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1. Elöljáróban

Tisztelt Olvasó!

Ön a GINOP5.3.416201600011 – „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”
című projekt keretében készített kézikönyvet tartja a kezében, melyben az oktatási intézményekben végzett tevé
kenység során fellelhető munkahelyi, munkaköri kockázatokat gyűjtöttük össze.

Az 1. Elöljáróban, 2. Jogi keretek, 3. Szereplők, 4. A munkavédelmi képviselő választás lebonyolításával
kapcsolatos teendők című fejezetek szerzője dr. Borbély Szilvia; az 5. Munkáltatók: felkészülés a munka
védelmi ellenőrzéshez és a 6. Munkabalesetek és kivizsgálásuk című fejezet szerzője Arató Zoltán; a 7. A
munkáltatók munkaegészségüggyel kapcsolatos kötelezettségei, 8. Kötelezettségek a foglalkozásegész
ségügyi ellátással kapcsolatban és 9. Közegészségügyi és környezetegészségügyi követelmények az ok
tatási ágazat területén című fejezetek pedig dr. Bereczki Edit munkáját dicsérik.

A tájékoztató füzetben igyekeztünk összefoglalni, hogy mi a teendője a munkaáltatóknak, a munkavédelmi szak
embereknek és a munkavédelmi képviselőknek, ugyanakkor a szakmai anyag valamennyi munkavállaló számára
hasznos információkat tartalmaz.

Az oktatásnevelés ágazatban az oktatási intézményekben dolgozók változatos feladatköre következtében rendkí
vül összetett feladatot jelent valamennyi kockázat és a teendők összefoglalása.

Az oktatási intézményben megvalósuló sikeres, hatékony munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészség
ügyi) tevékenység nagyon jó minta lehet a jövő nemzedékének e témák tudatosítása, fontosságának megismerése
és felismerése tekintetében is.

Az oktatásinevelési környezetként működő biztonságos és egészséges munkakörnyezet létrehozása, a jogszabá
lyok szerinti normák és szabványok figyelembe vétele már a helyiségek tervezésénél és berendezésénél is alap
vető szempont. Az oktatási intézményben viszonylag szűkös helyen több fiatal vagy gyerek mozog. Figyelmet
fordítottunk az oktatási intézmény működtetése során tipikusan jelentkező veszélyek és a leggyakoribb kockázatok
felmérésére, a különböző kockázati tényezők beazonosítására, mind a munkakörülmények (például a padló jelle
ge, tulajdonsága), mind a működtetéssel kapcsolatos (például a takarítás és esetleges hiányosságai) és az egyéni
tényezők (például a viselt cipők jellege vagy a nehezen mozgó, mozgáskorlátozott dolgozók vagy tanulók jelenléte)
vonatkozásában.

A kockázati tényezők kiküszöbölése során egy oktatási intézményben döntő jelentőséggel bír az étkeztetéssel, a
takarítással és a karbantartással kapcsolatos kockázatok azonosítása. Természetesen ezek a tevékenységek a
dolgozókra vonatkoznak, mivel például építkezési vagy karbantartási munkálatok a diákok jelenlétében nem vé
gezhetőek. Ezeket a tevékenységeket gyakran kiszervezik, így arra is figyelni kell, hogy az alvállalkozó is tisztában
legyen a veszélyekkel és a várható kockázatokkal.

Az oktatási intézmény vezetője és az alvállalkozó meg kell hogy egyezzen a felelősség vonatkozásában és meg
osztásában. Amennyiben az iskola saját dolgozókkal látja el ezeket a munkálatokat, úgy a tevékenység végzéséért
a vezető, vagy az általa megbízott „felelős” személy a felelősség vállalója.

A munkabiztonság és az egészségvédelem oktatása az iskolákban

Az oktatási ágazatban a munkakörnyezet a tanulási környezetet is magában foglalja, ahol nemcsak a munkavé
delmi, hanem az oktatási követelményeket is biztosítani kell. Az egészségtudatos szemlélet és magatartás kialakí
tását már óvodás kortól el kell kezdeni, hogy az általános és középiskolák tanulói, a felsőoktatás hallgatói megis
merjék és elsajátítsák a helyes tanulási és munkahelyi gyakorlatot. Erre azért van szükség, mert a szakmai gya
korlaton résztvevők és a fiatal pályakezdők többsége jelenleg úgy lép be a munka világába, hogy egyik területen
sincs megfelelő jártassága. A fiatalok nem rendelkeznek kellő tapasztalattal az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésről, nem ismerik az őket körülvevő veszélyeket, kockázatokat és a megelőzés lehetősé
geit sem.
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A munkavédelem, a kockázatértékelésen alapuló betegségmegelőző intézkedések oktatása, a biztonság és
egészségtudatos nevelés együttes alkalmazása hozzájárulhat a munkahelyi egészségvédelem hatékonyabb meg
valósításához. A munkavégzés és a tanulás környezetének javítása, az oktatók és a nevelők megfelelő felkészíté
se, a tanulók/hallgatók egészséges életmódra nevelése, a kockázatok oktatása érdemi változást hozhat nemcsak
az egészség és a munkavégző képesség védelmében, hanem az egészség megőrzésében és fejlesztésében is.

Az oktatás területén is a munkavégzés, a munkakörülmények hatásai és a munkakörnyezet egészségkárosító kór
oki tényezői jelentik a veszélyeket. Az alkalmazottak, a tanulók/hallgatók és a munkavégzés hatókörében tartózko
dók (látogatók, szülők, beszállítók stb.) közül kerülnek ki a veszélyeztetettek. A munkáltatók kötelesek intézkedé
seket tenni a kockázatbecslés során feltárt veszélyek azonosítására, megszüntetésére, csökkentésére. A kocká
zatkezelés a megmaradt veszélyekből származó, a munkavállalókat érő kockázatok (munkabaleset, foglalkozási
betegség és mérgezés) megelőzésére irányul és döntően egészségvédelmi feladatot jelent.

Hazai és nemzetközi helyzet az oktatási és nevelési ágazatban

A munkabalesetekre vonatkozó statisztikák is azt mutatják, hogy a munkavédelmi teendők komoly feladatot jelen
tenek az oktatási ágazatban.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya által közzétett adatok szerint 2016ban az oktatási
ágazatban 895 munkabalesetet regisztráltak, 212 férfiét és 683 nőét. Közülük ketten – egy férfi és egy nő – súlyos
balesetet szenvedtek, 2 férfi csonkolásos baleset áldozata lett. Az alábbi adatokból megállapíthatjuk, hogy 2010et
követően (997 munkabaleset) a helyzet 2013ig folyamatosan javult, 2013ban 18%kal volt kevesebb a munka
baleset, mint 2010ben. 2014re azonban a munkabalesetek száma már 18%kal haladta meg az előző évit, s ez
után is – évrőlévre – folyamatosan romlott a helyzet. 2016ban már 37%kal volt több munkabaleset az oktatási
ágazatban, mint 2013ban! Ez rámutat arra, hogy az oktatási ágazatban a munkavédelem területén sürgős
beavatkozásra van szükség! Ebben a főleg nőket alkalmazó ágazatban a munkabalesetet elszenvedők döntő
része is nő, a 20102016os vizsgált időszakban arányuk 74% (2010) és 83% (2015) között mozog. 2016ban
76%ra csökkent csökkent a nők aránya.

2011ben egy nő és 2013ban egy férfi szenvedett halállal járó munkabalesetet.

Ugyanakkor, míg az összes munkabalesetet illetően 20102011ben az oktatási ágazatban történt balesetek ará
nya 5% volt, 20142016ban ez az arány már csak 3,9% volt.

Munkabalesetek számának alakulása az oktatási ágazatban, 20101016

Forrás: NGM Munkafelügyeleti Főosztálya http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=223
Letöltés dátuma 2018. február 8.
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Halálos, súlyos és csonkolásos munkabalesetek számának alakulása az oktatási ágazatban, 20102016

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium: Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti
jegyzőkönyvek alapján, 2016., Munkavédelmi Főosztály, Letöltés dátuma: 2017. február. 8. A munkabalesetek
megoszlása a betűjeles TEÁOR 08’ szakáganként és nemenként (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek
alapján)
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Az Európai Unióban a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések statisztikai adatai1 és számos vizsgálat2

szerint 40%kal magasabb a halálos munkabalesetek aránya a 1824 évesek között. A fiatalok körében előforduló
egészségi problémák főként a túlzott munkahelyi stresszre vezethetők vissza, a betegségek miatti távollét 50%
ának a népbetegséggé váló depresszió és a szorongás az oka, de gyakori az allergia és a felső végtagok moz
gásszervi rendellenessége is.

Az Európai Unió 28 tagállamában az oktatási ágazatban évente összesen 7080 ezer munkahelyi baleset történik,
s ezek döntő része – csaknem 100%a – négy napon túl gyógyul.

Az EU 28 tagállamainak összesített adatai alapján 2010ben volt a legmagasabb az ágazatban a munkahelyi bal
esetek száma, ami 2013ra jelentős mértékben, 18%kal csökkent. Ezt követően az EU 28 tagállamában nőtt a
munkabalesetek száma az ágazatban. A 20102015ös időszakban az EU 28 országában az oktatás ágazatban
összesen 170 fő vesztette életét.

Az emberi élet és az elvesztett életminőség aligha számszerűsíthető. A munkával összefüggő rákos megbete
gedések évente legalább mintegy 47 milliárd EUR közvetlen költséget jelentenek az egészségügyi ellátás
szükségessége és a termelékenység csökkenése következtében.3

2. Jogi keretek

A munkavédelem a munkahelyi egészség védelmét is jelenti

A munkavédelem olyan szociális alapjog, aminek a megvalósításához hozzájárul:
• a munkakörülmények és a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének a megőrzése és a fog

lalkozási megbetegedések megelőzése érdekében;
• a munkáltatók és a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, a szociális partnerek közötti párbe

széd elősegítése, a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása.

Nemzetközi egyezmények és jogszabályok

A hazai munkavédelem jogi szabályozásához az olyan nemzetközi egyezmények és irányelvek nyújtanak irány
mutatást, mint a következők:
• A munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú ILO Egyezmény

(1981) – kihirdette a 2000. évi LXXV. törvény,
• A foglalkozásegészségügyi szolgálatokról szóló 1985. évi 161. számú ILO Egyezmény – kihirdetve: az 1988.

évi 13. törvényerejű rendelettel,

1 EUOSHA Report (ERO) – OSH in figures: Young workers – Fact and figures –https://osha.europa.eu/en/toolsandpublications/publica
tions/reports/7606507 A letöltés dátuma: 2017. 11. 02.

2 EUOSHA European Risk Observatory (ERO): Fiatal munkavállalók – Tények és adatok. A kockázatokkal és egészségi hatásokkal szem
beni kitettség – https://osha.europa.eu/en/toolsand publications/publications/factsheets/70/view/A letöltés dátuma: 2017. 11. 02.

3 „Workrelated cancer in the European Union. Size, impact and options for further prevention.” RIVMjelentés, 20160010 W.P. Jongeneel et
al., in: COM(2017) 12 final. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI
ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK. Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Eu
rópai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása Brüsszel, 2017. 1. 10.
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• A WHO Globális Cselekvési Terve a Munkavállalók Egészségéért (20082017) program azokat az alapvető
elveket és célokat fogalmazza meg, amelyek egy munkahelyen a fizikai és mentális egészség megőrzéséhez
szükségesek. https://www.mindbank.info/item/1489,

• Európai Bizottság Közleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos, 20142020as stratégiájáról (Hivatalos Lapban történő megjelenés: „HL
C230, 2015.07.14., 8290. o.).

EU 20142020 közötti munkavédelmi stratégiája

Az EU 20142020 közötti munkavédelmi stratégiája elsősorban a munkakörnyezet javítását hangsúlyozza más
szakpolitikai területekkel – kiemelten az oktatással – együttműködve. Az oktatás kulcsfontosságú közpolitika, a
munkahelyi egészségvédelem bevezetése és integrálása a különböző oktatási formákba fontos részét képezi a
megelőzés kultúrájának azzal, hogy a gyerekek és a fiatalok számára azt is megtanítják, hogyan kell biztonságo
san és egészségesen élni, tanulni és dolgozni.

A munkavédelmet az Európai Unió szintjén parlamenti és tanácsi rendeletek, illetve irányelvek határozzák meg.
Ezeket egészítik ki a harmonizált szabványok. Magyarországon törvényekkel, kormányrendeletekkel, miniszteri
rendeletekkel (ezeknek speciális fajtáját alkotják a miniszteri rendelettel kiadott biztonsági szabályzatok), és külön
böző magyar szabványokkal határozzák meg a munkavédelem szabályait (munkavédelem=munkabizton
ság+munkaegészségügy). A magyar szabályozás mindenben megfelel (kompatibilis) az EU szabályozásának.

A területet szabályozó főbb EUs rendeletek

89/391/EGK Keretirány
elv (1989. június 12.)

1338/2008/EK (2008.
december 16.)

349/2011/EK rendelet
(2011. április 11.)

COM (2017) 12 (final)

Tanács keretirányelve

Az Európai Parlament
és a Tanács rendelete

A Bizottság rendelete

A Bizottság közleménye

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönző intézke
dések bevezetéséről

A népegészségre és a munkahelyi egészségre és
biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról

A népegészségre és a munkahelyi egészségre és
biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és taná
csi rendeletnek a munkahelyi balesetek statiszti
kája tekintetében történő végrehajtásáról

A Bizottság közleménye az Európai Parlament
nek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szo
ciális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a
Biztonságosabb és egészségesebb munkahely
mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra irányuló jog
szabályainak és politikájának modernizálásáról

89/391/EGK keretirányelv, az Európai Unió „munkavédelmi kerettörvénye”, a dolgozók munkahelyi biztonságát és
egészsége javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szól, a közösség munkavédelmi szabályozásának alap
elveit fekteti le. Az irányelv hatálya kiterjed valamennyi munkavállalóra, kivéve az egyéni vállalkozókat és a háztar
tási alkalmazottakat.

A keretirányelv olyan elveket tartalmaz, mint:
• „Az egészség nem áru” – a munkahelyi károsodás pénzügyi kompenzálásának gyakorlatától a prevenciós

megközelítés irányába történő elmozdulás;
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• az egészséget meghatározó egyéni feltételekről a kollektív feltételek irányába történő elmozdulás („nem a dol
gozó a beteg, hanem a vállalkozás”);

• valamennyi dolgozót – státusától függetlenül – egyformán fedjen le a munkavédelmi törvény.

A keretirányelvhez kapcsolódó irányelvek és végrehajtási rendeletek különféle kockázati tényezőkkel és a különböző
ágazatokban dolgozókkal foglalkoznak. Fontos, hogy az irányelvek megfeleljenek a keretirányelv követelményeinek.

Az úgynevezett REFITértékelés a 89/391/EGK keretirányelvet, valamint az akkor meglévő 23 kapcsolódó irányel
vet vizsgálta. Megállapította, hogy az irányelvek általában hatékonynak bizonyulnak, de vannak új kockázatok és
néhány rendelkezés megújításra szorul. (Erről részletes leírást találunk a Bizottság 2017. évi közleményében
(COM (2017)12 (final) „Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása”).

89/391/EGK keretirányelv
a dolgozók munkahelyi biztonságát és egészsége javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről4

Munkahely
89/654/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi minimumkövetelményekről (*1)

92/57/EGK irányelv az időszakos vagy helyileg vál
tozó építkezések biztonsági és minimumkövetel
ményeinek végrehajtásáról (*8)

92/58/EGKirányelv a munkahelyi biztonsági
és/vagy egészségvédelmi jelzésekre vonazkozó mi
nimumkövetelményekről (*9)

999/92/EK irányelv a robbanásveszélyes légkör
kockázatának kitett munkavállalók biztonságának
és egészségvédelmének javítására vonatkozó mini
mumkövetelményekről (*15)

Munkaberendezések használata
2009/104/EK irányelv – 89/655/EGK irányelv és mó
dosításainak kodifikálása a munkavállalók által a
munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági
és egészségvédelmi minimum követelményeiről (*2)

Személyes védelem
89/656/EGK irányelv a munkavállalók által a munka
helyen használt egyéni védőeszközök egészségvé
delmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (*3)

4 Letölthető magyarul a következő linkről: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=en
Letöltés dátuma: 2018. február 8.

Speciális tevékenységek
92/29/EK irányelv a hajók fedélzetén a
jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és
egészségvédelmi minimumkövetelményekről

92/91/EGK irányelv az
az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül tör

Kémiai, fizikai és biológiai anyagokkal kapcso
latos kockázatoknak való expozíció
2004/37/EK irányelv (a 90/394/EK irányelv és mó
dosításai kodifikálása) a munkájuk során rákkeltő
anyagokkal és mutagénekkel kapcoslatos kocká
zatoknak kitett munkavállalók védelméről(*6)

2000/54/EK irányelv (a 90/679/EK
és módosításai kodifikálása) a munkájuk során bio
lógiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak ki
tett munkavállalók védelméről (*7)

98/24/EK irányely a munkájuk során kémiai anya
gokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavál
lalók egészségének és biztonságának védelméről

2009/148/EK irányelv (a 1983/477/EK irányelv és
módosításai kodifikálása) a munkájuk során az
beszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munka
vállalók védelméről (*14)

2002/44/EK irányelv a munkavállalók fizikai ténye
zők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak
való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biz
tonsági minimumkövetelményekről (*16)

2003/10/EK irányelv a munkavállalók fizikai ténye
zők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelmé
nyekről (*17)

2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EK
Javasolt foglalkozási expozíciós határértékek
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Megjegyzés: a keretirányelvhez tartozó egyéni irányelveket csillaggal (*) jelöltük, így például a *10” a keretirány
elvhez tartozó tizedik egyéni irányelvet jelöli.5

Az utólagos értékelés alapján a Bizottság az alábbi hat irányelvet jelölte meg prioritásként6:
• Munkahelyek (89/654/EGK)
• Képernyő (90/270/EGK)
• Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jelzések (92/58/EGK)
• Biológiai anyagok (2000/54/EK)
• Orvosi ellátás a hajók fedélzetén (92/29/EGK)
• Egyéni védőeszközök (89/656/EGK)

ténő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgo
zó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme
javítása minimumkövetelményeiről (*11)

92/104/EGK irányelv ásványi nyersanyagok fúró
lyukon külszíni és külszín alatti kitermelésével
foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biz
tonsága és egészségvédelme javításának mini
mumkövetelményeiről (*12)

93/103/EK irányelv a halászhajók fedélzetésn
végzett munka biztonsági és egészségvédelmi mi
nimumkövetelményeiről (*13)

2010/32/EK a kórházakban és az egészségügyi
ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök
általi sérülések megelőzéséről szóló keretmegál
lapodás végrehajtásáról

Bizonytalan foglalkoztatási viszonyok
91/383/EGK irányelv a határozott idejű vagy
munkaerőkölcsönzés céljából létesített munkavi
szonyban álló munkavállalók munkahelyi bizton
ságának és egészségének javítását elősegítő in
tézkedések kiegészítéséről

A dolgozók speciális kategóriái
92/85/EGK irányelva várandós, a gyermekágyas
vagy szoptató munkavállalók munkahelyi bizton
ságának és egészségvédelmének javítását ösztön
ző intézkedések bevezetéséről (*10)

94/33/EK irányelv a fiatal személyek munkahelyi
védelméről

Ergonómiai tényezők

90/269/EGK irányelv az első sorban a munkaválla
lók hátsérülésének kockázatával járó kézi teher
mozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biz
tonsági minimumkövetelményekről (*4)

90/270/EGK irányelv a képernyő előtt végzett
munka biztonsági és egészségvédelmi minimum
követelményeiről (*5)

Munkaidő

2003/88/EK irányelv (93/104/EK irányelv és
módosításainak kodifikálása) a munkaidő
szervezés egyes kérdéseiről

Munkaidő
+ ágazatspecifikus irányelvek

2006/25/EK irányelv a munkavállalók fizikai ténye
zők hatásának való expozíciójára (mesterséges
optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biz
tonsági minimumkövetelményeiről (*19)

A Tanács 2013/59/Euratom irányelv (az előző irány
elvek módosítása) Ionizáló sugárzás

2013/35/EK irányelv (2004es irányelv módosítása)
a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses
terek) által okozott kockázatoknak való expozíció
jára vonatkozó egészségügyi és biztonsági mini
mumkövetelményeiről (*18)

5 Laurent Vogel: A munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó politikák rendszere az EUban, MASZSZ,2017, p. 42
6 COM (2017) 12 final, Bizottság közleménye
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A keretirányelv az Európai Unió minden tagállama – így hazánk – számára is:
• kötelező minimumokat ír elő, de megengedi a szigorúbb nemzeti szabályokat is;
• a vállalkozás méretétől és a tulajdonlástól függetlenül minden munkáltatóra érvényes ;
• a kockázatértékelésen alapuló megelőzés elvét hangsúlyozza és előírja a megelőzést szolgáló nemzeti ellá

tó/szolgáltató rendszerek kialakítását;
• kötelezővé teszi a tájékoztatást, a konzultációt, a képzést a munkavállalók és képviselőik számára.

Hazai jogi keretek

Magyarországon az Alaptörvény szerint
„Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltéte
lekhez.” [XVII. cikk. (3)]
„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és
gondoskodáshoz.” [XVI. cikk (1)]

A hazai munkavédelmet szabályozó törvény, az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.)

Az Mvt. célja az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva a szervezetten
munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása.

Egyes alapelvek

Az állam – a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve – meghatározza a biz
tonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit.

A munkáltató felelős a fenti követelmények betartásáért. Az ezzel összefüggésben keletkező költségeket és
egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítania!

A munkavállaló kötelessége a követelmények maradéktalan betartása jogaik érvényesítése mellett.
A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek a munkavédelemre vonatkozó jogok
és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük.

A munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat megfelelő szakképesítéssel rendelkező sze
mély végezheti el. Az Mvt. alapján minden munkavállaló számára biztosítani kell a munkavédelemhez szük
séges tárgyi, személyi feltételeket, úgy hogy a kollektív műszaki védelem elsőbbséget élvez az egyéni véde
lemhez képest és a műszaki fejlődés vívmányai alkalmazásra kerülnek.

Az Mvt.ben rögzített fogalmak

Munkavédelem
A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá a
törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint
mindezek végrehajtása.

Munkabiztonság
Munkabiztonság – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés műszaki biztonsági, meg
előzést célzó követelményrendszere (személyi, tárgyi, szervezési feltételek, megoldások stb.).

Munkaegészségügy
A munkaegészségügy a munkahigiéné és a foglalkozásegészségügy szakterületeit foglalja magában. [Mvt.
1.§, Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 53. §a]

Kémiai biztonság
Az Mvt. [54. § (8) bekezdés] felhívja a figyelmet arra, hogy a kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai bizton
ság területén a külön jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe kell venni.
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A 2000. évi XXV. törvény 1. § (2) bekezdése szerint „kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok élet
ciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését
célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége…”

Munkahigiéné
A munkavégzés során a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátása,
felismerése, értékelése és kezelése. [1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 54. §]

Munkahigiénés vizsgálatok: a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszicho
szociális) tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és a munkakörnyezet hatásaiból adódó
megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárások, valamint olyan vizsgálatok, amelyek eredmé
nyeként javaslat tehető a munkából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelé
sére (csökkentésére). [Mvt. 87. § 5/A]

Foglalkozásegészségügy
A munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta és a munkavégzésből származó megterhelések illetőleg igénybe
vétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának
megállapítása, ellenőrzése és elősegítése. A foglalkozásegészségügy feladatait az egészségügyi alapellátás
ról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 17. §a tartalmazza.

Minden munkáltató foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója
számára. A foglalkozásegészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által működtetett vagy a
munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltató útján [Mvt. 58.§]. A foglalkozásegészségügyi szolgál
tatás részt vesz az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások
megelőzésében, a munkahelyi megterhelés és a munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatásában, a munka
vállalók egészségének ellenőrzésében.

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről és annak mellékletei a munkahelyi egészséggel foglalkozóknak lényeges útmutatót tartal
maznak.

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

1§
a) munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munka
helyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és
annak képese megfelelni;

b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző illetőleg a képzés és az
átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat;

c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt
munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve
meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.

A rendelet kiterjed a munkaköri, az előzetes, az időszakos, a soron kívüli munkaköri, a szakmai, illetve a személyi
higiénés alkalmassági vizsgálatokra, külön is figyelembe véve a nők, a fiatalkorúak és az idősödő munkavállalók
foglalkoztatásával járó speciális kockázatokat. (Lásd: 9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez:
„Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák foglal
koztatásához kockázatbecslés szükséges” és 9/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez: „Azon
munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükségesek”.)
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A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet mellékletei

1. számú melléklet – Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek
2. számú melléklet – Egészségügyi nyilatkozat (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók
számára)
3. számú melléklet – Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizs
gálatot tesz szükségessé
4. számú melléklet – Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
5. számú melléklet – Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek
6. számú melléklet – Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
7. számú melléklet – A hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú és fokozottan járványveszélyes területek
8. számú melléklet – A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések
9. számú melléklet – Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a
szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
9/A. számú melléklet – Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kocká
zatbecslés szükségesek
10. számú melléklet – Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
11. számú melléklet – Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
12. számú melléklet – Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
14. számú melléklet – Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
15. számú melléklet – Munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági vélemény
15/A. számú melléklet – Pályaválasztási tanácsadás célú orvosi alkalmassági vélemény
16. számú melléklet – Foglalkozásegészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról
17. számú melléklet – Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok

Oktatási ágazat

Az oktatási ágazatban foglalkoztatottaknak is – mint minden szervezetten munkát végző munkavállalónak – joga
van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez egészségük és munkavégző képességük megóvása, a
munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.
(A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény Praeambuluma és 1.§a alapján)

A köznevelés törvényi követelményei szerint az oktatási ágazatban, a köznevelésben előírt törvényi követel
mény, hogy minden gyermeknek joga van testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának,
egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő iskolai neveléshez, oktatáshoz, az első ingyenes
szakképesítés megszerzéséhez.

A munkavédelmi törvény előírása szerint „Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a
hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka
végzés alapvető szabályaival. A szakmai képzés keretében gondoskodni kell arról, hogy a résztvevők elsajátítsák
a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit.” [Mvt. 52.§ (1)(2) bekezdés]

Főbb hazai jogszabályok

89/1995. (VII.14.)

