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A munkafelügyeleti rendszer 2015. évi szervezeti változása

Nemzetgazdasági Minisztérium

Jogszabályi háttér

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint:

• 2015 január 1-től

• a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási 

feladatok ellátása

• munkavédelmi és munkaügyi hatóságként

• a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter felelőssége

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

• az NGM Munkafelügyeleti Főosztályán keresztül

• irányítja az I. fokú munkavédelmi hatóság szakmai tevékenységét

• végzi a munkavédelem nemzetgazdasági irányításával kapcsolatos feladatokat

Az NMH megszűnésével a foglalkozás-egészségügyi szakterület irányítása az OTH-hoz került
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Az NGM Munkafelügyeleti Főosztályának főbb feladatai

A munkavédelmi hatóság szakmai irányítása 

• ellenőrzési irányelv, hatósági ellenőrzési terv kiadása; országos célvizsgálati 

programok és akciók elrendelése;

• törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági ellenőrzések; 

• módszertani útmutatók ajánlások, szakmai értékelések kiadása;

• képzések szervezése;

• munkahigiénés tevékenység feletti szakmai irányítás ellátása, a foglalkozási 

megbetegedésekben való részvétel, szakvéleménnyel az elsőfokú eljárás támogatására; 

• informatikai rendszer működtetése;.

A munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatok ellátása

• a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés elkészítése;

• a Nemzeti Munkavédelmi Politika kialakításában való részvétel;

• a nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel ;

• a munkavédelmi információs rendszer működtetése; 

• bizottsági, testületi tevékenységek. 
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Az NGM Munkafelügyeleti Főosztályának főbb feladatai

Hatósági feladatok ellátása: 

• szakértői engedélyezési feladatok, előzetes szakhatósági állásfoglalások kiadása; 

• munkabiztonsági szakértői feladatok; 

• hatósági nyilvántartást vezet;

• az elsőfokú közigazgatási döntések elleni jogorvoslati kérelmeket elbírálása.

Tovább feladatok: 

• Munkavédelmi Bizottság titkársági feladatai; 

• Munkavédelem és Biztonságtechnika folyóirat kiadása; 

• az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító,

ellenőrző szervezetek kijelölésével és bejelentésével 

kapcsolatos feladatok ellátása,

a Kijelölést Előkészítő Bizottság működtetése.
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A munkafelügyeleti rendszer 2015. évi szervezeti változása

Az I. fokú munkavédelmi hatóság

 A 2015. április 1-jén hatályba lépő módosítások következtében a munkavédelmi felügyelő

feladatait, hatáskörét a munkavédelmi hatóság látja el a feladatok változatlan megtartása

mellett.

 A munkahelyek ellenőrzését a megyei szakigazgatási szervek megszűnésével a

Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai alatt működő Munkavédelmi és Munkaügyi

Ellenőrzési Osztályok kormánytisztviselői látják el a kormánymegbízottak megbízásából.

 A szervezeti változtatások a vezetői szintek csökkenését eredményezték.
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Ellenőrzési tapasztalatok
2014. év

Munkavédelmi bírság

• határozat 623 db

• bírság összege   156 058 435 Ft

• érintett létszám  1 189 fő

Hiányosság megszüntetését előíró 

• határozat 12 450 db

• intézkedés 63 754 db

Foglalkoztatást megtiltó 

• határozat 2 279 db

• érintett létszám  4 886 fő

Használatot felfüggesztő 

• határozat 4 255 db

• munkaeszköz  12 076 db

• érintett létszám 14 643 fő

Tevékenységet felfüggesztő 

• határozat 4 523 db

• tevékenység  12 562 tevékenység

• érintett létszám   16 778 fő

Figyelemfelhívás 1 441 db

Eljárási bírság

• határozat 185 db

• 10 993 000 Ft
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Ellenőrzési tapasztalatok
2014. év
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Ellenőrzési tapasztalatok
2014. év
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Leggyakoribb intézkedések 

munkavédelemben

Leggyakoribb intézkedések munkavédelemben Összesen
Arány az 

összeshez

Botlás- elesés és elcsúszás veszély 6 098 7,2

Munkavédelmi ismeretek hiánya 6 020 7,1

Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályok megszegése
4 081 4,8

Létesítmények érintésvédelme 3 245 3,8

Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, 

jelölésének szabályai megszegése
3 232 3,8

Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya 3 140 3,7

Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése 2 948 3,5

Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, elhelyezés 2 695 3,2

Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya 2 578 3,0

Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése 2 460 2,9

Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági 

berendezés, stb..)
2 261 2,7

Be- és leesési veszély 2 256 2,6

Elhelyezés, telepítés  rögzítés 2 041 2,4

Figyelmeztető-, és funkció jelölések hiánya 1 902 2,2

Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos szabályok megszegése 1 763 2,1

