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Szervezeti változások:Szervezeti változások:

314/2010. (XII.27.) KORMÁNY RENDELET

2011. január 12011. január 1--jével megszűntek az OMMF regionális munkavédelmi és jével megszűntek az OMMF regionális munkavédelmi és 
munkaügyi felügyelőségei és integrálódtak a fővárosi és megyei munkaügyi felügyelőségei és integrálódtak a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokba egy szakigazgatási szervként.kormányhivatalokba egy szakigazgatási szervként.
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kormányhivatalokba egy szakigazgatási szervként.kormányhivatalokba egy szakigazgatási szervként.

A A KormányKormány a a munkavédelmi hatósági feladatok ellátására a fővárosi munkavédelmi hatósági feladatok ellátására a fővárosi 
és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőségszakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőségétét
jelölte ki.jelölte ki.

Mindazokat a hatósági feladatokat, amelyeket korábban a regionális Mindazokat a hatósági feladatokat, amelyeket korábban a regionális 
felügyelőségek láttak el, a továbbiakban a kormányhivatalok keretében felügyelőségek láttak el, a továbbiakban a kormányhivatalok keretében 
működő munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségek látják el.működő munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségek látják el.



A munkavédelmet érintő legfontosabb 
jogszabályok változása 

1993. évi XCIII. törvény

21. 21. §§ (7) … a veszélyes munkaeszközt, technológiát (7) … a veszélyes munkaeszközt, technológiát 
próbapróba-- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az 
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próbapróba-- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az 
üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell 
lenni a próbalenni a próba-- vagy kísérleti üzemeltetés vagy kísérleti üzemeltetés 
kockázataira is. kockázataira is. 

Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem 
haladhatja meg.haladhatja meg.



23. 23. §§ (2) A (2) A munkahelyet,munkahelyet,az az egyéni védőeszköztegyéni védőeszközt, a , a 
munkaeszköztmunkaeszközt, a , a technológiáttechnológiát az üzemeltető az üzemeltető 
munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kellmunkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,,
a) a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül 

veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, 
vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, 
illetőlegilletőleg
b) b) rendkívüli körülmények (… átalakítás, baleset, rendkívüli körülmények (… átalakítás, baleset, 

természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot 
meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése 
esetén.esetén.
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meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése 
esetén.esetén.

Az ellenőrzés elvégzéséigAz ellenőrzés elvégzéséiga munkahely, az egyéni a munkahely, az egyéni 
védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, 
illetve használatát illetve használatát meg kell tiltanimeg kell tiltani. . 
Az ellenőrzés elvégzéseAz ellenőrzés elvégzése-- a veszélyeztetés jellegétől a veszélyeztetés jellegétől 
függően függően --munkabiztonsági, illetve munkamunkabiztonsági, illetve munka--egészségügyi egészségügyi 
szaktevékenységnek minősülszaktevékenységnek minősül..



68. 68. §§ (1) Ha (1) Ha a sérülta sérült a munkáltatónak a a munkáltatónak a 
munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával 
kapcsolatos intézkedését vagy              kapcsolatos intézkedését vagy              
megbetegedés és fokozott expozíciós eset megbetegedés és fokozott expozíciós eset 
bejelentésének elmulasztását sérelmezi,bejelentésének elmulasztását sérelmezi,aa
területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz 
fordulhat.fordulhat.
(2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota (2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota 
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(2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota (2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota 
miatt jogainak érvényesítésére nem képes, az (1) miatt jogainak érvényesítésére nem képes, az (1) 
bekezdésben meghatározott eljárásban a sérült bekezdésben meghatározott eljárásban a sérült 
hozzátartozója ügyfélnek minősül.hozzátartozója ügyfélnek minősül.

A kérelemben a hozzátartozói minőséget A kérelemben a hozzátartozói minőséget 
valószínűsíteni kell.valószínűsíteni kell.



83/A. 83/A. §§ (1) A (1) A munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezetmunkavédelmi hatóság nyilvántartást vezetannak annak 
érdekében, hogy a kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse érdekében, hogy a kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse 
a munkavállalók védelmét a a munkavállalók védelmét a rákkelt ő anyagokrákkelt ő anyagokokozta foglalkozási okozta foglalkozási 
eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos 
megbetegedésekkel szemben.megbetegedésekkel szemben.