27/1995. (VII.25.)

27/1996. (VIII. 28.)

3/2002. (II. 8.)

Korm. rendelet

NM rendelet

NM rendelet

SzCsMEüM együttes
rendelet

A foglalkozásegészségügyi szolgálatról

A foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról

A foglalkozási betegségek és fokozott expozí
ciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

A munkahelyek munkavédelmi követelményei
nek minimális szintjéről

Foglalkozásegészségügy
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18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személyek alap és működési nyilvántartásá
ról, valamint a működési nyilvántartásban nem
szereplő személyek tevékenységének enge
délyezéséről

6/1987. (VI. 24.)

1993. évi XCIII.

5/1993. (XII. 26.)

1997. évi LXXXIII.

217/1997. (XII. 1.)

2/1998. (I. 16.)

25/1998. (XII. 27.)

50/1999. (XI. 03.)

61/1999. (XII. 01.)

65/1999. (XII. 22.)

2000. évi LXXV.

25/2000. (IX. 30.)

26/2000. (IX. 30.)

44/2000. (XII. 27.)

EüM. rendelet

törvény

MüM rendelet

törvény (Ebtv.)

Korm. rendelet

MüM rendelet

EüM. rendelet

EüM. rendelet

EüM. rendelet

EüM. rendelet

törvény

EüMSzCsM együttes
rendelet

EüM. rendelet

EüM. rendelet

A keszonmunkáról

A munkavédelemről

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tör
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szó
ló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről

Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó
kézi tehermozgatás minimális egészségi és
biztonsági követelményeiről

A képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről

A biológiai tényezők hatásának kitett munka
vállalók egészségének védelméről

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális bizton
sági és egészségvédelmi követelményeiről

A munkavállalók biztonságáról, egészségéről
és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. üléssza
kán elfogadott 155. számú Egyezmény kihir
detéséről

A munkahelyek kémiai biztonságáról

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni
védekezésről és az általuk okozott egészség
károsodások megelőzéséről

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készít
ményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól

Munkavédelem
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22/2005. (VI. 24.)

22/2010. (V. 7.)

10/2016. (IV. 5.)

33/2016. (XI. 29.)

EüM rendelet

EüM rendelet

NGM rendelet

EMMI rendelet

A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és munkabiz
tonsági követelményekről

A munkavállalókat érő mesterséges optikai su
gárzás expozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről, ami
a 2006/25/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja

A munkaeszközök és használatuk biztonsági
és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjéről

A fizikai tényezők (elektromágneses terek) ha
tásának kitett munkavállalókra vonatkozó mini
mális egészségi és biztonsági követelmények
ről, ami 2013. június 26ai 2013/35/EU irány
elvnek való megfelelést szolgálja.

33/1998. (VI. 24.)

11/1988. (XII. 20.)

13/1992. (VI. 26.)

215/2004. (VII.13.)

NM rendelet

KMBM együttes rendelet

NM rendelet

Korm. rendelet

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higié
nés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véle
ményezésről

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizs
gálatáról

A közúti járművezetők egészségi alkalmassá
gának megállapításáról

A sportorvoslás szabályairól és a sportegész
ségügyi hálózatról

1997. évi CLIV.

2011. évi CXC.

2011. évi CCIV.

20/2012.(VIII. 31.)

2012. évi I.

2015. évi CXXIII.

törvény

törvény

törvény

EMMI rendelet

törvény

törvény

Az egészségügyről

A nemzeti köznevelésről

A nemzeti felsőoktatásról

A nevelésioktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények
névhasználatáról

A munka törvénykönyvéről

Az egészségügyi alapellátásról

Pályaalkalmasság

Keretek
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3. Munkavédelmi képviselő, munkavédelmi bizottság, paritásosmunkavédelmi
testület – jogok és kötelezettségek rendszere

A munkáltatón és a munkavállalók által megválasztott munkavédelmi képviselőn, a munkavédelmi bizott
ságon vagy a paritásos munkavédelmi testületen kívül a munkavédelmi érdekegyeztetés szereplője még a
munkabiztonsági szakember, a foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltató szakorvosa
és a munkavédelmi hatóság is. Jelen fejezetben a munkavédelmi képviselő választás szempontjából fon
tos szereplőkre fókuszálunk.

A munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi bizottság

A munkavállalók jogosultak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik
és érdekeik képviseletére maguk közül munkavédelmi képviselőt vagy képviselőket választani [Mvt. 70./A. § (1)
bekezdés].

Ha a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, munkahelyi munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre.
Ekkor a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat a bizottság gyakorolja. A bizottság tárgyalásán – a bizottság
kezdeményezésére – a munkáltató vagy megbízottja köteles részt venni [Mvt. 70.§ A (4) bekezdés].

A munkavédelmi képviselők jogai

Információhoz (tájékoztatáshoz) és tájékozódáshoz való jog
A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszé
lyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás
részére meg kell adniuk.

Alapszabály

A munkavédelmi képviselő tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. A munkáltatónak 8 napon belül választ kell adnia.

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és bizton
ságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így
• a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
• az egészség megóvására illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intéz

kedések végrehajtásáról;
• a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről

és felkészültségéről.

Alapszabály

Jogosultságai érvényesítése érdekében a munkavédelmi képviselő működési területén a munkahelyekre mun
kaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól.

Döntés előkészítésben való részvételi jog
A munkavédelmi képviselő részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a
munkavállalók egészségére és biztonságára, beleértve a munkavédelmi oktatás megtervezését és megszervezé
sét, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is.

Véleménynyilvánítási jog, munkabalesetek kivizsgálásában való részvételi jog, hatósághoz fordulás joga
A munkavédelmi képviselő véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés
megtételét. A munkáltatónak 8 napon belül intézkednie vagy válaszolnia kell. Egyet nem értés esetén írásban kell
közölnie álláspontját.
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Részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek fel
tárásában. Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat, s a hatósági ellenőrzés
során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

Szakértő igénybevételének joga
A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá
ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.

Egyetértési jog – munkavédelmi szabályzat tartalmához
Ha a munkáltató munkavédelmi szabályzatban határozza meg a biztonságos munkavégzéshez szükséges
követelmények módját, akkor e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértésére
van szükség.

Javaslat munkavédelmi program elkészítésére

A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a mun
káltató részére. Ha a munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) az Mt.ben szabályo
zott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.

Mit kell a munkáltatónak biztosítania a munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához?

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyako
rolhassa:
• Munkaidőkedvezmény: átlagkeresettel fizetett munkaidőkedvezmény, amely a munkavédelmi képviselő, a

munkavédelmi testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
• Eszközök: működési, technikai, anyagi feltételek biztosítása;
• Képzés: egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzés

ben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel. A képzés csak rendes munkaidőben
történhet, de szükség szerint külső helyszínen is megtartható.

A munkavédelmi képviselői feladatok ellátása nem szakképesítéshez kötött tevékenység. Az Országos Képzé
si Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet nem tartalmaz ilyen képzettséget, és a munkavédelmi képviselők képzése, oktatása nem tartozik a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá sem. Erre való tekintettel a munkavédelmi képvi
selők oktatását a munkáltatónál munkavédelmi feladatokat ellátó, államilag elismert munkavédelmi szakmai
végzettséggel rendelkező szakember is megtarthatja, de munkavédelmi szakmai képzést folytató egyéb szer
vezet is elvégezheti.

Az oktatás megtörténtéről írásbeli igazolást kell kiállítani, mely tartalmazza az oktatást végző cég vagy sze
mély megnevezését, az oktatás tárgyát, valamint az oktatás időpontját és időtartamát
is.http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=560&oldal=3

Alapszabály

A munkavédelmi képviselő munkajogi védelme

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 76. § (1) bekezdése szerint a munkavédelmi képviselőt (bizott
ságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti. Munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre
vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

A 76. § (3) bekezdése szerint „valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 273. § (1), (2) és (6) bekezdése szerinti szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal,
hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselő válasz



16

tás során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni”. A munka törvénykönyv 273. § (2) bekezdése alapján a mun
kavédelmi képviselőt a munkajogi védelem a megbízatásának idejére, és annak megszűnését követő fél évre illeti
meg, feltéve, hogy tisztségét legalább egy évig betöltötte. A munkajogi védelem valamennyi munkavédelmi képviselőt
megilleti, függetlenül attól, hogy a munkavédelmi képviselő megválasztására milyen módon került sor.

Titoktartás

A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények nyilvánosságra ho
zatala tekintetében az üzemi tanács tagjára (üzemi megbízottra) megállapított munkajogi szabályoknak meg
felelően köteles eljárni.

A paritásos munkavédelmi testület

Ahol munkavédelmi képviselők működnek és a vállalat létszáma legalább 20 fő, a munkáltató összmunkáltatói
szinten paritásos munkavédelmi testületet hoz létre, ahol a munkavállalók és a munkáltató képviselői azonos
számban képviseltetik magukat. A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkaválla
lót, továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre jo
gosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munka
védelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakem
berek meghívottként vesznek részt a testület munkájában. Megbízatásuk öt évre szól. A testület elnöki tisztét a
munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A paritásos munkavédelmi testület rendes
és póttagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése, valamint a visszahívás feltételeiben, elnök
lési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdések
ben a munkavállalók képviselői és a munkáltató állapodnak meg. A testület rendszeresen, de évente legalább
egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását és az ezzel összefüg
gő lehetséges intézkedéseket.

Megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását.

Állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.

Figyelem! A testület működése nem érinti a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság
jogállását, valamint a munkáltató felelősségét a munkavédelmi törvényben foglaltak betartásáért!

A munkáltatók kötelezettségei az Mvt. alapján

• Konzultálás a munkavállalókkal és/vagy azok képviselőivel a biztonságot és egészséget érintő kérdésekben;
• Megelőzési stratégia kialakítása;
• A biztonságot és egészséget érintő kockázatok felmérése, kockázatértékelés. A kockázatértékelés során a

munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyezte
tettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A
kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi ren
delkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente
köteles elvégezni;

• A munkavállalók tájékoztatása a kockázatokról, megelőző intézkedésekről, elsősegélyről, tűzvédelemről és a
munkavállalók megfelelő utasításokkal való ellátása;

• Munkaspecifikus biztonsági és egészségügyi oktatás, új technológiák előtt tájékoztatás biztosítása minden
munkavállaló számára;

• A munkakörülmények folyamatos ellenőrzése;
• Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés bejelentése;
• Veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentési kötelezettsége a területi

leg illetékes Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályai felé.
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A munkavégzés tárgyi feltételekről az Mvt. (2339. §) a következőképpen rendelkezik:

Minden munkavállaló számára biztosítani kell a
• megfelelő munkaeszközt,
• munka jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget,
• megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet.

A munkáltatónak a munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell
• a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről,
• jelző és riasztóberendezésekről,
• biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről,
• szükséges mozgástérről,
• be és leesés elleni védelemről,
• megfelelő megvilágításról,
• csúszásmentesítésről,
• vészkijáratokról,
• arról, hogy a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy

magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a környezetükben lévőket,
• a nemdohányzók védelméről,
• a kémiai biztonsággal összefüggő valamennyi kötelezettség teljesítéséről.

Az Mvt. alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeit [Mvt. 4953. §]
az alkalmassági vizsgálatok (megfelelő élettani adottság, pályaalkalmasság, egészségi alkalmasság, személyi hi
giénés alkalmasság, munkaköri alkalmasság, megfelelő szakképzettség), foglalkozási és beosztási tilalmak betar
tása, előzetes, időszakos, soron kívüli és záró vizsgálatok és a munkavédelmi oktatás biztosítják.

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
• munkába álláskor,
• munkahely vagy munkakör, vagy a biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
• munkaeszköz átalakításakor vagy üzembe helyezésekor,
• új technológia bevezetésekor
elsajátítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
ismereteket.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, szükség esetén meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a te
matika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. A fent előírt ismeretek megszerzé
séig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható [Mvt. 55. §].

A munkavállalók kötelezettségei

• Csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban álljon munkába;
• Győződjön meg a munkaeszközök biztonságos állapotáról és azokat rendeltetésszerűen használja;
• Használja az egyéni védőeszközöket;
• Sajátítsa el a szükséges ismereteket;
• Vegyen részt az orvosi vizsgálatokon;
• Azonnal jelentse a balesetet, sérülést.

4. Amunkavédelmi képviselő választás lebonyolításával kapcsolatos teendők

2016. július 8án hatályba lépett a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) módosítá
sa. A módosítás szövege az „egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról” szóló
2016. évi LXXIX. törvény 3. fejezetével (624.§) került kihirdetésre. Ezzel jelentős változás lépett életbe a mun
kavédelmi érdekképviselet szabályozási területén. Míg a korábbi szabályozás szerint munkavédelmi képviselőt
kell választani a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó és legalább 50 főt foglalkoztató cégnél, az új szabá
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lyozás szerint ez a kötelezettség már a legalább 20 főt foglalkoztató munkáltatóra is kiterjed [Mvt. 70/A. § (1) bek.
a) pont].

A másik fontos újdonság az, hogy az Mvt.ből kikerült, hogy csak a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó mun
kavállalók esetén lenne érvényes ez az előírás!6

A munkavállalói létszám meghatározásánál a féléves statisztikai létszámot célszerű figyelembe venni. Az
egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozókat akkor számítjuk a statisztikai létszámba, ha 5 munkanapnál
többet dolgoztak. Az alkalmi munkavállalókat nem számítjuk bele a statisztikai létszámba (mivel velük csak 5
egymást követő naptári napra, egy hónapon belül maximum 15 napra köthető szerződés). Nem számítjuk bele
a statisztikai létszámba a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülőket.7

A 20 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál az új szabályozás szerint a munkáltatónál
működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezheti a
munkavédelmi képviselő választást. Ekkor a munkáltatónak nincs mérlegelési joga, a munkáltató köteles lebo
nyolítani a választást és biztosítani ehhez a feltételeket [Mvt. 70/A. § (1) bek. b) pont].

Amennyiben a 20 főnél kevesebb főt foglalkoztató munkáltatónál sem szakszervezet, sem üzemi megbízott, sem a
munavállalók többsége nem kezdeményezi a munkavédelmi képviselő választását, a munkáltatónak az Mvt. 70. §
ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia a munkavédelem körébe tartozó kérdésekről.
Eszerint „A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve
munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az
egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.” [Mvt.
70. § (1) bekezdés].

A munkáltató a felelős a választás szabályos lebonyolításáért, s biztosítja a választás feltételeit. Ez a köte
lezettség a munkáltatót attól függetlenül terheli, hogy a munkavállalók, vagy a szakszervezet kezdeményezie a
választást.

Ahol a munkavédelmi képviselők már a törvénymódosítás előtt megválasztásra kerültek, a munkavédelmi képvise
lők mandátumának lejártáig nem kell új választást tartani, ahol viszont még nincsenek munkavédelmi képviselők
ott a választást – a törvénymódosítás szerint – 2017. január 8ig (a törvény hatályba lépését követő 6 hónapon be
lül) meg kellett (volna) tartani [Mvt. 90. §].

Újdonság, hogy a munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a mun
káltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak
gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos
intézkedést tesz. A kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet [Mvt. 82/D.§ d) pont].

A munkavédelmi törvény [Mvt.70.A § (3) bekezdés] szerint a munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbí
zatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére A munka törvénykönyvének (2012. évi I.
törvény ) az üzemi tanács (ÜT) tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.

Az ÜT és a munkavédelmi képviselő választások közötti különbség

Az ÜT választásnál listás szavazás történik, a munkavédelmi képviselőket pedig a választási körzeteknek
megfelelően, egyéni szavazással kell megválasztani.8

6 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) módosítása olyan hatással járt, hogy 2017 januárjában a munkaügyi ellenőrzésen
átesett munkáltatóknak immár 22,5%nál választottak képviselőt, míg 2016ban ez az arány csupán kb. 10% volt. Forrás: Dr. H. Nagy Judit
(2017) A munkavédelmi képviselő választás jelentősége, Munkavédelmi Főosztály

7 OMMF (1)
8 http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=560 Letlts dtuma: 2018. februr 20.
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Az ÜT választásnál a dolgozók létszámának megfelelő kötött létszámú ÜTtag választható. A képviselő választás
nál nincs létszámkötöttség. Az Mvt. a megválasztható képviselők számát nem köti kötelezően az üzemi tanácsokra
vonatkozó létszámokhoz, azonban azok figyelembe vétele a létszámhoz igazodva ajánlott (például 1000 fő mun
kavállaló esetén 1 munkavédelmi képviselő kevés lehet).

A választható munkavédelmi képviselők számát a munkáltató a választás kezdeményezőivel közösen határozza
meg. Az ajánlás szerint „A munkavédelmi képviselők lehetőleg olyan számban kerüljenek megválasztásra, amit a
területen folyó tevékenység jellege, valamint a telephelyek, részlegek, üzemek száma és tagoltsága indokol. …a
munkavédelmi képviselők számát a munkáltató egységes és átfogó megelőzési stratégiáját tartalmazó dokumen
tumban célszerű meghatározni arra való tekintettel, hogy az Mvt. 54. § (1) bekezdés g) pontja szerint a megelőzési
stratégia „kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kap
csolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására”.9

A munkavédelmi képviselő

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.

Ki lehet munkavédelmi képviselő?
Munkavédelmi képviselőnek olyan cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja munkavi
szonyban áll a munkáltatóval (az újonnan alakult munkáltatót kivéve) [Mt. 238. § (1) bekezdés]. Szükséges to
vábbá az, hogy az adott telephelyen ténylegesen munkát végezzen, képes legyen a munkavállalók egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogainak és érdekeinek képviseletére.

Ki nem lehet munkavédelmi képviselő?
Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a) munkáltatói jogot gyakorol, b) a vezető hozzátartozója, c) a
választási bizottság tagja [Mt.) 238. § (2) bekezdés].

Nem választható munkavédelmi képviselővé az sem, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként
a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el (1993. évi XCIII. törvény [Mvt. 70/A. § (2) bekezdés].

Nem választható munkavédelmi képviselőnek a tartósan távol levő (GYESen, GYEDen, fizetés nélküli sza
badságon, tartós táppénzen stb.) lévő munkavállaló. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a tartósan távol levő mun
kavállaló ne lenne jogosult a munkavédelmi képviselő választására. A tartósan távol levő munkavállalót a választás
érvényességének megítélésekor azonban csak abban az esetben kell figyelembe venni a választásra jogosultak
létszámánál, ha részt vett a választáson.

A választás előkészítése – a munkavállalók tájékoztatása

A munkáltató az eddigi rendszer áttekintve, az új rendszert megtervezve a munkahelyen szokásos, vagy elhatáro
zott módon (értekezlet, megbeszélés, ismeretterjesztő plakátok, brosúrák) tájékozatja a dolgozókat a munkavédel
mi képviselő választás megtartásáról. A munkáltató kötelessége az, hogy a munkavállalókat megismertesse a
munkavédelmi képviselő választást illető jogaikkal.

A munkáltatónak dokumentálnia kell – például írásos tájékoztató elkészítésével – azt, hogy megtette tájékoz
tatási kötelezettségét a munkavédelmi képviselő választás szabályairól, választási bizottságról, jelöltállításról.

A választás előkészítése – a körzetek kijelölése, választható képviselők számának meghatározása

A munkáltató – együtt a választás kezdeményezőivel – közösen kijelöli a választási körzeteket, meghatározza a
választható képviselők számát.

A választási bizottság
• A választási bizottság készíti elő, bonyolítja le a választást és határozza meg a választási eljárás szabályait;

9 OMMF (2)
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• A jelöltlistát összeállító és a választást lebonyolító választási bizottságot a választás előtt legalább 60 nappal
létre kell hozni;

• A választható munkavállalók névsorát a választási bizottság állapítja meg. A névsort a választási bizottságnak
a választást megelőzően legalább 50 nappal kell közzétennie;

• A választási bizottság legalább három tagból kell, hogy álljon. Optimális esetben a választási bizottságban minden
munkavállalói csoport képviselteti magát: például a fiatalok és az idősek is, a különböző részlegekben dolgozók stb.;

• A választási bizottságot az üzemi tanács, vagy ha nincs ilyen, akkor a munkavállalók hozzák létre;
• A bizottságnak nem lehet tagja a munkáltató, vagy az olyan munkavédelmi szakember, aki a munkáltatót képvi

seli. Nem lehet tagja a választási bizottságnak az sem, aki a bizottság létrehozásának időpontjában munkavé
delmi képviselő.

A választási bizottság

• Meghatározza a jelöltállítás menetét, határidejét, illetve a választás időpontját;
• A választást megelőző 3 héttel összeállítja és közzé teszi a jelöltek listáját.;
• Gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének megőrzéséről (egyenlő, titkos és közvetlen sza

vazás);
• Megállapítja a szavazatszámlálás részletes szabályait;
• Helyi választási szabályzatban rögzíti a munkahely egészére vonatkozó választási tennivalókat;
• Biztosítja a jelöléshez szükséges formanyomtatványokat, nyilatkozatokat;
• Megtervezi a szükséges dokumentumokat (választási bizottság feladatterve és ügyrendje, választási forga

tókönyv), amennyiben mintadokumentumok rendelkezésre állnak;
• A választási bizottság egyeztet a munkáltató képviselőjével a dokumentumok lehetséges tartalmát illetően;
• A választásról jegyzőkönyvet készít.

A jelölés

Jelöltállítás

A munkahelyi szakszervezet tagjai közül önállóan állíthat jelöltet. Jelöltet állíthat továbbá a munkavállalók 10%a,
vagy legalább 50 fő.

A munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha a munkáltatói munka
védelmi jogosítványok [Mvt. 5456 §] az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.

A jelölést írásban kell rögzíteni a támogató dolgozók aláírásával. A jelöltállítás akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelöl
tek száma legalább a választható képviselők számának megfelel, azaz legalább egy főnek szerepelnie kell a listán. Ha
eredménytelen a munkavédelmi képviselő jelölt állítása, a jelöltállítási időszak 15 nappal meghosszabbítható.

A választási körzet

Célszerű, hogy a kialakítandó választási körzet minél homogénebb legyen (például iroda, szerelőüzem stb.). Egy
munkahelyen több választási körzetet is ki lehet alakítani, ha munkavédelmi szempontból eltérő tevékenységeket
végeznek adott munkahelyen belül (például fizikai és szellemi munkát végzők együtt vannak jelen vagy ha több
műszakban dolgoznak).

Egy választási körzeten belül több jelölt is állítható.

A választás

A választáshoz való jogot a munkavédelmi törvény biztosítja, tehát NEM kell hozzá külön munkáltatói engedély!

A munkavédelmi képviselő(k) választásában minden munkaviszonyban álló munkavállaló, munkaviszonya kezde
tétől függetlenül részt vehet. Részt vehetnek továbbá, a munkaviszonyban lévő (például kiküldetés, fizetés nélküli
szabadság, keresőképtelenség stb. miatt távollevők), a munkaviszonyban álló nyugdíjasok, a munkáltatói jogkörrel
rendelkező vezető(k). Minden választásra jogosult egy szavazatot adhat le.
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A szavazás

Korábban minden szavazókörben egyegy szavazatszedő bizottságot kellett létrehozni, illetve a választási bizott
ság maga is átalakulhatott szavazatszedő bizottsággá. Az új munka törvénykönyve nem írja elő a szavazatszedő
bizottság létrehozását. A szavazatszedő bizottság feladatait a választási bizottság gyakorolja. Ugyanakkor a
törvény nem is tiltja a szavazatszedő bizottság létrehozását. Azaz, ha a választási bizottság úgy dönt, kialakít
hat külön szavazatszedő bizottságot. A demokratikus választásnál szükséges lépések és feladatok továbbra is
fennállnak amelyek a következők:

Technikai feltételek biztosítása
A választási (szavazatszedő) bizottság feladata, hogy a szavazóhelyiségben rendelkezésre álljanak a titkos és a
törvény előírásainak megfelelő választás technikai feltételei.

Lista és szavazólapok
A választási (szavazatszedő) bizottság átveszi a választási bizottságtól a szavazásra jogosultak listáját és meg
számolja a szavazólapokat. Erről jegyzőkönyvet vesznek fel.

A szavazóurna
A választási bizottság tagjának és az első szavazónak a jelenlétében, lezárás előtt ellenőrzik és hitelesítik a sza
vazóurnát.

A szavazás menete

A szavazatszedők
• A választásra jogosultak listája alapján ellenőrzik a jogosultságot és megállapítják a személyazonosságot;
• Átadják a szavazólapot;
• Tájékoztatnak a szavazás módjáról;
• A szavazással összefüggő vitás esetekben döntenek és jegyzőkönyvben rögzítik az ügyeket.

A szavazás lezárása és a szavazatok összeszámlálása

Lezárják a szavazást a meghirdetett időpontban vagy, ha már minden választásra jogosult leadta a voksát. Az urna
lezárását követően a következők állnak a választási bizottság rendelkezésére:
• a lezárt urna,
• a szavazásra jogosultak listája,
• a megmaradt szavazólapok,
• az esetleges vitás kérdésekről felvett jegyzőkönyv.

A választási bizottság (ha van külön szavazatszedő bizottság, akkor azokkal együtt) megszámlálja a szavazatokat.

A szavazatok eredményét tételesen rögzíteni kell a választási jegyzőkönyvben.

A szavazat érvénytelen, ha nem az előírt módon (titkosan, közvetlenül) adták le, vagy nem lehet megállapítani, kire
adták le, vagy a megválasztható tagok számánál több jelöltre adtak szavazatot.

A választás érvényessége

A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. Ebből a szempontból – fel
téve, ha a választáson nem vett részt – nem kell figyelembe venni azt a választásra jogosult munkavállalót, aki a
választás időpontjában tartósan távol volt (keresőképtelen beteg, fizetés nélküli szabadságon volt).

Mi a teendő érvénytelen választás esetén?

Az érvénytelen választást 90 napon belül meg kell ismételni, a jelöltlista, illetve a szavazólap változatlan marad. 30
napon belül nem lehet új választást tartani [Mt. 247. § (2) bekezdés].
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A megismételt választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett.
Amennyiben a megismételt választás érvénytelen, új választást legkorábban egy év elteltével lehet csak tartani!