Leggyakoribb intézkedések aránya az összes intézkedéshez képest % 46 720 54,8

Összes érdemi intézkedés munkavédelemben 85 261 100
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Kiemelt ágazat 

(2014. év)

Ellenőrzések száma 

(db)

Mezőgazdaság 760

Feldolgozóipar (kivéve: gépipar) 2 880

Gépipar 1 430

Építőipar 5 250

Bányászat 14

Egészségügyi, szociális ellátás 950

Kiemelt ágazat összesen 11 284

Ellenőrzött munkáltatók száma összesen 16 940

Százalék (kiemelt ágazat / összesen ellenőrzött 

munkáltatók száma)
66,61
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Összes látogatás 31658

Terv szerinti 15 048

Célvizsgálat 6 390

Terv szerinti, utóellenőrzéssel 3 375

Közérdekű bejelentés 2 546

Balesetvizsgálat 1 997

Előre nem tervezett 651

Előzetes értesítés alapján történt átfogó ellenőrzés 335

Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) kivizsgálása 318

Panaszvizsgálat 282

Felkérésre végzett ellenőrzés 226

Egyéb 490

Látogatások megoszlása

2014. év
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Munkabaleseti adatok 
a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
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Munkabaleseti adatok 
a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
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Munkabaleseti adatok 
a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
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Munkabaleseti adatok
Ágazati megoszlás szerint 2014. év

Nemzetgazdasági ágazat Összes
Ebből

Súlyos összesen Halálos

"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 760 17 6

"B" - Bányászat, kőfejtés 3 0 0

"C" - Feldolgozóipar 7 068 47 15

"D" - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 86 4 1

"E" - Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés
646 7 3

"F" - Építőipar 791 33 18

"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás 2 255 15 7

"H" - Szállítás, raktározás 2 641 21 13

"I" - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 596 3 2

"J" - Információ, kommunikáció 105 3 1

"K" - Pénzügyi, biztosítási tevékenység 99 0 0

"L" - Ingatlanügyletek 83 1 0

"M" - Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 145 2 1

"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 796 7 6

"O" - Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 1 142 9 4

"P" - Oktatás 769 1 0

"Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 347 1 0

"R" - Művészet, szórakoztatás, szabadidő 185 1 1

"S" - Egyéb szolgáltatás 142 0 0

"T" - Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, 

szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
0 0 0

"U" - Területen kívüli szervezet 2 0 0

Összesen 19 661 172 78
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Munkabaleseti adatok
2014. évben bejelentett súlyos baleseti események 

Baleset típusa
Baleseti 

bejelentések 
száma

Törlés 
kezdemé-
nyezése

Töröltek 
nélkül

A bejelentett baleseti események megoszlása a 
baleset súlyossága szerint

Halálos
Életve-
szélyes

Súlyos 
csonkolásos

Maradandó 
károsodás

Szem-
sérülés

Állat támadása 1 0 1 1 0 0 0 0

Áramütés 12 1 11 9 2 0 0 0

Betemetés 4 1 3 2 1 0 0 0

Borulás 1 0 1 1 0 0 0 0

Csonkolás 27 1 26 0 0 26 0 0

Esés (El/ki) 4 2 2 0 1 0 1 0

Égés 4 0 4 1 2 1 0 0

Fulladás 4 0 4 2 2 0 0 0

Gázolás 11 0 11 5 5 1 0 0

Ismeretlen 5 1 4 2 2 0 0 0

Közúti 39 3 36 23 9 2 2 0

Leesés 43 6 37 16 16 0 5 0

Lövés 1 0 1 0 1 0 0 0

Mérgezés 4 0 4 3 1 0 0 0

Összenyomás 5 0 5 4 1 0 0 0

Ráesés 15 1 14 11 3 0 0 0

Robbanás 2 0 2 2 0 0 0 0

Roncsolás 1 0 1 0 0 0 1 0

Szemsérülés 3 0 3 0 0 0 0 3

Ütés 3 0 3 0 2 0 0 1

Vágás 4 0 4 2 1 1 0 0

Összesen 193 16 177 84 49 31 9 4
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Munkabaleseti adatok 
2014-ben a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján

A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja

Halálos 

munkabalesetek 

száma

Aránya 

%-ban

Elektromos feszültséggel, hőmérséklettel, veszélyes 

anyagokkal való érintkezés
8 10%

Fulladás, betemetődés, beborítódás 5 6%

Vízszintes vagy függőleges irányú ütközés álló helyzetben 

lévő tárggyal (a sérült mozgásban van)
18 23%

Mozgásban lévő tárgy által mért ütés vagy vele való 

ütközés
27 35%

Éles, hegyes, durva, érdes anyagi tényezővel való 

érintkezés
2 3%

Beszorulás, összezúzódás, stb. 16 21%

Fokozott fizikai igénybevétel vagy lelki stressz 0 0%

Állati vagy emberi harapás, rúgás stb. 0 0%

Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt érintkezés – sérülési 

mód
2 3%

Összesen 78 100%
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Munkabaleseti adatok 
2014-ben a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján

Leggyakoribb munkakörök

Egyszerű ipari foglalkozású 986

Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 782

Rakodómunkás 753

Lakatos 717

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolg. és száll. foglalkozású 656

Bolti eladó 631

Egyéb termék-összeszerelő 439

Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) 381

Egyéb takarító és kisegítő 349

Intézményi takarító és kisegítő 341

Ápoló, szakápoló 309

Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője 303

Húsfeldolgozó 302

Hegesztő, lángvágó 293

Forgácsoló 282
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Munkabaleseti adatok 
2014-ben a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján

Sérült munkaköre

Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 14

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási

foglalkozású
4

Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 3

Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 3

Gépjármű- és motorkarbantartó-, javító 3

Lakatos 3

Ács 2

Egyéb takarító és kisegítő 2

Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 2

Elektromoshálózat-szerelő-, javító 2

Fakitermelő (favágó) 2

Hordár, csomagkihordó 2

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója 2

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő 2

Vagyonőr, testőr 2
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Mit tesz a munkavédelmi hatóság a megelőzés érdekében?

• Elemzések alapján az aktuális prioritások meghatározás

• Tanácsadások száma évi több, mint 10.000 kérdésben

• Intézkedések száma évente közel 100.000

• A legveszélyeztetettebb ágazatok fokozott ellenőrzése

• Útmutatók, jogszabály változások közzététele

• Informatikai fejlesztések (szakmai adatbázisok, munkáltató
kiválasztás, elektronikus bejelentések)

• Szakmai képzések

• Munkavédelmi tudatosság fejlesztése (kiadványok, PR és
kommunikáció, konferenciák, nyílt napok) – kampányokban részvétel:
2014-15 EU-OSHA „Egészséges munkahelyek –Kezeljük a stresszt!”

• Célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatása a legveszélyeztetettebb
tevékenységeknél
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SLIC kampány 

A megcsúszások és megbotlások megelőzését célzó Európai Uniós kampány

• Elcsúszás és megbotlás veszély kérdése a kockázatértékelésben és a vezetési rendszerben

• Padozat

• Szennyeződések és akadályok

• Munkakörnyezet

• Takarítás

• Védőlábbeli

• Munkavállalók

A kampány során az eljáró munkavédelmi felügyelők az alábbi témakörökben vizsgálódtak:
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Leesés, zuhanás (magasból)

Elesés (megcsúszás, megbotlás)

Az összes eséses munkabaleseten belül a magasból 

leesések és az azonos szinten történő elesések aránya, 

országonkénti bontásban, 2010. évben
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SLIC kampány 

A megcsúszások és megbotlások megelőzését célzó Európai Uniós kampány

Negatív példa

Az udvaron 

tárolt 

fémhulladékok 

között nem volt 

szabadon 

hagyva 

biztonságos 

közlekedési 

útvonal
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SLIC kampány 

A megcsúszások és megbotlások megelőzését célzó Európai Uniós kampány

Pozitív példa

A folyosón kiömlött kávéra figyelmeztető 

tábla

Egyéni 

vállalkozó 

műhelyében 

a 

rendezetlen 

anyagtárolás 

miatt 

fennállt a 

botlás 

veszélye
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által 

okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálata 

Pozitív példa

Az éles/hegyes eszközök rendezett tárolása 

a vérvételi helyiségben

N
eg

a
tí

v
 p

él
d

a

Tűk, fecskendők tárolása „befőttes” 