(2) A nyilvántartás azoknak (2) A nyilvántartás azoknak a munkáltatóka munkáltatóknaknak ésés munkavállalókmunkavállalóknaknak az az 
adatait tartalmazzaadatait tartalmazza, amely munkáltatóknál szervezett munkavégzés , amely munkáltatóknál szervezett munkavégzés 
során a során a munkavállaló rákkeltőknek van kitévemunkavállaló rákkeltőknek van kitéve..

A nyilvántartás tartalmazzaA nyilvántartás tartalmazza
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A nyilvántartás tartalmazzaA nyilvántartás tartalmazza
a) a) a munkáltató nevét, telephelyét, ágazati, szakágazati besorolását,a munkáltató nevét, telephelyét, ágazati, szakágazati besorolását,
b) b) a munkavállaló születési évét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkavállaló születési évét, társadalombiztosítási azonosító jelét, 

foglalkozását, az adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött foglalkozását, az adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött 
munkaéveinek számát.munkaéveinek számát.

(3) A (3) A munkavédelmi hatóságmunkavédelmi hatósága (2) bekezdésben meghatározott a (2) bekezdésben meghatározott adatokat adatokat 
kezelheti, illetve a munkáltatókat adatközlésre hívhatja fel. kezelheti, illetve a munkáltatókat adatközlésre hívhatja fel. 



89/1995. (VII.14.) KORMÁNY RENDELET

A Korm. rendelet 2. A Korm. rendelet 2. §§. (2). (2)--(4) és 4. (4) és 4. §§. (1). (1)--(2) (2) 
bekezdésének hatályon kívül helyezésével bekezdésének hatályon kívül helyezésével 
megszűnt a munkáltatóknak, valamint a megszűnt a munkáltatóknak, valamint a 
foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi szolgálatoknak aegészségügyi szolgálatoknak a
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foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi szolgálatoknak aegészségügyi szolgálatoknak a
foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi szolgálat egészségügyi szolgálat 
igénybevételével és tevékenységével igénybevételével és tevékenységével 
kapcsolatosan a munkavédelmi felügyelőség kapcsolatosan a munkavédelmi felügyelőség 
részére szóló részére szóló bejelentési, adatszolgáltatási bejelentési, adatszolgáltatási 
kötelezettsége.kötelezettsége.



Fentiek alapján Fentiek alapján 2011. január 12011. január 1--jétől jétől nem kell a nem kell a 
munkáltatónakmunkáltatónak

a tevékenység megkezdését követően az a tevékenység megkezdését követően az 
alapadataitalapadatait, a , a tevékenységéttevékenységét, a  , a  foglalkozásfoglalkozás--
egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató 

2012.01.16.2012.01.16. 88

egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
adataitadatait, továbbá a , továbbá a munkavállalók számátmunkavállalók számátés és 
foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi osztályba sorolásátegészségügyi osztályba sorolását, , 
valamint a valamint a változásokat éventeváltozásokat évente, illetve , illetve soron soron 
kívülkívül..



A bejelentési kötelezettség megszűnésétől függetlenül

A munkáltató továbbra is köteles foglalkozásA munkáltató továbbra is köteles foglalkozás--
egészségügyi szolgálatot biztosítaniegészségügyi szolgálatot biztosítani.                     .                     
Ennek meglétét a munkavédelmi felügyelőség ellenőrzi.Ennek meglétét a munkavédelmi felügyelőség ellenőrzi.

A A foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi szolgálatnakegészségügyi szolgálatnak továbbra is fennáll a továbbra is fennáll a 
jelentési kötelezettsége az Országos Statisztikai jelentési kötelezettsége az Országos Statisztikai 
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jelentési kötelezettsége az Országos Statisztikai jelentési kötelezettsége az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) keretébenAdatgyűjtési Program (OSAP) keretében-- a 288/2009. a 288/2009. 
(XII. 15.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint az 1485. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint az 1485. 
nyilvántartási számon.nyilvántartási számon.

A beszámolójelentés elektronikus formában kitöltendő A beszámolójelentés elektronikus formában kitöltendő 
nyomtatványa megtalálható az Országos Munkahigiénés és nyomtatványa megtalálható az Országos Munkahigiénés és 
Foglalkozásegészségügyi Intézet honlapján: Foglalkozásegészségügyi Intézet honlapján: www.omfi.huwww.omfi.hu..



