalanság érzése. Az, amikor az 
emberen történnek a dolgok, és nem ő irányítja ezeket.

„Munkával kapcsolatosan akkor jelentkezik stressz, amikor a 
munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló 
azon képességét, hogy e követelményeket teljesítse vagy kezelje”. 
(Európai Munkahelyi Biztonsági es Egészségvédelmi Ügynökség)

A munkahelyi stressz egészégi kockázatai 

A stressz lelki és testi hatásokat egyaránt előidéz az emberben, 
melyek között összefüggés áll fenn. A stressz-keltő tényezők 
folytonos jelenlétéhez való alkalmazkodási kísérlet kimerítheti a 
test erőforrásait, és hajlamossá teheti a betegségre. 

A stressz közvetlenül pedig az immunrendszerre fejti ki hatását. 
A kialakuló ún. pszichoszomatikus betegségek olyan testi rendel-
lenességek, amelyek létrejöttében az érzelmek központi szerepet 
játszanak.

Az időnként szorongó ember nehezen emészthet, de a krónikusan 
szorongó embernél gyomorfekély alakul ki örökletes vagy fejlődési 
alapon. A haragos embernek a vérnyomása magas, de aki mindig 
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mérgelődik, annál a hipertónia állandó. A magas vérnyomás je-
lenleg a világ leggyakoribb betegsége, körülbelül 500 millió ember 
érintett benne. Az ezzel foglalkozó tanulmányok szerint legalább 
a betegségek egynegyedét el lehetne kerülni a munkahelyi stressz-
szint csökkentésével.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a neurózist és a pszichoszo-
matikus megbetegedést általában nem egyetlen érzelem, mint 
a félelem vagy a szorongás okozza, hanem inkább az ellentétes 
érzelmek közötti harc.

Ha a stressz feltételek folyamatosak és az egyén nem küzd meg 
velük sikeresen, a fásultság depresszióba csaphat. A depresszió 
tehetetlen, reménytelen érzést kelt. 

A lelki betegségek közvetetten okoznak szív- és érrendszeri 
megbetegedéseket, magas vérnyomást, szívinfarktust, érelme-
szesedést. De nemcsak szív- és érrendszeri megbetegedéseket 
okozhat a krónikus stressz, hanem az egész testre hatással lehet, a 
legkülönfélébb tünetekkel. Gyakori kezdeti tünet az alvászavar, a 
hasmenés, a gyomorpanaszok, végül fekélybetegség is kialakulhat.

A háziorvosi gyakorlatban a leggyakoribb alvással kapcsolatos 
panasz minden bizonnyal az álmatlanság (inszomnia), hiszen a 
legóvatosabb becslések szerint is a népesség minimum egyharmad 
szenved álmatlanságban (bizonyos vizsgálatokban a népesség 
65-66 %-át találták érintettnek).

A munkahelyi stressz szerepe a munkabiztonsági kocká-
zatban

A munkavégzésben rendkívül fontos szerepe van az időnek, 
a tevékenység időszükségletének. A munka szervezetben a 
dolgozónak tevékenysége ritmusával, tempójával egyrészt a 
munkafolyamat technológiai-technikai sajátossága által diktált 
sebességéhez, másrészt a munkatársak tevékenységi üteméhez 
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kell folyamatosan alkalmazkodnia. Napjaink jellemzője a mun-
kaintenzitás fokozódása. 

Ha a rendelkezésre álló idő kevés, a dolgozó könnyen kerül idő-
zavarba, amikor a munkavégzés ideje meghaladja a betervezett 
időt, ezt az időtartamot időhátránynak nevezzük. Időhátrány felléphet 
például elfáradás hatására is. 

A figyelem, illetve a figyelem összpontosításának képessége 
alapvető követelmény a munkavégzés során. A követelmények 
és a lehetőségek közötti feszültség feloldása alkalmazkodást, és 
ezáltal nagyfokú igénybevételt igényel. Az alkalmazkodás ener-
giát követel, amely következménye az elfáradás. Az elfáradás 
tulajdonképpen a testi-lelki feszültség kifejeződése. Az elfáradás 
jelentkezhet a teljesítőképesség megromlásáben, másrészt jelent-
kezhet a figyelem csökkenésében is. A fáradás már önmagában is 
csökkenti a munkabiztonságot, növeli a baleseti kockázatot, és ha 
ehhez az időhátrány okozta izgalom, bosszúság, szorongás járul, 
akkor nagymértékben megnövekszik a pánikállapot fellépésének 
valószínűsége.

Elmondatjuk, hogy az időhiány, a sürgetettség a pánikállapot keletke-
zésének egyik leggyakoribb forrása, és ezáltal a balesetek keletkezésében 
komoly szerepet játszó tényező

A munkahelyi feszültség ártalmas mind az egyén, mind a cég 
szintjén. Ezért szükséges olyan stressz csökkentő eszközöket bo-
csátani a szervezetek és a munkavállalók rendelkezésére, melyek 
segítségével azonosíthatják a munkahelyi stressz kiváltó okait, és 
azokra megoldást kereshetnek.

II. Ergonómiai kérdések a munkahelyen

Manapság egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a fizikai 
környezet befolyásának az embere, hiszen környezetünk, ottho-
nunk, családunk, munkahelyünk nagymértékben befolyásolja 



26

egészségünket, biztonságunkat, közérzetünket. A kényelmetlen 
munkabútorok, eszközök, a szűk, vagy az un. „egylégterű” mun-
kahely megbetegíthet, a huzatos, nem komfortos klímakörnyezet 
is egészségügyi panaszokat okozhat. Az ablakunk előtt dolgozó 
légkalapács zaja idegessé tesz. 

Említettük, hogy Európában a váz- és izomrendszeri problémák 
(musculosketal disorders; MSD-k) jelentik a leggyakoribb mun-
kahelyi egészségi problémát. Az EU 27 országa munkavállalóinak 
közel 25 %-a szenved hátfájástól, és csaknem 23 %-uk panaszkodik 
izomfájdalmakra. A váz- és izomrendszeri problémák tehát ösz-
szesen a munkával kapcsolatos egészségügyi problémák csaknem 
felét (48 %) jelentik. A 12 új tagállamban mindkét panasz előfor-
dulása magasabb; 39 %, illetve 36 %. 

Az ergonómia meghatározása

„Az ergonómia az ember és munkakörnyezete kölcsönhatásának 
tudományos tanulmányozása.” (Murrell, 1965)

Milyen eredmények érhetők el az ergonómiai tényezők figyelembe 
vételével?

− Hatékonyabb és komfortosabb munkavégzés
− Magasabb minőségű munka
− Biztonságosabb körülmények
− Munkavégző képesség növekedése
− Munkatársak közérzetének javulása
− Egészségi ártalmak kiküszöbölése

Napjainkban az irodai berendezéseknek szerves tartozéka lett a 
számítógép, függetlenül attól, hogy az illető munkahely számí-
tógépes munkahelynek minősül, vagy sem. Ebből következően 
az irodáknak meg kell felelniük a képernyős munkahelyekkel 
kapcsolatos nemzetközi és hazai irányelvek, rendeletek követel-
ményeinek.
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Képernyős munkahelyek okozta igénybevétel

1. Látószervi igénybevétel

A képernyős munkahelyeknél különösen nagy követelmények 
hárulnak a látószervre. A szem igénybevételét több tényező is 
befolyásolja:

− a dolgozó szemének adottságai
− a képernyő fizikai jellemzői
− a munkahely megvilágítása, ergonómiai kialakítása.

Ergonómiai vizsgálatok szerint a preferált monitor-szem távolsá-
gok a 60-110 cm-es tartományba esnek, és a 66 cm-es távolságnál 
több látószervi panasz merült fel, mint 98 cm-es távolság mellett, 
vagyis a monitort minél messzebb érdemes elhelyezni a dolgozó-
tól. A újabban elterjedt laptopok esetében a monitor-szem távolság 
kicsi, maximum 50 cm, és nem is választható meg szabadon. Mivel 
a számítógépes munkahelyen a legtöbb panaszt a közelről nézés 
okozza, ezért a laptopok használata a munkahely egyik kockázati 
tényezője.

2. Pszichológiai igénybevétel

A képernyős munkák jelentős pszichológiai igénybevételt je-
lenthetnek, amelyet részben a tartós figyelemből eredő szellemi 
igénybevétel okoz, illetve a munkával járó érzelmi (pszichés) 
igénybevétel. A pszichológiai igénybevétel a végzett szellemi 
erőfeszítés és a munkavégzéssel járó emocionális tényezők nagy-
ságának függvénye. 

Szellemi igénybevételt jelentenek olyan – a munkavégzésből eredő 
– kockázati tényezők, mint például a figyelem koncentráció, vagy 
figyelemváltás, nagyszámú döntéshelyzet

Érzelmi (pszichés) megterhelés a munka megzavarása, pl. a dol-
gozó el van a munkában merülve, és telefonon keresik. Érzelmi 
(emocionális) terhelés éri a dolgozót, amikor időkényszer alatt 
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dolgozik, hogy a fokozott mennyiségű munkát minél hamarabb, 
határidőre elvégezze. Pszichés megterhelést okoz a zajos munka-
környezet, a nem megfelelően beállított klímaberendezés. Szintén 
emocionális megterhelést jelentenek a „technikával” kapcsolatos 
problémák, jelszóbeállítás, email, lassú program, nyomtató hibája 
stb.

A munkatempó fokozódása a képernyős munkáknál jelentős 
érzelmi (pszichés) igénybevételt jelenthetnek, amelyet részben 
a tartós figyelemből eredő szellemi igénybevétel okoz, amelyet 
időkényszer és egyéb zavaró feltételek mellett kell végezni. A 
pszichológiai igénybevétel a végzett szellemi erőfeszítés és a mun-
kavégzéssel járó emocionális tényezők nagyságának függvénye. 

Jelentős stressz forrása a nem megfelelően kialakított munkate-
rület. A munkaterület kialakításánál figyelembe kell venni a dol-
gozók térszükségletét. Az egyéni térszükséglet nem statikus jellegű, 
mivel cselekvéshez, és nem passzív szemlélethez kötődik, tehát ahhoz, 
hogy az adott térben milyen tevékenységet folytatunk. Az egyén 
számára szűk tér jelentősen akadályozza a munkavégzést. A központi 
idegrendszer igénybevétele pszichés elfáradást okoz, majd ki-
merülés következhet be. Később neurotikus panaszok jelennek 
meg, amelyek un. pszichoszomatikus megbetegedésekhez is 
vezethetnek

3. Mozgásszervi igénybevétel

Az ülőmunka és a billentyűzet (egér) használatából eredő igény-
bevétel. Ülő munkánál a gerinc és a fej tartása statikus jellegű 
megterhelést jelent. A gerincoszlopot a hátizomzat tartja, a fej 
megtartására a tarkó és nyakizomzat szolgál.

A gerincoszlop és a hátizomzat túlzott igénybevétele a munkaszék 
helytelen kialakításának következménye. A tarkó- és nyakizom-
zat jórészt azért fárad el, mivel sok esetben a monitor kialakítása 
olyan, hogy a gép használatához felfelé kell nézni. Az elfáradás 
csökkenthető, ha a monitort úgy helyezzük el, hogy a nézési 
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tartomány 0o és 20o közötti nézővonal-szögben a vízszintes alatt 
legyen. A felkar, alkar és csukló izmai igénybevételének oka az 
alkarizmok (sok esetben a felkar izmok is) billentyűzés közben 
történő megfeszülése. Ezt az izom feszülést a megfelelő asztal-
magasság és a billentyűzet helyes kialakítása, illetve a csukló 
megtámasztása csökkenti. A kéz ujjainak igénybevételét az ujjak 
gyors és gyakori mozgatása, a billentyűzet és az asztal nem meg-
felelő kialakítása okozza.

A mozgásszervek fokozott igénybevételét maga az ülőmunka 
jelenti. Az ülőmunka «kényelmetlen» testhelyzetnek tekinthető 
elsősorban azért, mert a gerinc élettani görbületeit - még megfe-
lelőnek tartott munkaszékkel is - nehéz fenntartani, biztosítani. 
Ilyenkor a (főként deréktáji) porckorongokra gyakorolt nyomás 
(amely lényegében a fej és a felsőtest súlyát jelenti) megnő. 

Tartósan fokozott igénybevétel esetén a porckorongokban 
degeneratív elváltozások léphetnek fel, amelyek mozgásszervi 
panaszokat okoznak, esetenként gerincbetegséget idézhetnek elő. 

A tartós ülés miatt az alsó végtagi ízületek fájdalmassá válhatnak, 
a keringés is akadályozott.