üvegben
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által 

okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálata 

Pozitív példa

Segédeszköz a védőkupak levételéhez és a 

tű veszélyes hulladék gyűjtőedénybe 

helyezéséhez

Negatív példa

Az érzéstelenítés beadása után a használt injekciós tűket 

ideiglenesen a tükör előtt, egy kb. 4 cm magas, 

műanyag, nyitott edényben tárolták, csak később 

helyezték át a biológiai kóroki tényezőkkel szennyezett 

eszközök tárolására rendszeresített tároló dobozba.
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által 

okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálata 

Tipikus jogsértések:

• az éles vagy hegyes munkaeszközök használatából származó kockázatok 

értékelésének hiánya,

• a biológiai kóroki tényezők expozíciójából származó kockázatok becslésének 

hiányosságai,

• az éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott fertőzések kockázatával járó 

tevékenységek bejelentésének elmulasztása a területileg illetékes munkavédelmi 

felügyelőség felé,

• az éles vagy hegyes eszközök használatából adódó esetleges sérülések, fertőzések 

megelőzésére vonatkozó belső szabályzat hiánya,

• a munkavállalók éles vagy hegyes eszközök használatával összefüggő (munkavédelmi 

szempontú) tájékoztatása, képzése nem volt teljes körű.
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 

Az ellenőrzések munkaterületi 

megoszlása

33,2%

12,9%
39,5%

14,5%

magasépítés mélyépítés

építőmesteri és szakipar útépítés

Ellenőrzések megoszlása

• A munkavállalók egyéni védőeszközökkel való ellátásának 

hiánya (főként a légzőrendszert károsító anyagok (pl. 

ártalmas, ingerlő, túlérzékenységet okozó gázok, gőzök, 

porok) esetében. 

• A magasban végzett munkák során a leesés elleni védelmül 

szolgáló egyéni védőeszközöket többnyire biztosította a 

munkáltató, de azok nem mindig voltak a munkavégzés 

helyszínén, a használatukat a munkáltató nem követelte meg, 

vagy a kikötési pontokat nem határozták meg. 

• A magasépítés munkaterületein továbbra is a legsúlyosabb 

veszélyt jelenti a be-, és leesés-veszélye (a munkaterületek 

kollektív műszaki védelmének hiányosságai, illetve a 

megfelelő egyéni védőeszköz biztosításának hiánya). 

• A mélyépítési munkaterületeken jellemző a munkaárkok, 

munkagödrök elkerítésének, valamint dúcolásának hiánya, 

vagy hiányos kiépítése, a szakadólap terhelés tilalmának 

megszegése és a szabálytalan rézsű kialakítása. 
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 

Megtámasztás nélküli függőleges földfal

Védősisak használatának mellőzésével 

„dolgozó” munkavállalók

Negatív példák

Leesés elleni védelem használata nélkül történő munkavégzés

a családi ház tető-szerkezetén és védősisak hiánya
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 

Negatív példák

Az építési állvány lába omlásveszélyes 

talajra, szakadólapra támaszkodik

A betonkeverő gép ékszíjhajtásának 

védő-burkolata hiányzott
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 

Negatív példák

Belső vakolásához épített provizórikus 

„állványszerkezet” labilis alátámasztással

A készelemes állványon elhelyezett emelőcsigát 

lágyvas huzallal rögzítették
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 

Pozitív példa

Azbesztmentesítési munkaterület 

elszigetelése

Negatív példa

A munkavállaló a munkavégzés során kézi 

sarokcsiszolót használt. A tevékenység jelentős 

porképződéssel járt, de a dolgozó nem használta a 

munkáltató által biztosított egyéni védőeszközöket, 

a védőszemüveget és a légzésvédő eszközt.
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata 

Pozitív példa

Azbesztmentesítést végző munkavállalók 

teljes védőöltözetben

Negatív példa

A munkaterületen a veszélyes 

anyagokat/keverékeket ugyanott tárolták, ahol 

étkeztek, öltöztek a dolgozók. Veszélyes 

anyagok közvetlen környezetében 

élelmiszereket is tároltak.
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

1. Az emelőgépek műszaki, biztonsági hiányosságai.

2. Technológiai fegyelem megsértése.

3. A személyi feltételek ellenőrzésénél a kezelői jogosultság teljes hiánya vagy a kezelt 

emelőgépre érvénytelensége:

1. a kezelői jogosultság orvosi alkalmassági érvényességének a hiánya;

2. a „házi” kezelői jogosultságok alkalmazása;

3. a külföldön szerzett kezelői jogosultságok honosításának elmaradása.