A választás megtartásával, lebonyolításával – akkor is, ha az nem volt eredményes – a munkáltató teljesíti tör
vényi kötelezettségét!

Kit tekintünk megválasztott munkavédelmi képviselőnek?

Megválasztott munkavédelmi képviselő az, aki az érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a leadott
szavazatok 30%át megszerezte. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatónál hosszabb ideje alkalmazásban lévő
a nyertes. A fennmaradó helyekre harminc napon belül új választást kell tartani. Az új választáson a választást
megelőző tizenöt napig új jelöltek is állíthatók.

A munkavállalók tájékoztatása

A munkavállalókat tájékoztatni kell a jelöltállítás és a választás szabályairól, a jelöltekről és a megválasztott mun
kavédelmi képviselők személyéről. A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet köteles egymást írásban tájé
koztatni a képviseletére jogosult, valamint a tisztségviselő személyéről.

Az eredmény közzététele

A választás eredményről a választási bizottság jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul közzé kell tenni.
A munkavédelmi képviselő megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon kezdődik.

Választási jegyzőkönyv

A választási bizottság elkészíti a jegyzőkönyvet, illetve azt haladéktalanul közzéteszi.

A választási jegyzőkönyv tartalma

A választási jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
• a választásra jogosultak száma,
• a szavazáson részt vevők száma,
• a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok száma,
• az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma,
• a megválasztott munkavédelmi képviselők és pótképviselők neve,
• a választással összefüggő esetleges vitás ügy és az ezzel kapcsolatos döntés.

A jegyzőkönyvet a választási bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyvet annyi példányban célszerű elkészíteni, hogy minden érdekelt félnek jusson (delegáló szakszerve
zetnek, munkaadónak és a választási bizottságnál is maradjon egy példány, amit a megválasztott képviselőnek, il
letve a munkavédelmi bizottságnak ad át).

A jegyzőkönyv megőrzése
Érvényes választás esetén a jegyzőkönyvet a megválasztott képviselőnek, illetve a bizottságnak kell megőriz
nie a következő választásig. Érvénytelen választás esetén a munkáltatónak kell megőrizni a következő mun
kavédelmi képviselő választásig.

A munkavédelmi képviselő visszahívása

A munkavédelmi képviselők visszahívásának rendjére a munka törvénykönyvében az üzemi tanács tagjaira, illetve
az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A munkavédelmi képviselő vissza
hívásáról szavazást kell tartani, ha ezt a választásra jogosult munkavállalók legalább harminc százaléka írásban
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indítványozza. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. A
visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges. A visszahívással a munkavédelmi
képviselő megbízatása megszűnik. Érvénytelen vagy eredménytelen szavazás esetén visszahívásra irányuló in
dítvány 1 éven belül ismételten nem tehető.

Jogorvoslati lehetőségek, bírósághoz fordulás joga

A munka törvénykönyve szerint mind a munkavállaló, mind a munkáltató, továbbá a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezet a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményének megállapításával kapcso
latban a 289. §ban foglaltak szerint – azaz a munkáltató, az üzemi tanács vagy a szakszervezet a tájékoztatásra
vagy a konzultációra vonatkozó szabály megszegése miatt öt napon belül – bírósághoz fordulhat [Mt. 249. § (1)
bekezdés]. A bíróság tizenöt napon belül, polgári nemperes eljárásban határoz. A bíróság határozata ellen a köz
léstől számított öt napon belül fellebbezésnek van helye. A másodfokú bíróság tizenöt napon belül határoz [Mt. 289
§]. A bíróság megsemmisíti a választás eredményét, ha az eljárási szabályok lényeges megsértését állapítja meg.
Lényegesnek kell tekinteni azt a szabálytalanságot, amely a választás eredményét befolyásolta [Mt. 249 § (2) be
kezdés].

Milyen dokumentumokat kell elkészíteni a munkavédelmi képviselő választás során?

A választási bizottság munkáját módszertani anyagok és formanyomtatványok segítik. Az Országos Munkavédelmi
Bizottság ajánlása szerint a következő dokumentumok készülnek:
• Tájékoztató a választásról és választási bizottság létrehozásáról,
• Javaslat a választási bizottság első ülésének napirendjére,
• A választási bizottság forgatókönyve a választás lebonyolítására,
• Javaslat a munkáltató képviselőjével történő egyeztetés tartalmára,
• Javaslat a helyi szakszervezetekkel történő egyeztetés tartalmára,
• Tájékoztató a választás szabályairól,
• Tájékoztató a jelöltállítás szabályairól,
• Aláírásgyűjtő ív munkavállalói jelöltállításhoz,
• Nyilatkozat szakszervezeti jelöltállításról,
• Nyilatkozat jelöltlistára történő felvétel elfogadásáról,
• Jelöltlista,
• Felkérés a szavazatszedő bizottság munkájában való részvételre,
• Tájékoztató a szavazásról,
• Szavazólap minta a munkavédelmi képviselő választáshoz,
• Jegyzőkönyv a választásról (készíti a választási bizottság),
• Tájékoztatás a munkavédelmi képviselők választásának eredményéről.

Ezek a módszertani anyagok és formanyomtatványok letölthetők a következő linkről:
https//www.hrportal.hu/download/munkaltatoinyilatkozatok.pdf

5. Munkáltatók: felkészülés a munkavédelmi ellenőrzésre

E fejezetben segítséget szeretnénk adni a munkáltatóknak a munkavédelmi teendők közötti eligazodásban.
Feltételezésünk szerint – és Magyarországon ez a tipikus – a munkáltatói jogokat gyakorló személy általában nem
rendelkezik munkavédelmi végzettséggel. Ugyanakkor a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)
szerint: „A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé
nyeinek megvalósításáért.” [Mvt. 2. § (2) bekezdés]. „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés érdekében a munkáltató köteles… teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézke
dést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülménye
ket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására” [Mvt. 54. § (7) bekezdés h) pont].

Ezeknek az előírásoknak a munkáltató csak úgy tud eleget tenni, ha vagy ő megszerzi a szükséges munkavédelmi
ismereteket, vagy egy szakembert megbíz a munkavédelmi teendők ellátásával. Erre a munkavédelemről szóló
törvény is kötelezi: „A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói fel
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adatainak teljesítése érdekében… köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére vala
mennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket bizto
sítani… E foglalkoztatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót, az egészséget nem veszélyez
tető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége
alól.” [Mvt. 57. § (1)(2) bekezdés].

Összefoglalva, a munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségek olyan felelősséggel járnak, amelyet a
munkáltató teljességgel nem tudja másra áthárítani. Egy közigazgatási, szabálysértési, büntető vagy kár
térítési ügyben azonban döntő jelentőséggel bírhat, ha bizonyítani tudja, hogy az adott munkavédelmi
ügyben kellő gondossággal járt el. Nem elhanyagolható szempont, hogy a kellő gondossággal eljáró mun
káltatónak jó esélye lehet egy esetleges bírság elkerülésére is.

A kellő gondosság bizonyítása
A kellő gondosság bizonyításhoz önmagában nem elegendő az a tény, hogy a munkavédelmi feladatok ellátá
sához a munkáltató foglalkoztatott megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert, az illető munkájának
rendszeres ellenőrzésére is szükség van.

Ha ezt nem teszi meg, könnyen olyan helyzetbe sodorhatja magát, mint például az a munkáltató, akiről az Észak
Keleti Napló az alábbiak szerint számolt be 2018. január 14i „Ismét bíróság előtt a közmunkás halála” című cikké
ben. „Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében tárgyal csütörtökön,
másodfokon a Debreceni Törvényszék. A nyilvános tárgyaláson azzal a bagaméri tragédiával foglalkoznak, amely
ben egy közfoglalkoztatott meghalt, amikor ráomlott a homokfal Bagamérban, 2015 decemberében. Tavaly május
22én egy év fogházbüntetésre ítélték – két évre felfüggesztve – a munkáltatót.” (Ez az eset, bár nem az oktatási
ágazatban következett be, a tanulságai általános érvényűek.)
Megjegyezzük, hogy az oktatási ágazatban Magyarországon 2016ban két halálos munkabaleset történt!

Feltételezésünk szerint a munkáltató nem rendelkezik az általánostól mélyebb munkavédelmi ismeretekkel. Hogyan
várható el tehát tőle, hogy egy munkavédelmi szakember munkáját ellenőrizze? Ehhez szeretnénk segítséget adni, az
zal, hogy a felmerülhető egyes élethelyzetekhez (kiemelten a baleset kivizsgáláshoz, amelyre egy – önálló 6. – fejezetet
szentelünk) megadjuk azokat a fogódzkodókat, amelyeknek az ismerete és betartatása elvárható a munkáltatótól.

A szakmai anyag segítséget nyújt abban, hogy mit kell megkövetelnie a munkavédelmi szakembertől és a munkavál
lalóitól a munkavédelem és a balesetkivizsgálás területén ahhoz, hogy nyugodt lehessen a munkáltató lelkiismerete.

A munkavédelmi szakember kiemelt feladatai

Munkabiztonsági szaktevékenységnek nyilvánított feladatok elvégzése
• A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [Mvt. 21. § (3) bekezdés];
• Az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [Mvt. 23. § (1) bekezdés];
• Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [Mvt.

23. § (2) bekezdés];
• A megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [Mvt. 54. § (1) bek. g) pont, (6) bekezdés];
• Közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [Mvt. 54. § (2), (3), (8) bekezdés],
• Az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása [Mvt. 56. §];
• A munkabalesetek kivizsgálása [Mvt. 64. §; 65. § (1), (2) bekezdés];
• A külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, to

vábbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.

Munkabiztonsági szaktevékenységnek nem nyilvánított feladatok elvégzésében való részvétel
• Közreműködés a munkavédelmi oktatás elvégzésében [Mvt. 55. §];
• Közreműködés mentési terv készítésében [Mvt. 45. § (1) bekezdés].

A munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység fogalma

Az Mvt. egyes kiemelt fontosságú, a munkahelyi biztonságot és egészséget nagyban meghatározó, gyakran elő
forduló feladatok elvégzését képzettségi feltételhez köti. Ennek ismerete feltétlen fontos a későbbiek megértésé
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hez: „Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevé
kenységnek minősíthet.

A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott
munkavédelmi – a bányászat területén bányászati –, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat
pedig munkaegészségügyi [foglalkozásorvostan (üzemorvostan), munkahigiéné, közegészségtanjárványtan, megelő
ző orvostan és népegészségtan] szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.” [Mvt. 8. §].

Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe helyezése

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy az általa újonnan üzemeltetni kívánt veszélyes létesítmény, munkahely,
munkaeszköz, technológia már a kezdetektől kielégítse a munkavédelmi szabályokat. Ennek érdekében el kell vé
geztetnie egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a léte
sítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési és munkakörnyezeti feltételeknek. A vizsgálat meg
felelő eredménye esetén a munkáltató az üzemeltetést írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe
helyezés). Ezt az eljárást kell lefolytatni továbbá:
• a korábban üzembe helyezett munkaeszköz olyan áthelyezése, áttelepítése esetén, amikor az áthelyezés, át

telepítés az üzembe helyezési, üzemeltetési körülmények tekintetében lényeges változást okoz (áthelyezés);
• és olyan munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezésekor, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 na

pot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot
végeztek (újraindítás).

A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt
vehessenek az üzembe helyezésre vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

Gondoskodás a biztonságos műszaki állapot megőrzéséről

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a ve
szélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági
felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonat
kozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – főszabályként – szakirányú képzettséggel és
munkavédelmi szakképzettséggel is rendelkező személy vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illet
ve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálata ettől eltérő személyi feltételként csak
szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy által végezhető.

A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt
vehessenek az időszakos biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előze
tes megvitatásában.

Teendő a rendeltetésszerű használat ellenére kialakuló veszélyhelyzet esetén

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül el
lenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és
biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemelte
tését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiz
tonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. (Ez azt jelenti, hogy a két szaktevékenységhez
tartozó vizsgálat elvégzése ebben az esetben egymástól elválhat, azokat egymástól függetlenül el lehet végezni, de
az is előfordulhat, hogy csak az egyiket kell lefolytatni, például géptörés esetén csak a munkabiztonsági ellenőrzést.)
Az ellenőrzés folyamata egyebekben megegyezik az időszakos biztonsági felülvizsgálat folyamatával.

A bekövetkezett veszélyeztetésről, a vizsgálat eredményéről, illetve az elhárításra tett munkáltatói intézkedésről a
munkavállalókat közvetlenül vagy a munkavédelmi képviselőiket tájékoztatni kell.
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A megelőzési stratégia

A munkáltatónak rendelkeznie kell egy egységes és átfogó megelőzési stratégiával, amely kiterjed a munkafolya
matra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti
tényezők hatására. A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása mun
kabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt ve
hessenek a megelőzési stratégiára vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

A kockázatértékelés elkészítésének alapvető szabályai

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és
biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagok
ra és keverékekre, a munkavállalókat érő (testilelki) terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az érté
kelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulá
sát, (azaz a kockázatokat legalább az elfogadható értékűre csökkentik) és beépülnek a munkáltató valamennyi
irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegész
ségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban
(a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény) foglaltak szerint kell elvégezni. A munkáltató a kockázatérté
kelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányá
ban – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavédelmi képviselőt (bizottságot), annak hiányában a munkavállalókat a
kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól.

A kockázatértékelésnél meg kell becsülni (ha lehet mérni, kiszámítani) a sérülés, vagy az egészségkárosodás be
következtének valószínűségét és súlyosságát. Ez a két tényező együttes hatása jelenti a kockázat fogalmát. A
kockázatértékelés elvégzésének módjára nincs kötelezően előírt sablon. Ezért a fellelhető módszerek közül mindig
az értékelendő veszélyhelyzetekhez kell kiválasztani a legmegfelelőbbet. Az Mvt. azonban előírja, hogy a kocká
zatértékelésben az alábbiakra feltétlen ki kell térni:
• A későbbi azonosíthatóság érdekében fel kell jegyezni a kockázatértékelés időpontját, helyét és tárgyát, az ér

tékelést végzők azonosító adatait. Ebbe beletartozhat a munkáltató által a kockázatértékelést végző kíséretével
megbízott – a helyszínt jól ismerő – személy és a munkavédelmi képviselő adatai is;

• Helyszíni felméréssel azonosítani kell a veszélyeket, a veszélyeknek kitett személyeket, meg kell határozni a
létszámukat;

• Foglalkozni kell a kockázatot súlyosbító tényezőkkel. (Például ha a veszélyt a magasból történő leesés jelenti,
akkor súlyosbító tényezőként jelentkeznek az esési helyből kiálló betonacélok, amelyek azzal, hogy a leesőt
felnyársalhatják, a kockázatot jelentősen növelik.)

A kockázatértékelés legfontosabb elemei

A kockázatértékelés legfontosabb elemei: a kockázatok felmérése, kiértékelése és ezek alapján a szükséges
megelőző intézkedések meghatározása és végrehajtása. A kiértékelés során össze kell hasonlítani a tapasztalt
helyzetet az érvényben lévő szabályokkal. A meghozott intézkedések végrehajtásához meg kell határozni a
végrehajtásért felelős személyeket, illetve a végrehajtás határidejét.

A kockázatértékeléssel kapcsolatban külön jogszabályok további szempontokat határozhatnak meg. Természete
sen ezeket is figyelembe kell venni. Az elkészült kockázatértékelést ismertetni kell az érdekeltekkel (kockázatkom
munikáció).

Az oktatási ágazat kockázatértékelése

Az oktatási ágazatban általánosságban ülő és álló testhelyzetben, épületen belüli szellemi és könnyű fizikai munka
folyik. Ehhez a képernyős munkahelyek kockázata, ergonómiai, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés
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megterhelés hatása járul. A szakterület pszichés és pszichoszociális kockázati tényezői igen jelentősek. A testne
velés órák, a szaktárgyak tanítása, vagy például a csecsemő és kisgyermeknevelés során további kóroki tényezők
is előfordulhatnak. Ennek megfelelően baleseti egészségkárosodás (esés, elcsúszás, közlekedés), biológiai és
egyéb kóroki tényezők károsító hatása is lehetséges. A kézi tehermozgatás megnöveli a váz és izomrendszeri
megbetegedések kialakulásának gyakoriságát. Képernyő előtti munkavégzés esetén a látórendszert, a váz és
izomrendszert érintő túlzott megterhelések is gyakoriak. Előfordulhat kiégés és munkahelyi zaklatás is.

Az oktatási intézményekben az oktatási tevékenység során, valamint a tevékenység kivitelezéséhez szükséges
egyéb (mellékfunkciók kapcsán) veszélyes anyagok és veszélyes keverékek használata során a kémiai kóroki té
nyezőkre vonatkozó kockázatbecslést is el kell végezni. Ebben ki kell térni valamennyi tevékenységre és veszé
lyes anyagra/veszélyes keverékre, ami fellelhető az intézmény területén. A dokumentum elkészítésért, annak
meglétéért a munkáltató felel.

A kémiai kóroki tényezőkre vonatkozó kockázatbecslés elkészítéséhez és a további tevékenységekhez jó
segítséget nyújthat az Országos Kémiai Biztonsági Intézet által 2013ban kiadott „Útmutató az iskolai ké
miai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiai szertárak működtetéséhez” című kiadvány (szerkesz
tette: dr. Kozák Kristóf).

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató köteles írásban meghatározni. E feladat ellátása
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken használt egyéni védőeszközök biztonságos ál
lapotáról. Az egyéni védőeszközöket előzetes kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, a kockázatkezelés után
fennmaradó veszélyek elleni védelemre. Mivel az egyéni védőeszköz hatékonysága nagyban függ használójának
akaratától, fontos elv, hogy a védelmet elsősorban valamilyen műszaki intézkedéssel kell leküzdeni (kollektív/csopor
tos védelmet kell előnyben részesíteni). Egyéni védőeszközt csak más védelem hiányában, vagy kiegészítő véde
lemként szabad előírni. Az egyéni védőeszköz használatát munkavédelmi oktatás keretében meg kell tanítani a
munkavállalóknak, és a használatát meg kell követelni tőlük. Ha az egyéni védőeszköz védőképessége lecsökken, ki
kell cserélni. Az egyéni védőeszközt természetben kell biztosítani, helyette pénzbeli megváltás nem alkalmazható.

Egyes eljárásokat munkabiztonsági és/vagy munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősítő további
jogszabályok

A munkavédelmi szakember feladata az egyes külön jogszabályban meghatározott, munkabiztonsági szaktevé
kenységnek minősített feladatok ellátásában való részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésé
ben szükség szerinti közreműködés is.

Munkabiztonsági szaktevékenységet meghatározó további jogszabályok

Ezek alkalmazására az oktatási ágazatban ritkán fordul elő, de a szakoktatás részei lehetnek:
• Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi köve

telményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsMEüM együttes rendelet,
• Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet,
• A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelmé

nyeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMMESzCsM együttes rendelet,
• A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet.

A munkavédelmi szakember munkabiztonsági szaktevékenységnek nem minősülő főbb feladatai

Közreműködés a munkavédelmi oktatás elvégzésében
A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
• munkába álláskor,
• munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos mun

kavégzés követelményeinek változásakor,
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• munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
• új technológia bevezetésekor
elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új koc
kázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika
megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Az oktatás elméleti és gyakorlati oktatási részből áll. Az elméleti ismereti anyagban ismertetni kell a munkavéde
lem alapszabályait, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésnek az adott munkavállalókra,
tanulókra, hallgatókra vonatkozó szabályait (jogaikat és kötelességeiket) munkavégzésükhöz szükséges személyi,
tárgyi és szervezési feltételeket, különböző eljárási rendeket.

A gyakorlati oktatásban be kell mutatni az egyes veszélyes munkaeszközök kezelését, a megfelelő fogásokat,
amelyek biztosítják a balesetmentes munkavégzést. Ismertetni és gyakoroltatni kell az egyéni védőeszközök
használatát. Be kell mutatni a munkavállalóknak a munkakörnyezetet, beleértve az elsősegélyhelyet, a menekülési
útvonalakat, a tűzoltó berendezéseket, a potenciálisan veszélyes területeket (például nagyfeszültségű villamos
berendezések veszélyes közelségét). Az oktatást a munkáltató nagy tapasztalatú munkavállalójának és a munka
védelmi szakembernek közösen kell megtartania. Az oktatásnak kellő részletességűnek kell lennie, de nem kell
olyan dolgokra kitérnie, amiknek ismerete az adott képesítésű munkavállalótól elvárható.

Közreműködés mentési terv elkészítésében

Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások
nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá
a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel, mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges
személyeket ki kell jelölni. A mentési terv a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más
hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthető. A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett
munkavállalóval ismertetni kell. A mentési tervben meg kell határozni a munkahely potenciálisan veszélyes terüle
teit, a veszély jellegét, hatását, a menekülési utakat, a menekülési utakat jelző táblákat, a veszély leküzdésére
szolgáló eszközök használatát, helyét. A menekülés után szükség lehet egy biztonságos gyülekezési helyre, ahol
az elsősegélynyújtás biztosított, fel lehet mérni a munkavállalók esetleges sérüléseit, és hogy mindenki megmene
külte, vagy szükségese további sérültek felkutatása. Intézkedéseket kell tenni a fennmaradó veszélyek kezelésé
re (megszüntetés, elkerítés, őrzés), a veszély feléledésének megakadályozására.

6. Munkabalesetek és kivizsgálásuk

Baleset, munkabaleset, üzemi baleset, tanulói baleset

A munkavédelemben a legfontosabb cél a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése, rövi
den a megelőzés. Minden ennek van alárendelve: a munkavédelmi politika (stratégia), a jogalkotás, az állami irá
nyítás, az ellenőrzés és a statisztika is. A munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket is azért vizsgál
juk ki, hogy intézkedni tudjunk a hasonló esetek megelőzésére. Ennek a célnak eléréséhez azonban előzőleg tisz
tázni kellett a fogalmakat, meg kellett határozni a bejelentés, a kivizsgálás és a statisztika szabályait.

Az EU – és a tagállamok saját – munkavédelmi politikájának fő célja, hogy folyamatosan csökkenjen a
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések száma. Ennek megfelelően a nemzeti munkavédelmi politi
kákban (stratégiákban) kiemelt figyelmet kell fordítani a leggyakoribb veszélyforrásokra, valamint pontosan meg
kell határozni a leginkább veszélyeztetett tevékenységcsoportok, illetve munkavállalók és munkáltatók körét. Ez
utóbbi végrehajtására az EU egységes munkabaleseti és foglalkozási megbetegedési bejelentési szabályokat al
kotott meg, és (kötelező érvényű) rendeleteket adott ki. A bejelentett (megtörtént) eseteket elemezve, a tanulságo
kat leszűrve lehet és kell meghozni a hasonló eseteket megelőző intézkedéseket.
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Az egységes jelentési, kivizsgálási szabályok (szempontok) megalkotásához előzetesen szükség volt a tárggyal
kapcsolatos definíciók, fogalmak meghatározására.

Könyvünkben ugyanezt a kronológiát követjük: először az elengedhetetlenül fontos fogalmak meghatározását és
magyarázatát adjuk meg, majd a balesetek bejelentési, kivizsgálási kötelezettségére térünk át. Végezetül foglalko
zunk az oktatási ágazatnak a megelőzés szempontjából kiemelt fontosságú feladatával, a munkavédelmi szemlélet
kialakításának kérdésével.

A munkabalesetekkel, üzemi balestekkel, tanulói és gyermek balesetekkel (a továbbiakban: tanulói bal
esetek) kapcsolatos fogalmak és rövid magyarázatuk

A legfontosabb alapfogalom a baleset, mivel az összes többi meghatározás és szabály erre épül, ezért ennek a
fogalomnak részletekre (mondatrészekre) kiterjedő tárgyalása szükséges:

Baleset

Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy
aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illető
leg halált okoz. (Mvt. 87. § 1/A pontja szerinti meghatározás).

Baleset – „az emberi szervezetet ért” ellenpélda: ha a bekövetkezett eset nem károsítja az emberi szervezetet
akárcsak mentálisan (lelkileg) is, akkor az nem baleset, hanem káreset vagy úgynevezett kvázi baleset (majd
nem baleset). Azonban ezekkel az esetekkel is kell foglalkozni, mert tanulsággal szolgálhatnak a további megelő
zés szempontjából. Itt ugyanis az, hogy nem sérül meg senki rendszerint csak a véletlenen múlik. (Például nem
volt senki az épület előtt, amikor annak a tetejéről a szél lesodort egy cserepet, ami így a járdára esett.)

„egyszeri… hatás”:
Ha huzamosabb ideig éri az embert a károsító hatás, az nem baleseti sérülést, hanem megbetegedést okoz. Ha
valaki hosszú ideig dolgozik zajos munkahelyen és ennek hatására halláskárosodást szenved, az nem baleset,
hanem megbetegedés. Ha viszont egyszeri nagy erejű hanghatás (robbanás, villámlás döreje) miatt sérül a hallá
sa, akkor az a baleseti kategóriába tartozik. A meghatározásnak ez az eleme tehát a baleset és a megbetegedés
elhatárolását szolgálja, ennek a megkülönböztetésnek elsődleges oka, hogy a megelőzési stratégia általában kü
lönbözik egy megbetegedés, és egy baleset esetében.

„külső hatás”:
A károsodás oka, okozója a sérült szervezetétől független (külső) tényező. Ha a sérülés kialakulásában nem ját
szik szerepet semmilyen külső tényező, akkor nem beszélhetünk balesetről. Ez munkavédelmi szempontból igen
fontos, mivel el kell választani a „sorsszerű” – például szervi rendellenességek vagy a személy korának előrehala
dásából adódó hirtelen károsodásokat – azoktól, amelyek okozója részben vagy teljes egészében a munkakör
nyezet. Az előbbieket a munkáltató a legnagyobb jóindulata mellett sem tudja megelőzni, míg az utóbbinál intéz
kedéseket kell tennie, hogy a káros következmény ne alakulhasson ki.