A laptop használat egészségi kockázatai

Napjainkban, az irodákban PC helyett általában laptopot hasz-
nálnak. A problémát az okozza, hogy a számítógépes munkahely 
kialakítás általában a PC elhelyezését veszi figyelembe. A laptop 
komfortos elhelyezésére azonban kevés gondot fordítanak. 

A laptop elsősorban mobil eszköz, arra találták ki, hogy szállítható 
munkaeszköz legyen, és amennyiben szükséges egy fix munka-
helytől távoli ideiglenes munkahelyen is munkát lehessen rajta 
végezni. 

A laptop kicsi, könnyen szállítható munkahelyen belül és kívül, 
és adott esetben terepen is használható. Perceken belül üzem-
be helyezhető, pl. un. dokkoló segítségével. A laptop állandó 
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munkaeszközként történő használata az alábbiakban ismertetett 
körülmények miatt csak megfelelő kiegészítőkkel javasolható. 

A laptop használat jellemző egészségi panaszainál gyakorlatilag 
a látásromlást előidéző panaszok és a mozgásszervi panaszokat 
említhetjük. A képernyő használat harmadik jellemző panasza 
a pszichés (mentális) megterhelés nem köthető egyértelműen a 
laptop használathoz.

A laptopok széleskörű elterjedése egyrészt növeli a kockázatokat 
a helytelen testtartás következtében, másrészt a síkképernyős 
monitor révén csökkenti a látószerv igénybevételét (tükröződés, 
villódzás hiánya). A kisméretű monitor miatti közelről történő 
figyelés viszont fokozza a szem igénybevételét.

4. Mit tehetünk a munkahelyi stressz ellen?

A bizonytalan gazdasági helyzet miatt a munkavállalók világ-
szerte egyfajta érzelmi hullámvasútban érzik magukat. Az „el-
bocsátások” és a „költségvetési megszorítások” már jól ismert 
kifejezések a munkahelyeken, ennek következményei pedig a 
félelem, a bizonytalanság és a növekvő stressz. Mivel a munkahelyi 
stressz egyre nő, nagyon fontos, hogy új módszereket tanuljunk 
arra, hogy megbirkózzunk a ránk nehezedő nyomással. A mun-
kahelyi stressz kezelésének képességén múlhat munkánk sikere 
vagy kudarca. Érzelmeink kiülnek arcunkra és ragályosak, ezért 
a stressz rányomja bélyegét kollégáinkkal való kapcsolatainkra 
is. Minél jobban tudjuk kezelni a ránk nehezedő nyomást, annál 
kedvezőbben tudjuk befolyásolni környezetünket, és annál ke-
vésbé lesz rossz hatással ránk mások feszültsége. A munkahelyi 
stressz kezelése megtanulható.

Különböző módszerek állnak rendelkezésünkre úgy az általános 
stressz, mint a munkahelyen ránk váró nyomás enyhítésére. Íme, 
néhány hasznos lépés:



31

 Vállaljunk felelősséget fizikai és érzelmi jólétünk javí-
tásáért! 

• A rendszeres edzés pl. az aerobik gyakorlatok – izzadás 
– egy hatékony szorongáscsökkentő kezelés, mely javítja 
a hangulatot, növeli az energiát, megkönnyíti a koncent-
rálást, pihenteti a testet és a lelket. A stressz hatékony 
csökkentése érdekében legalább napi 30 perc testgyakorlás 
szükséges, ezt az időt két-három részletre kell osztani. A 
fizikai aktivitás jótékony hatása megmutatkozik számos, 
az életminőséget alapvetően befolyásoló tényezőn is az 
étvágy javításától kezdve a nyugodt alváson, a kiegyensú-
lyozott kedélyállapoton át a nagyobb teherbíró képességig.

• A rossz beidegződések és a negatív hozzáállás felismeré-
sével kerüljük el azokat a buktatókat, amelyek növelik a 
munkahelyi stresszt. Ne vállaljuk túl magunkat. Kerüljük 
a feladatok sorozatának megszakítás nélküli tervezését és 
ne zsúfoljuk túl a napjainkat tennivalókkal. 

• Fejlesszük kommunikációs készségünket annak érdekében, 
hogy jobb legyen a kapcsolatunk a vezetőkkel és munka-
társainkkal

• Tervezzünk rugalmas időbeosztást!

Az élet tele van meglepetéssel, és ez mindig is így lesz. A vélet-
len bármikor közbeszólhat és keresztülhúzhatja a legpontosabb 
számításainkat is. Az egyetlen lehetséges módja annak, hogy szá-
moljunk a véletlennel, az, ha terveinkbe beiktatjuk. Az ütemterv 
készítésénél saccold meg, hogy egy adott tevékenység körülbelül 
mennyi időt igényel, és azt szorozd be 1,25-tel.

Jogszabályok a munkahelyi stressz megelőzésére
Az Európai Bizottság intézkedéseket hozott a munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelmére. A Tanács 89/391/EK 
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irányelve tartalmazza a munkahelyi egészségre és biztonságra 
vonatkozó alapvető előírásokat. Az irányelv legfontosabb előírásait 
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény ülteti át a magyar 
jogrendbe, [1993. évi XCIII. tv. 54. § (1) d) az emberi tényező fi-
gyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök 
és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egy-
hangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, 
illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a 
munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igény-
bevétel elkerülésére];

Ez a munkáltatókat teszi felelőssé, hogy gondoskodjanak arról, 
hogy a munkavállalókat a munka során ne érje semmiféle ártalom, 
beleértve a munkahelyi stressz hatásait is. 

Ennek érdekében a munkáltató köteles:

• a munkával összefüggő stressz megelőzésére

• felmérni a munkával összefüggő stressz kockázatát, úgy 
hogy megvizsgálja, hogy milyen pszichés megterhelés és 
pszichoszociális kockázat éri a dolgozót a munka során, 
amely magas fokú, hosszan tartó stresszt okozhat, továbbá 
meghatározni a veszélyeztetettek körét,

• megelőző intézkedéseket hozni az ártalom megelőzésére.

Munkáltatói intézkedések a stressz és a balesetek 
csökkentése érdekében

• Megelőzés: a munkáltató által megtett vagy tervezett in-
tézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, 
amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok 
megelőzése vagy csökkentése. Ezekre a mvt. III. fejezete 
ad útmutatást.

• Kockázatbecslés: A munkaadóknak a balesetek megelő-
zése céljából olyan biztonsági és egészségvédelmi igaz-
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gatási rendszert kell létrehozni, amely magában foglalja 
a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a monitoring 
eljárásokat. 

• Pszichológiai szűrővizsgálat: Pszichológiai alkalmassági 
vizsgálat mindenképpen szükséges a fokozattan baleset-
veszélyes vagy felelősségteljes munkát végezők mellett, a 
nagyfokú stressz helyzetben lévőknél. 

• Betanítás: igen fontos az oktató személye, és munkabiz-
tonsági szemlélete 

• Képzés: a képzés, az oktatás (példamutatással párosulva) 
egyik legfőbb eszköze a biztonságos munkavégzés előse-
gítésének, és a stresszel való megküzdésnek. 

A megelőzés lehetőségei – kockázatértékelés
A munkahelyi stressz megelőzhető, és a mérséklésére irányuló 
cselekvések igen költséghatékonynak bizonyulhatnak. A mun-
kahelyi stresszt okozó tényezők azonosítását követően a pszichés és 
pszichoszociális kockázatok megszüntetése legnagyobbrészt 
munkavédelmi jellegű intézkedésekkel megoldható. A pszichés 
és pszichoszociális kockázatok megszüntetéséhez a munkavégzés 
követelményeit kell megvizsgálni. 

Minden munkahely más és más, így a munkahelyi gyakorlatokat 
és a problémákra adott válaszokat a kockázatelemzés elvég-
zését követően össze kell hangolni a konkrét helyzetekkel. A 
pszichoszociális kockázatok mindamellett ritkán egyediek, ezért 
hasonló megoldások alkalmazhatók a különböző ágazatokban, a 
különféle méretű vállalkozásokban.

A stresszel kapcsolatos kockázatértékelés ugyanazon alapelvek és eljá-
rások szerint történik, mint más munkahelyi kockázatok esetében – ve-
szélyek azonosítása, annak eldöntése, hogy milyen intézkedésre 
van szükség, az értékelés eredményének közlése és megfelelő 



34

időközönként történő felülvizsgálata. A siker alapvető feltétele, 
hogy a munkavállalókat és képviselőiket bevonjuk a folyamatba.

A kockázatértékelés lefolytatása

Kinek a feladata a pszichés- és pszichoszociális kockázatok érté-
kelése? 

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egész-
ségügyi szaktevékenységnek minősül. 58. § (1) A munkáltató … az 
54. § (1) bekezdés b), d)-g) pontjaiban, (2) bekezdésében,… előírt 
feladatainak ellátásához a rendeletben megjelölt szakképesítéssel 
rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálat) köteles biztosítani.

A pszichoszociális kockázatok értékeléséhez szükséges szakpszi-
chológus alkalmazása. Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat foglalkozás-egészségügyi központ formában működik, 
akkor rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakemberrel.

Fenti szakember feladata mindenekelőtt a stressz okozó ténye-
zők feltárása, azonosítása, és a veszélyeztetett dolgozók körének 
meghatározása.

III. A munkavédelmi képviselő jogai és 
kötelezettségei

A munkavédelmi képviselő általános feladata az őt megválasztó 
munkavállalók munkavédelmi érdekeinek és jogainak képvi-
selete, konkrét feladatai pedig a munkavédelmi hiányosságok 
megszüntetése, vizsgálódási, döntés-előkészítési jog gyakorlása, 
kezdeményezés, eljárási jogok érvényesítése. A munkavédelmi 
képviselőnek a megválasztását követően a munkavállalók érde-
kében gondosan kell eljárnia a munkáltatóval szemben, a mun-
kavállalók kezdeményezéseit meg kell vizsgálnia. Kötelessége 
továbbá, hogy a tudomására jutott munkáltatói adatokat, tényeket 
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(például beruházási terv, gazdasági mutatók), a munkavállaló 
egészségi állapotára vonatkozó személyes és különleges adatokat 
stb. megőrizze. 

Tekintettel, arra, hogy a pszichoszociális kockázatok okai szer-
teágazóak, a munkavédelmi képviselőnek joga és kötelessége, 
minden olyan tényező vizsgálata, amelyik összefüggést mutat a 
dolgozók egészségi és biztonsági veszélyeztetettségével.

A munkavédelmi képviselő konfliktus kezelése

A felsorolt jogosítványok gyakorlása igen sok esetben igényli a 
munkáltatóval, munkavédelmi szakembereivel való tárgyalást, 
egyeztetést, megállapodásra törekvést, ezen belül a véleményel-
térések, konfliktusok kezelését, feloldását.

Sok esetben diplomatikusan kell a munkavállaló érdekeit kép-
viselni. Az is előfordul, hogy a munkavállaló félve a vezetéstől, 
visszavonja a panaszát, egyedül hagyva az érdekvédőt. Ezért a 
panaszt célszerű bizottsági véleményként elővezetni.
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Dr. Váró György: 
A munkavédelmi képviselők jogai, az 
ellenőrzési eljárások során követendő 

eljárások. Az ellenőrzés a gyakorlatban.

Bevezetés

Az Egységes Európai Okmány felhatalmazta fel az EU Tanácsát, 
hogy a munkavállalók minimális munkahelyi biztonságára és 
egészségvédelmére vonatkozó szabályokat, irányelvek kiadásával 
határozza meg. Az alapelveket az 1989. június 12-i 89/391/EGK 
számú irányelv tartalmazza, amelyet keretirányelvnek nevezünk. 
Ez az irányelv tartalmazza - egyebek mellett - a munkavállalók 
tájékoztatási kötelezettségét, illetve a munkavállalókkal folytatott, 
a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó tanácskozási, 
továbbá egyes döntés előkészítő folyamatban való részvételi jogot.

Ezek az előírások a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tör-
vényben (a továbbiakban: Mvt.) kerültek a magyar jogrendszerbe 
beépítésre, a végrehajtásához kapcsolódó egyes eljárási elemeket 
azonban a Munka Törvénykönyve (az újonnan hatályba lépett 
is) rögzíti. 

A jogok gyakorlásához olyan személyek szükségesek, akik a mun-
kavállalókat képviselik, akiket a munkavállalók demokratikus 
úton választanak meg, akik rendelkeznek a munkavállalók által el-
ismertséggel és alapvető munkavédelmi szakmai ismerettel, amely 
biztosítja, hogy munkatársaik érdekében kellő hatékonysággal 
tudnak a szükséges esetekben fellépni, illetőleg őket képviselni.