4. A dokumentációk hiányosságai:

• az emelőgép munkavédelmi üzembe helyezésének hiánya;

• az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elmaradása, vagy nem az előírások 

szerinti elvégzése;

• az emelőgépet vizsgálók jogosultságának a hiánya;

• a vizsgálatot végzők nyilatkozatának elmaradása.

Tipikus jogsértések:
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Negatív példák
Szabálytalan személyemelés

Szabálytalan teheremelés
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Negatív példák Tehergépkocsira szerelt távvezérlésű 

daru első támaszai (kitalpalásai) alatt 

lévő alátétfák sérültek, repedtek, 

töröttek voltak

A kiállítás napján érvényét vesztő 

orvosi bejegyzés
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Negatív példa

Gépjármű javító munkaterületen 

az udvaron lévő emelővillás 

targonca villaágai felemelt 

állapotban volt, kezelő nem volt 

az ülésben. Az emelővillán egy 

gépjármű volt 1,5 m-es 

magasságban. A 

gépjárműemelőként használt 

emelővillás targoncához a 

munkaterületen lévők nem 

rendelkeztek vezetői 

engedéllyel. A szabálytalan 

gépjárműemelés és a jogosulatlan 

emelőgép használat, zuhanás, 

ráesés, elütés veszélye miatti 

közvetlen balesetveszélyt 

jelentett, ezért azt azonnali 

hatállyal meg kellett tiltani.



40

Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Negatív példák

A konzolos I tartószerkezeten 

az egyfázisú villamos emelődobot sérült, 

kikosarasodott emelőkötéllel, terhelési 

próba és üzembe helyezés, munkavédelmi 

szempontú vizsgálat nélkül üzemeltették. 
Hiányzó horogkiakadás-gátlók
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Negatív példa

Sérült, deformálódott tároló 

állványok
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Negatív példák

Az emelődobon 

beton és falazó

habarcs 

talicskában és a

kő pinceszintre történő leemeléséhez 

azonosítási szám, teherbírás 

feltüntetés nélküli, deformált és 

hegesztéssel javított terhelési próba 

nélküli merev függesztéket 

használtak.

Az épület kb. 11 m magas második emelet 

feletti födémszintjére emelték fel autódaruval 

az építési anyagot. Az építési anyag fogadását 

a födémszinten 2 fő munkavállaló végezte. A 

munkavállalók leesés elleni védelme 

biztonságot nyújtó berendezésekkel nem volt 

kialakítva, leesés elleni védelem céljára 

szolgáló egyéni védőeszközt nem viseltek. 



43

Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Pozitív példák

Hengereket mozgató híddaru, 

teherfelvevő biztonsági festéssel

A munkavállalók figyelmének felhívása a biztonságos 

targoncázás szabályaira
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Pozitív példák

Önmentés gyakoroltatása

A gyalogos közlekedési út védelme a leeső tárgyaktól
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Anyagmozgatási tevékenységek célvizsgálata

Pozitív példák

Kosaras emelőállvány szabályos használat

Szabályosan kialakított 

függeszték tárolóhely
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Bányászati munkahelyek 2014. évi munkaegészségügyi célvizsgálata 

Tipikus jogsértések:

• a munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálatát szabályozó dokumentumból 

hiányzott a vizsgálatok iránya (pl. a 

határértéket meghaladó zajexpozíció 

esetén szükséges hallásvizsgálatok),

• a kockázatértékelési dokumentumok nem 

volt teljes körűek (pl. az egyes 

munkahelyi kóroki tényezők 

expozíciójából származó kockázatokra 

nem tértek ki),

• a munkahelyi levegőben a porexpozíció 

mértékének meghatározását és a 

rezgésvizsgálatot (a munkavállalók 

rezgésexpozíciójának meghatározása 

céljából végzett mérés) elmulasztották,

• a munkavédelmi oktatás nem volt teljes 

körű.
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Célvizsgálatok tapasztalatai

Bányászati munkahelyek 2014. évi munkaegészségügyi célvizsgálata 

Pozitív példa

Az andezit bányaüzem területén a pofás 

malomnál és a kúpos törőnél zajgátló falat 

emeltek

Negatív példa

A kavicsbánya területén az étkezés előtti 

hideg-meleg vizes kézmosás és 

kézszárítás lehetősége, valamint 

zuhanyozó sem volt biztosítva
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Együtt a kockázatok megelőzéséért!

Köszönöm a figyelmet

Nesztinger Péter

főosztályvezető

Munkafelügyeleti Főosztály

munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu


