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1. Bevezetés
A munkavédelem felöleli a munkahely, a
munkakörülmények,
a
munkavégzés
munkabiztonsági (műszaki), a munka-egészségügyi
(munkahelyi higiénés és foglalkozás-egészségügyi)
követelményeit,
szervezeti,
igazgatási,
érdekképviseleti,
gazdasági,
hatósági
vonatkozásait.
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a
munkavédelmet így definiálja:
„A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztonsági
és
munkaegészségügyi
követelmények, továbbá e törvény céljának
megvalósítására
szolgáló
törvénykezési,
szervezési,
intézményi
előírások
rendszere,
valamint
mindezek
végrehajtása.
A
munkaegészségügy a munkahigiéné és a
foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja
magában.”
Célja
a
munkavégzés
közbeni,
vagy
a
munkavégzéssel
összefüggő
tevékenységek
végzése során bekövetkező balesetek és a
tevékenység során kialakuló egészségkárosodások
(megbetegedések) megelőzése.
Sajnos elég sok munkáltató - főleg a kisebbek még
ma
is
csak
nyűgnek,
felesleges
pénzpazarlásnak
tekinti
a
munkavédelmi
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feladatainak teljesítését. Őket egy munkabaleset,
vagy foglalkozási megbetegedés, egy hatósági,
vagy bírósági elmarasztalás döbbenti rá sokszor
arra, hogy okosabb lett volna előre gondolkodni.
Azaz
számolni,
hogy
egy
szabályosan,
körültekintően
és
hatékonyan
működtetett
munkavédelmi rendszerrel olcsóbban „jönnének ki”,
mint az előbb felsorolt jogkövetkezmények anyagi
hatásiból.
Egy kevésbé tőkeerős vállalkozás akár bele is
rokkanhat egy számára kedvezőtlenül végződő
hatósági eljárás következményeibe. Az illetékes
hatóság
(Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi
Főosztálya) honlapján megjelentetheti a jelentősebb
összegű
büntetéseket
maguk
után
vonó
mulasztásokat és bírságokat.
Ezek a vállalkozások emiatt számolhatnak továbbá
még azzal is, hogy kizárásra kerülnek bizonyos
pályázati lehetőségekből, esetleg a már meglévő,
vagy a jövőbeni szerződéses kapcsolataikat veti
vissza a „feketelistára” kerülésük.
A munkahelyi biztonság és egészségfejlesztés
követelményrendszerének
alapvetései
a
következőképpen fogalmazhatjuk meg:


Rendezett munkaügyi körülmények között
foglalkoztatják munkavállalóikat.
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Betartják a Munkavédelmi Törvény, valamint
a vonatkozó jogszabályok munkavédelemre
vonatkozó előírásait.
A munkaadók az emberi erőforrások
fejlesztésének
tekintik
a
munkahelyi
egészségfejlesztés lehetőségeit.
A munkavállalók ismerik és érvényesítik a
munkahelyeken
az
egészséget
nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeivel kapcsolatos jogaikat.

Mindegyik ponthoz kiemelkedően kapcsolódik a
munkavédelmi képviselő feladat és jogköre. A
munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók
által választott személy, aki a munkáltatóval való
együttműködés során képviseli az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.
A
munkavédelmi
képviselő
feladata
nagy
általánosságban az, hogy segítsen biztosítani a
biztonságos és egészséges munkavégzéshez
szükséges körülményeket. Mindezt úgy teszi, hogy
ellenőrzi
a
munkáltató
teljesítményét
a
munkavédelemmel kapcsolatban. A munkagépek
rendszeres biztonsági ellenőrzése, a megfelelő
védőöltözet,
a
dolgozók
egészségügyi
alkalmasságának
ellenőrzése
mind-mind
a
munkáltató feladata. A munkavédelmi képviselő
ellenőrzi, és egyben segíti a munkáltatót, így
közösen meg tudják teremteni az ideális
munkakörülményeket.