A fentieknek megfelelően nem tekintjük balesetnek a szigorúan természetes okokból eredő károsodásokat, a
munkavégzés során kizárólag egészségügyi problémák, például szív vagy agyműködési zavarok esetleg egyéb,
hirtelen jelentkező egészségügyi problémák miatt bekövetkező eseteket, amelyek nincsenek egyértelműen össze
függésben a sérült (foglalkozási) tevékenységével. Ezek az esetek azonban csak egyéb, a munkavégzéssel
kapcsolatos okozati elemek hiánya esetén zárhatók ki a baleset fogalmából. Például, ha egy kőműves rosszul
lett (egészségügyi ok), és emiatt leesett az állványzatról (munkavégzéssel kapcsolatos okozati elem), akkor az
eset balesetnek minősül. Ennek magyarázata, hogy az esés ugyan nem feltétlenül következik be, ha a kőműves
nem lesz rosszul, azonban súlyosabb sérüléseket szerzett amiatt, hogy a földszint felett jóval magasabban elhe
lyezett állványzatról esett le. (A munkakörnyezet döntő hatással bírt a súlyosság kialakulásában.)

Oktatási ágazatra vonatkozó példa: egy tanár a székben ülve agyvérzést kap, és ennek következtében az asztalra
borulva meghal, az nem minősül balesetnek (hiszen a halált kizárólag belső ok idézte elő), viszont ha magas vér
nyomás következtében leesik a székéről, beüti a fejét az asztal sarkába, és a halálát az ütés (külső ok) okozta, az
balesetnek számít.
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„a sérült akaratától függetlenül”:
A baleset egyik legalapvetőbb kritériuma, hogy a sérült akaratától függetlenül következzen be az egészségkáro
sodás. A „sérült akaratától független” megfogalmazást abból az aspektusból kell vizsgálni, hogy mi volt a sérült
szándéka.

Egy sérüléssel, vagy halállal járó esemény minősítése, elbírálása során téves az a megközelítés, amely csupán
azért nem minősít egy eseményt balesetnek, mert a sérült a tevékenységét a biztonsági (munkavédelmi) előírások
szándékos, tudatos megszegésével végezte. A munkavédelmi szabályok szándékos megszegése nem jelenti egy
ben azt is, hogy a munkavállaló ezzel a saját, egészségkárosodását (sérülését) akarja elérni. A munkavédelmi
szabályok szándékos megszegése általában lustaságból, kapkodásból, rossz beidegződésekből stb. ered, ezek
célja nem a sérülés okozása, ennek megfelelően az egészségkárosodás nem a sérült akaratából következik be,
így balesetnek számít. A munkavállaló rendszerint tudja, hogy cselekedete szabálytalan és balesethez vezethet,
de bízik benne, hogy a nem kívánt sérülés nem következik be. A balesetkivizsgálók számtalan esetben szembe
sülnek azzal a védekezéssel, hogy „tudtuk, hogy nem teljesen szabályos, amit csinálunk, de mindig így csináltuk,
és soha nem volt még ebből baj”.

„hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be”:
Ahogy a fentiekben már részleteztem az „egyszeri hatás” okán, ez a megfogalmazás is a baleset és a megbetege
dés elhatárolását szolgálja.

„és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz”:
A definíció összefoglalja a lehetséges káros eredményeket is. Mintegy kiemeli – a triviális testi sérülésen felül – a
mérgezés és lelki sérülés lehetőségét is.

Példa a balesti mérgezésre:
A takarító egy iskolai mellékhelyiség tisztítása közben tévedésből hypót (nátriumhypokloritot) öntött a WC csészé
be, hogy eltüntesse a lerakódott vízkövet. Amikor rájött a tévedésére, ahelyett, hogy átöblítette volna a WC csé
szét, közvetlenül ráöntött sósavat. A fejlődő klórgáztól halálos mérgezést szenvedett.

Példa a balesetszerű lelki sérülésre:
Egy – egyébként egészséges – munkavállaló egy súlyos, vagy tragikus baleset láttán – aminek ő nem volt közvet
len érintettje – „csupán” a látvány hatására szívinfarktust kapott, és a helyszínen meghalt. Esetét a munkáltató (és
az eljáró hatóság is) munkabalesetnek minősítette.

A balesetek osztályozása: munkabalesetek, üzemi balesetek, tanulói balesetek

A baleset fogalmának tisztázása után foglalkoznunk kell azzal, hogy hogyan osztályozhatóak az oktatási ágazat
ban bekövetkező balesetek, és ezeknek milyen ismérvei (definíciói) vannak. Az elhatárolás a megelőzési, kártérí
tési okok, a sérült foglalkoztatásának típusa alapján történik. Az osztályozást azért kell elvégezni, mert a különböző
típusú baleseteknek mások a kivizsgálási, jelentési, dokumentálási szempontjai, szabályai.

Elsőnek tekintsük át a munkabalesetek ismérveit. Az Mvt. 87 §ának 3. bekezdése szerint:

Munkabaleset:
az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak
helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.” Ugyancsak munka
balesetnek számít az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről
a lakására (szállására) menet közben éri, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Fontos kiemelni, hogy munkabalesetnek – a fenti definíció szerint – csak a szervezett munkavégzésben résztvevő,
és így munkavállalónak minősülő egyén balesete minősíthető. Ennek alapján egy oktatási intézményben látogató
ként, szolgáltatást igénybevevőként, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt érő baleset nem tekinthető
annak. Ugyancsak nem minősülnek munkabalesetnek az otthon bekövetkezett, szabadidőben történt balesetek,
(például otthoni sportbalesetek) sem. Ennek magyarázata az, hogy ezek a tevékenységek nem a munkáltató ér
dekében történtek és nincs velük kapcsolatban a munkáltatónak megelőzési lehetősége sem.
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Tanulói balesetek a szakmai képzés során
A tanulói balesetek a főszabály szerint nem munkabalesetek, azonban ez alól a jog kivételt tesz, amikor az
Mvt. 87.§. 9. pontjának szövege kimondja, hogy a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a
szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jog
viszonyban a gyakorlati képzés során végzett munkát, szervezett munkavégzésnek kell tekinteni.

Mivel a törvény a „munkavállalót” a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyként defini
álja, az így bekövetkezett baleseteket munkabalesetnek kell minősíteni. Az Mvt. több helyen (így a munkabal
eset definíciójában is) a szervezett munkavégzésre hivatkozik, ezért szükséges volt ennek a fogalomnak a defi
niálása. Ez az Mvt. 87. § (9) bekezdésében történt meg. Ennek megfogalmazása egy hosszú felsorolást tartalmaz,
amiből most csak az oktatási ágazatra jellemző foglalkoztatási formákat ismertetem.

Szervezett munkavégzés
a munkaviszonyban, …a közalkalmazotti jogviszonyban… a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony ke
retében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hall
gatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, végzett munka,… valamint a közérdekű önkéntes tevé
kenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdemé
nyezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

A szervezett munkavégzés főbb jellemzői: a munkáltató utasítási joga, alá – fölé rendeltség, meghatározott helyen,
időben, általában a munkáltató által biztosított munkaeszközzel, munkabér fejében végzett munka. (A munkáltató
érdekében a munkavállaló a munkavégzőképességét ellenszolgáltatás ellenében „áruba bocsátja”.)

Társadalmi felelősségvállalás a munkájukkal kapcsolatban egészségkárosodást szenvedők kompenzációja

Az előzőekben láttuk, hogy a munkavédelem legfőbb célja a megelőzés. A megelőzés a jövőnek szól, azt kívánja meg
akadályozni, hogy egy megtörtént munkabalesethez, foglalkozási megbetegedéshez hasonló a jövőben bekövetkez
hessen. Egy megtörtént munkabalesetnek, illetve foglalkozási megbetegedésnek mindig van károsultja, elsődlegesen a
munkavállaló, akinek az eset testi, lelki, anyagi kárt okoz. A sérült hosszabb – rövidebb ideig vagy véglegesen elveszít
heti munkavégző képességét, megrokkanhat, de akár meg is halhat munkabalesete, foglalkozási megbetegedése kö
vetkeztében. Az ő konkrét esetét már nem érinti a jövőbeli megelőzés, viszont meg kell élnie a jelenben és a jövőben is,
amire jelenlegi helyzetében esetleg magától képtelen, vagy csak részben képes, ezért külső segítségre szorul. Ennek a
külső segítségnek intézményes formája a biztosítás. A biztosítási rendszer, a társadalmi felelősségvállalás elvén alapul.
kölcsönös felelősségvállalás intézményes keretei Magyarországon az egyik legveszélyesebb tevékenységnél, a bányá
szatban jelentek meg először. A rászorultak megsegítését célzó, első úgynevezett „bányatársláda” rendszer II. Ulászló
uralkodása idején, 1496ban jött létre. Ennek az volt a lényege, hogy ha egy bányász megbetegedett, balesetet szen
vedett, akkor innen kaphatott segélyt, ami részben a kieső jövedelmét pótolta, részben a gyógyítását (orvos, gyógyszer,
ellátás) támogatta. A munkaképtelenség elvesztése (például baleset következtében rokkanttá vált bányász) esetén egy
összegű végkielégítést vagy rendszeres nyugbért állapítottak meg a bányász részére. Később a más ágazatokban dol
gozó munkások is szakmai vagy területi alapon szerveződő önsegélyező egyesületeket hoztak létre.

A modernkori társadalombiztosítási rendszer különbséget tesz a támogatás mértékében aszerint, hogy a bekö
vetkezett baleset vagy megbetegedés a munkáltató érdekében végzett munka vagy egyéb élethelyzetben jötte
létre. Ennek megfelelően a (szervezett) munkával összefüggésben bekövetkezett károsodást kiemelt szinten
igyekszik kompenzálni. A kiemelten kompenzálandó esetek definiálására alkották meg az üzemi baleset fogal
mát. (Például üzemi baleset esetén fizetendő táppénz magasabb összegű, mint a „közönséges” táppénz). A ki
emelt támogatás az úgynevezett üzemi balesetek után jár a biztosítottnak.

Az üzemi baleset
„Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal
összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására
(szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat
közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A társadalombiz
tosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek számít az, amely a biztosítottat
keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatósá



32

gának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy
kezelésen történő megjelenésével összefüggésben érte.”
[1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) 52. § (1) bekezdés.]

Tanuló és gyermekbaleset (tanulóbaleset) fogalma
A tanulók és gyermekek nem vesznek részt a szervezett munkavégzésben, így társadalombiztosításuk nem a
saját munkájuk révén keletkezik, ezért balesetük a főszabály szerint nem minősül sem munka, sem üzemi
balesetnek (mint látni fogjuk a későbbiekben, ezen főszabály alól van kivétel). Ennek megfelelően a tanuló és
gyermekbalesetek definíciója is eltér a munka és az üzemi baleset meghatározásától.
„Tanuló és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy te
vékenység során éri, amikor a nevelésioktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete
alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is.” [2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (33) bekezdés]

Hallgatói, tanulói balesetre vonatkozó különös szabály
„Baleseti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít: a nevelési
oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban, gyakorlati oktatásban, gyakor
lati képzésben részesülő tanulójának (hallgatójának) az a balesete, amelyet gyakorlati képzés közben, vagy
ezzel összefüggésben szenvedett el.” [A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tör
vény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése]

Baleseti fogalmakat összevetve: a munkabalesetek és tanulóbalesetek fogalma elsősorban a megelőzéshez, az
üzemi baleseteké a társadalmi szolidaritáshoz kapcsolódnak, természetesen az esetek többségében ezek a fogal
mak egymást átfedik.

Az egészségkárosodás „besorolásának” első lépése:
Az esetekről először meg kell állapítani, hogy egyáltalán balesetnek minősülneke. Ahogy arról már az előzőekben
szó volt, nem minősül balesetnek az az eset:
• ami nem jár személyi sérüléssel;
• amiben a sérült szándékosan okozza magának a sérülést;
• amiben szigorúan természetes okokból erednek az egészségkárosodások;
• amiben nem baleset, hanem megbetegedés okozta az egészségkárosodást.

Amennyiben balesetről van szó, a következő lépés annak megállapítása, hogy a baleset melyik kategóriába (kate
góriákba) sorolható:
• munkabaleset,
• üzemi baleset (a társadalombiztosítási ügyintéző és a munkavédelmi szakember egyeztetése szükséges),
• tanuló és gyermek baleset,
• hallgatói baleset,
• egyéb (szabadidős, otthoni stb. baleset).

Példák az egyes esetek besorolására

Az idős tanár rosszullétre panaszkodik, a tanári szobába kísérik, ott lefekszik egy kanapéra, majd meghal, a kiér
kező mentők megállapítják, hogy szívinfarktus volt halálának oka.
Minősítése: nem baleset (természetes okokra visszavezethető eset)

Az egyik tanuló az emeleti ablakból kiejt egy vízzel teli üveget, az az egyik tanár és a diákjai közé esik, az udvar
ban, de senki sem sérül meg.
Minősítése: nem baleset („csak” majdnem baleset, vagy más néven „kvázi” baleset)

Egy iskolás gyerek nem szeretne egy ideig tornaórára menni, ezért ennek reményében a gyakorlati órán kala
páccsal szándékosan ráüt az ujjára.
Minősítése: nem baleset (szándékos sérülést okozott saját magának)
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Egy felsőoktatási intézmény egyik dolgozója éveken át radioaktív sugárzásnak volt kitéve. Bizonyítottan ennek ha
tására rákos beteg lett.
Minősítése: az eset nem baleset (hanem foglalkozási megbetegedés)

A takarítónő elcsúszik az iskolai lépcsőn és bokarándulást szenved.
Minősítése: munkabaleset és egyben üzemi baleset

Az iskola megengedte egy munkavállalójának, hogy az iskola személygépkocsijával járjon munkahelyéről haza. A
dolgozó eközben karambolozik, és megsérül.
Minősítése: munkabaleset és egyben üzemi (úti) baleset

Az egyik tanárt megüti egy szülő az iskolában. A tanár orrcsontja eltörik.
Minősítése: munkabaleset és egyben üzemi baleset (a tanár szemszögéből)

Az iskola gondnoka mérgében megüt egy tanulót. Az ütés erejétől a gondnok ujja eltörik.
Minősítése: munkabaleset, de nem üzemi baleset. (a gondnok részéről)

Az iskola gondnoka az intézmény gépkocsijával engedély nélkül, munkaidőben távozik. Útközben karambolban
megsérül.
Minősítése: munkabaleset, de nem üzemi baleset

Az iskola gondnoka súlyos alkoholos befolyásoltság hatása alatt, munkája közben elesik a lépcsőn és eltöri a lá
bát. A lépcső és a gondnok védőcipője kifogástalan állapotú.
Minősítése: munkabaleset, de nem üzemi baleset

Az óvoda egyik dolgozója munkájából hazafelé a legrövidebb úton saját kocsijával közlekedve karambolozik, és
agyrázkódást kap.
Minősítése: üzemi (úti) baleset, de nem munkabaleset

Egy munkavállaló egy korábbi balesetével kapcsolatban az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságá
nak az elbírálása céljából elrendelt orvosi vizsgálatra utazik, eközben baleset éri, és megsérül.
Minősítése: üzemi baleset, de nem munkabaleset

Az egyik gyesen lévő anyuka óvodába viszi a gyermekét. A folyosón elcsúszik és felhasad a homloka.
Minősítése: nem üzemi baleset és nem munkabaleset (nem munkavállalót ért a baleset, a szülő az óvodában lá
togatónak, szolgáltatást igénybevevőnek minősül)

Egy iskolás gyerek a folyosón kergetőzve elesik, és beüti a térdét.
Minősítése: tanulóbaleset (nem üzemi baleset és nem munkabaleset)

Egy szakképző iskolában a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzés során az egyik tanuló egy kalapáccsal
véletlenül saját kezére üt. Eltörik az ujja.
Minősítése: munkabaleset, tanulóbaleset és baleseti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából
üzemi balesetnek számít.

Munkabaleset kivizsgálása

Baleset estén elsődleges teendő

Baleset estén mindent megelőzően elsődleges teendő annak felmérése, hogy a veszély megszűnte, és a mentés so
rán nem leszneke aránytalanul nagy veszélynek kitéve a mentést végzők. Súlyos baleset esetén minden másodperc
drága lehet, ezért ezt a felmérést pillanatok alatt el kell végezni. Gondoljunk arra, hogy azzal nem segítünk a sérülten,
ha mi is megsérülünk, azzal csak a mentés további folyamatát akadályozhatjuk. Ha azt állapítjuk meg, hogy a súlyos
veszély továbbra is fennáll, akkor azt kell elsődlegesen megszüntetni és csak azután kezdhetünk a mentéshez. Például
ha egy áramütött sérült az áramkörben maradt, mert nem tudja elengedni a feszültség alatt álló vezetéket, akkor előbb
vagy le kell kapcsolnunk az áramkört vagy alkalmas eszközt kell használnunk, amivel a sérültet úgy tudjuk menteni (ki
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szabadítani az áramkörből), hogy eközben saját magunkat meg tudjuk védeni a súlyos sérüléstől. A sérült ellátásához
hozzátartozhat az elsősegélynyújtás, vagy szükség esetén mentőszolgálat, tűzoltóság (katasztrófavédelem), vagy
egyéb segítség hívása. (Pl. a 112es egységes európai segélyhívószám segítségével, amely ingyenesen hívható mind
vezetékes, mind mobiltelefonról, bárhol az Európai Unióban, sőt szinte az egész kontinensen, és ezen egyetlen hívással
elérhetőek a mentők, a rendőrség, és a tűzoltóság /katasztrófavédelem/.)

Ha a veszély a baleset bekövetkezése után továbbra is fennáll, akkor szükséges lehet a sérülten kívül a közelben tar
tózkodó munkavállalók, tanulók, hallgatók (összességében a munkavégzés hatókörében tartózkodók) menekítése is.
Ahhoz, hogy ez a menekítés gyorsan és szervezetten történjen, gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészsé
gét vagy biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén az érintett munkavállalók erről azonnal tájékoztatást
kapjanak, a munkát beszüntethessék és a munkahelyeket azonnal elhagyhassák, biztonságos helyre távozhassanak.

Ennek megvalósításához a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, a veszélyforrások hatására, továbbá a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel a munkáltatónak (előzetesen megírt) mentési tervvel kell
rendelkeznie, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölnie. A mentési terv biztonsági, tűzvédelmi, intéz
kedési vagy más hasonló tárgyú tervbe foglalva is elkészíthető. A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét min
den érintett munkavállalóval ismertetni kell. A veszélyeztetés foka vagy vonatkozó jogszabályi előírás által megkí
vánt időszakonként a mentést és a menekülést gyakorolni (gyakoroltatni) kell.

Összefoglalva, elsődleges feladat a jelenlévők biztonságának megteremtése. Csak ezután következhet minden
más feladat, például a balesethez tartozó bejelentési és kivizsgálási kötelezettségek teljesítése.

Jelentési kötelezettségek egy baleset esetén

Belső jelentés

A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet, a munkát közvetlenül irányító személynek hala
déktalanul jelenteni. Ennek oka az, hogy a munkát közvetlenül irányító személy rendelkezik mindazokkal a kom
petenciákkal, amelyekkel az esetlegesen fennálló további veszélyt meg lehet szüntetni. A munkavégzés helyén
utasítási jogköre van, a helyszínt, az alkalmazott technológiát, munkaeszközöket, azok működéséből adódó koc
kázatokat feltehetően jól ismeri, és ezek alapján elvárható tőle a szakszerű intézkedés. Másrészről valószínűsít
hetően ő a baleset helyéhez legközelebb tartózkodó vezető beosztású személy, így gyors beavatkozás is elvárha
tó tőle. Fontos, hogy az illető ezzel a feladatával tisztában legyen, ezért ezt a munkaköri leírásában is ajánlott fel
tüntetni, illetve erre a munkavédelmi oktatás keretében is ki kell térni.

Munkáltatói döntési kötelezettség: az eset balesetnek, azon felül munkabalesetnek
(tanulóbalesetnek) minősüle?

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott esetről meg kell állapítania, hogy az egyáltalán bal
esete, vagy sem. Ha baleset, akkor munkabalesetnek tekintie? Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a
jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell (későbbi feladat).

Azonnali jelentési kötelezettségek a hatóságok felé

A törvény (Mvt.) szövege szerint a munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a munkavédelmi hatóságnak
azonnal bejelenteni. Ez azt is jelenti, hogy ha a munkáltató minden kétséget kizáróan nem tudja megállapítani a
súlyos balesetről, hogy az nem munkabaleset, akkor azt munkabalesetnek kell tekintenie és azonnal jelentenie kell
a munkavédelmi hatóságnak, hogy az a számára kötelező vizsgálatot elkezdhesse. Ugyanakkor minden súlyos
balesetet jelenteni kell a rendőrhatóságnak is, hogy azok más személy szándékosságát, felelősségét, idegenke
zűséget vizsgálhassák.

A súlyosnak nem minősülő munkabaleset esetében nincs azonnali bejelentési kötelezettség, arról a hatóság a
balesetkivizsgálás lezárását követően megküldött munkabaleseti jegyzőkönyvből értesül. (A baleset bekövetkezté
nek időpontját követő hónap 8. napjáig kell a munkabaleseti jegyzőkönyvet megküldeni a baleset helyszíne szerint
illetékes munkavédelmi hatóságnak, feltéve, hogy a munkavállaló a munkabalesetéből kifolyólag több mint 3 mun
kanapig munkaképtelen volt.)
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Munkáltatói feladat a balesetkivizsgálás

A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell. Munkaképtelenséget
nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni. E szerint a munkaképtelenséget nem okozó munkabal
eseteket a munkáltatónak – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, munkabaleseti
nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie [217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 43. § (4) bekezdés].

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgá
lás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó
munkabalesetet köteles nyilvántartásba venni. A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a
munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti
egységénél különkülön vezetni kell. A munkabaleseti nyilvántartás vezetésének szabályai az Mvt. 64. § (3) és az
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. § (2), (3) bekezdéseiben találhatók.

Azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaké
pes, be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A három munkanapot meghaladó munkaképte
lenséggel járó munkabaleset vizsgálati dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal
kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.

A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, emailben vagy személyesen – haladéktalanul
be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: munkavédelmi
hatóság) felé, amely a bejelentést azonnal továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett mi
nisztériumnak. (Jelenleg – 2018 elején – a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Főosztályának.)

Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a sérült munkál
tatója a munkabaleset bekövetkezésekor nem azonosítható, a súlyos munkabaleset bejelentési kötelezettsége te
kintetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sérült munkavállaló munkáltatója az, aki a tevékeny
séget a munkahelyen ténylegesen irányítja. Amennyiben a munkáltató személye így sem állapítható meg, akkor a
munkáltatónak azt kell tekinteni, akinek a területén a munkavégzés folyik. E szabály alapján például egy intéz
ményfelújítás esetén az iskola fenntartója is az idegen munkavállalók tekintetében „munkáltatóvá” válhat, ha a
munkálatok megrendelésében, „ledokumentálásában” előzőleg nem voltak körültekintőek.

Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi hatóság megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt
a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni. Ha a balesetkori állapot megőrzése további súlyos ve
szélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt
vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni, olyan részletességgel, hogy az
zal a baleseti helyszín rekonstruálható legyen.

Súlyos munkabaleset
Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), az Mvt. 87. § (3) bekezdése szerint, amely
• a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül

a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülött
je halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

• valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű
károsodását okozta;

• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
• hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb cson

kulást okozott, illetve;
• beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
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A munkabaleset kivizsgálásának fő szabályai

A munkabaleset kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható (más megfogalmazásban okokozati össze
függésben levő) tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján a munkáltatónak intézkedéseket kell
tenni a hasonló munkabalesetek bekövetkezésének megelőzésére.

Minden munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a munkál
tatónak a balesetkivizsgáláshoz legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező személyt kell bizto
sítania. A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásá
ban. Az ügyben az elfogulatlan szakmai tudást a munkavédelmi szakembernek kell biztosítania (annak ellenére, hogy
ő vagy a munkáltató munkavállalója vagy külső megbízottjaként a munkáltatót képviseli), a munkavédelmi képviselő a
munkavállaló érdekeinek védelmében az eljárás jogszerűségét figyeli, másrészt helyismeretével segíti a kivizsgálást.
A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat or
vosa dönt, ennek előfeltétele, hogy tájékoztatást nyerjen a baleset részleteiről. Súlyos munkabaleset esetén viszont a
foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell vennie a kivizsgálásban.

A munkabaleset kivizsgálásának összefoglaló jelentése: a munkabaleseti jegyzőkönyv

A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket – ideértve a munkabalesetből eredő munkaképtelenségnek a későb
biekben megállapított időtartamát is, munkabaleseti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell rögzíteni.
Ha a sérült állapota vagy a munkabaleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet be
fejezni, akkor ezt a tényt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. Ebben az esetben, illetve ha az eredeti adatokhoz
képest bármiben változás következik be, akkor a jegyzőkönyvet a későbbiekben módosítani, kiegészíteni vagy
akár törölni is lehet, ezt a tényt az „adatszolgáltatás jellege” elnevezésű kódban kell jelezni. A jegyzőkönyvet el kell
látni a munkáltató által vezetett munkabaleseti nyilvántartás szerinti nyilvántartási számmal.

A jegyzőkönyvet minden sérültről különkülön, az 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet 4/a mellékletében meghatározott
formában, ugyanezen rendelet 5. mellékletében foglaltak alapján kell kiállítani. A jegyzőkönyv felvétele a balesetki
vizsgálás részét alkotja, tehát ezt is a munkavédelmi szakembernek kell végeznie. A jegyzőkönyvben a munkálta
tó, a munkavállaló és a munkabaleset adatait követően részletesen rögzíteni kell a munkabaleset leírását. A kö
vetkező blokkban meg kell adni a munkabalesettel kapcsolatos egyéb (előírt) információkat. A jegyzőkönyvben
rögzíteni kell a munkabalesethez vezető okokat, tárgyi, szervezési és személyi tényezőket és a hasonló balesetek
megelőzésére teendő intézkedéseket. A jegyzőkönyv elkészülte után azt alá kell írnia a készítőjének (a munkabal
esetet kivizsgáló legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakembernek), a munkáltatónak
(vagy az általa erre megbízott képviselőjének), a vizsgálatban résztvevő foglalkozásegészségügyi orvosnak és a
munkavédelmi képviselőnek. A munkavédelmi képviselő külön mellékletben észrevételt tehet a munkabaleset ki
vizsgálására és a munkabaleseti jegyzőkönyv tartalmára. Mivel minden munkabaleset kivizsgálása munkabizton
sági szaktevékenységnek minősül, tehát az egész eljárást munkavédelmi szakembernek kell végeznie, ezért a
balesetkivizsgálás további részleteinek ismertetésére itt nem térünk ki. (Bízva abban, hogy az illetékes szakember
ismeri, és alkalmazza is ezeket a szabályokat.)

A munkabaleseti jegyzőkönyv megküldése

A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a
jegyzőkönyvet az alábbi személyeknek, illetve hivatali szervnek:
minden munkaképtelenséget okozó baleset esetén
• a sérültnek, (halála esetén hozzátartozójának), ez azért fontos, mert a munkabalesetből származó munkakép

telenség esetén a munkavállaló távol marad a munkahelyétől, és erre az időre számára baleseti táppénz jár, ezt
a jogát pedig csak a jegyzőkönyv alapján tudja érvényesíteni;

• a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbizto
sítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (az előző bekezdésben leírt okok miatt);

A fentieken túlmenően:
• a halált, illetve a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munka

baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak (például ha a munkáltató székhelye Debrecenben
van, de a munkabaleset Pécsett következik be, akkor a Baranya megyei munkavédelmi hatóságnak);
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• külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerőkölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató mun
kavállalójának munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak. Itt a bal
eset helyszínéhez tartozó területi illetékesség nem érvényesíthető, ezért a munkáltató székhelye a meghatáro
zó a hatóság illetékességének meghatározásában;

• munkaerőkölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.

Súlyos munkabaleset esetén a munkabaleseti jegyzőkönyv beküldési határideje indokolt esetben 30 nappal meg
hosszabbítható.

A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek a munkavédelmi hatósághoz történő megküldésekor másolat
ban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat során összeállított teljes dokumentációt így különösen:
• a meghallgatási jegyzőkönyveket, fényképfelvételeket, videofelvételeket. („A munkabaleset kivizsgálása során

helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényké
pen, videofelvételen rögzíteni kell” [5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. számú mellékletének előírása.],

• az érintettek szakmai képzettségét igazoló dokumentumokat,
• a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot (például gépkezelői jogosítvány),
• az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot [Mvt. 49. § (1), (2), 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a

munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről],
• az üzembe helyezést dokumentáló iratot [Mvt. 21. §],
• időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot [Mvt. 23. §],
• a kockázatértékelést dokumentáló iratot [Mvt. 54. § (2) bekezdés],
• a belső szabályzatok vonatkozó részeit [Mvt. 56. §],
• a munkavédelmi oktatást igazoló dokumentumokat [Mvt. 55. §].

Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírásokat
teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatja.

A főszabálytól eltérő (különös, kiegészítő) szabályok azoknál a munkabaleseteknél, amelyek tanulókkal,
hallgatókkal történtek

Ha a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés során nem
a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. (Tehát neki kell a balesetet ki
vizsgálni, és a jelentési, nyilvántartási kötelezettségnek eleget tenni.) Ettől a szabálytól az intézmény és a foglal
koztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden tanulót ért munkabaleset esetén köteles a ne
velési, oktatási intézményt értesíteni, és annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.

Üzemi baleset kivizsgálása, jegyzőkönyv

A biztosított (társadalombiztosítási ellátásra jogosult személy) üzemi balesetnek minősülő munkabalesetéről nem
kell külön üzemi baleseti jegyzőkönyvet felvenni, ezt a munkabaleseti jegyzőkönyv helyettesíti. Ugyanakkor a
munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat ered
ményét „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”ben rögzíteni.

A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetek:
• az úti balesetek,
• a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, de nem munkavál

lalóként érő balesetek (például az egyéni vállalkozó, a munkáltató, a tulajdonos balesete),
• egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során a munkavállalót érő baleset.

Az üzemi baleset bejelentésére szolgálhat a munkabaleseti jegyzőkönyv, vagy az üzemi baleseti jegyzőkönyv, ez
utóbbiakat is a munkabalesetek bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell bejelenteni a társadalombiztosítási
szervhez [217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 43. §].

Tanulói és gyermekbaleset kivizsgálása, jegyzőkönyv

A tanulói és gyermekbaleset kivizsgálásáról a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI r. 169. §a rendelkezik, ez a munkabal
esetek kivizsgálásához, bejelentéséhez hasonló előírásokat határoz meg. A cél itt is természetesen a megelőzés,
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azaz a hasonló balesetek megelőzése, ezért a balesetkivizsgálás eredményeképpen meg kell a határozni a meg
felelő intézkedéseket. A munkabalesetek kivizsgálásához képest eltérések elsősorban abban mutatkoznak meg,
hogy a balesetjelentés amely szervek felé kell teljesíteni, illetve a súlyos balesetek meghatározása bizonyos pon
tokban eltér egymástól.

A nevelésioktatási intézmény feladata, hogy kivizsgálja és nyilvántartsa a tanuló és gyermekbaleseteket, teljesít
se az előírt bejelentési kötelezettséget.

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek
során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatá
sért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rend
szer segítségével kell nyilvántartani vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegy
zőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egyegy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivéte
lével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a
fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy pél
dányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát 10 évig a
kiállító nevelésioktatási intézményében meg kell őrizni.

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni,
akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

Amennyiben a tanulói vagy gyermekbaleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelésioktatási intézmény a rendel
kezésre álló adatok közlésével – telefonon, emailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intéz
mény fenntartójának. A súlyos tanulói és gyermekbaleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szak
képesítéssel rendelkező személyt kell bevonni (a súlyosnak nem minősülő kivizsgálásába is ajánlott). Annak, hogy
mi minősül súlyos balesetnek eltérő szabály vonatkozik munkabaleset, illetve a tanuló és gyermekbaleset eseté
ben. Az alábbiakban a súlyos tanuló és gyermekbaleset meghatározásánál ezeket az eltéréseket jelezzük.

Súlyos az a tanuló és gyermekbaleset, amely
• a sérült halálát (Halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven napon belül a

sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette) (A munkabalesetek esetében
ez az idő 1 évben lett meghatározva, illetve a sérült magzata vagy újszülötte halálát, önálló életvezetését gátló
maradandó károsodását okozó esetek is a súlyos munkabalesetek közé tartoznak.);

• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását (A munkabalese
tek esetében „a reprodukciós képesség” elvesztése is szerepel a fogalom meghatározásban);

• a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását;
• a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének el

vesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek);
• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását (Mun

kabalesetek esetében a megfogalmazás: „illetőleg elmezavart”) okozza.

A tanuló és gyermekbalesetek jelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos további szabályok

• Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik be, a jelentési köte
lezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.

• A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papíralapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül megküldi a
nevelésioktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító megyeszékhely szerinti járási hivatal
részére.

• A megyeszékhely szerinti járási hivatal az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartó
tól, a tankerületi központ a nevelésioktatási intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegy
zőkönyvet a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az oktatásért felelős minisztérium részére.

• A nevelésioktatási intézménynek lehetővé kell tennie az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, ezek hi
ányában a szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló és
gyermekbaleset kivizsgálásában.

• Minden tanuló és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek meg
előzésére.
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Üzemi balesetekhez kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások

Mint ahogy azt a fejezet elején is megállapítottuk, a balesetkivizsgálás elsődleges célja a hasonló balesetek meg
előzésére teendő intézkedések meghatározása és megtétele. A balesetek következményei azonban érintik a sérült
munkavállaló, a munkáltató és a balesetbiztosító (egészségbiztosító, nyugdíjbiztosító) érdekeit is.

A sérültnek a balesetből kifolyólag különböző típusú kárai származnak, ezek érintik a sérült testi, lelki egészségét,
egzisztenciáját, megélhetését. Mivel a munkavégzése a munkáltató, illetve a nemzetgazdaság érdekében történt,
az észszerűség azt követeli, hogy azok, akik részesültek a megtermelt haszonból, kockázatot is vállaljanak és
helyt álljanak a sérültnek a bekövetkezett káráért. Ez a helytállás az üzemi balesetek következményeinek „meg
térítésére” vonatkozik. Ez abból következik, hogy a balesetek üzemisége pont azt jelenti, hogy ezek a munkáltató
érdekében végzett munka, vagy a munkához tartozó, kapcsolódó valamilyen cselekedet közben következik be.

Az üzemi baleset sérültjének baleseti ellátás jár, aminek keretében folyósított táppénz magasabb összegű, mint a
„normál” táppénz. Azonban az egészségbiztosító nem fizet baleseti táppénzt, amikor a sérült tevékenysége nem a
munkáltató érdekében történt. Ilyen esetek: ha a baleset kizárólagosan a sérült ittassága, „fusizás”, „fekete fuvar”
(a munkavállaló a munkáltató engedélye nélkül magáncélra igénybe veszi az intézmény berendezéseit, vagy gép
járművét) vagy a sérült által kezdeményezett verekedés, játék közben következett be a baleset. (Ezek az esetek
nem tartoznak az üzemi balesetek fogalomkörébe, ugyanakkor munkabalesetnek minősülnek, mivel a jogalkotó
úgy ítélte meg, hogy a munkáltató ezeket megelőzhette volna, például rendszeresebb, szigorúbb ellenőrzéssel.)

Üzemi balesetekhez kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások

A társadalombiztosítási baleseti ellátórendszer az üzemi baleset sérültjének, és a foglalkozási megbetegedésben
szenvedőnek fokozott gondoskodást nyújt. Ezek az egészségbiztosítási baleseti ellátások az alábbiak:
• a baleseti egészségügyi szolgáltatás,
• a baleseti táppénz és
• a baleseti járadék.
Ebbe a körbe tartozik
• a (halálos üzemi baleset sérülje hozzátartozóinak járó) baleseti nyugellátás,
• a baleseti hozzátartozói nyugdíj (baleseti ideiglenes özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti árvael

látás, baleseti szülői nyugdíj).

A baleseti egészségügyi szolgáltatás

Az egészségbiztosítás baleseti egészségügyi szolgáltatása – az általános egészségügyi ellátás keretében nyújtott
ellátásokon túl – az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt szük
séges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati segédeszköz ja
vítási díjához nyújt 100%os mértékű társadalombiztosítási támogatást.

Baleset esetén kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre

Vannak olyan jogviszonyok, amelyek alapján a sérült kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult. (Nem
jár számára például baleseti táppénz.) Ebbe a körbe tartozik a nevelésioktatási és felsőoktatási intézmény, iskola,
iskolarendszeren kívüli oktatásban, gyakorlati képzésben részesülő – magyar állampolgár – tanulója, hallgatója is, aki
a gyakorlati képzés közben (például kötelező közösségi szolgálat) vagy ezzel összefüggésben balesetet szenved.

Baleseti táppénz

Az üzemi balesetként elismert balesettel, foglalkozási megbetegedéssel okokozati összefüggésben álló
keresőképtelenség idejére a sérült részére baleseti táppénz jár.

Baleseti táppénz csak akkor állapítható meg, ha üzemi baleseta foglalkozási megbetegedés tényét a baleseti táp
pénz megállapítására jogosult szervnek bejelentették, és ez a szerv az esetet üzemi balesetnek minősítette, és ezt
határozatában rögzítette (elismerte).
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Az üzemi baleseti táppénz egy naptári napra eső összege megegyezik táppénz alapjának naptári napi összegével,
azaz 100%ával.

Úti baleset esetén ez az összeg kisebb az előzőnél, ebben az esetben a sérült ennek az összegnek a 90%ára jogosult.

Baleseti járadék

Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében kialakult egész
ségkárosodása meghaladja a 13%ot, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg.

A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási betegség) okozta egészségkárosodás fokától függően, a
jelenlegi szabályok szerint a balesetet közvetlenül megelőző egy éven belül elért átlagkereset 830%a között alakul.

Baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a sérült üzemi baleset következtében elhalálozott, illetőleg bal
eseti táppénz folyósításának időtartama alatt nem az üzemi baleset következtében hunyt el.

Figyelem!

Fontos szabály, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény (baleseti táppénz, baleseti járadék) az
igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

A balesetmegelőzés oktatásának fontossága (munkavédelmi szemlélet kialakítása)

A balesetmegelőzés elsődlegességét vallja a munkavédelmi szakma, és ezt az elvet tükrözik az egyes jogszabá
lyok is, amikor kimondják, hogy:
Mvt. 14. § (1) „A munkavédelem irányításának keretében állami feladat…
d) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem ve
szélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása;”
Mvt. 52. § (1) „Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a
biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
(2) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján be
tölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a feladatkörében érintett
miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.”

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

27. § „A kémiai biztonság, illetőleg a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek helyes kezelésének alapel
veit, legfontosabb szabályait – különösen a veszélyes anyagok, a veszélyes keverékek felismerésére, az általáno
san használt veszélyes anyagok (keverékek) tárolására, felhasználására vonatkozó ismereteket – a Nemzeti Alap
tantervnek tartalmaznia kell.”

A nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében:
168. § (3) „A nevelésioktatási intézményekben
a) olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási for

mák kialakítására,
b) a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelésioktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell ala

kítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell adni a baleset
megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az
áramütés, valamint az esés témakörében,

c) fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését.

„Napo pedagógusoknak” program

Ebben a fejezetben számtalanszor említettük, hogy a balesetek kivizsgálása a megelőzést szolgálja. Nem lenne
teljes a téma tárgyalása, ha más balesetmegelőzési módszerről nem ejtenénk szót. Ennek jegyében ajánlunk egy,
az oktatásban felhasználható módszert szíves kipróbálásra.
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A balesetek megelőzését, mint célt sok féleképen el lehet érni, de fontosságára való tekintettel az Európai Unió is
kidolgozott egy módszert, ami már az általános iskolában segíti a tanulók egészséges életvitelre nevelését. Az
eszköz ingyenesen bevezethető bármely alapfokú oktatási intézményben, de használata nincs „felső korhatárhoz”
kötve, akár felnőttek munkavédelmi oktatásán is eredményesen alkalmazható. Fontosságára való tekintettel az
alábbiakban rövid ismertetőt adunk ehhez az oktatási eszközhöz, remélve, hogy ezzel is hozzájárulunk annak el
terjesztéséhez. Mottója lehetne ennek a módszernek John Stott gondolata: „Be akarsz vinni valamit egy társa
dalom tudatába? Vidd be az iskolába, és tíz év múlva a társadalmi gondolkodás része lesz az.”10

Az alábbiakban ismertetendő módszer megtalálható és ingyenesen letölthető a http://www.napofilm.net/hu/napo
forteachershttp://www.napofilm.net/hu/napoforteachers címről.

Napo pedagógusoknak

Napo figurája munkavédelmi kommunikációs szakemberek kis csoportjának eredeti ötlete nyomán született vála
szul a különféle kultúrákban élő, más nyelveken beszélő és eltérő gyakorlati igényekkel rendelkező dolgozó em
bereket egyaránt megszólítani képes, színvonalas és országoktól független információs termékek iránti igényre. A
filmeknek nem az a célja, hogy egyetlen témát átfogóan lefedjenek, sőt képző és oktatófilmnek sem tekinthetők.
Naponak és barátainak az a szerepe, hogy megnyerő karaktereken, szórakoztató történeteken keresztül, humor
ral és könnyed megközelítéssel kedvet csináljanak a munkavédelemmel való foglalatossághoz. „Biztonság és mo
soly” – ezzel járul hozzá NAPO a biztonságosabb, egészségesebb és jobb munkahelyek létrehozásához. A filmek
mindegyike több európai intézmény koprodukciója. A webhely kifejlesztését a spanyolországi Bilbaóban székelő
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség finanszírozta.

A Napofilmek a franciaországi Strasbourgban bejegyzett produkciós cég, a Via Storia, illetve az azokat európai
egészségügyi és biztonsági szervezetek, szakmai intézmények kis csoportja képviseletében finanszírozó és gyártó
Napo Konzorcium szellemi tulajdonában állnak. A konzorcium tagjai az AUVA (Ausztria), a DGUV (Németország), a
HSE (Egyesült Királyság), az INAIL (Olaszország), az INRS (Franciaország) és a SUVA (Svájc). Ezen túlmenően
az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a konzorcium képviseletében) a DGUVvel
megállapodást kötött a Napofilmek valamennyi EUtagállam, tagjelölt ország és EFTAtagállam nemzeti fókusz
pontjai részére történő sokszorosításról és továbbításáról.

A Napofilmek, illetve azok egyes jelenetei oktatás, képzés és figyelemfelkeltés céljából a Napo Konzorcium
előzetes engedélye nélkül, szabadon felhasználhatók.

10 Forrás: „Aracs” A délvidéki magyarság közéleti folyóirata VIII. évfolyam, 3. szám (2008. 08. 20., 23. oldal). John Robert Walmsley Stott
(1921. április 27. – 2011. július 27.) angol anglikán pap volt, akit a világi evangéliumi mozgalom vezetőjeként jegyeztek fel. 1974ben a
Lausanneszövetség egyik fő szerzője volt. 2005ben a Time magazin Stottot a világ 100 legbefolyásosabb emberei közé rangsorolta.

A Napo rajzfilmsorozat
egy jelenete
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Sosem lehet időben kezdeni: biztonság és egészségvédelem (munkavédelem) az általános iskolákban

Ahogy azt már az előző alcímekben is leírtuk, az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EUOSHA) a Napokonzorci
ummal együttműködve egy új projektet dolgozott ki, melynek célja, hogy az alapvető biztonsági és egészségvédel
mi ismereteket már az általános iskolás gyermekekkel is megismertesse. A „Napo pedagógusoknak” elnevezésű
kezdeményezés változatos oktatási segédleteket tesz letölthető formában hozzáférhetővé a tanárok, tanítók szá
mára. A program a 711 éves korosztályt célozza meg, főszereplője egy Napo nevű rajzfilm figura, aki interaktív
módon segít a biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó üzenetek közvetítésében. A program két egymásra
épülő részből áll, az első a 79, a második a 911 éves gyerekeknek szól.

A szabadon letölthető óravázlatok olyan területekkel foglalkoznak, melyekkel az általános iskolás gyermekek akár
otthon, a közterületeken, utakon, de akár az iskolában találkozhatnak. Ilyenek lehetnek például a különböző biz
tonsági jelzések. Ezeket az ismereteket a gyerekek ebben az életkorukban is tudják alkalmazni és hasznosítani,
de talán legalább ilyen fontos, hogy a későbbi munkavégzésükhöz kialakulhat bennük egy egészségtudatos
szemlélet.

A „Napo pedagógusoknak” felkészít a duális képzésre is (már bizonyos munkavédelmi tudattal, veszély felismerési
képességgel, biztonságtechnikai ismeretekkel kerülnek a tanulók a középiskolába vagy szakoktatásba).

A program hat óravázlatot tartalmaz, melyekhez tanári segédletek tölthetők le, a témához nyelvektől füg
getlen kisfilmek és források kapcsolódnak. A Napo segédanyag célja, hogy a pedagógus a témákat informatí
van és élvezetesen tudja átadni a diákoknak, az érdeklődés folyamatos fenntartásával. A tanítók számára ké
szült eszközöket úgy fejlesztették ki, hogy azok illeszkedjenek a meglévő tanrendi témákhoz, és kiegészítsék
azokat. A Napo figura segítségével a gyermekeket be lehet vonni az aktuális témák feldolgozásába és
könnyedén be lehet mutatni számukra az alapvető biztonságos és egészséget nem veszélyeztető tényezők
használatát.

Valamennyi tanulmányi csomag kiemeli a fő mondanivalót és a tanulási célokat, részletes leírást kínál a tanárok
nak a javasolt feladatokról és az azokhoz szükséges segédanyagokról, és egy tipikus, 45 perces tanórába készen
beilleszthető óratervmintával is segíti a felkészülésüket. A segédleteket tartalmazó csomagok javasolt óraterveket
kínálnak, amelyek segítségével megtanítható a 79 éves gyerekeknek a biztonság és egészségvédelem jelentősé
ge. Az informatív oktatási eszközök teljes körű instrukciókat, feladatjavaslatokat és ezekhez kapcsolódó, letölthető
segédanyagokat is tartalmaznak, ezáltal támogatást és iránymutatást biztosítva a tanároknak és nevelőknek arra
vonatkozóan, hogyan építhetik be a munkavédelem témaköreit meglévő tantervükbe. A rugalmas óravázlatokat
úgy alakították ki, hogy azok illeszkedjenek a meglévő tantárgyakhoz, és segítsék, illetve megerősítsék az ott taní
tottakat.

Napo egy rokonszenves rajzfilmfigura, aki segít a gyerekeknek a biztonsággal kapcsolatos témakörök átgon
dolásában, megértésében, valamint az azoknak megfelelő magatartás kialakításában.

Az óratervben szereplő alapvető biztonsági koncepciók némelyike összekapcsolható a már oktatott tantervvel. Az
anyagban számos nagyszerű ötlet található, amelyek segítségével be lehet építeni a biztonsági koncepciókat a
tanórába. E sajátos projekt önmagában is oktatható, de egy átfogóbb projekt része is lehet. A projekt összekap
csolható más tantárgyakkal, fő célja azonban az, hogy a kedves Napo filmeket felhasználva megtanítsa a gyere
keknek például a biztonsági jelzések különböző típusait, azt, hogy ezek mit jelentenek, és hogyan nyújtanak segít
séget a sérülések elkerülésében.

Egy teljes óraterv is elkészült, amely mintát ad arra, hogy miként lehet felhasználni ezeket az ötleteket. Ennek az
első fejezete áttekintést ad a tevékenységekről, célkitűzésekről és a tanóra lebonyolításához szükséges eszkö
zökről. Ezt követi egy három részre osztott, részletes óraterv mintája, amely többek között ötletet ad a tanulási te
vékenység bővítésére.
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Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhányat a „Napo tanároknak” eszköztárából:

Az első „tananyag” 79 éveseknek szól

Témája: Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzései

A gyermekek ebben a korban teszik meg az első lépéseket az absztrakt gondolkodás felé, ekkor kezd kialakulni az
érvelési készségük, és tanulási módszerüket illetően a megfigyelés mellett a nyelv és a logika is előtérbe kerül.
Kulcsfontosságú, hogy ebben az időszakban megismerkedjenek a biztonság és egészségvédelem alapjaival, hogy
biztonságos és egészséges szokásokat alakíthassanak ki.

Ez az eszköz az alapvető biztonsági jelzéseket mutatja be a gyermekek számára, megtanítva nekik a különböző
formájú jelzések felismerését és megkülönböztetését. Szórakoztató szerepjáték révén magyarázza el, hogyan se
gítik elő ezek a jelzések a biztonságunkat.

A Napo figyelemfelkeltő biztonsági jelzéseiről szóló első lecke a figyelmeztető jelzéseket és a tiltó jeleket mu
tatja be, a második lecke az elsősegély, rendelkező és menekülési jeleket ismerteti.

A témakörhöz kapcsolódó Napoklip bevezető jelleggel ismerteti a munkahelyen található egészségvédelmi és
biztonsági jelzéseket, illetve szimbólumokat.

A második tananyag 911 éveseknek szól

A gyermekek kilencéves korukban fontos fejlődési szakaszon mennek keresztül. Innentől kezdve képesek együtt
működően, csoportokban dolgozni egy projekt elkészítésén, illetve ekkor kezdik el megtanulni, hogyan dolgozza
nak önállóan többlépcsős feladatokon. Ekkor ismerkednek meg a tudományos gondolkodás alapjaival és az egy
szerűbb tudományos tényekkel is. Ha ekkor találkoznak a kockázatmegelőzés (munkavédelem) kultúrájával, meg
szerezhetik azokat az alapvető készségeket és ismereteket, amelyek révén a későbbiek során is biztonságban él
hetnek és dolgozhatnak.

A harmadik tananyag: Napo, a veszélyvadász

Ez az eszköz szórakoztató feladatokon keresztül mutatja be és magyarázza el a gyerekeknek, hogy milyen ve
szélyekkel és kockázatokkal találkozhatnak az iskolában és otthon, amelyek testi épségünkre és egészségünkre
lehetnek káros befolyással. Lehetőséget kínál arra, hogy megértsék saját felelősségüket a kockázatokkal és ve
szélyekkel kapcsolatban, és hogy felmérjék a kockázatok mértékét.

A tananyaghoz tartozó film bemutatja a veszélyeket és a legáltalánosabb munkahelyi kockázatok közül néhányat,
valamint azt, hogy az „Állj meg, gondolkodj és cselekedj!” elvének figyelembevételével csökkenteni kell a (mun
ka)balesetek számát és a (foglalkozási) megbetegedések előfordulását.

A harmadik tananyaghoz tartozik egy veszélyfelismerési plakát, címe: „Légy résen a Veszélyház építésénél!”

A tanulóknak az alábbi kép alapján kell válaszolniuk a következő kérdésekre:

Milyen kockázat található a képen? Magyarázd meg, hogy mi okozza! (A gyerekek nem látják a kivetített ábrán a
veszélyhelyzeteket mutató nyilakat, és számokat. A veszélyeket nekik kell megtalálni, és mibenlétüket elmagya
rázni.)
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A veszélyvadász plakát által bemutatott feladat megoldása
1) Munkás a tetőn (nincs kikötve), a kötél (ami a leesését megakadályozhatná) a kéményhez ki van kötve, de

a dolgozóhoz nincs csatlakoztatva – leesés kockázata.
2) Az eszközök, szerszámok, anyagok a tetőn nincsenek rögzítve, valószínűleg le fognak esni – ráeshetnek valakire.
3) Az egyik létrafok törött – leesés kockázata.
4) A létra egyik ága egyenetlen felületen billeg – leesés kockázata.
5) A létra egy másik ága egyenetlen felületen van megtámasztva (becsúszhat a deszkáról a gödörbe, vagy a

deszka eltörhet, a létra felborulhat) – leesés kockázata.
6) Napette az ablakon kihajolva tisztítja az ablakot (nincs leesés elleni védelme) – leesés kockázata.
7) A főnök telefonál az építkezés területén. Ez elvonja a figyelmét, és nem fogja olyan könnyen felismerni a

veszélyeket, elbotolhat, eleshet – botlás veszélye.
8) Az árok nincs megjelölve, korláttal körbevéve – beesés veszélye.
9) Napo nem viseli a munkához rendelkezésére álló megfelelő védőkesztyűt – kézsérülés veszélye.
10) Napo nem használja a rendelkezésére bocsátott hallásvédő eszközt – halláskárosodás veszélye.
11) Szikrák pattognak a gyúlékony folyadék közelében – tűz (és robbanás) kockázata.
12) A kábelben felbukhatnak, ráadásul szabálytalanul szigetelőszalaggal javították őket – áramütés és botlás veszélye.
13) A földön hagyott szerszámban (gereblye) felbukhatnak – botlás veszélye.
14) Egy munkás sövénynyírás közben egy faládán egyensúlyoz ahelyett, hogy megfelelő munkaállást hasz

nálna – leesés kockázata.
15) Ugyanez a dolgozó nem viseli a rendelkezésére álló megfelelő védőkesztyűt sem.
16) Veszélyesek a gyep közepén szétdobált korlátelemek, amelyekkel az árkot kellett volna körbe venni – fel

bukás veszélye.
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7. Amunkáltatókmunkaegészségüggyel kapcsolatos kötelezettségei

Munkáltatói feladatok munkahelyi egészségvédelem11 területén

A hazai munkavédelmi szabályozás szerint szervezett munkavégzés során – az Mvt. meghatározása szerinti – munkavé
delem a munkáltatók feladata. A munkaegészségügy (a munkahigiéné és a foglalkozásegészségügy) a munkabiztonság
mellett a munkavédelem része, így a munkaegészségügyi feladatok megvalósítása is a munkáltatók felelősségi és fel
adatkörébe tartozik, és kiterjed a munkavégzés egészséget nem veszélyeztető feltételeinek a kialakítására, a munkavég
zés egészségi követelményeinek a biztosítására és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos előírások teljesítésére.