Milyen alapvető és konkrét jogok illetik meg a megválasztott a munka-
védelmi képviselőt?
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I. Alapvető jogok 

 Az alapvető jogokat az Mvt. a következőképpen rögzíti: A mun-
kavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek érvényesüléséről, így különösen

• a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök 
biztonságos állapotáról,

• az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és 
foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézke-
dések végrehajtásáról,

• a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és 
felkészültségéről.

Mit jelent az, hogy a képviselő „jogosult meggyőződni”? Ez a 
jogi szakkifejezés a gyakorlatban annyit jelent, hogy a képviselő 
„jogosult ellenőrzést végezni”. Meggyőződni valamiről csak úgy 
lehet, ha a meglévő állapot, helyzet ellenőrzése megtörténik.

A jogalkotó nem véletlenül határozta meg így az alapvető jo-
gokat. Ha figyelmesen elolvassuk, akkor egyértelmű, hogy a 
munkavédelmi képviselő legfontosabb ellenőrzési területei a 
következők:

1. A biztonságos állapot ellenőrzése

1.1  Munkahely

Az Mvt. nem mondja ki egyértelműen melyik ez a munkahely. 
A jog értelmezése szerint ez a munkahely a munkavédelmi 
képviselő működési területe, tehát a saját munkahelye, az a 
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terület, ahol a munkavédelmi képviselőt a többi munkavállaló 
megválasztotta. 

Ez egy olyan ellenőrzési feladat, amelyet lényegében munkája 
mellett, illetőleg a munkája során képes a munkavédelmi kép-
viselő elvégezni. 

Mit kell tehát ellenőriznie?

Ellenőriznie kell azt, hogy a munkahely megfelel-e az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelménye-
inek. 

A szempontokat és a követelményeket az Mvt. és a munka-
helyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza 
a következők szerint:

• menekülési utak és vészkijáratok,
• tűzjelzés és tűzoltás,
• hulladékkezelés,
• zárt munkahelyek szellőztetése,
• helyiségek és terek hőmérséklete,
• helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása,
• helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete,
• ablakok és tetőablakok,
• ajtók és kapuk,
• közlekedési útvonalak,
• veszélyes területek,
• be- és leesési veszélyek,
• rakodók (rámpák),
• helyiségek mérete és légtere, 
• szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken,
• pihenőhelyek,
• öltözőhelyiségek,
• tisztálkodó- és mellékhelyiségek,
• elsősegélyhelyek,
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• szabadtéri munkahelyek,
• munkaállások,
• tároló helyek,
• ivóvízellátás a munkahelyen,
• munkahelyi zaj- és rezgés elleni védelem,
• vegyi anyagok alkalmazása,
• dohányzó helyek

1.2 Munkaeszközök

Azoknak a munkaeszközöknek a biztonságos állapotát kell 
ellenőriznie, amelyeket maga a képviselő és a munkatársai hasz-
nálnak. Ez is egy olyan ellenőrzési feladat, amelyet a képviselő 
a munkája mellett képes elvégezni. 

Mit kell tehát ellenőriznie?

Ellenőriznie kell azt, hogy a munkaeszközök és a használatuk 
biztosítja-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételeit. 

A szempontokat és a követelményeket a munkaeszközök és hasz-
nálatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet tartalmazza a 
következők szerint:

• a munkaeszköz elhelyezése, felállítása, rögzítése, stabili-
zálása,

• a mozgó elemek védelme,
• energia és anyag munkaeszközhöz kerülése,
• védelem a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt 

gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnye-
zetbe való kijutása ellen,

• a benne keletkező, használt vagy tárolt anyag robbanás-
veszélyének megelőzése,

• áramütés elleni védelem,
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• munkaeszköz magasban történő használata,
• munkaeszköz indítása, leállítása, vészleállítása,
• kezelőelemek kialakítása, elhelyezése és működése,
• a leeső és kivágódó tárgyak elleni védelem,
• a magas vagy az alacsony hőmérsékletű részek védelme,
• jelölések, figyelmeztető jelölések elhelyezése,
• karbantartási műveletek biztonságos elvégzése.

Ellenőriznie kell továbbá, hogy

• a munkaeszköz használatba vétele megtörtént-e,
• a munkaeszköz rendelkezik-e megfelelőséget tartalmazó 

dokumentummal,
• a veszélyes munkaeszköz munkavédelmi üzembehelyezése 

megtörtént-e,
• a próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetett munkaesz-

köznél elvégezték-e az előzetes vizsgálatokat,
• a veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági vizsgá-

lata megtörtént-e,
• a munkaeszköz kiszolgálásához szükséges az anyagmoz-

gatás megfelelő-e,
• a nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata 

és időszakos ellenőrző felülvizsgálatát elvégezték-e.

2.3 Egyéni védőeszközök

Azoknak az egyéni védőeszközöknek a biztonságos állapotát kell 
ellenőriznie, amelyeket a képviselő és a munkatársai használnak. 
Ez is egy olyan ellenőrzési feladat, amelyet a képviselő a munkája 
mellett képes elvégezni. 

Mit kell tehát ellenőriznie?

Ellenőriznie kell azt, hogy a munkáltató által előírt egyéni védő-
eszközök megfelelő állapotban vannak-e, védelmi képességük 
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megfelelő-e, és azokat a munkatársai használják-e, illetőleg ren-
deltetésszerűen használják-e. 

A szempontokat és a követelményeket a munkavállalók mun-
kahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. 
(XII. 22.) EüM rendelet tartalmazza a következők szerint:

• rendelkezik-e EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK 
típustanúsítvánnyal, 

• kiválasztásába bevonták-e a foglalkozás-egészségügyi 
orvost és a munkavédelmi képviselőt,

• úgy nyújt-e védelmet a munkahelyi kockázatokkal szem-
ben, hogy önmaga nem idéz elő további veszélyt,

• megfelel-e a munkavégzés követelményeinek,
• megfelel-e az ergonómiai követelményeknek, kényelmes-e, 

nem zavarja-e a munkavállalót munkavégzésében,
• ha igazítható, akkor igazítás után illeszkedik-e a viselőjére,
• adott-e a munkáltató a viselőjének használati utasítást,
• a munkáltató elvégezte-e a védőeszköz szükséges karban-

tartását, tisztítását, javítását,
• biztosított-e a védőeszköz cseréje akkor, ha elvesztette a 

védőképességét,
• részesült-e a munkavállaló oktatásban a védőeszköz ren-

deltetésszerű használatáról,
• az elhasználódott védőeszközt hulladékként, vagy veszé-

lyes hulladékként kezelik-e.

3.  A munkáltató intézkedéseinek ellenőrzése

Az Mvt. a munkáltató kötelezettségévé teszi, hogy az egészség 
megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbe-
tegedések megelőzésére tegyen intézkedéseket. 

A munkavédelmi képviselőnek azt kell ellenőriznie, hogy a mun-



42

káltató végrehajtotta-e, illetőleg a jogszabályok előírásainak meg-
felelően hajtotta-e végre a megelőzésre szolgáló intézkedéseket.

A szempontokat és a követelményeket az Mvt. tartalmazza a 
következők szerint:

A munkáltató

• az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavég-
zés érdekében figyelembe vette-e a rá vonatkozó általános 
követelményeket,

• rendelkezik-e kockázatértékeléssel,
• a kockázatértékelést követően, annak megállapításait 

figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése során 
meghatározta-e a védekezés leghatékonyabb módját, a 
kollektív-műszaki és az egyéni védelem módozatait, illetve 
az alkalmazandó szervezési- és egészségügyi megelőzési 
intézkedéseket,

• a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést 
megelőzően a munkavállalóknak megadta-e,

• rendszeresen meggyőződik-e arról, hogy a munkakörül-
mények megfelelnek-e a követelményeknek, a munka-
vállalók ismeri-e, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó 
rendelkezéseket,

• a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal 
összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő mun-
kaeszközöket biztosított-e a munkavállalók részére,

• új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyal-
ta-e a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képvi-
selőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható 
következményeit,

• a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével 
kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálta-e, a 
szükséges intézkedéseket megtette-e, az érintetteket ér-
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tesítette-e, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést 
leállította-e,

• a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén 
az Mvt. rendelkezéseinek megfelelően járt-e el,

• biztosította-e az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű 
használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiénés 
állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, 
pótlását,

• teljes felelősséggel megtett-e minden szükséges intézkedést 
a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdeké-
ben, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint 
törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására,

• a munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munka-
egészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok 
ellátásáról az Mvt.-ben meghatározott módon gondos-
kodott-e és az előírt feladatok ellátására e törvényben 
meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosított-e,

• megfelelő intézkedésekkel biztosította-e, hogy szükség ese-
tén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési- és 
a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul 
fel lehessen venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal, 
szervekkel,

• a külön jogszabályok figyelembevételével megtett-e min-
den indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely 
kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtásához szükséges, arra alkalmas mun-
kavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészí-
tésük és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásuk 
érdekében,

• oktatás keretében gondoskodott-e arról, hogy a munka-
vállalók elsajátítsák és a foglalkoztatás teljes időtartama 
alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismerete-
ivel, megismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és 
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információkat. Az oktatást rendes munkaidőben tartották-e 
meg, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott 
vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figye-
lembe véve – megismételték-e,

• az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét írásban 
meghatározták-e,

• a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, tech-
nológia üzemeltetését írásban elrendelték-e

• a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében 
időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonták-e a 
veszélyes technológiákat és a veszélyes munkaeszközöket,

• a munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az 
anyagot úgy választották-e meg, hogy az sem a munka-
vállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók 
egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse,

• a munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, 
a technológiát a az Mvt.-ben előírt esetekben soron kívül 
ellenőrizték-e,

• biztosították-e, hogy anyag, termék mozgatása csak az 
anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas 
eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és méretha-
tárok megtartásával történjen.

3. A munkavállalók felkészítése és a felkészültsége 

Az Mvt. a munkáltató kötelességévé teszi, hogy egyrészt fel-
készítse a munkavállalókat az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre, másrészt, hogy ellenőrizze a felké-
szültségüket.

A munkavédelmi képviselőnek elsősorban azt kell ellenőriznie, 
hogy a felkészítés megfelelően megtörtént-e, de meg kell bizo-
nyosodnia arról, hogy hogy a munkavállalók ismerik-e és ha igen, 
akkor betartják-e a felkészítés során közölt előírásokat. 



45

A szempontokat és a követelményeket a munkavállaló vonatko-
zásában az Mvt. tartalmazza a következők szerint:

A munkavállaló

• a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végzi-e 
a munkáját, 

• a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások 
megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően 
végzi-e a munkát, 

• úgy végzi-e a munkáját, hogy az saját vagy más egészségét 
és testi épségét ne veszélyeztesse,

• a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos 
állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződött-e, azt 
rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása 
szerint használja-e, a számára meghatározott karbantartási 
feladatokat elvégezte-e,

• az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően hasz-
nálja-e és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodott-e,

• a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem 
veszélyeztető ruházatot visel-e,

• a munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot 
megtartja-e,

• a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket 
elsajátította-e és azokat a munkavégzés során alkalmaz-
za-e,

• a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkal-
massági - vizsgálaton részt vett-e,

• a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a 
munkáltatót azonnal tájékoztatta-e, a rendellenességet, 
üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntette-e, vagy erre 
intézkedést kért-e a felettesétől;

• a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentette-e,.
• önkényesen nem kapcsolta-e ki, nem távolította-e el és 

nem alakította-e át a biztonsági berendezéseket.
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II. A konkrét jogok az Mvt.-ben

A munkavédelmi képviselő jogának gyakorlása keretében

• működési területén a munkahelyekre munkaidőben be-
léphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól,

•  részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, 
amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére 
és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoz-
tatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és meg-
szervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó 
döntéseket is,

• tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, 
amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonsá-
gos munkavégzést;

• véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál 
a szükséges intézkedés megtételét,

• részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra 
jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási 
megbetegedés körülményeinek feltárásában,

• indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi 
hatósághoz fordulhat;

• a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel 
közölheti észrevételeit,

• az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavég-
zéssel összefüggő kérdésekben - a munkáltatóval történő 
előzetes megállapodás alapján - szakértőt vehet igénybe, 
továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytathat a 
munkavédelmi hatósággal,

• amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatban 
határozza meg a követelmények megvalósításának módját, 
úgy a szabályzat kiadásához az egyetértése szükséges,

• munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet 
javaslatot a munkáltató részére.
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A konkrét jogok olyan speciális jogosítványok, amelyek csak a 
képviselőt illetik meg, a többi munkavállalót nem. Tulajdonképpen 
ezek azok a jogok azok, amelyek biztosítják, hogy a képviselő ké-
pes legyen eleget tenni a munkavédelmi érdekvédelemből adódó 
feladatainak.