5/72

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása

A munkavédelmi képviselő azért is elengedhetetlen
munkatárs, mert ő képviseli a dolgozók érdekeit a
munkáltatókkal szemben. Nem véletlen, hogy a
képzésen nem csak a munkavédelmi ismereteket
sajátítják el a leendő munkavédelmi képviselők,
hanem a kommunikációs készségeiket is fejlesztik.
Utóbbi azért is fontos, mert a munkavédelmi
képviselő sok esetben közvetítőként szolgál két
ellentétes álláspont között, és feladata, hogy
segítsen a munkavállalóknak és a munkáltatóknak
megtalálni a közös hangot.
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2. A munkavédelmi képviselők feladatai
A munkavédelmi törvény leszögezi, hogy a
munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az
állami
szerveknek
e
törvényben
és
a
munkavédelemre vonatkozó más szabályokban
meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése során együtt kell működniük. Azaz a
munkáltatók
a
feldolgozóipari
dolgozók
munkavédelemmel
kapcsolatos
jogaik
érvényesítése elől nem térhetnek ki.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés alapvető követelményeinek, továbbá
az
ehhez
kapcsolódó
jogoknak
és
kötelezettségeknek a meghatározása az állam
feladata, amit jogszabályok megalkotása és
elrendelése útján hajt végre.
Hogyan válhat valaki munkavédelmi képviselővé a
munkahelyén? Alapvetően választás útján.
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik
és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a
munkavédelmi
képviselőt
vagy
képviselőket
választani.


munkavédelmi képviselő választást kell
tartani minden munkáltatónál, ahol a
munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A
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választás lebonyolítása és a feltételek
biztosítása a munkáltató kötelezettsége;


amennyiben
húsz
főnél
kevesebb
munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a
munkavédelmi
képviselő
választást
a
munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi
megbízott
vagy
ezek
hiányában
a
munkavállalók többsége kezdeményezi, a
választás megtartásával kapcsolatos, az a)
pontban meghatározott kötelezettség a
munkáltatót terheli;



a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél
akkor
lehet
munkavédelmi
képviselőt
választani, ha munkáltatói munkavédelmi
jogosítványok az önálló telephely, részleg
vezetőjét részben vagy egészben megilletik.

A munkavédelmi képviselőnek az a cselekvőképes
munkavállaló választható, aki - az újonnan alakult
munkáltatót kivéve - legalább hat hónapja a
munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott
telephelyen dolgozik.
Nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki
a) munkáltatói jogot gyakorol,
b) a vezető hozzátartozója,
c) a választási bizottság tagja.
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(Munkáltatói jognak minősül a munkaviszony
létesítése, módosítása és megszüntetése.)
Fentieken
túlmenően
nem
választható
munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál
munkaviszony keretében főtevékenységként a
munkáltató
megbízásából
munkavédelmi
feladatokat lát el.
Tehát a munkahelyi kockázatértékelést hivatalosan
elvégző és aláíró munkavédelmi szakember nem
lehet a munkavédelmi képviselő is egyben. Nyilván
ez a rendelkezés erősíti a munkavédelmi képviselő
függetlenségét és pártatlanságát a munkavédelmi
kérdésekben.
A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és
közvetlen szavazással öt évre választják. A
megválasztott
munkavédelmi
képviselők
személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A
munkavédelmi
képviselők
megválasztásának,
megbízatása megszűnésének, visszahívásának
rendjére, működési területére a Munkaügyi
törvénynek az üzemi tanács tagjaira, illetve az
üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni, ideértve a központi
munkavédelmi
bizottság
megalakításának
lehetőségét is.
Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma
eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi
bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak
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létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi
képviselőt megillető jogokat - ha azok a
munkavállalók összességét érintik - a bizottság
gyakorolja.
Megjegyzendő tehát, hogy nemcsak egyetlen
munkavédelmi képviselő lehet egy vállalkozásnál.
A
bizottság
tárgyalásán
a
bizottság
kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel
rendelkező megbízottja köteles részt venni.
Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak
száma legalább húsz fő, és munkavédelmi
képviselők
működnek,
a
munkáltató
összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi
testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre,
amelyben egyenlő számban vesznek részt a
munkavállalók és a munkáltató képviselői.
A testületnek a munkavállalói és munkáltatói
oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai
vannak. A póttag meghatalmazás alapján
helyettesíti a rendes tagot, illetve a rendes tag
megbízatásának valamilyen ok miatti megszűnése
esetén helyére lép.
A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és
póttagot) a megválasztott munkavédelmi képviselők
maguk közül titkos szavazás útján jelölik. A
munkáltató kezdeményezi a testület létrehozását,
biztosítja a szavazás lebonyolításának feltételeit.
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A munkáltató köteles ebbe a testületbe döntésre
jogosult vezető állású munkavállalót, továbbá
munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben
vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre
jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval
szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban
lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A
munkáltató számára rendszeres munkavédelmi
szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként
vesznek részt a testület munkájában.
A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt
évre szól.
A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a
munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A
testület rendes és póttagjainak számában, a tagok
megbízatásának
megszűnése,
valamint
a
visszahívás feltételeiben, elnöklési és működési
rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület
tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben a
munkavállalók képviselői és a munkáltató
állapodnak meg. A testület működésének feltételeit
a munkáltató biztosítja.
A testület az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos
munkavégzésre
vonatkozó
érdekegyeztető tevékenysége keretében:
a) rendszeresen, de évente legalább egy
alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi
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helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel
összefüggő lehetséges intézkedéseket;
b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi
programot,
figyelemmel
kíséri
annak
megvalósítását;
c) állást foglal a munkavédelmet érintő belső
szabályok tervezetéről.
A testület működése nem érinti a munkavédelmi
képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság
jogállását,
valamint
a
munkáltatónak
a
munkavédelmi követelmények megvalósításáért e
törvényben meghatározott felelősségét.
A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek
(bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
érdekében együtt kell működniük, jogaikat és
kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően
kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen
a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő
időben egymás részére megadniuk.
A munkavédelmi képviselő - jogosult meggyőződni
a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés követelményeinek
érvényesüléséről, így különösen
- a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni
védőeszközök biztonságos állapotáról;
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az
egészség
megóvására,
illetőleg
a
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
- a munkavállalóknak az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre
történő felkészítéséről és felkészültségéről.
A munkavédelmi képviselő jogának gyakorlása
keretében
a)
működési
területén
a
munkahelyekre
munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó
munkavállalóktól;
b) részt vehet a munkáltató azon döntései
előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a
munkavállalók egészségére és biztonságára,
ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a
munkavédelmi
oktatás
megtervezésére
és
megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére
vonatkozó döntéseket is;
c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden
kérdésben, amely érinti az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;
d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a
munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
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e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában,
az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet
a foglalkozási megbetegedés körülményeinek
feltárásában;
f) indokolt esetben a hatáskörrel
munkavédelmi hatósághoz fordulhat;

rendelkező

g) a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző
személlyel közölheti észrevételeit.
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.
Amennyiben
a
munkáltató
munkavédelmi
szabályzatban határozza meg a követelmények
megvalósításának módját, úgy e szabályzat
kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság)
egyetértése szükséges.
A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak)
munkavédelmi
tárgyú
kezdeményezésére
a
munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül
válaszolnia kell.
Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató
nem ért egyet, álláspontjának indokait - kivéve az
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azonnali intézkedést követő esetben - írásban
köteles közölni.
A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi
munkavédelmi
program
elkészítésére
tehet
javaslatot a munkáltató részére.
A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket
annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő
a jogait gyakorolhassa, így különösen
a)
a
feladatai
elvégzéséhez
szükséges,
átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt,
amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja
esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
b) a szükséges eszközöket, így különösen a
működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a
vonatkozó szakmai előírásokat;
c) egy választási ciklusban, a képviselő
megválasztását követő egy éven belül legalább 16
órás képzésben, ezt követően évente legalább 8
órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.
Fentiek költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c)
pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben
történhet és szükség szerint külső helyszínen is
megtartható.
A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai
gyakorlása miatt hátrány nem érheti.
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A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése
során
tudomására
jutott
adatok,
tények
nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi
tanács tagjára (üzemi megbízottra) megállapított
munkajogi szabályoknak megfelelően köteles
eljárni.
Valamennyi munkavédelmi képviselő munkajogi
védelmére a Munkaügyi 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 választás
során létrejött választási bizottság tagjait kell érteni.
Kiegészítésül érdemes megjegyezni, hogy nem
tekinthető
munkavállalónak
–
fentiekkel
összefüggésben
a
büntetés-végrehajtási
jogviszonyban munkát végző személy.
Hogyan
jelentkeznek
a
gyakorlatban
munkavédelmi képviselő feladatai?

a

A munkavédelmi képviselőknek szerepük lehet a
munkavégzési folyamatok megszervezésében,
összehangolásában,
ennek
munkavédelmi
aspektusainak
meghatározásában.
Tudniillik
bizonyos
munkahelyeken,
ahol
különböző
munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy
kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a
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munkavégzés hatókörében tartózkodókra az
veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében
különösen az egészséget és biztonságot érintő
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről
pedig az érintett munkavállalókat és munkavédelmi
képviselőiket tájékoztatni kell. Az intézkedésekről
pedig munkavédelmi kérdések tekintetében a
munkavédelmi képviselők véleményezést és
javaslatokat tehetnek.
Nagyon fontos munkavédelmi képviselői szerep,
hogy új technológiák bevezetése előtt kellő időben a
munkáltatóknak
meg
kell
tárgyalni
a
munkavállalókkal,
illetve
munkavédelmi
képviselőikkel
bevezetésük
egészségre
és
biztonságra kiható következményeit.
A munkavédelmi képviselőnek a dolgozók
munkakörülményeivel kapcsolatban felvilágosítást
lehet
kérniük
a
foglalkozás-egészségügyi
szolgálattól.
A
munkavédelmi
képviselőnek
tájékozódnia
lehetséges arról, hogy az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
kapcsolatos munkáltatót terhelő feladatokat ki látja
el. Azaz a munkavédelmi képviselő jogosult
megismerni, hogy ki az, aki a munkahelyén a
munkavédelmi szakemberi és a foglalkoztatásiegészségügyi feladatokat ellátja, és mik az
elérhetőségei.
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A munkavédelmi képviselőnek tájékoztatást kell
kapnia a munkahelyi kockázatértékelés és a
munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól, a
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
nyilvántartásáról és bejelentéséről, a munkavédelmi
hatóságtól kapott munkavédelmi információkról,
különösen a munkáltatónál végzett ellenőrzések
megállapításairól.
Tudni kell, hogy 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.
Fontos ismeret, hogy a munkavégzési helyként
szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi
képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet
be és tartózkodhat.
A munkavédelmi képviselőknek azért, hogy
feladataikat eredményesen legyenek képesek
ellátni, természetesen tisztában kell lenniük a
munkavédelemmel
kapcsolatos
alapvető
munkavállalói
és
munkáltatói
feladatokkal,
kötelezettségekkel.
Természetesen
ezek
ismertetésére számos kiadvány áll rendelkezésre,
illetve ezen kiadvány terjedelmét meghaladná a
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részletesebb bemutatása, de érdemes felsorolás
szerűen mégis rögzíteni ezeket.
Munkavállalói kötelezettségek
1. A biztonságos munkavégzésre való alkalmasság
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre
alkalmas állapotban végezheti munkáját (alkoholos
befolyásoltság, posztalkoholos állapot, gyógyszerek
káros hatásai, tudatmódosító szerek hatásától
mentesen)
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre
alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó
szabályok,
utasítások
megtartásával,
a
munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet
munkát.
2. A munkavégzési és munkavédelmi szabályok
betartása
A
munkavédelemre
vonatkozó
szabályok,
utasítások
megtartásával,
a
munkavédelmi
oktatáson elhangzottaknak megfelelően végezheti
munkáját.
3. Együttműködési kötelezettség a munkáltatóval és
a munkatársakkal
A
munkavállaló
munkáltatóval az

köteles
együttműködni
a
egészséges és biztonságos
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munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott
hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a
munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek
végrehajtása során is.
A
munkavállaló
köteles
munkatársaival
együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy
ezzel saját vagy más egészségét és testi épségét
ne veszélyeztesse.
A munkavállaló részére előírt orvosi - meghatározott
körben (pl. megkülönböztetett járművek vezetői,
lőfegyvertartási
engedéllyel
rendelkezők)
pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni.
A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról
a
munkáltatót
azonnal
tájékoztatni,
a
rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan
megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a
felettesétől.
4. A munkaeszközök megfelelő, előírások szerinti
használata
A
rendelkezésére
bocsátott
munkaeszköz
biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon
meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a
munkáltató utasítása szerint használni, a számára
meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.
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A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki,
nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a
biztonsági berendezéseket.
5. A kiadott egyéni védőeszközök előírás szerinti,
megfelelő használata
Köteles az adott munkafolyamat biztonságos
ellátására
szolgáló
egyéni
védőeszközt
a
rendeltetésének megfelelően használni és a tőle
elvárható tisztításáról gondoskodni.
Köteles a munkavégzéséhez az egészséget és a
testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni.
6. A munkavégzés során a fegyelem fenntartása
A kiadott munkafeladattól való eltérés, a játék, a
fegyelmezetlenség, a munkatársak figyelmének
szándékos elvonása, gyakori munkahelyi baleseti
kiváltó ok, ezért ezt a munkavégzés során
feltétlenül el kell kerülni.
7. A rend és tisztaság biztosítása
A munkavállaló köteles munkaterületén a rendet és
a tisztaságot megtartani. A rendetlenül tárolt
anyagok és eszközök állandó baleseti veszélyt
rejtenek.
8. A munkavégzéshez
elsajátítása
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Köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez
szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket
elsajátítani és azokat a munkavégzés során
alkalmazni.
9. A jelentési kötelezettség
A saját magát, vagy a munkatársát érő balesetet,
sérülést, rosszullétet azonnal jelentenie kell a
közvetlen munkahelyi vezetőnek.
A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról
a munkáltatót azonnal tájékoztatnia kell, köteles a
rendellenességet, üzemzavart a tőle elvárhatóan
megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a
felettesétől.
10. A biztonsági berendezések kötelező használata.
A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki,
nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a
biztonsági berendezéseket.
Természetesen a fenti pontok, mint egyébként a
szervezet
munkavállalóját,
a
munkavédelmi
képviselő számára is kötelezettséget, illetőleg
feladatokat jelölnek ki.
Nézzük most, hogy melyek a munkavállalói
jogok.
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A munkavédelmi képviselőnek fő feladata ezen
munkavállalói jogok érvényesülése fölötti őrködés.
1. Az egészséget nem veszélyeztető
biztonságos munkavégzés feltételei.

és

Jogosult megkövetelni a munkavállalójától az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés
feltételeit,
a
veszélyes
tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban
előírt
védőintézkedések
megvalósítását.
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítása érdekében történő
fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása
miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
A
munkavállaló
jogosult
megtagadni
a
munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy
testi
épségét
közvetlenül
és
súlyosan
veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának
teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül
és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.
Súlyos veszélyeztetésnek minősül különösen a
szükséges biztonsági berendezések, az egyéni
védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya.
2. A szükséges ismeretek és betanulási idő
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Jogosult a munkába állás előtti elméleti és
gyakorlati munkavédelmi ismeretek biztosításához.
3. A tárgyi feltételek biztosításához való jogok
Például felszerelések, munka- és védőeszközök,
védőital, tisztálkodó szer.
A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételekért a
munkáltató pénzbeli megváltást nem biztosíthat, azt
csak természetben biztosíthatja.
A munkavállaló érvényesen nem mondhat le a
biztonságos munkavégzéséhez szükséges tárgyi
feltételekről.
Összefoglalva a feladatokat, a munkavédelmi
képviselők jogai és egyben elvégzendő feladatai a
következők:





működési
területén
a
munkahelyekre
munkaidőben beléphet, tájékozódhat az
ott dolgozó munkavállalóktól,
részt vehet a munkáltató azon döntései
előkészítésében, amelyek hatással lehetnek
a
munkavállalók
egészségére
és
biztonságára, ideértve a szakemberek előírt
foglalkoztatására,
tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden
kérdésben, amely érinti az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzést,
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véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a
munkáltatónál a szükséges intézkedés
megtételét,
részt
vehet
a
munkabalesetek
kivizsgálásában,
az
arra
jogosult
kezdeményezésére közreműködhet a
foglalkozási megbetegedés körülményeinek
feltárásában;
indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező
munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést
végző személlyel közölheti észrevételeit.