27/1996. (VIII.28.)NM RENDELET

2011. január 12011. január 1--jével az NM rendelet 2. számú mellékletében jével az NM rendelet 2. számú mellékletében 
szereplő szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű 
heveny vagy idült mérgezéstheveny vagy idült mérgezést(továbbiakban: foglalkozási (továbbiakban: foglalkozási 
betegség) és a külön jogszabályban meghatározott betegség) és a külön jogszabályban meghatározott vegyi vegyi 
anyagokanyagok, továbbá , továbbá zaj okozta fokozott expozíciós eseteketzaj okozta fokozott expozíciós eseteketa a 
munkáltató telephelye munkáltató telephelye szerinti fővárosi és szerinti fővárosi és megyei megyei 
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munkáltató telephelye munkáltató telephelye szerinti fővárosi és szerinti fővárosi és megyei megyei 
kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez kell kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez kell 
jelentenijelenteni..

A foglalkozási betegségek kivizsgálásában 2011. január 1A foglalkozási betegségek kivizsgálásában 2011. január 1--jétől az jétől az 
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
(OMMF) orvos végzettségű kormánytisztviselője is (OMMF) orvos végzettségű kormánytisztviselője is 
közreműködik.közreműködik.



61/1999. (XII.1.) EüM RENDELET

2011. január 12011. január 1--jétől a foglalkozásjétől a foglalkozás--egészségügyi orvos egészségügyi orvos 
által által a munkavállalóknak beadott védőoltásokróla munkavállalóknak beadott védőoltásokról a a 
tárgyévet követő év január 5tárgyévet követő év január 5--éig már csak éig már csak a a 
fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi 
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fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi 
népegészségügyi intézetének kell jelentést népegészségügyi intézetének kell jelentést 
küldenieküldenie..

A munkavédelmi felügyelőség részére előírt jelentési A munkavédelmi felügyelőség részére előírt jelentési 
kötelezettség megszűnt.kötelezettség megszűnt.



5/1993. (XII.26.) MüM RENDELET

A módosítás következtében az 5/2010. (III.9.) SzMM A módosítás következtében az 5/2010. (III.9.) SzMM 
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A módosítás következtében az 5/2010. (III.9.) SzMM A módosítás következtében az 5/2010. (III.9.) SzMM 
rendelettel 2011. január 1rendelettel 2011. január 1--jétől bevezetni kívánt jétől bevezetni kívánt 

új munkabaleseti jegyzőkönyv vélhetően majd új munkabaleseti jegyzőkönyv vélhetően majd 
csak 2012. január 1. napjával kerül bevezetésre.csak 2012. január 1. napjával kerül bevezetésre.



A A munkabaleseti nyilvántartás munkabaleseti nyilvántartás vezetése vezetése 
egyszerűsödött megszűnt a egyszerűsödött megszűnt a szervezeti szervezeti 
egységenkénti különegységenkénti külön--külön történő külön történő 
nyilvántartási kötelezettség.nyilvántartási kötelezettség.

Ahol időszakosan és rövid időtartamban Ahol időszakosan és rövid időtartamban 
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Ahol időszakosan és rövid időtartamban Ahol időszakosan és rövid időtartamban 
történik a munkavégzés, (irattárban, történik a munkavégzés, (irattárban, 
műszeres vagy egyéb ellenőrzésre műszeres vagy egyéb ellenőrzésre 
szolgáló egységnél, telephelyen) szolgáló egységnél, telephelyen) nem nem 
kötelezőkötelező munkabaleseti nyilvántartást munkabaleseti nyilvántartást 
vezetni. vezetni. 



Annak a munkáltatónak, akinek a területénAnnak a munkáltatónak, akinek a területén súlyos súlyos 
munkabalesetmunkabalesettörtént, történt, haladéktalanul meg kell haladéktalanul meg kell 
győződnigyőződnie arról, hogy e arról, hogy ki a sérült munkáltatójaki a sérült munkáltatója, , 
vagy az adottvagy az adott munkahelyen munkahelyen ki a tényleges ki a tényleges 
munkairányítómunkairányító ..