Nézzük meg egyenként, hogy ezek a konkrét jogok mit is jelen-
tenek, hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni.

1. A munkahelyre való belépés

A munkahelyre való belépés azt jelenti, hogy a képviselő azon a 
területen, ahol Őt megválasztották, bármikor jogosult ellenőrizni, 
tehát pl. egy másik műszakot is. A munkavállalókkal való konzul-
táció nagyon fontos jog. Tapasztalat és követelmény, hogy az az 
igazán jó képviselő, aki a munkáltatóval történő tárgyalások során 
nem a saját, hanem az Őt megválasztó munkavállalók véleményét 
képviseli, még abban az esetben is, ha egyébként Ő nem minden 
tekintetben ért egyet a többiekkel.

2. A munkáltató döntéseiben való részvétel
A munkáltató döntéseiben való részvétel nagyon fontos, hiszen 
egy-egy döntés hosszú távra alapvetően fogja meghatározni a 
munkahely munkavédelmi követelményeinek a teljesítését. A 
„részt vehet” egy jogászi megközelítés, ami kötelezettséget jelent a 
munkáltató részére, aki tehát köteles biztosítani, hogy a képviselő 
érdemben részt vehessen a munkavédelmet érintő döntésekben.  

A jogszabály a képviselő részére a döntési lehetőséget adja meg, 
élni kíván-e a részvétel jogával, vagy sem. Az érdekvédelem 
természetesen azt várja el a képviselőtől, hogy lehetőség szerint 
vegyen részt a tanácskozásokon.

3. Tájékoztatás kérése
A tájékoztatás kérése a legegyszerűbb és sokszor a leghatásosabb 
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joga a képviselőnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a képviselő 
egy munkavédelmi tárgyú kérdésben megkeresi az arra illetékes 
vezetőt és tájékoztatást kér tőle. A tájékoztatás kérése lehet szóbeli 
vagy írásos.

A gyakorlat azt mutatja, hogy hatásosabb az írásbeli, mert an-
nak nyoma marad. Az írásos tájékoztatás kérése főleg azoknál 
a cégeknél működik, ahol Intranet hálózatot használnak a belső 
levelezésre.

4. Véleménynyilvánítás
A véleménynyilvánítás egy erőteljesebb képviselői lépés, főleg 
akkor, ha egy konkrét kezdeményezéssel párosul. A konkrét 
kezdeményezés mindig írásbeli formában történik. A kezdemé-
nyezésre a munkáltatónak minden esetben reagálnia kell.

5. Munkabaleset kivizsgálása
A munkabaleset kivizsgálása az egyik legfontosabb területe az 
érdekvédelemnek, hiszen egy munkatárs szenvedett balesetet. 
A kivizsgálás során a képviselőnek – sokszor a munkáltató elle-
nében – a munkavállaló érdekeit kell képviselnie, természetesen 
objektív módon. A gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy erre az ér-
dekvédelemre nagy szükség van, mert a munkáltató sok esetben 
a baleset bekövetkezéséért nem akarja vállalni a felelősséget, ille-
tőleg a munkavállaló hibáját akarja megállapítani. Nagyon fontos 
a munkabaleseti jegyzőkönyvben a képviselő számára fenntartott 
rovatot kitölteni, illetőleg a jegyzőkönyvet aláírni. Ha a képviselő 
a kivizsgálás eredményév el nem ért egyet, akkor ebbe a rovatba, 
sőt ha szükséges, akkor egy külön lapon írja le az indokait.

6. Munkavédelmi hatóság megkeresése

A munkavédelmi hatósághoz fordulás lehetősége szintén egy lé-
nyeges képviselői jog. Az Mvt. azonban nem véletlenül fogalmaz 
úgy, hogy csak indokolt esetben, de természetesen nem határozza 
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meg, hogy mit ért indokolt esetnek. A képviselő nagyon is gondolja 
meg, hogy élni kíván ezzel a jogával, mert ha a munkavédelmi 
hatósághoz fordul, majdnem biztos, hogy az hatósági ellenőrzést 
von maga után. A gyakorlat azt mutatja, hogy tényleg ritka az 
ilyen eset és csak akkor történt meg, amikor a képviselő csak így 
tudta megszüntetni az életveszélyes állapotot.

7. Hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés alkalmával célszerű, ha a képviselő – ter-
mészetesen csak abban az esetben, amikor a hatósági személy 
nem kereste meg – kapcsolatba kerül a felügyelővel és közli az 
észrevételeit.

A gyakorlatban előfordulhat olyan eset, amikor a munkáltató és 
a képviselő egy adott kérdésben nem ért egyet, és nem tudják 
egymást meggyőzni. Ebben az esetben a képviselőnek szakmai 
segítségre van szüksége, figyelemmel arra a tényre is, hogy a kép-
viselők döntő többségének nincs munkavédelmi szakképzettsége. 
Ilyenkor két lehetősége adódik, vagy az ingyenes munkavédelmi 
tanácsadó szolgálathoz fordul, vagy szakértőt kér fel, de ez pénzbe 
kerül. Ezért kell előzetesen erről egyeztetnie a munkáltatóval. 

8. Az egyetértési jog gyakorlása

Az érdekvédelemben a legfontosabb jog az egyetértési jog. Az 
Mvt. is csak egy esetben teszi kötelezővé a munkáltató részére a 
képviselői egyetértés megszerzését, a munkavédelmi szabályzat 
kiadása esetén.

9. Munkahelyi munkavédelmi program

A munkahelyi munkavédelmi program készítése nem munkáltatói 
kötelezettség, csak akkor válik azzá, ha a képviselő erre írásban 
javaslatot tesz.
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Dr. Koch Mária: 
A munkavállalók egészségének 

és biztonságának védelme egyéni 
védőeszközökkel.

Az alapvető szabályok

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (továbbiakban: 
munkavédelmi törvény)

- 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök meg-
felelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és beje-
lentésének részletes szabályairól

- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök köve-
telményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen 
történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági 
és egészségvédelmi követelményeiről 

- További (egyes veszélyes tevékenységeket) szabályozó jogsza-
bályok (biztonsági szabályzatok)

- Szabványok, műszaki dokumentáció, biztonsági adatlapok, stb.

- A munkáltató belső munkavédelmi szabályozása

Mit nevezünk egyéni védőeszköznek?

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint:

Minden olyan új készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az 
a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy használja az egészségét, 
valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés 
céljából.
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A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet szerint:

Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart 
magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a 
technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mér-
tékűre csökkentse.

Az EüM rendelet értelmezésében, így a munkáltató és a munka-
vállaló szempontjából egyéni védőeszköz:

- minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy 
tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatokból, 
illetve a technológiából erdő kockázatokat az egészséget nem ve-
szélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá - az eszköz bármely 
kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az 
előzőekben írt cél elérése.

Az EüM rendelet értelmezésében, így a munkáltató és a munka-
vállaló szempontjából nem egyéni védőeszköz:

- a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaru-
ha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének 
védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést 
és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszere-
lések;

- a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy 
használt védőeszköz;

- a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és 
védőfelszerelés;

- a sportfelszerelés és sporteszköz;

- az önvédelmi vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;

- a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hor-
dozható készülékek.



52

Az egyéni védőeszközök kategóriái

Az egyéni védőeszközöket védelmi szintjük alapján három kate-
góriába soroljuk:

1. kategória: Azok a védőeszközök, amelyeknél a gyártó vélelmezi, 
hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét ele-
gendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét 
kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően 
használni.

2. kategória: Azon védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., 
illetőleg a 3. kategóriába.

3. kategória: Azok a komplex tervezésű védőeszközök, amelyek 
a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan 
egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél 
a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat 
nem tudja kellő időben felismerni.

Az egyéni védőeszközök kategóriába tartozása

Funkciója 1. kategória 2. kategória 3. kategória
Szem és arc vé-
delme

egyéni védőesz-
köz, amelynél a 
gyártó vélelmez-
heti, hogy a fel-
használó képes a 
védelmi szintet 
elegendő bizton-
sággal megítélni, 
az alkalmazásá-
nak szükségessé-
gét kellő időben 
megállapítani, és 
azt megfelelően 
használni

egyéni védőesz-
köz, amely nem 
tartozik az 1. 
vagy a 3. kategó-
riába

egyéni védőesz-
köz, amely 
- a halálos kime-
netelű balesetek,
- a súlyos, visz-
szafordíthatatlan 
egészségkároso-
dást okozó hatá-
sok ellen véd, és 
amelynél a gyár-
tó vélelmezheti, 
hogy a felhasz-
náló a közvetlen 
hatásokat nem 
tudja kellő idő-
ben felismerni
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Fej védelme - A fejbőr védel-
mére
tervezett fejvédő

- Védősisak, a 
sportsisakot is 
beleértve

Különleges kö-
vetelményt tel-
jesítő védősisak, 
például
- ív védő sisak,
- villamos hatás 
elleni védősisak,
- tűzoltó védősi-
sak

Szem és arc 
védelme

- napszemüveg 
(nem korrekciós)

- arcvédő,
- szemvédő, és 
fényvédő,
- napszemüveg 
(korrekciós vagy 
nem korrekciós) 
különféle
kockázatok ellen

- ívvédő álarc,
- napszemüveg 
(korrekciós vagy 
nem korrekciós) 
különféle kocká-
zatok ellen

Légzőszervek
védelme

kizárt (elvben) kizárt - valamennyi
szűrőtípusú és
izolációs légzés-
védő
eszköz,
- maszk, amely 
azt a
célt szolgálja, 
hogy
megóvja viselő-
jét a
mikrobás és ví-
rusos
fertőzéstől,
- búvárkészülék

Hallás
védelme

kizárt hallásvédő esz-
közök minden tí-
pusa (fülbe vagy 
fülre helyezve)

kizárt
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Test védelme - időjárás hatásai
ellen védelmet 
szolgáló ruházat,
- veszélyes ütés-
sel együtt nem 
járó tárgyak ke-
zelésére szolgáló 
védőkötény

- speciális hasz-
nálatra tervezett 
és gyártott védő-
ruházat és/vagy a 
hozzátartozó (be-
épített vagy le-
választható) tar-
tozékok minden 
fajtája (pl. moto-
ros védőruha, vá-
gásálló ruházat, 
jól láthatóságot  
biztosító ruházat

- vegyvédelmi 
ruházat,
- tűzoltó védőru-
házat,
- leesés ellen 
védő eszköz,
- ív védőruha,
- villamos hatás 
elleni védőruhá-
zat

Kéz és a karok
védelme

felületi sérülést 
okozó mechani-
kai veszélyek el-
leni védőeszköz, 
pl. kertészkesz-
tyű, ujjvédő,
- hígított tisztí-
tószer-oldatok 
ellen védelmet 
nyújtó kesztyű,
- veszélyes ütés-
sel együtt nem 
járó tárgyak ke-
zelésére szolgáló 
kesztyű,
 - gyenge ütések 
és rezgések elleni 
védőkesztyű

azok a védőesz-
közök, illetőleg a 
hozzátartozó (be-
épített vagy
l e v á l a s z t h a -
tó) tartozékok, 
amelyeket kife-
jezetten a kar, 
illetőleg kéz vé-
delmére tervez-
tek és gyártottak
Például
- vágásálló védő-
kesztyű,
- rezgés elleni 
védőkesztyű,
- csúszásmenetes 
védőkesztyű

villamos hatás el-
len védőkesztyű,
- ív ellen védő 
kesztyű,
- vegyvédelmi 
kesztyű
- védőkesztyűk 
–50 ºC-nál hide-
gebb,
valamint +100 
ºC-nál
melegebb hatás 
ellen
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Láb, lábfej,
combok,
lábszár
védelme

- időjárás hatásai 
ellen védő láb-
beli,
- könnyű más
lábbelik

A védőeszközök 
és/vagy a hozzá-
tartozó (beépített 
vagy leválaszt-
ható) tartozékok, 
amelyeket ki-
fejezetten a láb 
és/vagy lábfej 
védelmére ter-
veztek és gyár-
tottak, valamint 
a csúszásvéde-
lemre terveztek 
és gyártottak 
szakmai haszná-
latú - biztonsági 
lábbeli, 
- védőlábbeli,
- orrmerevítő 
nélküli lábbeli
(pl. csúszásmen-
tes védőlábbeli)

villamos hatás el-
leni lábbeli

Mikor szükséges egyéni védőeszköz juttatása?

A munkavédelmi törvény 44. § (1) bekezdés alapján azoknál a 
munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatá-
sának lehet kitéve a hatásos védelmet zárt technológia alkalma-
zásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, 
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések – szükség szerinti 
együttes – alkalmazásával kell megvalósítani. 