A munkáltatók a munkaegészségügyi feladatok megvalósításához foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást
nyújtó szolgáltatók közreműködését kötelesek igénybe venni valamennyi munkavállalóra kiterjedően, valamint az
egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges munkahigiénés vizsgálatok
ról is intézkedniük szükséges.

A munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokban a foglalkozásegészségügyi alapszolgálatok
foglalkozásorvostan szakorvosai – illetve az Mvt. által nevesített egyéb szakképesítéssel rendelkező szakorvosok
– közreműködhetnek.

A munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatok:
• Közreműködés veszélyes létesítmény, munkahely, technológia üzembe helyezés előtti munkaegészségügyi

szempontú előzetes vizsgálatában. [Mvt. 21. § (3) bekezdés];
• Közreműködés soron kívüli munkaegészségügyi ellenőrzésében. [Mvt. 23. § (2) bekezdés];
• Részvétel a munkavállalók egészségét veszélyeztető kockázatok minőségi és mennyiségi kockázatértékelésé

ben. [Mvt. 54. § (1) bek. d – g) pontok, (2) bekezdés];
• Részvétel az egységes és átfogó megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakításában. [Mvt.

54. § (1) bek. g) pont, (3) bekezdés];
• Közreműködés az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kialakításában. [Mvt. 56. §].

A foglalkozásegészségügyi alapszolgálat közreműködése az egyéb munkaegészségügyi feladatokban kiterjed:
• a veszélyeztetés elkerülésére [Mvt. 40. § (1) bekezdés],
• a veszélyek megelőzésére, illetve károsító hatásuk csökkentésére [Mvt. 42. §],
• a veszélyforrásnak kitett munkavállalók védelmét szolgáló intézkedésekre [Mvt. 44. §],
• valamint a munkahelyi elsősegélynyújtás feltételeinek a biztosítására is. [Mvt. 46. §].

A munkahelyi egészségvédelem a munkaegészségügyi feladatok végrehajtását, kiemelten a kockázatértékelésen
alapuló megelőző intézkedéseket, a prevenciót szolgáló foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás biztosítását és
a munkahigiénés vizsgálatokat jelenti.

8. Kötelezettségek a foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatban

A foglalkozásegészségügyi alapszolgálat főbb feladatai

A foglalkozásegészségügyi alapszolgálat elsősorban preventív ellátást biztosít, mivel a munkáltató felelősségé
nek érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, az
egészségkárosodások megelőzésében, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített és egyéb felada
tokban. A foglalkozásegészségügyi szolgálat szervezeti és működési kereteit, a munkáltató feladatait, a foglal
kozásegészségügyi szolgálat által nyújtott szolgáltatások körét és igénybevételét, a munkavédelmi hatóság el
lenőrzési jogkörét, a munkahigiénés tevékenység formáit stb. külön jogszabályok12 határozzák meg.

11 A munkahelyi egészség védelme mellett a foglalkoztatás szociális dimenzióit (szociális munkavédelem), a munkahelyi egészség és munka
végző képesség (work ability) megőrzésének, az egészségfejlesztésnek és a munkahelyi jóllétnek (wellbeeing) az egymásra épülő és
egymást kiegészítő rendszerét is számításba kell venni.

12 Eütv. 5354.§, Eüatv. 17.§, Mvt. 8. §, 8. § (1)(2) bekezdések, 89/1995. (VII. 14.) Korm. rend. 27/1995. (VII. 25.) NM rend.
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A foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás tevékenysége a szabályozás és a funkciók tekintetében elkülönül:
• Egészségügyi, főként a munkahelyi kockázatbecslést szolgáló klinikai (orvosi) feladatokra (munkaköri/szak

mai/egészségi alkalmassági vizsgálatok és véleményezés, orvosi beutalás, foglalkozási megbetegedések és
fokozott expozíciós esetek kivizsgálása és bejelentése, orvosi elsősegélynyújtás, védőoltások beadása, egész
ségügyi tanácsadás stb.);

• Munkahigiénés tevékenység végzésére, ami a munkáltatók kockázatkezelési és kockázatkommunikációs fel
adataihoz kapcsolódik (munkahigiénés vizsgálatok, munkahelyi monitorozás, munkahelyi üzemhigiénés szemle
és vizsgálat, intézkedések az egészségkárosodások elkerülésére és a kockázatok csökkentésére, tájékoztatás,
felvilágosítás, tanácsadás, konzultáció a munkavállalók és képviselőik számára stb.).

Munkahigiénés vizsgálatok, munkakörnyezeti és biológiai monitorozás

A munkáltatóknak gondoskodni kell az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követé
séhez szükséges munkahigiénés vizsgálatokról13 – azaz a megengedett értékkel szabályozott munkahelyi kór
oki tényezők munkakörnyezeti műszeres vizsgálatáról és a biológiai expozíciós és biológiai hatás mutatók
(BEM és BHM) vizeletből és vérből történő – kimutatásáról és értékeléséről.

A munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok kiterjednek:
• a munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés) mennyiségi és

minőségi vizsgálatára,
• a munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül a zajszint, az infra és ultrahang szintek, az egész test rezgésterhe

lés, a kézkar rezgésterhelés, a megvilágítás jellemzői, az elektromágneses tér jellemzői, a magas légköri nyo
máson végzett munka, az ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek meghatározására,

• a zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározására,
• a fizikai megterhelésigénybevétel vizsgálatára.

A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata – külön jogszabályban14 meghatározott expozíciós mutatók alapján – 24
vegyi anyagra történik.

A biológiai expozíciós/hatás mutatók vizsgálata hazánkban – az EUban alkalmazott 6070 vegyi anyaggal szemben
– a következő 24 vegyi anyagra kötelező: anilin, arzén, benzol, dimetilformamid, etilbenzol, fenol, fluorid vegyületek,
halotán, higany (szervetlen), kadmium, króm, kobalt, nHexán, nikkel, nitrobenzol, ólom (szervetlen), pentaklórfenol,
szelén, szénmonoxid, szerves foszforsavészter tartalmú peszticidek, sztirol, toluol, triklóretilén, xilol.

A munkahelyi monitorozás célja az expozíciós források felderítése és a fokozott expozíciós esetek, mérgezések és
foglalkozási megbetegedések megelőzése. A munkakörnyezeti monitorozás15 a munkatér levegőjében lévő veszé
lyes vegyi anyagok (átlagos, csúcs és maximális) koncentrációjának a mérését és a megengedett határértékekkel
való összevetését jelenti.

A biológiai monitorozás, a biológiai expozíciós és hatásmutatók (BEM és BHM) vizsgálata révén a biológiai mintá
ban (vizeletben, vérben) a különböző expozíciós utakon (belégzéssel, bőrön vagy a tápcsatornán keresztül) a
munkavállaló szervezetébe jutott vegyi anyag összdózisának a mennyiségi jellemzésére, a szervezet valós expo
zíciójának a kimutatására szolgál.

A biológiai monitorozás során a vizelet és a vér mintavételének protokollja és ideje (például műszak előtt, műszak
után vagy munkahét után) is meghatározott, továbbá az is előírt feltétel, hogy a vizsgálatokba csak egészséges
munkavállalók vonhatók be.

A kétféle monitorozás egymás kiegészítésére és nem helyettesítésére szolgál.

13 89/1995. (VII. 14.) Korm. rend. 2. § (8) bekezdés és 1. mell. 1.2.
14 25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM e. rend. 1. sz. mell. 1.1. – 1.2. és 2. sz. mell.
15 25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM e. rend. 3. § f) és u) –v)
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A megelőzés három szintje16

A munkahelyi elsődleges megelőzés (primer prevenció) a legeredményesebben a kollektív műszaki, munkaszer
vezési intézkedések és az egyéni védőeszközök együttes alkalmazásával valósítható meg, hogy az egészségká
rosító hatások ne vagy csak hatástalan állapotban érjék el a munkavállalókat. A primer prevenció klinikai, orvos
szakmai támogatása főként az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok17 és (a foglalkoztatás feltételeként
és egyéni védelemként) a munkakörhöz kötött védőoltások18 révén valósul meg.

A munkahelyi egészség védelmének és megőrzésének alapvető feltétele, hogy a munkavállalók megterhelésigénybe
vétele optimális szinten legyen. A vizsgáló orvosnak ehhez nemcsak az összmegterhelést, hanem a munkavállaló
egészségi állapotát és munkavégző képességét is ismernie kell, hogy meg tudja becsülni és véleményezni az alkal
masságot. A munkaköri alkalmassági vizsgálat annak a megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és
munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és
annak képese megfelelni anélkül, hogy önmaga, mások vagy utódai egészségét, testi épségét veszélyeztetné.

A munkahelyi másodlagos megelőzés (szekunder prevenció) az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok
során felismert foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek19 kezelése mellett célzott orvosi
szűrővizsgálatokat is jelent (kiemelten: a vastagbéldaganat, az emlő és méhnyak rák, a kardiovaszkuláris meg
betegedések stb. kiszűrését). A biológiai monitorozás is a szűrővizsgálatok körébe sorolható, mivel az intézkedést
igénylő fokozott expozíciók forrásaira hívja fel a figyelmet.

A foglalkozási megbetegedés a foglalkozás gyakorlása során keletkező olyan egészségkárosodást jelent, amely
a munkavégzés során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezet
hető vissza, illetve a munkavállaló nem optimális igénybevételének a következménye.

A fokozott expozíció nem betegség, a munkavállaló szervezetében a meghatározott biológiai határértéket megha
ladó vegyi anyag koncentrációt/mértéket jelenti, illetve zaj esetében (4000 Hzen a 30 dB feletti) halláscsökkenésre
hívja fel a figyelmet. A fokozott expozíció egy olyan állapot, ami jelzi a megelőző intézkedések szükségességét a
foglalkozási megbetegedések megelőzése végett. (Kivételt képeznek a kumulálódó nehézfémek, mint az ólom, hi
gany, kadmium, valamint a fokozott zajexpozíció és a tömeges fokozott expozíció.)

A gyakorló orvos a tevékenysége körében észlelt foglalkozási megbetegedést vagy annak gyanúját, a foglalkozási
eredetű heveny vagy idült mérgezést, illetve a fokozott expozíciót a munkáltató telephelye szerint illetékes – fővá
rosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához, mint – munkavédelmi hatósághoz köteles bejelenteni, majd a ki
vizsgálás és elfogadás után nyilvántartásba venni.

A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének kivizsgálá
sába az orvos végzettségű kormánytisztviselő20 mellett bevonja a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosát, a
munkáltató megbízottját, a munkavédelmi képviselőt is, de más hatóságot, illetve intézményt is megkereshet. A
bejelentés teljeskörűségét, szakmai megalapozottságát a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi szerv21 bí
rálja el, majd a betegség foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról tájékoztatja a munkavédelmi ható
ságot, aki értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet/egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró hivatalt.
A munkavédelmi hatóság a vizsgálati és a bejelentő lap egyegy példányát megküldi az érintetteknek és szükség
esetén intézkedik a munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetése érdekében.

A munkahelyi harmadlagos megelőzés (tertier prevenció) körébe a foglalkozási gondozás és a rehabilitációval
kapcsolatos tevékenység értendő. A megváltozott munkaképességű (mozgáskorlátozott, egyéb testi fogyatékos
sággal élő) munkavállalók foglalkoztatása során szükséges adaptációs intézkedések22 – a fizikai környezet il
lesztése az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz – is ebbe a körbe sorolhatók.

16 Munkaegészségtan 3. átdolgozott és bővített kiadás, Medicina Zrt. Budapest, 2010., Szerk.: Ungváry Gy. és Morvai V., in: 157161. alapján
17 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
18 61/1999. (XII. 1.) NM rend. a 18/1998. (VI. 3.) NM rend. és az évenkénti EPINFO meghatározása szerint
19 27/1996. (VIII). 28.) NM rendelet meghatározása szerint
20 Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelmi Főosztály
21 Országos Közegészségügyi Intézet – Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Igazgatóság
22 Mvt. 19. § (3)(4) bekezdései alapján
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A munkahelyi kockázatok megelőzésére vagy csökkentésére tett valamennyi intézkedés megelőzésnek23 minősül.
Az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munka
szervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására is.

A munkavállalók foglalkozási egészségének veszélyei24 és kockázatai25

A munkavállalók életük jelentős részét a munkahelyen töltik különböző egészségkárosító hatásoknak/expozíciók
nak kitéve.

A munkavállalók munkahelyi (foglalkozási) egészségére nézve veszélyt jelenthetnek:
• A munkakörülményekből adódó hatások, kiemelten a balesetveszély, de a kedvezőtlen klímafeltételek, a nem

megfelelő megvilágítás, az elégtelen higiénés feltételek stb. is;
• A munkavégzés túlzott mechanikai, élettani, idegi és lelki megterhelése – igénybevétele;
• A munkakörnyezeti hatások, a fizikai (zaj, rezgés, sugárzás), a kémiai, a biológiai, az ergonómiai és a pszicho

szociális egészségkárosító kóroki tényezők.

A veszély, a veszélyes, a veszélyforrás, a kockázat fogalma az európai munkavédelmi szabályozás alapján került
be a hazai jogszabályokba:

Veszély: önmagában egy potenciális kórokozó tulajdonság vagy képesség, ami kár, sérülés, egészségkárosodás,
egyéb veszteség forrása lehet. [EU Bizottság meghatározása]

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, bioló
giai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi
épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve. [Mvt. 87. § (11) bekezdés]

Veszélyes anyag/keverék: minden anyag vagy keverék, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén ve
szélyforrást képviselhet [Mvt. 87. § (12) bekezdés].

A Kbt. 1.§ c) pontja szerint veszélyes anyag: valamennyi, a 3. § alapján veszélyesként osztályozott anyag, illetve
a d) pontja szerint veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az
osztályozás során veszélyes besorolást kap. A 3.§ értelmében: „veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a
keverék, amely a CLP szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe be
sorolható.

Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a
munkát végző, vagy a hatókörében tartózkodó személyre veszélyt, ártalmat jelenthet (a fizikai veszélyforrás, a
biológiai veszélyforrás, a veszélyes anyag, a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel) [Mvt. 87. § (13)
bekezdése alapján].

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának
együttes hatása [Mvt. 87.§ 1/F) bekezdés].

Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés,
munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra
adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomati
kus) megbetegedés következhet be [Mvt. 87. § 1/H) bekezdés].

A vegyi anyagok tekintetében a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM  SzCsM
együttes rendelet meghatározásai az irányadók, miszerint a:
• Veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása.[R. 3.§ g) pontja];
• Kockázat: a veszély megvalósulásának a valószínűsége [R. 3.§ h) pontja];

19 Mvt. 87. § 2/A. értelmében
20 ILO, EU Bizottság, EUOSHA, Mvt. 87. § 1113. szerinti meghatározások figyelembe vételével
21 Mvt. 87. § 1/F. és a 25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM e. rend. 3. § h) pontja alapján
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• Egészségkárosító kockázat: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határ
értéket vagy határérték hiányában a munkáltató által a biztonsági adatlapok valamennyi adatának figyelembe
vételével végzett kockázatbecslés a kockázat mértékét csökkentendőnek jelzi [R. 3. § n) pontja];

• Kockázatértékelés: az expozíció okozta hatás összehasonlítása a méréssel vagy becsléssel nyert expozíció –
determinisztikus anyagok esetében – küszöbkoncentrációjával, illetve sztochasztikus anyagok esetében a 10
mikrorizikót jelentő úgynevezett. eltűrhető kockázati szinttel [R. 3. § p) pontja].

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet meghatározása szerint:
• Egyéni kockázati szint: foglalkozási eredetű daganatos megbetegedésnek egy adott munkavállalót érintő elő

fordulásának valószínűsége [R. 2. § k) pontja];
• Populációs szintű kockázat: foglalkozási eredetű daganatos megbetegedéseknek egy meghatározott népes

ségcsoportban való előfordulásának valószínűsége [R. 2. § l) pontja];
• Eltűrhető szennyezettség: az a koncentráció, amelyben a rákkeltő okozta daganatos megbetegedés kockázata

valószínűleg nem nagyobb, mint 1:105 (10 mikrorizikó) [R. 2. § n) pontja];
• Egészségkárosító kockázat: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határ

értéket, vagy határérték hiányában a munkáltató által végzett kockázatbecslés az eltűrhetőnél – 1:105 szintűnél
– nagyobb kockázatot jelez [R. 2. § r) pontja].

(Megjegyzés: Iskolákban nem használható foglalkozási rákkeltő anyag.)

A veszély tehát egy önmagában létező, de nem aktív, csak potenciális károsító hatást jelent a munkavállalóra néz
ve, míg a kockázat aktív, minden esetben valamilyen cselekvéshez, tevékenységhez, munkavégzéshez köthető.

A kockázat alatt a veszélyhelyzetben bekövetkező sérülés vagy egészségkárosodás valószínűségének és súlyos
ságának együttes hatása értendő. Kockázat lehet valamilyen sérülés, munkabaleset, mérgezés vagy különböző
egészségkárosodás, foglalkozási megbetegedés.

A kockázatértékelés26 a munkahelyi veszélyekből fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének a fo
lyamata. Ez a munka (munkavégzés, munkakörülmények, munkakörnyezet) összes aspektusának szisztematikus,
rendszerszerű vizsgálatát jelenti, amelynek során áttekintésre kerül, hogy mi okozhat sérülést vagy kárt, kiküszö
bölhetőke a veszélyek, és ha nem, akkor milyen megelőző vagy védőintézkedéseket kell, vagy kellene tenni a
kockázatok megfelelő kezelése érdekében. A kockázatértékelés egy olyan cél, feladat és módszer is egyben, ami
egyrészt a munkahelyi egészségvédelem kulcsa, másrészt a megelőzési stratégia alapja.

A kockázatok munkaegészségügyi szempontú minőségi és mennyiségi értékelése kiterjed a munkavállalók egész
ségét veszélyeztető valamennyi tényezőre. Azonosítani kell nemcsak a várható veszélyeket, hanem a veszélyez
tetettek körét is, meg kell becsülni a veszélyeztetettség mértékét és gondoskodni szükséges a munkahigiénés
vizsgálatok elvégzéséről is. A munkahelyi kockázatkezelés során elsődleges a veszély megszüntetése vagy elfo
gadható szintre csökkentése. Ha ez nem lehetséges, akkor a potenciális kockázatokat kell számba venni, becsülni,
kezelni és megfelelő módon közölni (kockázat kommunikáció) valamennyi érintett személlyel a hatékony együtt
működés és az eredményes megelőzés érdekében.

A foglalkozásegészségügyi szolgálat ellenőrző tevékenysége

A foglalkozásegészségügyi szolgálat (szolgáltató) a munkaegészségügyi feladatok, az egészségvédelmi követel
mények végrehajtása, a megvalósítás ellenőrzése, az egészség és a munkavégző képesség megőrzése során
együttműködik a munkáltatóval, a munkabiztonsági szakemberekkel, valamint a munkavállalókkal és képviselőik
kel is.

26 A 89/391/EGK Keretirányelv a kockázatértékelést a megelőzés módszereként vezette be, de egyedi irányelvei a kockázatelemzés
(kockázatbecslés – kezelés – kommunikáció) elvét és gyakorlatát alkalmazzák. Az Mvt. kockázatértékelést ír elő (ami tartalmilag
kockázatbecslést és kockázatkezelést jelent), a kockázatkommunikáció részletes szabályait az egyes végrehajtási rendeletek tartalmazzák.
A munkahelyi kémiai biztonsággal, a foglalkozási rákkeltőkkel kapcsolatos jogszabályok a vegyi anyagokra a kockázatelemzést teszik
kötelezővé.
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1. A szolgáltató és a munkáltató együttműködése megvalósul:
• Az alapszolgáltatás megszervezése, a tevékenységek (A – B – C – D) foglalkozásegészségi osztályba

sorolása;
• A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének írásos szabályozása, lebonyolítása és a helyszíni tájékozódás;
• Munkahigiénés vizsgálatok elrendelése, a munkakörnyezeti és a biológiai monitor működtetése;
• Az egyes munkaegészségügyi szaktevékenységek végzése;
• A foglalkozási megbetegedések felkutatása és kivizsgálása, a fokozott expozíciós vizsgálatok elrendelése és az

eredmények értékelése, valamint a megelőző intézkedések kezdeményezése;
• A jelentésekhez, a tájékoztatókhoz szükséges adatok biztosítása, a változások folyamatos jelzése;
• A foglalkozási rákkeltők nyilvántartása és adatszolgáltatása;
• A munkavédelmi hatóság általi ellenőrzések és intézkedések során.

2. A szolgálatok tájékoztatási, tanácskozási, konzultációs és egyéb kötelezettsége kiterjed:
• A munkavégzés, a munkakörülmények és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásaira;
• A munkaköri alkalmassági és egyéb vizsgálatok rendjére, eljárási szabályaira;
• A foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek előfordulására;
• Az egyéni védőeszközök kiválasztására, használatára és viselésére;
• A munkakörhöz kötött (és egyéb) védőoltásokkal kapcsolatos feladatokra;
• Az elsősegélynyújtás megszervezésére (személyi, tárgyi, szervezeti feltételeinek a biztosítására is);
• A foglalkozási gondozásra, a rehabilitációra, az egészségügyi tanácsadásra;
• A munkahelyi üzemhigiénés szemlék tapasztalataira;
• A munkavédelmi hatósági ellenőrzések munkaegészségügyi vonatkozásaira.

3. A munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata

A foglalkozásegészségügyi alapszolgálat kötelező munkahelyi ellenőrzési feladata – a jogszabály szerinti27 mun
kahigiénés tevékenység részeként – a „munkahelyi (üzem) higiénés vizsgálat”.28

A meghatározott gyakorisággal (lehetőleg évente) vagy változás bekövetkezésekor soron kívül végzett vizsgálat a
gyakorlatban az egészségkárosító kockázatok kezelésére (főként a csökkentésére) szolgáló intézkedések ellenőr
zésére irányul, olyan helyzetfelmérést jelent, amelynek eredményeképpen szükség esetén kezdeményezhető a
megelőző intézkedések módosítása, hatékonyságuk javítása vagy további intézkedések bevezetése is.

A munkahigiénés szemle protokollja magába foglalja az egyes jogszabályok szerinti általános (például ergonómiai
követelmények, egyéni védelem stb.), a létesítéssel kapcsolatos előírások (például zárt, telepített munkahelyek ki
alakításának és a szabadtéri munkahelyek feltételei), a közegészségügyi feltételek (például munkahelyi rend és
tisztaság, szemét és hulladékkezelés, szociális helyiségek, ivóvíz ellátás, védőital juttatás, szellőztető rendszerek
és klímaberendezések karbantartása stb.), valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a terhes nők
és a szoptatóanyák foglalkoztatása során szükséges követelmények ellenőrzését és vizsgálatát. A helyszíni szem
lén a munkáltató intézkedésre felhatalmazott képviselője, a munkabiztonsági szakember mellett a munkavédelmi
képviselő is részt vesz.

4. A munkavédelmi képviselő joggyakorlása során az egészségvédelemmel kapcsolatos ellenőrző tevé
kenysége az alábbiakat érinti:
• Tanácskozhat a munkaegészségügyi feladatokat ellátó szolgáltatókról, a munkavédelmi oktatás munkaegész

ségügyet érintő kérdéseiről, meggyőződhet a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető munkavég
zésre történő felkészítéséről és felkészültségéről;

• Meggyőződhet az egészség megóvására, a foglalkozási betegségek megelőzésére tett munkáltatói intézkedé
sek végrehajtásáról, a kockázatkezelés eredményességéről (a munkavédelmi szemlék során és a foglalkozási
megbetegedések kivizsgálása alkalmával is);

• Közölheti észrevételeit a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során;

27 A foglalkozásegészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rend. 4. § (1) bek. c) pontja alapján
28 Munkaegészségtan. 3. átdolgozott és bővített kiadás, Medicina Zrt., Budapest, 2010., Szerk.: Ungváry Gy. és Morvai V., 238242. oldal

(VII. 5. Üzemhigiénés vizsgálatok stratégiája, Groszmann M.)
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• A munkavédelmi testület tagjaként értékelheti a munkavédelmi helyzetet és az intézkedéseket, megvitathatja a
munkavédelmi programot, állást foglalhat a munkavédelmet érintő belső szabályzatokkal kapcsolatban a mun
kahelyi egészségvédelmet érintő kérdésekben is.

9. Közegészségügyi és környezet-egészségügyi követelmények
az oktatási ágazat területén

A közegészségügyi és a környezetegészségügyi követelmények az oktatási ágazat sajátos határterületét jelentik,
mivel nemcsak a munkavégzéssel és a tanulással, a gyakorlati oktatással kapcsolatos munkavédelmi feltételek
teljesítésére, hanem a pihenésre, a tisztálkodásra, az öltözésre, a közétkeztetésre, a kollégiumi (diákotthoni) elhe
lyezésre – külön jogszabályok szerinti és több hatóság hatáskörébe tartozó – közegészségügyijárványügyi, kör
nyezet, táplálkozás és iskolaegészségügyi, élelmiszer és kémiai biztonsági – előírásokat, valamint a közokta
tással, a közneveléssel, a képzéssel szakképzéssel kapcsolatos jogszabályokat is figyelembe kell venni a végre
hajtás során.

Az iskola és ifjúságegészségügyi feladatokat az iskolaorvos, annak hiányában a kijelölt foglalkozásegészségügyi
szakellátó hely orvosa végzi. A tanulók és a hallgatók szakmai (orvosi) alkalmassági vizsgálata és véleményezése
(pályaválasztás, szakképzés, gyakorlati oktatás stb.) mellett az egyes célcsoportok adottságaihoz és szükségletei
hez igazodó egészségnevelési feladatokat29 is el kell látni.

A környezetegészségügyi feladatok körébe tartozik a tantermek, a gyakorlati helyiségek, a tornatermek, a kémiai,
biológiai, fizikai laboratóriumok, a szaktantermek, egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. szertárak) ellenőrzése, valamint
a gyakorlati oktatással kapcsolatos (munka)körülmények figyelemmel kísérése is.

A népegészségügyi hatóság feladata az iskolák, az óvodák és a bölcsődék ellenőrzése (mint például az udvar ál
lapota, az építmény állaga, a falazat és a padozat tisztasága, a kornak megfelelő berendezési tárgyak és azok ép
sége, a WCk és a mosdók, a kézmosás biztosítása, a természetes fény és a mesterséges megvilágítás jellemzői,
a szaktantermekben a kézmosási lehetőség, a veszélyes vegyi anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett te
vékenység bejelentése és a biztonsági adatlapok megléte, a közétkeztetést nyújtó főzőkonyhák állapota, az orvosi
rendelők és a nemdohányzók védelméről szóló rendeleti kötelezettség ellenőrzése).

Az óvodai, iskolai, kollégiumi főzőkonyhák és tálalókonyhák által biztosított közétkeztetés kiemelt jelentő
ségét az adja, hogy a KSH adatai szerint 20162017. évben a körülbelül 1,2 millió tanuló és hallgató közül mint
egy 860 ezer fő vette igénybe a legalább napi egyszeri meleg étkezést. Az életkori szükségleteknek megfelelő
egészséges táplálkozás és a kulturált étkeztetés biztosítását, az ételmérgezések elkerülését szolgáló és a jó higi
éniai gyakorlatra épülő élelmiszerbiztonság mellett a főzőkonyhák üzemeltetését, a munkavállalók foglalkoztatásá
nak tárgyi és személyi feltételeit is ellenőrizni szükséges (mint például az érvényes munkaköri alkalmassági véle
mény és egészségügyi kiskönyv megléte, a kötelező munkaruhaviselés, az előírt egyéni védőeszközhasználat, a
helyes kézmosás és fertőtlenítés, a sérülések ellátása, az elsősegélynyújtás feltételei).

Tudnivalók és teendők a prevenciós feladatokról az oktatási ágazatban

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól vég
zett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a mun
kát, amit szeretni fog.” (SzentGyörgyi Albert)

Az oktatási ágazatban a munkahelyi egészség védelmének – az óvodáktól kezdve az iskolákon keresztül a felső
oktatás iterületén – vannak általános és speciális követelményei, ágazati előírásai.

29 TÁMOP6.1.2.A114/120140001 számú Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projekt „Az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos
teendőket összefoglaló szakmai ajánlás az iskolaegészségügyi szakemberek számára” – Egészségfejlesztési Programelemekhez
Szakmai Ajánlások (EPSZA füzetek) és Példamutató kisfilmek (10) – http://www.projektek.egeszseg.hu/web/tie/tudastar A letöltés dátuma:
2017. december 22.
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A pedagógusok döntő többsége (közel 90%a) nő, akiknek a foglalkoztatása, munkaköri/szakmai alkalmassága,
egyes sérülékeny munkavállalói csoportjainak (terhesek, fogamzóképes korú vagy idősödő nők, megváltozott
munkaképességűek) munkahelyi egészségvédelmével kapcsolatban külön előírásokat30 is figyelembe kell venni.

A főbb veszélyeket a munkakörnyezet biológiai, kémiai, ergonómiai, fizikai, pszichoszociális kóroki tényezői, a
munkavégzés fokozott fizikai, élettani, idegi és lelki terhelése, a munkakörülmények kedvezőtlen hatásai (a klíma,
megvilágítás) jelentik. A veszélyekből származó leggyakoribb kockázatok: a munkahelyi stressz és erőszak, a
mozgásszervi rendellenességek, a különböző fertőző betegségek, a fokozott zajexpozíció.

A megelőző intézkedések kiterjednek a munkával kapcsolatos követelményekre (a terhelés csökkentése), a mun
kakörnyezetre (feltételek javítása), a munkahelyi berendezésekre és eszközökre, a képernyő előtti munkavégzés
feltételeire (ergonómiai követelmények), a munkaszervezésre (túlmunka csökkentése), a munkahelyi légkörre (to
vábbképzés, konfliktuskezelés, személyiségfejlesztő tréningek) is.

A munkavállalók, a foglalkoztatottak egészséget nem veszélyeztető munkakörülményeinek kialakítása mellett gon
doskodni kell az egészséges (és biztonságos) tanulási és képzési környezet megvalósításáról, de a munkavégzés
hatókörében tartózkodók (szülők, látogatók, külső szolgáltatók) védelméről is. A különböző intézmények speciális
jellegére, az egyes célcsoportok (óvodások, tanulók, hallgatók) adottságaira, eltérő biológiai (táplálkozás, mozgás,
pihenés, szellemi aktivitás) és szociológiai (szokás, életvezetési modell, példakép, meggyőződés) szükségleteire
és igényeire is figyelemmel kell lenni a munkakörnyezet és a tanulási környezet kialakítása és a különböző feltéte
lek biztosítása során.

Az oktatási intézmények a munkavégzés és a tanulás/képzés színterei is, ezért a biztonsággal, az egészségvéde
lemmel és az oktatással kapcsolatban előírt követelményeket együtt és egyszerre kell megvalósítani és a külön
jogszabály31 előírásait is figyelembe kell venni.

A nevelésioktatási intézmények mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek, a tanu
lók egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra.

A gyermekek, a tanulók egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a feladatokban közre
működőkre vonatkozó szabályok a nevelési és oktatási intézményekben – többek között – kiterjednek:
• az egészségfejlesztésre (különösen az egészséges táplálkozás; a mindennapos testnevelés és testmozgás; a

testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fo
gyasztásának megelőzése; a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; a balesetmegelőzés és elsősegély
nyújtás; a személyi higiéné területére),

• az óvoda, az iskola, a kollégium házirendjében meghatározandó védő és óvó rendszabályokra,
• a nevelésioktatási intézményekben (óvodák, iskolák, kollégiumok, alapfokú művészeti iskolák, többcélú köznevelési

intézmények) a minimálisan kötelező eszközök és felszerelések (a helyiségek, a helyiségek bútorzata és egyéb be
rendezési tárgyai, a tisztálkodási és egyéb felszerelések, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök, a ne
velőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének további speciális
eszközei, az egészség és munkavédelmi eszközök) különkülön jegyzék szerinti meghatározására.

Egyes eszközökre és felszerelésekre vonatkozó követelmények (példák):
• A tanulók és hallgatók részére kialakított megfelelő helyiség, bútor, berendezési eszköz biztosítását az egész

séges és biztonságos foglalkoztatás, a pihenés, az öltözés, a tisztálkodás, az étkezés érdekében az építésügyi,
a közegészségügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi és a munkavédelmi előírások szerint kell megvalósítani;

• Fogyatékos tanulók/hallgatók oktatása, képzése esetén a fogyatékosság típusától függően szükséges az aka
dálymentes, a balesetmentes, az érzékelhető és a biztonságos környezetet (kapaszkodók, nagyobb alapterüle
tű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségek stb.) kialakítani.

30 Mvt. 49. §  52. §, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint
31 A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

vonatkozó szakaszai alapján
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Külön szabályok rendelkeznek például:
• a tantermekben biztosítandó tanulói asztalokról, székekről (létszámnak, életkornak megfelelő méret, mozgás

korlátozottság vagy más fogyatékosság eseteire),
• a természettudományi szaktantermekben (fizikai, kémiai, biológiai laborokban) biztosítandó feltételekről (vegy

szerálló tanulói asztalok víz és gáz csatlakozással, elszívó berendezés, vegyszerálló mosogató, fali mosogató,
poroltó, mentőláda, eszköz és vegyszerszekrény, zárható méregszekrény, eszközszállító tolókocsi, törpefe
szültségű csatlakozások),

• az intézményekben a főzőkonyha, melegítőkonyha, tálaló és mosogató, teakonyha stb. közegészségügyi és
élelmiszerhigiénés előírásairól.

A gyermekek, a tanulók biztonságának és egészségének védelme szorosan összefügg veszélyeztetésükkel. Az
emberi méltóság és tisztelet támogatása is része az egészségnevelésnek és főként a pszichoszociális kockázatok
oktatásának. A gyermekvédelmi és köznevelési jogszabályok alapján meghatározott veszélyeztetettség az alábbi
akat jelenti:

• Veszélyeztetettség áll fenn, ha a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító iskolai neve
léshez, oktatáshoz, az első ingyenes szakképesítés megszerzéséhez való joga gátolt vagy akadályozott vala
milyen magatartás, mulasztás vagy körülmény miatt;
• Közvetlen vagy közvetett veszélyhelyzetnek minősül, ha a tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi biztonsá
gát a környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti: például, ha az iskolában vagy a gyakorlati képzőhelyen
a tanuló felügyelet nélkül marad, testi vagy verbális bántalmazásnak van kitéve, lelki vagy erkölcsi erőszak ál
dozata (kiközösítés, megalázás, internetes zaklatás), óvodai vagy iskolai baleset következik be, tanulói károko
zás történik.

Az oktatási ágazatban előforduló főbb egészségi problémák és megelőzésük

1. Pszichoszociális kockázatok: munkahelyi stressz (distressz) és pszichoterror32

Az európai munkavállalók egyharmada a munkahelyén fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységet végez,
pszichoszociális kóroki tényezőknek van kitéve, sokuknál a fokozott baleseti veszéllyel is számolni kell.

A pszichoszociális kockázatok főként a munka kialakításával, szervezésével és irányításával kapcsolatosak, de
szoros összefüggést mutatnak a változó gazdasági és társadalmi környezettel, a munkavállaló életmódjával is.
Napjaink pszichoszociális kockázatai jellemzően olyan technikai és szervezeti változásokból fakadnak, mint az ati
pikus munkavégzés, a munka bizonytalansága, az idősödő munkaerő, az intenzívebb munka, a nagy érzelmi te
her, a munka és a magánélet egyensúlyának felborulása.

Pszichoszociális kockázat forrása lehet a nem megfelelően tervezett:
• munkafeladat (intenzív, monoton munka, magas elvárások, teljesítménykényszer),
• munkaszervezet/munkafolyamat (a feladatok állandó változtatása, túlmunka),
• szociális környezet (gyakori vezetőváltás, állandósuló munkahelyi konfliktusok),
• munkafeltétel, munkakörülmény vagy munkakörnyezet (nem megfelelő munkaeszközök, egyéni védőesz

közök hiánya, légtérszennyezés, jelentős zaj).

1.a) A munkahelyi stressz ismérvei

A munkavállalók testi, idegi és lelki adottságaiknak köszönhetően hosszú ideig képesek a munkavégzésből eredő
túlzott megterhelés hatásait kompenzálni és megfelelő határok között tartani a munka elvégzése érdekében. A
stressz önmagában nem kóros jelenség, segít a vészhelyzetekben és a problémamegoldásban is, de a stresszel
való megküzdés képessége jelentős egyéni különbségeket mutat.

Munkahelyi stressz akkor alakul ki, ha a munkavállalók már nem képesek a munkavégzés túlzottan megterhelő
hatásait ellensúlyozni és a munkavégzés követelményeivel megbirkózni, vagy a teljesítéséhez nem állnak rendel
kezésre a számukra megfelelő források és eszközök.

32 201415 évi EUOSHA kampány: „Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt!” – https://osha.europa.eu/hu/healthy
workplaces.../healthyworkplacesmanagestress – A letöltés dátuma: 2017. december 30.
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A munkahelyi stressz által kiváltott tünetek és megbetegedések oka a munkakörülményekben, a munkavégzés fe
szültségforrásaiban (veszélyeiben) keresendők, de a kialakuláshoz a munkavállalók személyisége (rizikódiszpozí
ciója33) is hozzájárul. A hosszú ideig fennálló és túlzott stressz (negatív stressz vagy distressz) a szervezet folya
matos alkalmazkodását igényli, ami kimeríti erőforrásait. Krónikus fáradtság és alvászavar lép fel, ami különböző
egészségi rendellenességekhez vezethet. Mindez nemcsak az egyén (a munkavállaló), hanem a gazdálkodó
szervezet szintjén is érezteti negatív hatását.

A munkahelyi (di)stresszel kapcsolatos főbb egészségi rendellenességek:
• fizikális (organikus) állapotváltozások: magas vérnyomás, nyak, vállövi és hátfájdalom, alvászavar, elhí

zás, krónikus fáradtság, szívérrendszeri panaszok,
• pszichés tünetek: depresszió, túlzott érzékenység, reményvesztettség, agresszió és dühkitörés, kiégéstü

netegyüttes,
• viselkedési és magatartási zavarok: feledékenység, a koncentrációs képesség romlása, az érdeklődés el

vesztése, a családi és baráti kapcsolatok leépülése.

A gazdálkodószervezetek szintjén a stressz miatt tapasztalható leggyakoribb problémák:
• növekvő hiányzás és fluktuáció, az alkalmazottak cserélődése,
• a fegyelemmel kapcsolatos gyakoribb problémák és hibázások,
• növekvő elégedetlenség, passzivitás, lehangoltság vagy agresszív megnyilvánulások,
• gyakoribb munkabalesetek, sérülések, egészségi panaszok és munkaképtelenség.

A pszichoszociális kockázatok által érintett munkavállalók elsősorban a fiatalok (akik nehezen találnak munkát), a
nők (akik számos területen hátrányban vannak) és az 5465 év közötti idősödők (akiknek a szenzomotoros telje
sítménye már csökkent és nehezebben alkalmazkodnak a változásokhoz) közül kerülnek ki.

Munkahelyi stressz az oktatásban

A munkahelyi stressz az egyik legalapvetőbb egészséget veszélyeztető kockázati forrás az oktatási ágazatban, jó
val gyakoribb a többi ágazatokhoz vagy a társadalmi „átlaghoz” képest. Ugyanakkor nem csak a pedagógusok
vannak kitéve túlzott és hosszan tartó negatív stressznek, hanem más dolgozók is (például takarítók, adminisztra
tív, karbantartási munkát végzők stb.).

A tanárokat érintő legjelentősebb stresszkiváltó tényezőnek (stresszfaktornak) számít:
• a jelentős munkaterhelés és az intenzív munka,
• a túlzott elvárások,
• a magas osztálylétszám,
• a diákok elfogadhatatlan viselkedése,
• a rossz iskolai vezetés,
• a támogatás hiánya.

A munkáltatók munkavédelmi kockázatértékelési kötelezettsége a munkahelyi stresszre is kiterjed. A pszichoszo
ciális kockázatok értékelése során azonban – határérték híján – csak az eltűrhető kockázati szint megállapítása
jöhet szóba a megállapodások34 alapján.

A munkahelyi stressz monitorozása35 (azaz a szervezeti és az egyéni problémák kiszűrése) a munkahelyek ellen
őrzése, konzultációk, interjúk, kérdőíves felmérések, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések, a
munkából való távollét és a hiányzások elemzése révén történhet. A stressz kezelése a túlzott megterhelés csök
kentésére és az alkalmazkodás növelésére irányul.

A distressz (a kialakult egészségi rendellenességek) megelőzése azonban jelentősen különbözik a szervezet és az
egyének szintjén. Szervezeti szinten helyzetelemző, feszültséglevezető, problémamegoldó, kapcsolatépítő

33 33/1998. (VI. 24.) NM rend. 1. § h): pszichoszociális tényezők meghatározása
34 Az Európai Unió szociális partnerei keretmegállapodásai: A munkával összefüggő stresszről (2004) és A munkahelyi zaklatásról és

erőszakról (2007)
35 Munkaegészségtan, Szerk.: Ungváry Gy. és Morvai V., Medicina Kiadó, 2010. X.10. 709 – 710.
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stresszkezelő és készségfejlesztő programok jöhetnek szóba. Az egyéneknél kialakult és felismert betegségek
esetén az ellátás (a gyógyítás és a rehabilitáció) a munkahelyen kívül, az egészségügyi ellátó rendszer keretein
belül történik. Az intézkedésekhez szükség lehet külső szakértők (munkapszichológusok, klinikai szakpszichológu
sok) bevonására is.

A pszichoszociális kockázatok értékelését azonban gyakran megnehezíti a nem megfelelő szervezeti és intézmé
nyi kultúra, az erőforrás és a szakértelem hiánya, valamint magának az egészségkárosodásnak a mentális és
pszichés jellege és „érzékeny” volta, mivel orvosi titokként kezelendő.

1.b) A munkahelyi pszichoterror36 főbb jellemzői

Munkahelyi pszichoterrorról van szó, ha egy munkavállaló vagy a munkavállalók egy csoportja iránt a munkahe
lyen olyan észszerűtlen és ismétlődő magatartást tanúsítanak, amelynek célja a zaklatott személy elnyomása,
megalázása, tönkretétele vagy fenyegetése.

A munkahelyi zaklatás vagy megfélemlítés származhat a vezetők hatalommal való visszaéléséből, de a munkavál
lalók közötti megoldatlan személyi konfliktusokból is. A munkahelyi erőszakot főként a civilizálatlan viselkedés, a
szándékos eredetű szóbeli vagy fizikai agresszió jelenti, ami a rossz munkahelyi szociális kapcsolatokból adódó
problémákat jelzi. Munkahelyi erőszaknak számít minden olyan esemény, amikor fenyegetés vagy támadás ve
szélyezteti a munkavállaló biztonságát, egészségét vagy a munkateljesítményét. A zaklatást elkövetők főként férfi
ak, az áldozatok többsége a nők közül kerül ki.

Lelki terror bárkit érhet, áldozat bárkiből válhat, a felmérések szerint az előfordulás 5% körüli, de egyes ágazatok
ban (egészségügy és szociális ellátás, oktatás és nevelés, kereskedelem és vendéglátás stb.), ahol az egyedül
végzett munka vagy az ügyfélkapcsolat (betegek, gondozottak, tanulók, látogatók) a jellemző, akár 814% is lehet.

A különböző verbális, lélektani vagy fizikai agressziót is magába foglaló zaklatás destruktív hatása munkahelyi
stressz kialakulását vonja maga után. A viselkedési, pszichés és szomatikus rendellenességek (szorongás, de
presszió, alvászavar, kimerülés, abúzusok) elhatalmasodásával a zaklatást elszenvedő személy munkaképtelenné
válhat, öngyilkosságot is elkövethet.

A mobbing (főként a megoldatlan, elhatalmasodó konfliktusokból adódó probléma) a munkaszervezetre is romboló
hatású, rontja a hangulatot, a munkamorált, ezért munkakörnyezeti válságtünetként kell értékelni és kezelni. Zak
latás bárhol előfordulhat, de jellemzően a tanintézményekben (és egyéb munkahelyeken, börtönökben, idősottho
nokban, sportegyesületekben stb.) gyakrabban találkozunk vele.

Munkahelyi erőszak az oktatásban

Az oktatási ágazatban dolgozók azért válhatnak erőszak áldozatává, mert támadóik bennük látják az intézmény
vagy a rendszer képviselőit. Tanulók, volt tanulók, szülők, látogatók vagy betolakodók léphetnek fel erőszakosan a
személyzet ellen. Nemcsak a tanárok, hanem az ugyanabban a környezetben tartózkodók (oktatói segédszemély
zet, adminisztrátorok, karbantartók, takarítók), a gyerekek is elszenvedhetik az erőszakot.

Az oktatásban dolgozók jelentős kockázatnak lehetnek kitéve, ha közvetlenül foglalkoznak a tanulókkal és/vagy
azok gondviselőivel, késői időpontig vagy egyedül dolgoznak, külső helyszíneket vagy otthonokat látogatnak meg
és/vagy különleges bánásmódot igénylő tanulókkal foglalkoznak.

Az erőszakos cselekményekre adott egyéni reakció – akár áldozatról, akár megfigyelőről van szó – függhet a sze
mélyiségtől, a tanult konfliktuskezelő stratégiáktól, a szervezet normáitól és szabályaitól. A közvetlen reakció lehet
passzív (elfogadás vagy elkerülés) vagy aktív (megbeszélés vagy fizikai önvédelem).

Az erőszakos cselekményeknek az egyéneknél jelentkező következménye a fizikai vagy érzelmi trauma, a gyen
geség vagy tehetetlenség érzése, a motiváció elvesztése is lehet. A szervezetnél a személyzet fokozott cserélődé

36 A munkahelyi pszichoterror vagy lelki terror a munkahelyi erőszak, a zaklatás, a megfélemlítés és a fenyegetettség összefoglaló
elnevezése, de egyéb rokon értelmű fogalmak, mint például a mobbing, psychological abuse stb. használata is elterjedt.
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se, a megnövekedett hiányzás és betegszabadság a jellemző. Általános jelenség az erőszak bejelentésének el
mulasztása, emiatt sokszor rejtve marad a probléma valós nagysága. Mivel komplex társadalmi, szervezeti és kör
nyezeti tényezők vezethetnek az erőszakhoz, ezért a problémára nincs egyetlen, kizárólagos megoldás.

Minden munkáltatónak törvény által előírt kötelessége az erőszak megelőzése. Az iskolák társadalmi kötelezettsége
a méltóság és kölcsönös tisztelet elvének védelme és támogatása, amiben meghatározó az iskola formális politikája
és a vezetőség hozzáállása (például stratégia kidolgozása az erőszak kezelésére, bejelentési eljárások), de az egyé
nek biztonsága és méltósága érdekében történő oktatás  képzés is segítheti a munkahelyi légkör javítását.

A megelőzés két szinten történhet: az erőszakos cselekmények bekövetkezésének megelőzése révén, illetve az
áldozatok segítése által. A megelőzésre összpontosító megoldásokat a kockázatok felmérése alapján kell megva
lósítani, amihez felhasználhatók a felügyeleti hatóságoktól származó információk és az együttműködés is.

A burnoutszindróma37 (kiégéstünetegyüttes) a munkahelyi stressz megjelenésének sajátos formája is lehet, de a
mobbinghoz hasonlóan munkakörnyezeti válságtünetként, munkahelyi krízis jeleként is értékelhető.

A burnoutszindróma a tudományos meghatározás szerint: „Krónikus emocionális megterhelések, stresszek nyomán
fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés, mely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok
elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek."

A kiváltó okok között szervezeti és foglalkoztatási tényezők (hosszú munkaidő, nagy felelősség viselése, admi
nisztratív túlterhelés, támogatás, karrierépítés és elismerés hiánya) állnak, de bizonyos személyiségjegyeknek
(kényszeres segítés, túlzott önfeláldozás, a hivatástól való függés) is meghatározó a szerepe.

A burnout tünetei az oktatási ágazatban gyakrabban fordulnak elő a többi „humán segítő” foglalkozásokhoz hasonló
an (például az idült, súlyos és haldokló betegeket ápolók, gondozók, orvosok, pszichológusok, lelkészek között).

A kiégés is a distresszhez hasonló tünetekkel jár, de az elidegenedés, az egyéni érintettség és az önmegvalósítás
terén vannak különbségek. A testi tüneteket a feszültség, az alvászavar, a fáradtság okozza. A lelki panaszok mö
gött ingerlékenység, fásultság, kiábrándultság, önértékelési zavar húzódik meg, ami depresszió, kiüresedés érzés,
negatív és cinikus kommunikáció kialakulásához vezethet. Mindez igen kedvezőtlen hatású az ápolás és a gondo
zás, a nevelés vagy oktatás során is. A kiváltó okok mellett az anyagi és az erkölcsi megbecsülés hiánya is szere
pet játszik a foglalkozásváltásban, a pedagóguspálya elhagyásában.

2. Váz és izomrendszeri rendellenességek (Musculoskeletal disorders – MSDs)

A pedagógusi szakma az óvodától a posztgraduális intézményig terjed. A tanítás nemcsak az oktatást, hanem a
tudományos, művészeti és technikai képzést, de a laboratóriumokban, a művészeti stúdiókban és a műhelyekben,
valamint a sportpályákon és a tornatermekben, az úszásoktatás fizikai képzését is magában foglalja. Az általános
és középiskolák által foglalkoztatottak körébe beleértendők a tanárok, a tanárok segítői, az adminisztrátorok,
egyéb alkalmazottak, a karbantartók, az iskolai büfé és (főző)konyha személyzete, az iskolaegészségügyi ellátást
nyújtók és mások is, akik az iskola működtetéséhez szükségesek.

A foglalkozási MSDs a munkával összefüggő vázizomrendszeri rendellenességek, a test mozgásszervének (a
csontok, ízületek, inak, szalagok, nyáktömlők, vázizmok, csigolyák közötti porckorongok, az idegek és a helyi ke
ringési rendszer) megbetegedéseit jelenti.

Az oktatási ágazatban előforduló mozgásszervi rendellenességek jelentős része is a munkavégzés, a munkakö
rülmények hatásaival és a munkakörnyezet egyes kóroki tényezőivel hozható összefüggésbe. Az oktatás területén
a mozgási szervrendszer túlzott igénybevétele elsősorban a képernyő előtti munkavégzésre, a munkahelyek nem
megfelelő ergonómiai kialakítására, a kedvezőtlen munkakörülményekre, a kézi tehermozgatás (beleértve a gyer
mekek gyakori emelgetését, a gondozással járó fizikális megterhelést, a játszótéri felügyeletet stb. is) megterhelő
hatásaira vezethető vissza.

37 A burnout szindróma fogalmát először 1974ben Herbert J. Freundenberger német származású kanadai pszichoanalitikus határozta meg
önsegítő közösségek tagjait, egészségügyi intézmények dolgozóit megfigyelve.



57

A képernyő előtti munkavégzés során a mozgási szervrendszer túlzott megterhelése, nem optimális igénybevétele az
ülőmunkával, a merev testtartás miatti statikus izomterheléssel, a billentyűzet helytelen használatával, az ismétlődő
vagy túlzott erőkifejtést igénylő munkamozzanatokkal kapcsolatos. Az egér használata – fogása, mozgatása és órán
kénti több ezerszeres kattintása – megerőltető az ujjak, a csukló és a kéz számára. Kiváltó ok lehet még a begyakor
lottság és az adaptáció hiánya, a túl gyors munkatempó és az elégtelen pihenőidő is. A monitor és a billentyűzet
rossz elhelyezése, a nem megfelelő munkaszék és a helytelen gépelési technika is súlyosbító tényezőnek számít.

A munkahelyek megfelelő kialakításánál, a berendezéseknél (munkaszék, asztal, padok) a kényelmetlenség és a
fáradtság, valamint a fizikai és a lelki megterhelés lehető legkisebbre csökkentése érdekében indokolt az ergonó
miai elvek gyakorlati alkalmazása (testméret, mozgástér, életkori sajátosságok, interfészek kialakítása).

Az ergonómiai szempontokat figyelembe kell venni a mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élő munka
vállalók foglalkoztatása, illetőleg a tanulók oktatása/hallgatók képzése során is nemcsak a munka és a tanulási
környezet kialakítása, hanem az adottságaikhoz és képességeikhez történő alkalmazása során is.

A hát és deréksérülés kockázatával járó kézi tehermozgatás (és anyagmozgatás) előfordulásával is számolni kell
a döntően nőket foglalkoztató oktatási ágazatban is, kiemelten a kisgyermekek gondozásával (gyakori emelgeté
sével) kapcsolatban, de például a testneveléssel, a zene és táncművészeti oktatással, a tanműhelyi képzéssel
vagy egyéb fizikai munkavégzéssel (takarítás, karbantartás, főzőkonyhai munkavégzés) összefüggésben is. A
kedvezőtlen körülmények (hideg, nedves, párás, nyirkos környezet, egyenetlen talaj vagy a kemény padozat, sza
badtéri munka vagy foglalkozás) is kedvezőtlenül hat a mozgásszervekre.

A leginkább igénybevett mozgásszerveknél – a gerincoszlop, a hátizmok, a nyak és vállizomzat, a kar, a csukló, a
kéz és az ujjak, a derék és az alsó végtagok területén – jelentkeznek panaszok. A tünetek közül a fájdalom, a duz
zanat, a bizsergés és a zsibbadás a jellemző. Az állva, járkálva végzett munka hát és derékfájást, alsóvégtagi fáj
dalmakat, visszeres elváltozásokat okozhat. Ismert, hogy a krónikus fájdalom stresszkiváltó tényezőnek számít.

A képernyő előtti munkavégzés fokozott figyelmet igényel, folyamatos szellemi megterheléssel jár, központi (ér
zékszervi és idegi) elfáradást okoz, így látórendszeri problémákat is kiválthat, de nem jelent közvetlen foglalkozási
veszélyt, illetve ártalmat a látószervre nézve (szemben a mozgásszervi megbetegedésekkel, ahol a foglalkozási
eredet feltárható és az okokozati összefüggés kimutatható).

A látórendszer túlzott igénybevétele visszavezethető:
• a szem adottságaira, a leggyakrabban panaszt okozó látórendszeri eltérésekre (például a látásélességgel, a

fénytöréssel kapcsolatos öröklött vagy szerzett szemhibákra, sérülésekre és betegségekre: presbyopia (rövid
látás), hypermetropia (túllátás), binokuláris (tér) látás hiánya, akkomodációs zavarok), vagy a 45. életév felett
az állandó kontaktlencse viselésére,

• a képernyő fizikai jellemzőire (például a monitor helyigénye, képátmérője, geometriai torzítása, villódzása,
kontrasztja),

• a munkakörnyezet vizuális adottságaira (például a megvilágítás hiányosságai, tükröződés, fényvisszaverődés,
helytelen klimatizálás),

• az adatfeldolgozás nagyságrendjére (például az optimális, átlagosan percenkénti 2040 döntésigény jelentős
meghaladása)

• a rossz munkaszervezésre (például időkényszer, monotónia, kevés munkaközi szünet).

A vizuális tüneteket a látásteljesítmény romlása, a szem kifáradása, a száraz, vörös, égő szemek, a fejfájás jelenti,
de gyakori panasz a hányinger és a szédülés is. A rendellenességek elsősorban a hosszú ideig tartó és pislogás
mentes képernyőfigyelésre, a merev testtartásra, a helyi megvilágítás hiányára, a nem megfelelő színdinamikára,
az alacsony páratartalomra, a nem jól olvasható dokumentumokra, az éleslátást biztosító képernyő előtti szem
üveg hiányára, a vakító, villódzó, káprázó, visszatükröződő képernyők hatására vezetik vissza.

Az MSDs megelőzése is a munkáltatók helyes kockázatértékelési gyakorlatán, a munkakörnyezeti feltételek javí
tásán, az ergonómiai szempontok alkalmazásán múlik, amibe beletartozik a képernyő előtti munkavégzéssel és a
helyes kézi tehermozgatással kapcsolatos munkavédelmi oktatás, tájékoztatás is. (A munkahelyi torna és a
„szemtorna” gyakorlása, az óránkénti 510 perces munkaközi szünet, más irányú elfoglaltság is a helyes gyakorlat
megvalósítását szolgálja.)
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3. Egyes munkakörnyezeti kóroki tényezők által okozott betegségek

a) Biológiai kóroki tényezők

A biológiai kóroki tényezők – baktériumok, vírusok, paraziták, gombák – veszélyforrást jelentenek, fertőzést, aller
giát vagy mérgezést okozhatnak a munkahelyen és azon kívül is.

Az oktatási ágazatban a gyermekek egészségvédelmével kapcsolatos követelmény, hogy ellátásuk során ne ve
szélyeztessék őket fertőző megbetegedés vagy kórokozóhordozás miatt.

A járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek az alábbiak38:
„A bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben, szolgáltatóknál, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál, óvo
dákban, csecsemő és gyermekotthonokban a csecsemők, illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi
munkakör;
• gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben,
• átmeneti otthon,
• nevelőszülői, helyettes szülői ellátásban a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör.”

A fenti területeken az előzetes alkalmassági vizsgálatok során a kötelező Egészségügyi Nyilatkozat tétele mellett a
járványügyi érdekből elvégzendő vizsgálatok köre kiegészül székletbakteriológiai (Salmonella thyphi, paratyphyi
A,B,C, Egyéb Salmonella, Shigella, Enteropatogén coli törzs – 3 éven felüliekkel foglalkozók esetén csak E. coli
0124 –, Campylobacter, Yersinia enterocolica), bőrgyógyászati, TBC ernyőkép szűréssel és lues (nemi betegség)
szerológiai vizsgálatával is.

Az oktatás többi területén az egyes célcsoportoktól (3 év alattiak, óvodáskorúak, kisiskolások, gondozásra szoruló
vagy fogyatékossággal élő gyerekek, fertőzésre különösen fogékony személyek) függően az intézménybe behur
colt kórokozók is jelentős veszélyt jelenthetnek az óvodai és iskolai közösségekben a pedagógusokra, az intézmé
nyek személyzetére is.

Magyarországon 98% körüli az átoltottság az életkorhoz kötött súlyos gyermekkori fertőző betegségek elleni védő
oltások tekintetében. Ugyanakkor számos olyan emberrőlemberre testnedvekkel – köhögés és tüsszentés révén,
orr vagy szemváladékkal, fekoorálisan (székletszáj útján) – vagy szennyezett tárgyak közvetítésével terjedő fer
tőző betegség fordul elő, amit a nem megfelelő higiénés körülmények (főként a kézmosás39 és a fertőtlenítés hiá
nya, a személyi higiénés magatartás hiányosságai) is elősegíthetnek.

Az óvodai  iskolai közösségekben leggyakrabban előforduló megbetegedések a felső légúti (például vírusok
okozta közönséges nátha, szezonális influenza) és a hányással/hasmenéssel járó fertőzések (például rota és ca
licivírus, campylobacter és gastroenteritist okozó egyéb baktériumok, paraziták) közül kerülnek ki. Emellett a fejte
tű,40 a rühatka, az ótvar, a hepatitis, a meningitis járványok behurcolásával is számolni kell. Az oktatás területén
nem jellemző a munkaköri alkalmassághoz, a foglalkoztatáshoz előírt védőoltási kötelezettség41, de az oktatók, a
pedagógusok számára ingyenesen biztosított a szezonális influenza elleni védőoltás, emellett javasolt a pneumo
coccus elleni védőoltás is. Az oktatásinevelési tevékenységet folytató egység vezetőinek ajánlott, míg a csecse
mő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus részére kötelező a hepatitis B elleni védőoltás is, de körükben a difté
ria és a bárányhimlő elleni védőoltásra42 is szükség lehet.

38 A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. számú melléklete 2. pontja és 2. számú melléklete szerint
39 ÁNTSZOTH: Fertőtlenítő kézmosás menete, Forrás:http://epa.oszk.hu/00300/00398/00686/pdf/EPA00398_epinfo_2016_22.pdf

https://www.antsz.hu/data/cms25647/Fertotlenito_kezmosas_20110223.pdf – A letöltés dátuma 2017. december 29.
40 Országos Epidemiológiai Központ: A tetvesség aktuális helyzete, Forrás:

http://epa.oszk.hu/00300/00398/00686/pdf/EPA00398_epinfo_2016_22.pdfEPINFO 23. évf. 23.szám, 265271.oldal, 2016. június 10.
https://www.google.hu/search?q=A+tetvess%C3%A9g+aktu%C3%A1lis+helyzete%3A&oq=A+tetvess%C3%A9g+aktu%C3%A1lis+helyzete
%3A&aqs=chrome..69i57.1117j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF8 A letöltés dátuma: 2017. december 29.

41 Közép és felsőfokú oktatási intézményekben a tanévkezdést megelőzően ellenőrizni kell a beiskolázottak hepatitis B elleni védőoltásának
meglétét. Az életkorhoz kötött iskolai kampányoltásoknál a kullancs encephalitis elleni immunizáció ellenőrzése – 2 Engerix B 20 mcg/1ml
oltás megléte – is indokolt.

42 Cseh, K. – Nemeskéry, Zs. – Szellő, J. – Tibold, A.: Kézikönyv a foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához. Pécsi
Tudományegyetem, 2014. In 45. és 109117. oldal (alapján)
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A prevenció része a biológiai kóroki tényezőkre kiterjedő kockázatbecslés, a megfelelő higiénés feltételek (takarí
tás, munkahelyi rend, fertőtlenítés, irtószerek, karbantartás) és az egyéni védelem biztosítása, a munkavédelmi
oktatás és az orvosi felügyelet is. Kiemelt jelentősége van a személyi higiénés ismeretek és a kockázatok oktatá
sának, a helyes kézmosás elsajátításának már kisgyermek kortól kezdődően.

b) Zajexpozíció – munkahelyi zaj okozta egészségi problémák

A munkahelyi zaj nemcsak az iparban és a közlekedésben okoz egyre nagyobb problémát, de az olyan ágazatok
ban is, mint az oktatás. A munkahelyi zaj okozta halláskárosodás a leggyakrabban előforduló európai foglalkozási
megbetegedés (az összes eset mintegy 8%át teszi ki), miközben a zajártalom megelőzésére jut a legkevesebb fi
gyelem a munkahelyen és egyéb környezetben is.

Pedagógusok körében végzett hazai felmérés43 szerint a munkahelyi zaj számít a legjelentősebb munkakörnyezeti
tényezőnek (több mint 80%ban van jelen), miközben a zajártalom csökkentésére minimális intézkedés (az esetek
alig 1%ában) történik.

Fokozott zajexpozíció vagy munkahelyi zaj okozta halláskárosodás tartósan magas – 87 dBAaeq expozíciós ha
tárértéket meghaladó – zajszint esetén fordul elő. A munkahelyi zaj már önmagában is stresszkiváltó tényező le
het, még akkor is, ha a zajszint nem éri el a hatályos jogszabály44 szerinti (alsó, felső vagy zajexpozíciós) határ
értéket. A zaj nemcsak hallórendszeri panaszt okoz, mivel a belső fülre az ártalmatlan zajnak is lehet nem kívánt
élettani hatása (pulzusszám és vérnyomásemelkedés, érszűkület, pupillatágulat, adrenalinkiválasztás, pánikreak
ció). A 6585 dBA zajszint főként a vegetatív idegrendszerre hat (alvási problémát, egyensúly és emésztési zavart
okozhat), munkahelyi stressz kiváltója vagy súlyosbító tényezője lehet. A gyakori telefoncsörgés, az irodai beren
dezések, a légkondicionáló folyamatos zúgása, de koncentrációt igénylő feladatok esetén akár mások beszélgeté
se is zavaró lehet, pszichés és idegi feszültséget okozhat, negatívan hathat a keringési rendszer működésére, az
emésztésre és a légzésre is. Emellett a beszédmegértést és a teljesítményt (feladatmegoldás) is rontja, a veszé
lyek észlelését is zavarja, akár balesetet is kiválthat. A 4065 dBA közötti tartós zajszint pszichés hatású, többnyire
nyugtalanságot okoz, rontja a fizikai aktivitást és a koncentrációt, zavarja a tanulási folyamatot is.45

Az oktatási intézményekben a zajexpozíció származhat a külső környezetből (közlekedés, építkezés, szállítás, gé
pek, berendezések zajterhelése) és a belső munkahelyi, tanulási környezetből (számítógépek, klímaberendezések
működése), amibe a túl hangos beszéd, a kiabálás, egyéb zajkeltés, a „zsibongás” is beletartozik.

Az iskolák közepes, de gyakran a határértéket is meghaladó zajszintje stresszkiváltó színtérnek tekinthető nemcsak
az oktatókra, de a tanulókra nézve is. A zajterhelés hátrányos hatásait az iskolai környezetben végzett vizsgálatok is
bizonyítják. Az óvodai és az iskolai pedagógusok napjaik nagy részét zajban töltik. A felmérésekből kiderül, hogy a
pedagógusok 80 százaléka szerint már a 65 dB körüli zajszint is zavaró lehet a tantermekben, mivel az új tanítási
módszerek az intenzívebb szóbeli kommunikációra épülnek. A hangos környezetben történő tanulás problémát okoz,
mivel csökkenti a koncentrációt, a szövegértést, növeli a gépelési hibák számát is. A zárt terekre, így a tantermekre
sincs hatályos akusztikai szabályozás. Az iskolai tantermekben az irodai munkahelyekre megengedett46 60 dB zaj
szint (a munkahelyen a munkavégzés során a dolgozókat érő zaj egyenértékű Ahangnyomásszint értéke) tekinthető
irányadónak azzal a megjegyzéssel, hogy a verbális kommunikáció, a beszédmegértés zavarával már 4550 dB zaj
esetén is számolni kell, ha a beszéd mellett a háttérzaj a 35 dBt meghaladja. Az ajánlott „határérték” az iskolai osz
tálytermekben ideális esetben 3040 dB közötti lenne, mivel leginkább a gyerekek fejlődő szervezete védtelen a zaj
ártalommal szemben, de a sérülékeny csoportba tartoznak a fiatalkorúak és a munkavállalók közül a terhes nők is.

A zajszint csökkentése azonban nem csupán módszertani kérdés, hanem műszakikollektív védelmi, hangszigete
lési feladat is. Az akusztikailag megfelelő kialakítású tantermekben a zajszint azonos zajterhelés mellett is jelentő
sen alacsonyabb lehetne.

43 Mátó, V. – Nagymajtényi, L. – Paulik, E.: Szegedi Tudományegyetemen pedagógusképzésben dolgozók munkakörülményei és egészségi
állapota, Módszertani Közlemények, 2015. 55. évf. http://publicatio.bibl.uszeged.hu/6181/1/Modszertani_kozl_2015_55evf_4szam.pdf – A
letöltés dátuma: 2017. 12. 14. http://publicatio.bibl.uszeged.hu/6181/1/Modszertani_kozl_2015_55evf_4szam.pdf

44 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
45 Európai Bizottság: Nem kötelező érvényű útmutató azokról a gyakorlatban bevált módszerekről, amelyek a munkahelyi zajról szóló

2003/10/EK irányelv alkalmazására szolgálnak, 2007. – A letöltés dátuma: 2018. 12. 14. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?=148langld=en
46 3/2002. (II. 8.) SzCsMEüM e. rend. a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről [5. sz. mell. c)]
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Az „egész iskola” európai holisztikus modellje

Az iskola egészének európai modellje47 a biztonság, az egészség és a jóllét integrált oktatására, a megelőzés
kultúrájának javítására ösztönöz a fenntartható fejlődés érdekében.

A munkavédelemnek az óvodai, az alap, a középiskolai és a felsőoktatásba történő beépítése az egészségfej
lesztés, a kockázatok, az egészség és biztonságtudatos tanulási és munkakörnyezet ismérveiről szóló oktatás
„keresztezésén” alapul.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem az egyes tantárgyakban megjelenítve jobban elsajátítható, mint kü
lönálló ismeretanyagként, mivel a gyermekek és a fiatalok számára a gyakorlati tanulás és a mindennapi életből
vett példák segítik a megértést. A kockázatok oktatásán, az egészségnevelésen túl az ismeretanyag felöleli az
emberi méltóság támogatásának és a környezettudatosságnak az alapvető kérdéseit is.

Az „egész iskola” holisztikus megközelítése során is elsődleges a tanárok és az oktatók képzése48, akik kulcssze
repet játszanak az egész folyamatban a kommunikáció és példaadás révén. Emellett a diákok bevonása és az is
kola vezetésének támogatása is feltétele az eredményes megvalósításnak.

A kockázatok iskolai oktatása a többi munkahelyen történő képzéshez hasonló. A kockázatok elemzésének (becs
lés, kezelés, kommunikáció) módszertana sem tér el, de az általános jellemzők mellett az ágazatspecifikus kérdé
seire is ki kell térni az egyes tanulói célcsoportok igényeinek és képességeinek megfelelően. Az iskolákban is a
munka és a tanulás, a körülmények és a környezet veszélyeiből kell kiindulni, azok csökkentésére kell törekedni. A
megmaradt veszélyekből származó, a tanulókra és munkavállalókra kockázatot (baleset, betegség) jelentő ténye
zők ismertetésén túl azok hatékony prevencióját és minden szintjén teendő intézkedéseket is be kell mutatni a ha
zai és az európai helyes gyakorlatok49 alapján.

A hazai munkavédelem országos szintjén a Munkavédelmi Bizottság érdekegyeztető tevékenysége keretében dönt
a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás során az egészséget nem veszé
lyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatban.

A Munkavédelem Nemzeti Politikája50 az oktatás és nevelés területén a feladatok két fő csoportját határozza meg:
• A munkavédelemre, a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó ismeretek bővítése

„Célja a megelőzéstudatos szemlélet formálása. Ágazatonként és ezen belül szakmánként szükséges
megalapozni a munkavédelmi képzések és oktatások alapanyagait. A szakmai anyagok mellett módszertani
útmutatóknak, segédanyagoknak kell támogatni a képzést végző pedagógusokat, szakembereket, hogy
megfelelő ismeretek alapján végezhessék munkájukat („Tanítsd a tanítót!”).”

• A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető foglalkoztatást segítő tájékoztatók és kiadványok
készítése
„Az állam szolgáltató szerepét szükséges tovább erősíteni, a munkakörülmények javítását célzó útmutatók
összeállításával, figyelemfelkeltő kiadványok készítésével. Ezen tájékoztató anyagokat közérthető módon (pél
dául: internetes megjelenítéssel, sajtó útján, konferenciákon keresztül) el kell juttatni a vállalkozóknak, segítve az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkára való felkészülést, a munkáltatóvá váláshoz és a foglal
koztatáshoz szükséges ismeretek megszerzését annak érdekében, hogy ismeret hiánya miatt ne történhessen
munkabaleset, foglalkozási megbetegedés (útmutatók összeállítása; figyelemfelkeltő kiadványok készítése).”

Az iskola az egészséges élet, a tanulás és a munka színtere is, ezért indokolt a környezet minden területének a fejlesztése.

47 OSHwiki: A whole school approach to OSH education – https://oshwiki.eu/wiki/A_whole
school_approach_to_OSH_education#.WfHjS6vRspY.mailto – A letöltés dátuma: 2017. 11. 04.

48 EUOSHA: Training teachers to deliver risk education  https://osha.europa.eu/en/toolsandpublications/publications/reports/teachers
trainingriskeducation_TE3111358ENNhttps://osha.europa.eu/.../teacherstrainingriskeducation_TE31 – A letöltés dátuma: 2017.
november 02.

49 EUOSHA: Előrejelző projektek, ESENER felmérések, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos áttekintő programok,
online interaktív kockázatelemzési eszközök (OiRA), „Egészséges munkahelyek”  kampányok, NAPO filmek, OSHwiki online enciklopédia
– http://oshacorpstaging03.mainstrat.com/hu/toolsand
publications/publications?text=&sort_by=search_api_relevance&direction=deschttps://europa.eu/europeanunion/abouteu/agencies/eu
osha_ – A letöltés dátuma: 2017. november 02.

50 A Munkavédelem Nemzeti Politikája, 2016–2020. – www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=557 – A letöltés dátuma: 2017. november 11.
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A Nemzeti Alaptanterv a WHO egészségfejlesztéssel kapcsolatos iránymutatása51 alapján jelöli ki az iskola, a peda
gógusok feladatait: „Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli meg
éléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a
stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük
szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanuló
kat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és
segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.”

XXI. századi gyerekek – XX. századi pedagógusok – az eeszközök használata az oktatásban

Napjainkban a tanulás folyamatát az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata
jelentősen átalakíthatja. A pedagógusok egyik legnagyobb kihívása az egyéni különbségek kezelése a modern pe
dagógiaipszichológiai eszközök révén, miközben saját digitális kompetenciájukat is fejleszteni szükséges.

Az információs és kommunikációs technológiák előretörése egyre több, online hozzáférhető, interaktív
eszköz (eeszköz) megjelenéséhez vezetett, ami alól az oktatás és a munkavédelem sem jelent kivételt.
Az asztali számítógépen, telefonon, táblagépen vagy bármely más elektronikus eszközön, az interneten futtatható
„elektronikus” eszközök jelentősen eltérnek a papíralapú eszközöktől (tájékoztatók, jegyzékek, útmutatók).

A munkavédelmi eeszközök52 nemcsak a mikro és kisvállalkozások kockázatkezelését, hanem a megelőzés kul
túrájának fejlesztését is előmozdíthatják. Az oktatásban az etanulás segítséget jelenthet a munkahelyi veszélyek
azonosításában, a kockázatértékelésben, a munkahelyi megelőző intézkedések végrehajtásában is. A fiatalok
kedvelik az eeszközöket, amelyek az online (interneten, közösségi médián keresztül) történő elterjedésüknek és
terjesztésüknek köszönhetően eljutnak hozzájuk.

A kutatások a hordozható rendszerekkel – a laptopon, okostelefonon, tableten – végzett munka (tanulás, játék,
kommunikáció) veszélyei által kiváltott, hosszú távú egészségi hatásokat jelentősebbnek becsülik a „hagyomá
nyos” képernyő előtti hatásokhoz képest. Mindez az ergonómiai hiányosságokra, az állandó „készenlétre”, a kép
zés, a tájékoztatás és az ellenőrzés hiányosságaira vezethető vissza. Emellett közismert az is, hogy a mobiltelefo
nok által keltett rádiófrekvenciás elektromágneses terek a lehetséges emberi rákkeltők csoportjába tartoznak, és
igazolt a gyermekek és a fiatalok jelentősebb sérülékenysége is.

Az új mobiltechnológiák túlzott és helytelen használatával kapcsolatos negatív egészségi hatásokra a technost
ressz, a kényszeres használat, az addikció elnevezésére a technofüggőség kifejezés vált közismertté. A technost
ressz a technológia által kiváltott olyan hatások összességét jelenti, ami negatívan befolyásolja a magatartást, a
viselkedést, a gondolkodást és a szervezet élettani működését is. A technostressz, mint tünetegyüttes a krónikus
munkahelyi stresszhez hasonló: alvászavar, idült fáradtság, a figyelem és a koncentráció csökkenése, tanulási ne
hézségek, szorongás, nyugtalanság, agresszió, depresszió tüneteit jelentheti, de más pszichoszomatikus elválto
zások is kísérhetik (pl. légszomj, szapora pulzus, remegés, szédülés, hányinger, pánikérzés). Az MSDs is gyakori,
aminek egyik speciális megjelenési formája a mobiltelefont használók között az ún. Text Neck, amit a szöveg fölé
hajló, előrebiccent fej nyomása vált ki a nyakcsigolyákon (de a tüdőkapacitást is csökkenti és emésztési zavart is
okozhat). A 0° dőlésszög 5 kp nyomásához képest a 40°60° dőlésszög akár 2027 kp nyomást is okozhat!

Az egészségre is kiható (becslések szerint 15% körüli) technofüggőség jelensége akkor áll fenn, ha a mobil tech
nológiák használata kényszeressé válik, abbahagyása elvonási tünetekkel jár, viselkedési problémákhoz (ag
resszió, depresszió) vezet, ami főként a fiatalokra jellemző.

Az európai „egész iskola” modelljének hazai alkalmazása is segítheti jelen projekt célkitűzéseinek hatékony és
eredményes megvalósítását, aminek elengedhetetlen feltétele valamennyi érdekelt bevonása (iskolák, tanu
lók/hallgatók, szülők, látogatók, fenntartók, támogatók, szakmapolitikai döntéshozók, érdekvédelmi szervezetek,
hálózatok, szakmai és civil szervezetek).

51 Segédlet az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztési program elkészítéséhez, 2004. Oktatási Minisztérium 
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/eg_segedletjav03161750sifp.pdf – A letöltés dátuma: 2017. 11. 20.

52 EUOSHA: Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi eeszközök – OHS etools, https://osha.europa.eu/hu/toolsandpublications/tools
oshmanagementhttps://osha.europa.eu/hu/toolsandpublications/toolsoshmanagement – A letöltés dátuma: 2017. 11. 20.
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