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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 
(a továbbiakban: Mvt.) 2. § (2) bekezdése szerint:

• A munkáltató 
felelős az egészséget 
nem veszélyeztető 
és biztonságos 
munkavégzés 
követelményeinek 
megvalósításáért.



Bács-Kiskun megye munkavédelmi 
helyzetének alakulása

• Pozitívumok:
• munkabiztonság helyzetére egyre nagyobb 

figyelmet fordítanak a munkáltatók

• munkavédelmi szakemberek és FESZ orvosok 
alkalmazása

• munkahigiénés mérések elvégzésének száma 
emelkedik

• munkavédelmi dokumentációk egyre szélesebb 
körben való megléte

• jelentési fegyelem a munkabalesetek 
vonatkozásában

• a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
alkalmazásának kiemelt figyelemmel való kezelése

• pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők 
megjelenése a kockázatértékelésekben



Bács-Kiskun megye munkavédelmi 
helyzetének alakulása

• Problémák:
• munkavédelmi dokumentációk felületessége, 

általános megfogalmazása

• kollektív műszaki védelem hiánya, 

• egyéni védőeszközök helytelen, nem megfelelő 
kiválasztása, biztosításának elmulasztása

• biztonsági berendezések hiánya, 
működésképtelensége

• érintésvédelmi problémák

• munkavédelmi oktatások hiánya, felületessége

• munkaköri alkalmassági vizsgálatok hiánya, teljes 
körűségének hiánya, BEM vizsgálatok

• munkabaleseti jegyzőkönyvek hiányosságai



A munkabalesetek elsődleges tényezői

Balesetek elsődleges tényezői   Összes baleset %       halálos baleset %

• Tárgyi (műszaki) ok 58,4 18,1
• Személyi ok 26,4 66,6
• Környezeti, szervezeti ok 15,2 15,3

• Összesen: 100,0 100,0

• A hibás magatartás, 
• a figyelmetlenség vagy 
• a veszély nem ismerése mellett ebben sokszor 
• a veszély lekicsinylése, 
• a szabályok figyelmen kívül hagyása
• helyzetek és jelenségek megtűrése

játszik szerepet.



Súlyos/halálos munkabalesetek okai

• 2013. év
• Súlyos, életveszélyes:
• 2 esetben leesés és beesés elleni,

kollektív műszaki védelem 
hiánya

• 2 esetben állatok támadása
• 1 esetben mezőgazdasági erőgép 

kardánhajtás kikapcsolásának 
elmulasztása 

• 1 esetben biztonsági berendezés, 
védőreteszelés 
működésképtelensége

• Halálos:
• 2 esetben rakodási tevékenység 

a teherautók  elmozdulás elleni 
rögzítése nélkül  

• 2014. év 

• Súlyos életveszélyes:

• 2 esetben leesés és beesés 
elleni, kollektív műszaki 
védelem hiánya

• 3 esetben biztonsági 
berendezés, védőreteszelés 
működésképtelensége

• Halálos:

• 2 esetben leesés és beesés elleni,
kollektív műszaki védelem 
hiánya

• 2 esetben közúti közlekedés 
során



Súlyos, halálos munkabalesetek 
felügyelői vizsgálatának tapasztalatai

• A munkáltatók nem biztosítják az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 
munkavégzéshez szükséges feltételeket,

• nem biztosítanak a munkavégzéshez kollektív műszaki védelmet,

• nem biztosítanak a munkavégzéshez egyéni védőeszközöket, 

• nem ismertetik az érintett munkavállalókkal oktatás keretében a munkavégzés, 
tevékenység konkrét veszélyforrásait  és az ellenük való védekezés módját, a 
biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit,

• megfelelő szakképesítések hiánya,
• technológiai folyamatok meghatározásának hiánya pl. bontási terv

• a balesettekkel összefüggésben nem készül kockázatértékelés, illetve nem megfelelő 
a meglévő kockázatértékelés, az az adott tevékenységre nem vonatkozik, nem tárja 
fel a veszélyforrásokat, kockázati tényezőket stb. intézkedések hiánya,

• szabálytalan munkavégzés, 

• a munkafolyamatokban részt vevő, mozgó szerkezeti elemek által előidézett 
veszélyekkel szembeni védőburkolatok, védőberendezések alkalmazásának hiánya,

• szabálytalan technológia alkalmazása, munkavállaló biztonságát veszélyeztető, 
balesetveszélyes gyakorlat alkalmazása. 



Bejelentési kötelezettség

•súlyos, halálos munkabaleset bejelentési 
kötelezettsége:

•Telefonon:

•06/30 8175 650

•Fax: 76 500-797

•e-mail: 

bacsk-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu



A MUNKAVÉDELMI 
HATÓSÁG MEGÉRKEZÉSÉIG 
a HELYSZÍNT BIZTOSÍTANI      

KELL!



A munkavédelmi ellenőrzések 
2014 évi prioritásai

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyeken

-a munkabiztonsági szabályszegések és

-a munkaegészségügyi kóroki tényezők

feltárására és vizsgálatára egyaránt kitér.

Munkavédelem integrációja.

Minél több olyan munkahelyen folytatunk ellenőrzést,
ahol

-veszélyes munkaeszközt és technológiát alkalmaznak,
-zajjal, kéz–, karrezgéssel, veszélyes
anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén
anyagok expozíciójával járó tevékenységet folytatnak.



A munkavédelmi ellenőrzések 2014 évi prioritásai

• A munkavédelmi felügyelőség fokozottabban 
vizsgálja a kiemelt védelemre szoruló 
munkavállalók csoportjainak foglalkoztatási 
körülményeit: 

- fiatalkorúak,
- terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató 

anyák, 
- idősödők, megváltozott munkaképességűek, 
- mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos 

munkavállalók 
• A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott

mértékű tanácsadással segítséget adunk –
különösen a mikro, kis- és középvállalkozások, a
magánmunkáltatók és a szakképző intézmények
részére –, hogy ismeret hiány miatt ne történjen
szabálytalan munkavégzés, illetőleg ne
következzen be munkabaleset vagy
egészségkárosodás, valamint már az oktatás során
kapjon hangsúlyt a szabályos munkavégzés, a
munkahelyi egészség és biztonság.



A munkavédelmi ellenőrzések 2014 évi prioritásai

• A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni
ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban szabálytalan
munkavégzés esetén kiemelten ellenőrizzük.
(Legfőbb baleseti veszélyforrás)

• A munkavédelmi felügyelőség a megye gazdasági szerkezete,
munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalatok
figyelembe vétele alapján tart saját tervezésű célvizsgálatot
az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat ellenőrzésére.

• Fokozott figyelmet fordítunk a különösen 
veszélyes foglalkoztatási ágazatok 

ellenőrzésére: építőipar, mezőgazdaság, 
feldolgozóipar,  bányászat, egészségügy. 



A munkavédelmi ellenőrzések 2014 évi prioritásai

CÉLVIZSGÁLATOK:
�Az anyagmozgatási tevékenységek
�Az építőipari kivitelezés biztonsága
�Az egészségügyben használt éles, hegyes munkaeszközök
okozta sérülések megelőzésének ellenőrzése
tárgyban célvizsgálat elvégzésével irányítottuk rá a figyelmet
legsúlyosabb veszélyforrásokra.
�Rendkívüli időjárási körülmények esetén akcióellenőrzés
keretében vizsgáltuk meg a hideg-meleg munkahelyekre
vonatkozó előírások érvényesülését.

SLIC Kampány 2014:
Elcsúszás, elbotlás azonos szinten.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