Az előző bekezdésben írtakat megfelelően alkalmazni kell a mun-
kavégzés hatókörében tartózkodókra is. Ide tartoznak a járókelők, 
a látogatók, a szolgáltatást igénybe vevők stb., a munkakörnye-
zetből származó veszélyek ellen a megfelelő egyéni védőeszközt 
számukra is biztosítani kell.

További követelmények a munkavédelmi törvényben:
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- Ha a munkahelyre előírt levegő vagy klíma biztosítása műszaki-
lag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása ér-
dekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt 
alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni. [Mvt. 33. § (2) bekezdés]  

- A szabadtéri munkahelyen − a munkavégzés jellegének és a 
munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, 
munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, 
védőitallal − gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni 
védelméről (Mvt. 34. §).

Egyéni védőeszköz juttatás kockázatértékelés alapján

A munkavédelmi törvény 54. § (1) bekezdése alapján az egész-
séget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében 
a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános 
követelményeket:

a) a veszélyek elkerülése;

b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;

c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;

d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, 
a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös 
tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának 
mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő 
beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok 
okozta igénybevétel elkerülésére;

e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;

f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszé-
lyessel;

g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely ki-
terjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a 
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munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti 
tényezők hatására;

h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;

i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

Az előírás alapján tehát alapvetően az a munkáltató feladata, hogy 
valamennyi tevékenysége során törekedjen arra, hogy azok a le-
hető legkevesebb veszéllyel járjanak. A veszélyforrások kiiktatása 
azonban nem lehetséges minden esetben, hiszen a létesítmények, 
munkaeszközök, technológiák több-kevesebb veszéllyel járhatnak 
akkor is, ha a műszaki fejlődés eredményeit a lehető legnagyobb 
mértékben felhasználva, valamennyi biztonságtechnikai követel-
ményt szem előtt tartva végzik a munkatevékenységeket.

A munkavédelmi törvény 87. §-a alapján veszélyes: az a létesítmény, 
munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve 
a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékeny-
ségeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága 
megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

A munkavédelmi törvény kötelezettségként előírja a munkáltató 
számára, hogy rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben 
köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, 
különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 
anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, 
valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során 
a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, 
veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli 
a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyez-
tetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi 
határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén 
munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció 
mértékének meghatározásáról.
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A kockázatok értékelésének egy lehetséges módja

Valószínűség/
Következ-

mény

Bármikor 
lehetséges

Nagy való-
színűséggel 
bekövetkez-

het

Nem valószí-
nű az előfor-

dulása

Nincs ilyen 
következ-

mény

Halál

Súlyos mun-
kabaleset 

vagy foglal-
kozási meg-
betegedés
Munkabal-
eset munka-
nap kieséssel

Kisebb 
sérülés

A kockázatértékelés során tehát a munkáltató számba veszi a 
veszélyforrásokat, felméri és értékeli a veszélyeket. A kockázat: a 
veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének 
és súlyosságának együttes hatása, tehát az értékelés eredményeként 
tudjuk megállapítani és besorolni a kockázatokat.

A kockázatok besorolása során a munkáltató döntéseket hoz arra 
vonatkozóan, hogy elfogadhatónak ítéli-e azokat, vagy intézkedé-
sek szükségesek. Amennyiben a kockázatok elfogadható mértékű-
ek, lehetséges, hogy nem szükséges intézkedés. Amikor azonban a 
kockázatok beavatkozást igényelnek, a kockázatértékelés részeként 
a munkáltató meghatározza − általában munkakörönként, mun-
katevékenységenként − a szükséges intézkedéseket, amelyekkel 
elérheti a kockázatok eltűrhető mértékűre csökkenését.
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Egyéni védőeszköz juttatás kockázatértékelés alapján
Egyéni védőeszköz juttatás jogszabály konkrét előírása alapján

A kockázatértékelés elvégzésétől (vagy annak hiányától) függet-
lenül is szükséges lehet egyéni védőeszköz juttatásra jogszabály 
vagy más előírás (gépkönyv, üzemeltetési dokumentáció, bizton-
sági adatlap, munkahigiénés mérési jegyzőkönyvek, stb.) alapján. 

Példák:

- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat:

4.2.53 Nyers hús bontásához és csontozásához húsipari védőkötény és 
lánckesztyű használata kötelező.

- Erdészeti Biztonsági Szabályzat

2. függelék

Kimutatás az erdészeti tevékenységekben kötelező egyéni védőfelszere-
lésekről
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Egyéni védőeszköz juttatásra vonatkozó előírás egy Hypo biztonsági 
adatlapon

Egyéni védőeszközök szükségessége és a kiválasztásnál értéke-
lendő tényezők

I. Munkáltatói feladatok és kötelezettségek

Az egyéni védőeszközök juttatásával kapcsolatos munkáltatói fel-
adatokat részletesen a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet tartalmazza:

a) A kiválasztás során:

− kockázatbecslést végez;

− tájékoztatja a munkavállalókat az őket érhető kockázatok jelle-
géről és mértékéről;

− a védőeszköz kiválasztását megelőzően felméri, hogy a felhasz-
nálni kívánt védőeszköz megfelel-e;

− a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó 
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− lehetőség szerint – komplex védőeszközzel látja el a munkavég-
zéshez folyamatosan;

− írásban meghatározza a védőeszköz juttatásának rendjét;

− biztosítja a munkavédelmi képviselők és a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálat részvételét a védőeszköz juttatásának rendje 
meghatározásában és a védőeszköz kiválasztására vonatkozó 
javaslattételben.

b) A juttatás során:

− naprakész nyilvántartást vezet a védőeszköz juttatásával kap-
csolatos valamennyi dokumentumról;

− a védőeszközöket ingyenesen biztosítja;

− a munkavállalók rendelkezésére bocsátja a védőeszköz magyar 
nyelvű tájékoztatóját.

c) Az oktatási kötelezettség teljesítése során:

− gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a védőeszközök 
használatának módját – szükség szerint gyakorlati képzés kere-
tében – elsajátítsák;

− a munkavállalók védőeszközök használatára vonatkozó isme-
reteinek elsajátítását – a munkavállaló aláírása meglétével együtt 
– írásban dokumentálja;

− biztosítja a munkavédelmi képviselők tájékoztatását a védőesz-
köz biztosításával és használatával összefüggésben.

d) A használat során:

− meghatározza a védőeszköz viselésének feltételeit;

− engedélyezi – a szükséges feltételek fennállása esetén – a mun-
kavállaló számára a védőeszköz munkahelyről történő elvitelét;
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− előnyben részesíti a személyes használatra szolgáló védőeszköz 
juttatást;

− gondoskodik a több munkavállaló által használt védőeszközök 
egészségügyi vagy higiéniás kockázatának csökkentéséről;

− gondoskodik a védőeszköz védelmi képessége által nyújtott 
védelem fenntartásáról (elvégezteti

az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatait, ha azok 
előírtak);

− gondoskodik a védőeszközök gondozásáról (karbantartásáról, 
tisztításáról, javításáról);

− ellenőrzi a védőeszközök rendeltetésszerű használatát.

e) További feladatok:

− mentési feladatokra és haváriákra védőeszköz csomagot rend-
szeresít;

− gondoskodik az elhasználódott védőeszköz hulladékként, ve-
szélyes hulladékként történő kezeléséről.

Egyéni védőeszközök dokumentációi

Az egyéni védőeszközök kötelező tartozékai az írásos dokumen-
tációk:

EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a 
védőeszköz a mintának és e rendelet előírásainak megfelel;

EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett szervezet (a 
továbbiakban: tanúsító

szervezet) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a 
védőeszköz a mintán elvégzett

EK típusvizsgálat alapján megfelel e rendelet előírásainak;

Tájékoztató: a felhasználók számára készített olyan dokumentum, 
amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
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- a védőeszköz rendeltetésszerű használatára, tárolására, kezelé-
sére, raktározására, tisztítására, karbantartására, fertőtlenítésére, 
a használatba vételt megelőző és követő, valamint az időszakos 
felülvizsgálatára vonatkozó információkat, nyilatkozatokat, fel-
hívásokat, a gyártó által használatra ajánlott tisztító, karbantartó 
vagy fertőtlenítő anyagok megjelölést, amelyek rendeltetésszerű 
használat mellett a védőeszköz védelmi képességét nem befolyá-
solják, illetve annak anyagaira nem hatnak károsan;

- az EK típusvizsgálatok műszaki tartalma alapján a különféle 
típusú kockázati tényezők fokozatainak megfelelően megálla-
pított védőeszköz védelmi képességet, a védőeszköz védelmi 
osztályát és az ez által biztosított teljesítményértékeket, a védelmi 
fokozatot a paraméterek megadásával (a továbbiakban együtt: 
védőeszköz védelmi szintje), továbbá azokat a körülményeket, 
amelyek között a védőeszköz nem használható, illetve használata 
nem engedélyezhető;

- a védőeszközhöz felhasznált alkotóelemek, alkatrészek ismérveit, 
ezek összeillesztési jellemzőit;

- a védőeszköz védelmi szintje elvesztésének időpontját (pl. a 
védelmi idő tartamát, az avulási időt);

- a védőeszköz biztonságos szállítása szempontjából megfelelő 
csomagolási módot;

- a védőeszközön lévő jelképek és az EK-jelölés jelentését;

- azokat a különleges, a használathoz szükséges, alapvető egész-
ségvédelmi és biztonsági követelményeken alapuló ismereteket, 
amelyek egyes különleges védőeszközök egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos használatához, viseléséhez szükségesek.

Az egyéni védőeszköz kategóriája és a gyártás helye (az Európai 
Unióban, illetve EGT tagállamban gyártották, vagy azon kívül) 
határozza meg, hogy melyik dokumentum mellékelése kötelező.
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A védőeszköz 
kategóriája, 
gyártás helye

EK-megfelelő-
ségi

nyilatkozat

EK-típustanú-
sítvány

Tájékoztató

1. kategória
EU-ban (EGT-
tagállamban) 
gyártották

x - x

1. kategória
EU-n (EGT-
tagállamon) 
kívül gyártották

x x x

2. kategória 
(bárhol 
gyártott)

x x x

3. kategória 
(bárhol 
gyártott)

x x x

Az egyéni védőeszköz mellé kötelezően csatolandó dokumentumok

II. Munkavállalói jogok és kötelezettségek

A munkavállaló jogosult:

- a munkáltató kötelezettségeinek teljesítését megkövetelni,

 - megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy 
testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné: ennek mi-
nősül a szükséges egyéni védőeszközök működőképtelensége, 
illetve hiánya.

A munkavállaló kötelezettsége az általános szabály szerint:

- a szükséges védőeszközök biztosítását megkövetelni,

- a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítani,
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- az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni 
és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni,

- megtagadni az olyan munkáltatói utasítás teljesítését, amely 
másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne;

- haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, ha megítélése szerint 
a védőeszköz elvesztette védelmi képességét;

- használni a számára előírt egyéni védőeszközt;

- egyéni védőeszközét – munkáltatói engedély hiányában – a 
munkahelyén tartani;

- megtanulni a védőeszköz használatának módját és azt aláírásával 
igazolni.

Egyes jogszabályokban találhatunk pontosított, illetve többlet kö-
telezettségeket is, pl. a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 10.1.2.2. 
pontjában:

A munka- és védőeszközök vizsgálatánál ellenőrizni kell: …

- a hegesztőszemüveg vagy a pajzs és a védőszűrő állapotát, valamint a 
védőszűrő fokozatát,

- a légzésvédő állapotát és működését.

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység

A kockázatértékelés és az egyéni védőeszköz juttatás egyaránt 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. Ez 
azt jelenti, hogy a munkáltató munkavédelmi szakemberének 
és foglalkozás-egészségügyi szakorvosának együttműködve 
kell elvégezni ezeket a feladatokat. A foglalkozás-egészségügyi 
szakorvos aktív közreműködése a megfelelő egyéni védőeszközök 
kiválasztásában különösen fontos azért, mert az egyéni védőesz-
köz védelmi képessége mellett az általa okozott megterhelést is 
figyelembe kell vennie a munkavállaló munkaalkalmasságának 
megítélése során.
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A munkavédelmi érdekképviselet jogai és kötelezettségei

A munkavédelmi törvény alapján a munkavédelmi képviselő 
jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
érvényesüléséről, így különösen

- a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök 
biztonságos állapotáról;

- az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglal-
kozási megbetegedések

megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;

- a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

Jogainak gyakorlása során a munkavédelmi képviselő:

a) működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, 
tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;

b) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek 
hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, 
így a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére 
vonatkozó döntésekben is;

c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely 
érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzést;

d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a 
szükséges intézkedés megtételét;

e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult 
kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés 
körülményeinek feltárásában. A munkavédelmi érdekképviselet 
valamennyi feladata és jogosultsága kiterjed az egyéni védőesz-
közökkel kapcsolatos munkáltatói feladatok teljesítésére.
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Arató Zoltán: 
A munkaügyi hatóságok munkája, 

problémák esetén követendő eljárások 

I. Kockázatértékelés a kisvállalkozásoknál 
Az utóbbi időben több kezdeményezés történt a mikrovállalkozások 
és kisvállalkozások terheinek csökkentésére az Európai Unióban 
és Magyarországon. Az egyik ilyen terület a kockázatértékelések 
elkészítésének terén lehetséges egyszerűsítések vizsgálata volt. 