Ha ezHa ez nem állapítható meg, akkornem állapítható meg, akkor annak kell annak kell 
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Ha ezHa ez nem állapítható meg, akkornem állapítható meg, akkor annak kell annak kell 
azonnal bejelenteni a megyei kormányhivatal azonnal bejelenteni a megyei kormányhivatal 
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási 
szerve felé a súlyos munkabalesetet, akinek szerve felé a súlyos munkabalesetet, akinek 
területén a munkavégzés folyt.területén a munkavégzés folyt.



A rendelet azt is előírja, hogy súlyos A rendelet azt is előírja, hogy súlyos 
munkabaleset esetén a munkabaleset esetén a munkáltató a munkáltató a 
munkavédelmi felügyelőség megérkezéséig munkavédelmi felügyelőség megérkezéséig 
köteles a baleseti helyszínt a mentést követően köteles a baleseti helyszínt a mentést követően 
balesetkori állapotában megőriznibalesetkori állapotában megőrizni , ha ez nem , ha ez nem 
valósítható meg valamilyen okból kifolyólag, valósítható meg valamilyen okból kifolyólag, 
akkor fényképakkor fénykép--, videofelvétellel vagy más , videofelvétellel vagy más 
alkalmas módon a balesetkori állapotot alkalmas módon a balesetkori állapotot 
dokumentálni kell. dokumentálni kell. 
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dokumentálni kell. dokumentálni kell. 

Amennyiben a balesetAmennyiben a balesetmunkaerőmunkaerő--kölcsönzés, kölcsönzés, 
kirendeléskirendeléssorán következett be, a baleset során következett be, a baleset 
kivizsgálást követően a kivizsgálást követően a jegyzőkönyv egy jegyzőkönyv egy 
példányát a kölcsönbeadó, a kirendelő példányát a kölcsönbeadó, a kirendelő 
munkáltatónak is meg kell, hogy küldje. munkáltatónak is meg kell, hogy küldje. 



A hónap utolsó napjain történt balesetek A hónap utolsó napjain történt balesetek 
esetén sokszor okozott nehézséget, hogyesetén sokszor okozott nehézséget, hogy a a 
jegyzőkönyvet a tárgyhónapot következő jegyzőkönyvet a tárgyhónapot következő 
hónap 8.hónap 8.--ig kell beküldeniig kell beküldeni. Teljesítése néha . Teljesítése néha 
nehézséget okoz, tekintettel arra, hogy nehézséget okoz, tekintettel arra, hogy 
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nehézséget okoz, tekintettel arra, hogy nehézséget okoz, tekintettel arra, hogy 
külső okok akadályozzák ezt. A rendelet külső okok akadályozzák ezt. A rendelet 
most a most a súlyos munkabaleset esetén súlyos munkabaleset esetén 
lehetővé teszi határidő indokolt esetben 30 lehetővé teszi határidő indokolt esetben 30 
nappal történő meghosszabbítását.nappal történő meghosszabbítását.



A munkáltató köteles a munkabiztonsági A munkáltató köteles a munkabiztonsági 
szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítéssel rendelkező személy 
foglalkoztatásának szempontjából a besorolását foglalkoztatásának szempontjából a besorolását 
veszélyességi osztály vagy létszám kategória veszélyességi osztály vagy létszám kategória 
megváltozásakor módosítani és a besorolás megváltozásakor módosítani és a besorolás 
megfelelőségét évenként felülvizsgálni, megfelelőségét évenként felülvizsgálni, 
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megfelelőségét évenként felülvizsgálni, megfelelőségét évenként felülvizsgálni, 
valamint mindezt írásban dokumentálni.valamint mindezt írásban dokumentálni.(Ezt (Ezt 
nem kell sehová beküldeni.) nem kell sehová beküldeni.) 

Ennek helyességét a munkáltatónak kell Ennek helyességét a munkáltatónak kell 
bizonyítania. bizonyítania. 



33/1998. (VI. 24.) NM RENDELET

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi 
munka esetén a munkavállaló munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatóságifoglalkoztathatósági vizsgálatvizsgálatáraára
a) a) a a munkáltatómunkáltató vagy azvagy az
b) b) elhelyezkedni kívánó természetes személyelhelyezkedni kívánó természetes személykezdeményezésére kerül kezdeményezésére kerül 
sor. sor. 