Az Európai Unióban a vállalkozások 99%-át kitevő kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k), amelyek 92%-a 
mikrovállalkozás, döntő szerepet játszanak Európa gazdaságának 
formálásában. A kkv-k biztosítják a magánszektorbeli foglalkozta-
tás több mint kétharmadát, és kulcsszerepet játszanak a gazdasági 
növekedésben. Munkáltatóként és innovációs forrásként döntő 
szerepet töltenek be az európai gazdaságban.

Ugyanakkor a pénzügyi válság komoly hatást gyakorol az EU 
gazdaságában működő legkisebb vállalkozások nagy részére. 
Ezért lényeges, hogy felszabadítsák a mikrovállalkozásokat a 
szükségtelen szabályozási korlátok alól, lehetővé téve számukra, 
hogy követhessék üzleti célkitűzéseiket. Felmérések igazolják, 
hogy a legkisebb vállalatok viselik relatíve a legnagyobb költsé-
geket a szabályozásokhoz való igazodás során. („Míg egy nagy 
cég átlagosan alkalmazottanként egy eurót költ szabályozásból eredő 
kötelezettségeknek való megfelelésre, addig a közepes méretű vállalat 
körülbelül négy eurót, és a kis vállalkozások akár tíz eurót is.”  - A kkv-k 
aránytalan adminisztratív terheinek csökkentésére szolgáló modellekkel 
foglalkozó szakértői csoport 2007. májusi jelentése.)1 

Az Európai Bizottság is előtt is állandóan napirenden szerepel a 
kkv-k anyagi és adminisztratív terheinek csökkentése egy 2011. 
év végén keltezett jelentésben leszögezik hogy2:  „A szociális 
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partnerekkel folytatott konzultáció alapján, és a jelenlegi kötelezettségek 
hatásának értékelését követően megvizsgálhatnánk annak lehetőségét, 
hogy az alacsony kockázatú tevékenységet végző mikrovállalkozásokra 
vonatkozó kockázatértékelés rendszeres dokumentálását arányos, kocká-
zatalapú megközelítéssel helyettesítsük.”

A fentiek szellemében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal egy projekt 
keretében vizsgálja a mikrovállalkozásoknak a kockázatértékelés-
sel kapcsolatos terhei csökkentésének és a kockázatértékelések 
szakmai színvonala növelésének lehetőségét.3 

Magyarországon a munkáltatóknak a munkakörülmények javítása 
érdekében munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékeny-
ség keretében elvégzett kockázatértékeléssel kell rendelkezniük. 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynök-
ség (EU-OSHA) kidolgozott egy fejleszthető Online interaktív Koc-
kázatértékelési programot (továbbiakban. OiRA), mely egy olyan 
ingyenes webes alkalmazás, ami a csatlakozó partnereknek (ága-
zati szociális partnerek, munkaadói és munkavállalói szervezetek, 
valamint a nemzeti hatóságok: minisztériumok, munkavédelmi 
felügyelőségek, munkavédelmi intézmények, stb.) lehetővé teszi 
egyes tevékenységekre – a mikro- és kisvállalkozások számára 
testreszabott – kockázatértékelési programok kifejlesztését. 

A projekt célja az OiRA, vagy ehhez hasonló online kockázat-
értékelés magyarországi bevezethetőségének vizsgálata. A koc-
kázatértékelési programok későbbi kifejlesztése hozzájárulhat, 
hogy magasabb színvonalon elkészített, sok vállalkozás számára 
elérhető ingyenes program alkalmazása révén csökkenhessenek 
az adminisztratív terhek, javulhassanak a munkakörülmények, 
ezáltal nőhessen a versenyképesség.

A jelenlegi hazai szabályozás (1993. évi XCIII. törvény a munka-
védelemről, továbbiakban Mvt.) szerint a munkáltatónak rendel-
keznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, 
illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók 



69

egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös 
tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anya-
gokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, vala-
mint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a 
munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, 
veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli 
a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyez-
tetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi 
határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén 
munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció 
mértékének meghatározásáról.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelő-
ző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően – az 
Mvt.-ben meghatározott – indokolt, illetve soron kívüli esetekben, 
de legalább 3 évente köteles elvégezni. Az egyéni védőeszköz 
juttatásának belső rendjének meghatározását is meg kell előznie 
a kockázatértékelésnek.

A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége 
legalább az Mvt.-ben meghatározottak szerinti dokumentálás is.

A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak megállapítá-
sait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése során határozza 
meg a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, műszaki 
egyéni védelem módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési 
és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.

A munkahelyi egészség és biztonság szempontjából fejlesztési 
lehetőséget jelenthet egy online kockázatértékelés alkalmazható-
ságának biztosítása, mert a törvényi előírások teljesítését segíti, 
a kockázatértékelés minőségét és ezzel a munkakörülmények 
javítására tett intézkedések hatékonyságát növeli, valamint az 
alkalmazási kör is kibővülhet, pl. az önfoglalkoztatókkal. Egy-
úttal egyszerűsítheti, megkönnyítheti a vállalkozásokat terhelő 
adminisztrációs feladatok végrehajtását.
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A projekt céljának megvalósításához szükséges tevékenységek 

• Munkacsoport létrehozása a kockázatértékelés készítés 
nemzetközi gyakorlatának tanulmányozására. Vizsgálati, 
elemzési prioritások meghatározása.

• Tapasztalatszerzés a kockázatértékelés nemzetközi gya-
korlatáról, szabályozási környezetéről.

• Tanulmány készítése: a nemzetközi tapasztalatok össze-
foglalása, elemzése, valamint összevetése a hazai szabá-
lyozással.

Gazdasági-tudományos megalapozottság
Nemzetközi elemzések szerint munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések miatt a munkakiesésből származó károk évente a 
GDP 4%-át teszik ki. A tényleges költségek jelentősen meghaladják 
a sérülésekkel, megbetegedésekkel járó közvetlen kiadásokat. Pl.: 
sérülések és betegállomány költségei, gyógykezelés, kártérítés, 
károk tulajdonban, gépekben, berendezésekben, termelés-kiesés, a 
kiesett személyek pótlása, mentési költségek, vizsgálat, nyomozás 
költségei, jogi eljárás költségei, bírságok, büntetések, adminiszt-
rációs költségek, a munkamorál romlása, jó hírnév elvesztése, stb.

A kiadásokat a vállalkozások többnyire közvetlenül nem is ér-
zékelik, illetve nem ők viselik, a költségek az egész gazdaságot 
terhelik, csökkentésük emiatt össztársadalmi érdek. 

Ezért a szabályozásnak és az állam szolgáltató szerepének nagy 
jelentősége van a munkakörülmények javításának ösztönzése 
terén. Mindennek alapjául szolgálhat egy olyan tanulmány is, 
amely az EU tagállamainak tapasztalatait megismerve arról szól, 
hogy a vállalkozások önszabályozását egy online kockázatérté-
kelés hogyan segítheti a munkakörülményeik saját maguk általi 
javításában. Az elemzés alapján a szükséges fejlesztési (jogszabályi, 
informatikai, szervezeti) irányokat is meg lehet határozni.

Egy ingyenes online kockázatértékelés alkalmazási lehetőség a 
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vállalkozások versenyképességének növelését eredményezheti 
a munkakörülmények javulása és a kockázatértékelésre fordított 
költségek csökkenése által, így gazdasági előnyöket nyújthat.

Jövőbeni hasznosíthatóság lehetőségei
A kockázatértékelés elvégzésének nemzetközi tapasztalatairól 
szóló tanulmány elsődleges haszna, hogy egyes tevékenységekre 
kockázatértékelési programok kifejlesztéséhez fel lehet használni. 

Másodsorban a vállalkozások gazdasági érdekeltségének meg-
teremtésére – több EU-s tagállamhoz hasonlóan – az önálló bal-
esetbiztosítási ágazat bevezetése előkészítéséhez egyik forrásként 
szintén felhasználható lenne. 

Az OiRA  programmal különböző szinten ( hatósági, társadalmi 
partneri, intézeti – kutatási) foglalkozó EU tagállamokat tünteti 
fel a fenti ábra)
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II. A munkavédelmi morál (munkavédelmi 
tudatosság) helyzete Magyarországon

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1991-92-ben missziót 
küldött Magyarországra a munkavédelmi helyzet felmérése céljá-
ból. A küldöttség egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy 
ellentétben a nyugati országokkal, Magyarországon az emberek 
értékrendjében a munkahelyi biztonság nem foglal el előkelő 
helyet.

A 2009-ben az Európai Munkavédelmi Ügynökség által készítte-
tett felmérés („ESENER” vizsgálat) egy kérdésére adott válaszok 
továbbra is azt mutatják, hogy a megkérdezett magyar állampol-
gárok nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a munkabalesetek 
bekövetkezésének. 

(Az „ESENER” felmérés adataiból készült diagramban a magyar 
zászlóval jelzett oszlopok a magyarországi megkérdezettek véle-
ményét, a jelölés nélküliek az EU átlagot jelentik.)

A felmérésből látható, hogy Magyarországon néha akár tizedany-
nyi jelentőséget tulajdonítanak a munkavédelem fontosságának, 
mint az EU-ban, ezen a helyzeten változtatni kell elsősorban a 
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felvilágosító, munkavédelmi tudat szintjét emelő propaganda 
(PR) munkával, amiben mind a munkavédelmi hatóságnak, mind 
a szakszervezeteknek, illetve a munkavédelmi képviselőknek is 
komoly szerepe lehet.

A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott 
expozíciós esetek aluljelentettsége

Az aluljelentettség azt jelenti, hogy a munkáltatók megpróbálják 
eltitkolni a munkabaleseteket. Az aluljelentettség veszélye, hogy 
a tárgyban illetékesek, elsősorban a munkavédelmi hatóság 
nem értesül az esetekről, ezért nem tudja levonni a megfelelő 
következtetéseket, és megtenni a szükséges intézkedéseket. Az 
aluljelentettség leginkább a foglakozási megbetegedések, fokozott 
expozíciós esetek tekintetében a legaggasztóbb, de a munkabal-
esetek bejelentettsége is elmarad akár a szomszédos országokétól. 
(Sok előadó munkavédelmi konferenciákon állítja, hogy a mun-
kabalesetek 30%-át nem jelentik be, ez az osztrák adatokkal való 
balesetei adatok összehasonlítása alapján megalapozatlannak 
tűnik. Ausztriában is az ESAW módszertan szerint, tehát velünk 
azonos elvek alapján veszik számba a munkabaleseteket tehát az 
adatok összehasonlíthatóak.) 

A foglalkozA foglalkozáási megbetegedsi megbetegedéések sek éés a fokozott s a fokozott 
expozexpozíícicióós esetek szs esetek száámmáának alakulnak alakuláása (1997sa (1997--2011)2011)

MagyarorszMagyarorszáágongon

Forrás: NMH MMI Munkahigiénés és 
Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

NMH Hírlevél 2012. évi 8. száma 32



74

Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések 
2011-ben Magyarországon és Ausztriában.

Magyarország  Ausztria

Fogla lkoztatot tak 
száma

3 800 000 fő 2 800 000 fő

Munkabalesetek

(halálos/összes)

80 / 17 295 fő 73 / 92 000 fő

Foglalkozási megbe-
tegedések

(halálos/összes)

1 / 245 fő 90 / 1250 fő

Összehasonlító példa a halálos foglalkozási megbetegedések te-
rén, kiemelten az azbeszt okozta haláleseteket. Angliában három 
nagyságrenddel több esetet jelentenek be évente!

Halálos kimenetelű foglakozási megbetegedések 2009-2011-
ben Magyarországon

ESETSZÁM DIAGNÓZIS FOGLALKOZÁS

1 szilikózis vájár

5 tüdőrák uránérc-bányász

3 mesothelioma azbeszt-szigetelő

építőipari gépkezelő
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Mesothelioma halálozás
Angliában

Ha
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x Nők

A példa magáért beszél Angliában évente megközelítőleg 2 200 
ember hal meg mezotheliomában, Magyarországon 3 év alatt ösz-
szesen három halálos foglalkozási megbetegedést tulajdonítanak 
ugyanezen oknak.

Feladatok a munkavédelmi szakemberek számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Igazgatósága, és a „munkavédelmi társadalom” előtt álló jövőben 
megoldandó feladatok – a teljesség igénye nélkül:  

• Munkavédelmi tudatosság fejlesztése
• Szakmai tudás fejlesztése
• Újonnan jelentkező kockázatok kezelése
• Bejelentési fegyelem növelése
• Hatósági szemléletváltás
• Idősödő munkavállalók munkavédelmi helyzete, különös 

tekintettel a nyugdíj korhatár 65 évre történő felemelésére 
• Munkáltatók (különösen a KKV-k, ezen belül a 
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mikrovállalkozások) anyagi és adminisztratív terheinek 
csökkentése

Üzenet a munkavédelmet ellenőrző személyeknek

„Az ellenőrzés legnagyobb hibája, ha az ellenőr tudatlan vagy 
jellemtelen, ami gyakran együtt jár. Az ilyen ellenőr akadályozza 
a munkát rossz intézkedéseivel, és a felelősségtől való húzódozá-
sával.” „Egyáltalán kívánatos, hogy az ellenőrző műszakilag leg-
alábbis egyenrangú, sőt lehetőleg magasabb rendű, tapasztaltabb 
és tekintélyesebb legyen az ellenőrzöttnél, különben működése az 
ügyre káros, az ellenőrzöttre bántó lehet.”5

Felhasznált irodalom:

1.) A kkv-k aránytalan adminisztratív terheinek csökkentésére 
szolgáló modellekkel foglalkozó szakértői csoport 2007. májusi 
jelentése

2.) A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. 
A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése. Az uniós 
szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások szükségleteihez 
(EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.23. COM(2011) 803 
végleges).

3.) ED_13-1-2013-0001 projekt „Koncepció a mikro-és kisvállalko-
zások adminisztratív terheinek csökkentésére a munkavédelmi 
kockázatértékelés esetében”.

4.) Dr Christa Sedlatschek-nek, az Európai Munkavédelmi Ügy-
nökség Igazgatójának 2012. október 25.-én  Budapesten tartott 
előadása „The European Agency for Safety and Health at Work - roles 
and activities” címmel

5.) Dr. Möller Károly: Építési hibák és elkerülésük. A Mérnöki 
Továbbképző Intézet 1943. évi tanfolyamainak anyaga
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Dr. Szilágyi József: 
A LIGA munkavédelmi képviselőinek 
tapasztalatai. A villamosenergia-ipari 

munkavédelmi fórum működése 

A LIGA munkavédelmi képviselőinek tapasztala-
tai
Az általam megkérdezett munkavédelmi képviselők, a LIGA Szak-
szervezetek munkavédelmi képviselői és tisztségviselői több pozitív 
és negatív tapasztalatról számoltak be. Pozitív tapasztalatként arról 
számoltak be, hogy a hazai nagy- és középvállalatokra, de számos 
kisebb vállalkozásra is kezd jellemzővé válni a nemzetközi tanú-
sítványt nyújtó minőségbiztosítás jelenléte. Egyre több hazai cég 
alkalmazza az integrált irányítási rendszerek egyes önálló elemeit, 
vagy integráltan az egészet. Tudjuk, hogy Magyarországon a MSZ 
EN ISO 9000-es szabvány minőség irányítási rendszer szerint tanú-
sított szervezetek száma több ezer. Az MSZ EN ISO 14001 szabvány 
a környezetközpontú irányítási rendszer szerint tanúsított szerve-
zetek is egyre bővülő számban vannak jelen a hazai gazdaságban. 
Továbbá kezdenek megjelenni a munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági irányítási rendszert irányítási rendszerükbe beépítő 
cégek (a tervezet MSZ 28800 szabvány alapján). Mindezzel a cégek 
nyilvánvalóan csökkentik a munkavállalók veszélyeztetését.

Ugyanakkor a kis- és mikro-vállalkozások esetében rendkívül eltérő 
színvonalú a munkavédelmi tevékenység. Ez a középvállalkozások 
egy részére, sőt egy-két nagyvállalatra is jellemző. Mindezt nagy-
mértékben befolyásolják a cégek területi elhelyezkedése, termelő, 
szolgáltató, irodai, stb. jellege, ágazati, iparági, stb. hovatartozása. 
Számos kis-, mikro-vállalkozásnál a munkavédelem kérdése fel 
sem merül. Ezek döntő többsége a D foglalkozás-egészségügyi 
osztályba sorolandó oktatási, kulturális, biztosítási, ügynöki, in-
gatlan ügyintézési, kiállítás-kivitelezési stb. tevékenységet folytat.
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A vállalkozások döntő része a társaság fennmaradása érdekében 
munkavédelmi juttatásokkal nem, vagy csak alig látják el munka-
vállalóikat. Az előírt munkavédelmi intézkedések elvárt szintjének 
teljesítése adott esetben, az alvállalkozói láncolat legvégén álló 
sokadik alvállalkozóra hárul. A kis- és középvállalkozások a sze-
rény bevételeik mellett törekednek a kiadásaikat minimalizálni, a 
költséghatékonyságot növelni, ezáltal a munkavédelemre egyre 
kevesebb jut. A munkabiztonságra szánt költség aránytalanul 
alacsony szintű és a beszerezhető munkavédelmi termékek közül 
is inkább az olcsóbb, kevésbé tartós és/vagy hatékony eszközök 
beszerzésére fordítódik.  Az aránytalan munkahelyi elvárások, 
a munkahely elvesztésének félelme, a felfokozott munkatempó, 
az állandó időhiány, stresszhatásként lépnek fel a munkavállalók 
körében.

 A kis- és középvállalkozások kisebb részében, különösen Budapes-
ten, néhány vidéki városban és elsősorban Nyugat-Magyarország 
egyes cégei esetében a munkavédelmi helyzet elfogadható. Ezek 
a cégek tevékenységüket nem sűrűn váltják, a foglalkoztatottak is 
viszonylag stabilak. Ezeknél a cégeknél a munkavédelmi szabá-
lyokat többségében betartják. Foglalkozás-egészségügyi ellátást a 
legtöbbjük biztosít. Szinte minden esetben megtörténnek a mun-
kaköri alkalmassági vizsgálatok. A kereskedelemben, a faiparban 
és az ipari tevékenységeknél ugyanakkor zömében elmaradnak 
ezek a vizsgálatok. E vállalkozások általános és munkahigiénés 
helyzete elfogadható. Az egyéni védőeszközök többségében meg-
felelő minőségben, 80 %-ban biztosítottak. A munkakörülmények 
javítását döntően műszaki megoldásokkal, kisebb részben szerve-
zési intézkedésekkel oldják meg. 

A szakszervezeti tisztségviselőktől érkezett jelzések alapján azon-
ban a kisvállalkozások döntő többsége nem tekinti tevékenysé-
ge részének a biztonságos és egészséges munkakörülmények 
megteremtését, fenntartását. Ezek zömében kereskedelmi, ipari, 
építőipari, mezőgazdasági és javító-műhely tevékenységeket 
folytatnak. Pénzügyi forrásaik szegényesek, gyakran a túlélésért 



79

küzdenek. E kisvállalkozások minimális ráfordítással igyekeznek 
a tevékenységüket beindítani, illetve működtetni, így már nem jut 
pénz a munkavédelemre. 

Sokszor a munkabiztonsági, munkahigiénés, foglalkozás-egész-
ségügyi, tűz-, vagy környezet-védelmi szempontok kevésbé szá-
mítanak. A régebbi munkahelyek is zömében lepusztult állapotban 
vannak, nem megfelelő a villamos hálózat, a közlekedési utak 
állapota balesetveszélyes, fennáll a tűzveszély is. A munkaeszkö-
zök általában elhasználódott állapotban vannak, állandó javításra 
szorulnak. 

További probléma, hogy az egyéni védőeszközök beszerzése nem 
a munkahelyi veszélynek vagy ártalomnak megfelelően történik. 
Mindez anyagbeszerzői feladat, s ebbe a kérdésbe a munkavédelmi 
képviselő ritkán szólhat bele. Az úgynevezett bedolgozói tevékeny-
séget folytató cégek, a piac igényeihez flexibilisen alkalmazkodva 
gyakran váltják profiljukat. Előfordul, hogy egyik héten ruhát 
varrnak, másikon műanyag eszközöket szerelnek, csomagolnak. 
Sokszor alkalmaznak alacsony iskolázottságú, fiatal, képzetlen, 
de egy-két műveletre gyorsan betanítható munkaerőt. Nem ritka 
az illegális munkaerő foglalkoztatása sem. A dolgozók körében 
nagy a kiszolgáltatottság, magas a fluktuáció és állandó a félelem 
a munka, a munkahely elvesztésétől. Hosszú és rendszertelen a 
munkaidő, rosszak a munkakörülmények. Esetek nagy részében 
nincsenek írott munkavédelmi előírások, a munkavédelmi és 
foglalkozás-egészségügyi dokumentációk foghíjasak�(munkába 
állás előtti orvosi vizsgálatokról, munkavédelmi képzésről). A 
munkavédelmi, illetve foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység 
igénybevételére nincs igény, erre annak kikényszerítéséig forrást 
sem biztosítanak. További probléma a szakértelem hiány. Ez azokat 
a kisvállalkozásokat is sújtja, akik megpróbálják lehetőségeikhez 
képest legalább az alapvető követelményeket teljesíteni. 

A munkavédelmi tisztségviselők elmondták, hogy az irodai mun-
kában a számítógép előtt végzett munka feltételei a legritkább 
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esetben vannak biztosítva, pedig az irodáknak meg kell felelniük 
a képernyős munkahelyekkel kapcsolatos jogszabályoknak, szab-
ványoknak. A térigény, az ergonómiai követelményeknek való 
megfelelés, a világítás, a zajterhelés, stb. szempontjából tudatos 
iroda alakítás nem jellemző, túlzsúfolt a munkatér, kicsi a fajlagos 
alapterület és légköbméter, sok a kábel, túl kevés a tároló, a lerakó 
felület az iratoknak, könyveknek, és ritka a klimatizálás (vagy nem 
megfelelő, pl. hangos) 

A legfontosabb problémáknak azonban a munkavédelmi képvise-
lők a munkavédelmi szemlélet hiányát említették. A multinacioná-
lis cégek magukkal hozták a magyarországinál általában magasabb 
színvonalú munkavédelmi kultúrájukat és a munkavédelem magas 
színvonalon tartását megkövetelő minőségbiztosítási rendszerüket. 
A kisebb cégek a túlélésért küzdenek, nem rendelkeznek kellő 
anyagi lehetőséggel a jó munkavédelmi szakemberek foglalkoz-
tatására, a munkavédelmi rendszerek kiépítésére, ezért náluk a 
munkavédelem háttérbe szorul.

A munkavédelmi költségek megtakarítása a költségek csökken-
tésén keresztül egyúttal piaci eszköz, amely eredményeképpen 
a vállalatvezető úgy értik, leszoríthatók az árak. A világot érintő 
gazdasági válsághelyzetben, az elégtelen erőforrások miatt a leg-
több mikro- és kisvállalkozás – különösen rövidtávon – nem képes 
a munkavédelmi kiadások finanszírozására.

Végül többször került elő a kockázatértékelés problémaköre. A 
nagy vállalatok mind elkészítik az értékeléseiket, de a kis vál-
lalkozásoknál nem igazán törődnek ezzel. Sokszor „előgyártott” 
kockázatértékelések kerülnek elő, amelyeken évente csak a dátum 
cserélődik. Mindez nem teremt jó alapot a munkavédelmi képvi-
selők működéséhez. 

A villamosenergia-ipari munkavédelmi fórum mű-
ködése
A villamosenergia-ipar privatizációja változatos tulajdonosi és 
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döntési szerkezetet alakított ki az iparágban. A termelőket tekintve 
13 engedélyes, 2 állami tulajdonú (Paks, Vértes) valamint német, 
holland, belga, amerikai magánbefektetők alkotják a piacot. Az 
MVM és a MAVIR tartósan 100 százalékban állami tulajdonban, 
zártkörű részvénytársaságként működik. Egyéb állami tulajdonú 
cég az OVIT, és az ERBE. 6 elosztó hálózati engedélyes, főleg német 
befektető, 4 egyetemes szolgáltató, egy átviteli rendszerirányító en-
gedélyes társaság (állami tulajdon) valamint 56 kereskedő jelenléte 
határozza meg a piacot.