Ez Ez nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak kivéve ha fiatalkorú, idősödő kivéve ha fiatalkorú, idősödő 
a munkavállalóa munkavállaló terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és 
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Ez Ez nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak kivéve ha fiatalkorú, idősödő kivéve ha fiatalkorú, idősödő 
a munkavállalóa munkavállaló, illetve , illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és 
szoptató anyákszoptató anyákfoglalkoztatása kerül sor.foglalkoztatása kerül sor.

E szabályok nem érintikE szabályok nem érintika járványügyi érdekből kiemelt munkakörben a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben 
történő, a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok történő, a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok 
közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint az állatközötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint az állat--
és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok 
elvégzésének kötelezettségét.elvégzésének kötelezettségét.



A foglalkoztathatósági vizsgálatotA foglalkoztathatósági vizsgálatot

a) a) a a munkáltató foglalkozásmunkáltató foglalkozás--egészségügyi szolgáltatója,egészségügyi szolgáltatója,
b) b) a a foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi alapszolgáltatástegészségügyi alapszolgáltatástvagy     vagy     
foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatóegészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, , 

c) c) az elhelyezkedni kívánó személy által az elhelyezkedni kívánó személy által választott választott 
foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel rendelkező háziorvosjogosító működési engedéllyel rendelkező háziorvosis is 

elvégezheti és kiállítja a foglalkoztathatósági szakvéleményt.elvégezheti és kiállítja a foglalkoztathatósági szakvéleményt.
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elvégezheti és kiállítja a foglalkoztathatósági szakvéleményt.elvégezheti és kiállítja a foglalkoztathatósági szakvéleményt.

A foglalkoztathatóságiA foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a szakvélemény kiadásának díját a 
vizsgálatot kezdeményező viselivizsgálatot kezdeményező viseli..

A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított 
egy évig érvényes. egy évig érvényes. 



A Baranya Megyei KormányhivatalA Baranya Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási SzerveSzakigazgatási Szerve

Munkavédelmi FelügyelőségénekMunkavédelmi Felügyelőségének
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Munkavédelmi FelügyelőségénekMunkavédelmi Felügyelőségének

2011. év I.2011. év I.--IX. haviIX. havi
ellenőrzési tapasztalatai azellenőrzési tapasztalatai az

az egészségügy területén.az egészségügy területén.



Munkakörülményekkel kapcsolatos 
mulasztások, szabályszegések

Öltöző Öltöző --, pihenő , pihenő --, étkező helyiség, étkező helyiség
-- létesítési hiányosság (közvetlenül a    létesítési hiányosság (közvetlenül a    

mellékhelyiségbe nyíló étkező);mellékhelyiségbe nyíló étkező);
-- koedukált öltöző 13 fő részére;koedukált öltöző 13 fő részére;

2012.01.16.2012.01.16. 2121

-- koedukált öltöző 13 fő részére;koedukált öltöző 13 fő részére;
-- beszögelt ablakok beázás elleni védelem                         beszögelt ablakok beázás elleni védelem                         

céljából;céljából;
-- burkolatok folytonossági hiánya, burkolatok folytonossági hiánya, 

szennyezettsége;szennyezettsége;
-- különböző szerelvények hiánya.különböző szerelvények hiánya.



Munkahigiénés előírások figyelmen kívül hagyásaMunkahigiénés előírások figyelmen kívül hagyása

-- fénymérés;fénymérés;

-- szellőzés hatékonysága, légtechnikai mérés;szellőzés hatékonysága, légtechnikai mérés;

-- légtechnikai eszközök karbantartása;légtechnikai eszközök karbantartása;

-- kémiai expozíció meghatározása;kémiai expozíció meghatározása;

-- egyéni védőeszközök biztosítása;egyéni védőeszközök biztosítása;
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-- egyéni védőeszközök biztosítása;egyéni védőeszközök biztosítása;

-- pszichés leterhelés (minimális létszám,12 órás pszichés leterhelés (minimális létszám,12 órás 
munkarend);munkarend);

-- munkavédelmi oktatás, oktatási tematika;munkavédelmi oktatás, oktatási tematika;

-- orvosi alkalmassági vizsgálatok.orvosi alkalmassági vizsgálatok.



Munkavédelmi dokumentációkhoz fűződő Munkavédelmi dokumentációkhoz fűződő 
jogsértésekjogsértések

-- orvosi alkalmassági vizsgálatra küldés;orvosi alkalmassági vizsgálatra küldés;

-- egyéni védőeszköz juttatás belső rendje;egyéni védőeszköz juttatás belső rendje;
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-- a veszélyes anyagokról hiányos, illetve nem a veszélyes anyagokról hiányos, illetve nem 
létező nyilvántartás;létező nyilvántartás;

-- kockázatértékelés (előforduló expozíció kockázatértékelés (előforduló expozíció 
értékelése hiányos, intézkedés, felelős, értékelése hiányos, intézkedés, felelős, 
határidő)határidő)



Foglalkozási megbetegedés Foglalkozási megbetegedés 
gyanújával gyanújával 8484esetet jelentettek esetet jelentettek 

be.be.
Ebből:Ebből:
-- kémiai kóroki tényezővel: kémiai kóroki tényezővel: 5555(ezen belül szilikózissal történő (ezen belül szilikózissal történő 

bejelentettek száma vezet bejelentettek száma vezet 3939))
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-- fizikai kóroki tényezővel (zaj, vibráció): fizikai kóroki tényezővel (zaj, vibráció): 99

-- biológiai kóroki tényezővel: biológiai kóroki tényezővel: 13

-- nem optimális igénybevétel, pszichoszociális ergonómiai nem optimális igénybevétel, pszichoszociális ergonómiai 
kóroki tényezővel: kóroki tényezővel: 77



Bejelentett fokozott expozíciós esetek Bejelentett fokozott expozíciós esetek 
száma: száma: 1212

Ebből: Ebből: 

-- ZajZaj okozta fokozott expozíció: okozta fokozott expozíció: 2
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-- Vegyi anyagVegyi anyag//krómkróm //
okozta fokozott expozíció: okozta fokozott expozíció: 8

-- Vegyi anyag /Vegyi anyag /nikkelnikkel //
okozta fokozott expozíció: okozta fokozott expozíció: 2



Munkabalesetek számának alakulása Munkabalesetek számának alakulása 
Baranya megyébenBaranya megyében

* 2011.é* 2011.év I.v I.--IX. hónapIX. hónap

ÉvekÉvek
ÖsszesÖsszes

munkabalesetmunkabaleset

EbbőlEbből

HalálosHalálos
Súlyos Súlyos 

csonkulásoscsonkulásos
Egyéb súlyosEgyéb súlyos
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20082008 839839 55 55 11

20092009 758758 66 33 22

20102010 797797 33 -- 22

2011*2011* 494494 11 -- --



A bekövetkezett munkabalesetek A bekövetkezett munkabalesetek 
főbb okai:főbb okai:

�� Személyek, tárgyak leeséseSzemélyek, tárgyak leesése

�� Omlás, betemetésOmlás, betemetés
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�� Omlás, betemetésOmlás, betemetés

�� Forgó alkatrészek érintéseForgó alkatrészek érintése

�� Szabálytalan munkavégzésSzabálytalan munkavégzés



�� Ismeretek és irányítás hiányaIsmeretek és irányítás hiánya

�� Nem megfelelő munkaeszköz Nem megfelelő munkaeszköz 
használatahasználata
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�� Közlekedési szabályok megszegéseKözlekedési szabályok megszegése

�� ÁramütésÁramütés



Munkáltatói balesetvizsgálati tevékenységMunkáltatói balesetvizsgálati tevékenység

Nem ok feltáró a vizsgálat, jellemzően csak a Nem ok feltáró a vizsgálat, jellemzően csak a 
felelőst keresik;felelőst keresik;

A munkáltatói intézkedések A munkáltatói intézkedések -- a hasonló a hasonló 
balesetek megelőzésére balesetek megelőzésére -- továbbra sem továbbra sem 
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megelőző jellegűek.megelőző jellegűek.