Az ágazatban működő Villamosenergia-ipari Szakszervezeti Szö-
vetség már korán felismerte, hogy a munkavédelem terén lépéseket 
kell tenni, ezért a Munkavédelmi Törvény 1993. évi megjelenését 
követően sürgette, hogy a munkavédelmi képviselők választása 
mindenhol megtörténjen. Ezt követően – érezve, hogy ágazati 
szinten is szükség van valamilyen munkavédelmi koordinációra 
– szorgalmazta a munkavállalók ágazati szintű szerveződését. 
Ennek a szerveződésnek lett a fóruma a Villamosenergia-ipari 
Munkavédelmi Képviselők Fóruma, (VIMFO).

A kezdeti próbálkozások nem voltak sikeresek, a fórum összejö-
vetelei mindig szorosan kapcsolódtak az Üzemi Tanácsok Fóru-
mának rendezvényeihez. Ennek köszönhetően is saját tematika a 
munkavédelem vonatkozásában kevés alkalommal volt megjelölve. 
Az alapvető hibák okai voltak, hogy az EVDSZ energiáit lekötötte 
a bérharc, a kinevezések a létszámleépítések, továbbá a szervezés 
terén sem állt a helyzet magaslatán, illetve az érdektelenség az 
érintettek részéről kézzel fogható volt.

Ezeket az okokat felismerve a VDSZSZ VI. kongresszusának 
2008-ban elfogadott programja új irányt szabott a munkavédelmi 
érdekképviseleti munka tekintetében. Rögzítette, hogy a teljes 
körű érdekvédelmi munka szempontjából elengedhetetlen, hogy 
mind ágazati szinten, mind helyi szinten hatékonyan együtt kell 
működni a munkavédelmi képviselőkkel. Ennek az együttmű-
ködésnek a motorja a szakszervezet kell, hogy legyen. Célként 
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került megfogalmazásra, hogy erősíteni kell az ágazathoz tartozó 
munkavédelmi képviselők koordinációját, mint ahogy az is, hogy 
mind tagszakszervezeti, mind szövetségi szinten több támogatást 
kell adni a munkavédelmi képviselőknek. Feladatként került 
meghatározásra, hogy tenni kell annak érdekében, hogy a mun-
kavállalók egyes társaságoknál technológiai, munkaszervezési, 
munkairányítási hiányosságok miatt ne szenvedjenek balesetet, 
illetve elkerülhetőek legyenek a foglalkoztatási megbetegedések.

A helyzetet bonyolította, hogy mind a Munka Törvénykönyve, 
mind a Munkavédelemről szóló törvény adós a társaságcsoportok 
képviseleti rendszerének leírásával. A társaságcsoportoknak az a 
jellemzője, hogy vagy úgynevezett uralmi szerződéssel, vagy tu-
lajdonlással biztosítják a társaságcsoport anyacégénél a stratégiai 
döntések meghozatalát, a munkavállalókat is érintő intézkedések 
meghozatalát. Ez ellehetetleníti az alárendelt vállalatoknál az 
érdemi érdekegyeztetést mind a szakszervezetek, mind az Üzemi 
Tanácsok, mind a munkavédelmi érdekképviseletek számára.

Erre született megoldásként az a válasz az iparágban működő 
egyik vállalatcsoportnál, hogy mind a szakszervezetek, mind az 
Üzemi Tanácsok, mind a munkavédelmi képviseletek – törvényi 
szabályozás hiányában – a munkáltatóval kötött megállapodások-
kal megteremtették a társaságcsoport szintű érdekegyeztetés jogi 
alapját. Ez a jogalap ingatag lábakon áll, hiszen törvényi alap hiá-
nyában a megállapodások bármikor felmondhatók, de mégiscsak a 
munkavállalói érdekképviseletek eredményének tudható be, hogy 
az érdemi döntést hozó szinten megvalósul az érdekegyeztetés. Ez 
is csak úgy volt elérhető, hogy az érdekképviseletek összefogtak, 
illetve a szakszervezetek generálták a folyamatot. Remélhetőleg a 
jövőben törvényi szabályozás is születik mind az ágazati szintű, 
mind a társaságcsoport szintű érdekegyeztetés jogintézményének 
biztosítására.

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé-
ge (EVDSZ) közel 10 000 szakszervezeti tagot képvisel. Az ágazati 
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szervezetsége közel 60%-os. Az Alapszabály szerint a szervezet célja 
„Feltárni, képviselni, közvetíteni tagságának jogi, gazdasági, szoci-
ális, kulturális érdekeit, illetve a felsorolt területeken megjeleníteni, 
érvényesíteni a szövetséghez tartozók munkavállalói érdekeit” 

A szövetség (anyagilag és erkölcsileg is) támogatja a munkavé-
delmi képviselők ágazati működését. A Villamosenergia-ipari 
Ágazati Kollektív Szerződés V felezet 2.1. szerint:

  „A munkáltatók a helyi szakszervezetek részére a következő in-
formációkat biztosítják helyi megállapodás szerinti ütemezésben 
a baleseti mutatók alakulását negyedéves és éves összesítésben, 
beleértve a bekövetkezett balesetek jellegéről, minősítéséről való 
tájékoztatást”

Az EVDSZ VI. Kongresszusa által elfogadott program szerint (2008): 
„Ágazati szinten hozzuk létre a Paritásos Munkavédelmi Bizottságot, 
ezzel is jobban koordinálva a dolgozókat érintő munkavédelmi, munka-
egészségügyi és munkakörnyezeti feladatokat! Mind tagszakszervezeti, 
mind pedig szövetségi szinten több támogatást kell adni a munkavédelmi 
képviselőknek” 

A program végrehajtása lépésről lépésre történt. Az EVDSZ mun-
kaprogramjaiban minden évben megtalálható a munkavédelem 
ágazati szintű képviseletének erősítése, továbbá a VIMFÓ tevékeny-
ségének megújítása és az iparági munkavédelmi érdekképviselet 
rendszerének kidolgozása és elfogadtatása. Vegyük sorra, milyen 
lépésekben hajtotta ezt a szövetség végre! 

1.   Új személyek felkérése a ViMvFó vezetésére.

2.   Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége 4/2009 számú határozatával el-
fogadta a Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fórum 
(ViMvFó) tevékenységének megújítása vonatkozó előterjesztést.

3.   Az iparági munkavédelmi képviselők véleményének kérdőíves 
felmérése és a felmérés kiértékelése, összegzése.

4.   A fórum megújulása (I. Fórum, Paks, 2009. április 29-30) 
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       - a Működési Rend elfogadása, a VIMFÓ elnökének, társelnö-
keinek, koordinátorának megválasztása.

5.   VIMFÓ II. Fórum (Gyula, 2009. november 4-5),

        - társelnökök megválasztása, megbízás a baleseti statisztikák 
összegyűjtésével, valamint az iparági szintű munkavédelmi testü-
lettel kapcsolatos szakmai anyagok elkészítésére

6.   A VIMFÓ III Fórum (Siófok, 2010. április 21-22),

       - döntés az EVDSZ-szel történő Együttműködési Megállapodás 
megkötéséről,

       - a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) 
részére készült– a munkavédelmi tevékenység ágazati szintű 
koordinálásáról szóló – előterjesztés elfogadása,

       - döntés arról, hogy a jövőben a munkáltatók munkavédelmi 
vezetői és szakemberei is személyes meghívót kapjanak a VIMFÓ 
Fórumokra.

7.   Kapcsolatfelvétel a Főcze Lajos Munkavédelmi Képviselőkért 
Alapítvánnyal, majd Együttműködési Megállapodás megkötése.

8.   A VIMFÓ IV Fórum (Pécs, 2010 november10-11),

      - a 2010 év munkájának értékelése.

9.   Átadásra kerül a VAPB 2010. november 28.-i ülésén, a munkál-
tatói oldala számára, az ágazatban folyó munkavédelmi munka 
koordinálására vonatkozó – a VIMFÓ és az EVDSZ testületei 
által elfogadott –előterjesztés, majd a Felek tárgyaltak róla a 2010. 
december 16-i VAPB ülésen. A munkáltatói oldal nem volt fogadó 
kész a javaslatokra.

10. A VAPB 2011. február 9-i ülésén a munkáltatói oldal nem kí-
vánja a VAPB munkaprogramjába felvenni az ágazati munkavé-
delmi bizottsággal kapcsolatos kérdést, de a munkavállalói oldal 
ragaszkodik hozzá.
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11. VIMFÓ V Fórum (Budapest, 2011. május 5-6), 

       - a Működési Rend módosítása, logó elfogadása,

       - az ágazat munkavédelmi helyzetéről készült tájékoztató elfo-
gadása és döntés arról, hogy kerüljön átadásra az EVDSZ részére,

       - a munkabalesetekre vonatkozó adatlap első változatának 
elfogadása.

12. A VAPB 2011. június 29-i ülésén a munkáltatói oldal újra 
elutasítja a kezdeményezést, de a munkavállalói oldal –újabb 
dokumentumok átadásával - továbbra is napirenden tartja a 
munkavédelmi bizottság felállítására vonatkozó kezdeményezést.

13. A VAPB 2011. szeptember 21.-i ülésén a munkáltatói oldal – 
értékelve a munkavállalói oldal előkészítő munkáját – szakmai 
bizottságot állított fel a munkavállalói oldal anyagainak tanulmá-
nyozására.

14.  A munkáltatói oldal szakbizottságának ülésére 2011. október 
27. napján kerül sor, amelyre meghívást kap az EVDSZ és a VIMFÓ 
egy-egy képviselője.

15. VIMFÓ VI. Fórum (Mátraháza, 2011. november 3-4.) 

       - társelnökök leköszönése (nyugdíjazás,megnövekedett mun-
kahelyi elfoglaltság) miatt két új társelnök megválasztása,

       - annak kezdeményezése, hogy a VKSZ módosítása esetén,  a 
VKSZ bővüljön egy a munkavédelemre és a munkavédelmi érdek-
képviseletre vonatkozó fejezettel; az erre vonatkozó javaslat az 
EVDSZ-szel közösen  kerüljön kidolgozásra

16. A VAPB 2011. november 11-i ülésén a munkáltatói oldal – a 
szakmai bizottság véleménye alapján - állandó bizottság felállítását, 
a munkavédelmi tevékenység  ágazati szinten való koordinálására 
továbbra sem támogatta, de nem zárkózott el attól, hogy az ágazat 
egészét érintő munkavédelmi kérdések megtárgyalására – bármely 
oldal kezdeményezésére -  eseti bizottság  jöjjön létre.  Ugyanakkor 
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a munkáltatói oldal támogatta a VIMFÓ munkabalesetekre vonat-
kozó adatgyűjtését az iparágban. Ennek szellemében a „Munkavé-
delmi ágazati együttműködés” a VAPB éves munka-programjaiban 
- 2012. évtől – szerepel.

17. A VIMFÓ VII. Fórum (Keszthely, 2012. május 10-11),- véglegesí-
tésre került a munkavédelmi adatlap és a munkavédelmi helyzettel 
kapcsolatos kérdőív.

 18. A VIMFÓ VIII. Fórum (Szeged, 2012.november 8-9),- szakmai 
visszatekintés,

- az EVDSZ kongresszusára, a VIMFÓ 2012. évi tevékenységéről 
készített tájékoztató elfogadása.

A VIMFÓ célja, hogy rendszeres tanácskozásaival információt 
nyújt és konzultációs szakmai segítséget adjon a villamosenergia-
iparban működő munkavédelmi képviselőknek, munkavédelmi 
bizottságoknak az érdekképviseleti munkájukhoz. A tagok ismerjék 
meg egymás tevékenységét és tapasztalataikat megosztva eredmé-
nyesebben valósítsák meg érdekképviseleti tevékenységüket. A 
Fórum tagjai a tapasztalatok által hatékonyabban működhessenek 
közre a munkáltatójuknál felmerült munkavédelmi kérdések meg-
vitatásában és az egészségre, biztonságra vonatkozó intézkedések 
megvalósításában. A Fórum működése járuljon hozzá az iparágon 
belül a munkavédelem elismertségéhez. Az ülésekre szervezett 
programok bővítsék a tagok munkavédelemmel kapcsolatos is-
mereteit. Épüljön ki olyan együttműködés a tagok között, amely 
egységes megelőzési szemléletet alakít, és ennek eredményeként 
javuljon a munkáltatók baleseti mutatói. 

A VIMFÓ évente 4 elnökségi ülést, 2 Fórumot tart, éves munka-
programot fogad el. Megalakulása óta 8 Fórumot, 16 elnökségi 
ülést tartott, két együttműködési megállapodást írt alá, szabályozta 
működési rendjét. Ezzel az iparágban elismertette magát mind a 
munkáltatókkal, mind a munkavállalói szervezetekkel.