Ezt a megállapítást támasztja alá a következő Ezt a megállapítást támasztja alá a következő 
diagram: diagram: 



2012.01.16.2012.01.16. 3030



Munkáltatói balesetvizsgálatokkal Munkáltatói balesetvizsgálatokkal 
kapcsolatban megtett intézkedéseink:kapcsolatban megtett intézkedéseink:

A baleset nem megfelelő minősítése:   A baleset nem megfelelő minősítése:   6
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Nem megfelelő kivizsgálás:                 Nem megfelelő kivizsgálás:                 3636

Egyéb intézkedés:                                Egyéb intézkedés:                                1414



Szeretném felvillantaniSzeretném felvillantani

az elmúlt évi  statisztikánkban az elmúlt évi  statisztikánkban 
szereplő súlyos munkabaleseteket szereplő súlyos munkabaleseteket 
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szereplő súlyos munkabaleseteket szereplő súlyos munkabaleseteket 
helyszíneit, illetve röviden helyszíneit, illetve röviden 
ismertetni azok tanulságait.ismertetni azok tanulságait.



1.1.

2010. március 17.2010. március 17.

Pécs, Zsolnay Vilmos utcaPécs, Zsolnay Vilmos utca

(kulturális negyed).(kulturális negyed).
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(kulturális negyed).(kulturális negyed).

Életveszélyes + 8 főÉletveszélyes + 8 fő

sérüléssel járó munkabalesetesérüléssel járó munkabalesete
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2012.01.16.2012.01.16. 3535



2012.01.16.2012.01.16. 3636



2012.01.16.2012.01.16. 3737



2012.01.16.2012.01.16. 3838



2012.01.16.2012.01.16. 3939



2012.01.16.2012.01.16. 4040



2012.01.16.2012.01.16. 4141



2012.01.16.2012.01.16. 4242



2012.01.16.2012.01.16. 4343



2012.01.16.2012.01.16. 4444



2.2.

2010. május 12.2010. május 12.

Komló, Altáró utcaKomló, Altáró utca

(fémmegmunkálás munkahelye).(fémmegmunkálás munkahelye).

2012.01.16.2012.01.16. 4545

(fémmegmunkálás munkahelye).(fémmegmunkálás munkahelye).

ÉletveszélyesÉletveszélyes

HALÁLOSHALÁLOS

sérüléssel járó munkabaleset.sérüléssel járó munkabaleset.



2012.01.16.2012.01.16. 4646



2012.01.16.2012.01.16. 4747



2012.01.16.2012.01.16. 4848
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3.3.

2010. július 15.2010. július 15.

Komló, BajcsyKomló, Bajcsy--Zs. utcaZs. utca

(hő távvezeték szigetelési (hő távvezeték szigetelési 
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(hő távvezeték szigetelési (hő távvezeték szigetelési 
munkahelye).munkahelye).

ÉletveszélyesÉletveszélyes

sérüléssel járó munkabaleset.sérüléssel járó munkabaleset.
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2012.01.16.2012.01.16. 5252



2012.01.16.2012.01.16. 5353



2012.01.16.2012.01.16. 5454



4. 4. 

2010. szeptember 03.2010. szeptember 03.

Külföld (Belgium)Külföld (Belgium)

Építőipar Építőipar 
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Építőipar Építőipar 

haláloshalálos

sérüléssel járó munkabaleset.sérüléssel járó munkabaleset.



5.5.

2009. november 04.2009. november 04.

(utólag jutott tudomásunkra)(utólag jutott tudomásunkra)

Építőipar Építőipar 
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Építőipar Építőipar 

haláloshalálos

sérüléssel járó munkabaleset.sérüléssel járó munkabaleset.



6.6.

Alumínium redőnyelemAlumínium redőnyelem

méretre vágásaméretre vágása

2012.01.16.2012.01.16. 5757

méretre vágásaméretre vágása

súlyos csonkulásossúlyos csonkulásos

sérüléssel járó munkabaleset.sérüléssel járó munkabaleset.
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2012.01.16.2012.01.16. 5959
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K öszönöm  m egtisztelK öszönöm  m egtisztelK öszönöm  m egtisztelK öszönöm  m egtisztelő figyelm üket és  figyelm üket és  figyelm üket és  figyelm üket és K öszönöm  m egtisztelK öszönöm  m egtisztelK öszönöm  m egtisztelK öszönöm  m egtisztelő figyelm üket és  figyelm üket és  figyelm üket és  figyelm üket és 

m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, m egragadva az alkalm at, 

balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést balesetm entes m unkavégzést 

2012.01.16.2012.01.16. 6161

kívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes k ívánok m inden egyes 

m unkálkodónak.m unkálkodónak.m unkálkodónak.m unkálkodónak.m unkálkodónak.m unkálkodónak.m unkálkodónak.m unkálkodónak.