A munkavédelmi képviselő, amennyiben feladatát
megfelelően végzi, időnként óhatatlanul munkahelyi
konfliktusba fog kerülni.
Ezért érdemes a munkavédelmi képviselőnek
alapfokon tisztában lenni a konfliktusokkal és azok
kezelési módozataival.
A munkahelyi konfliktus kezelése:
A konfliktus folyamatának öt szakasza van:
 megelőző helyzet,
 a konfliktus felismerése és átélése,
 a konfliktus kezelési módjának kialakítása,
 a konfliktus alatti tényleges viselkedés
 a következmények
A konfliktuskezelés öt fő módszere:
 versengő,
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problémamegoldó,
kompromisszumos,
elkerülő
alkalmazkodó.
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Vizsgáljuk meg közelebbről az öt konfliktuskezelési
módot:
Versengő konfliktuskezelés.
A
versengő
konfliktuskezelési
módot
az
együttműködés hiánya jellemzi, lényege a másik
pozíciójának megszerzése vagy megdöntése, illetve
saját érdekeink érvényesítése a másik kárára.
Alkalmazkodó konfliktuskezelés.
Az alkalmazkodó konfliktuskezelés a versengő
konfliktuskezelés
ellentéte,
nagymértékben
együttműködő. Az alkalmazkodó saját érdekeit
hanyagolja, törekvései a másik érdekeinek irányába
mutatnak.
Kompromisszumos konfliktuskezelés.
A kompromisszumos konfliktuskezelési módot
középútként értelmezhetjük, azaz mindkét fél eléri
célját, de nem teljes mértékben.
Problémamegoldó konfliktuskezelés.
A
problémamegoldó
konfliktuskezelési
mód
megkísérli teljes mértékben kielégíteni mindkét
felet, közös elintézési módot alkalmaz, cél-elérési
helyzetben mindkét fél nyer. Ez a konfliktuskezelési
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mód a legcélravezetőbb a munkavédelemmel
kapcsolatos konfliktusok feloldása során.
Elkerülő konfliktuskezelő mód
Az elkerülő konfliktuskezelő mód megpróbálja
tagadni vagy hanyagolni mind saját, mind a másik
érdekét. Ez a mód mindenképpen kerülendő a
munkavédelmi
képviselő
konfliktuskezelési
eszköztárában.
A konfliktusok kezelésekor a munkavédelmi
képviselőnek akár még saját közvetlen munkahelyi
vezetőjével szemben is vitába keveredhet. Ezekben
az esetekben hasznos, ha a munkavédelmi
képviselői ismerik az asszertív érdekérvényesítés
fogásait.
Az
asszertivitás
fogalma:
az
asszertivitás
(önérvényesítés) egy olyan tudatos viselkedésforma
megválasztása, amelyben az ember kialakítja
magában azt a tudatos belső erőt, rendet, melynek
segítségével az egyenrangúság alapelvét szem
előtt tartva képviselni tudja magát a kapcsolataiban,
érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában.
Az asszertivitás kialakítása önmagunkban olyan
helyzetekben is segítségünkre lehet, melyek
környezetünket
hátrányosan
befolyásolják,
megakadályoznak
bennünket
abban,
hogy
önérvényesítően viselkedjünk. Ilyenek például a
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betegségek,
a
testi
fogyatékosság,
közeli
hozzátartozónk elvesztése, válás, munkahelyi
elbocsátás stb.
Az asszertivitás és a vele szorosan összefüggő
önbecsülés
nagy
segítségünkre
lehet
a
bizonytalanság és a változás körülményei között,
illetve válsághelyzetekben egyaránt.
Az önkifejezés (asszertivitás) megértésének egyik
módja, ha úgy szemléljük, mint az intim szféra
megvédésének és a többiekre, valamint a
társadalomra gyakorolt kihatásnak nem romboló
módját.
Az
asszertivitás
meghatározásának
hasznos és gyakori módja, hogy azt az agresszió és
a behódolás közötti skálán helyezzük el, és azokkal
állítjuk szembe (lásd az alábbiakban).
Az alábbiakban néhány olyan szituációt mutatunk
be, melyek túlzónak tűnnek, de kitűnően
demonstrálják a háromféle viselkedési mód közötti
különbséget.
A behódoló viselkedés:
Azok, akik általában behódolóan viselkednek, nem
veszik figyelembe saját szükségleteiket és jogaikat.
Ezt sokféleképpen tehetik.
Sok engedékeny ember nem fejezi ki őszintén
érzelmeit, szükségleteit, értékeit és problémáit sem.
Másoknak lehetővé teszik, hogy megsérthessék
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intimszférájukat, megtagadhassák jogaikat és
figyelmen kívül hagyhassák szükségleteiket. Ezek
az emberek ritkán közlik vágyaikat, pedig sok
esetben ez minden, amire szükségük volna, ha
szeretnék azokat elérni.
Más
behódoló
személyek
kifejezik
ugyan
szükségleteiket, de olyan mentegetődzően és
bátortalanul, hogy nem veszik őket komolyan.
Mindenféle minősítő kifejezésekkel tűzdelik meg
mondanivalójukat, mint például „tulajdonképpen
azonban nekem egyáltalán nem számít semmit”
vagy „de csak tegye, amit jónak lát.” Néha azt
hiszik, világosan beszéltek, amikor üzenetüket
akaratlanul oly mértékig kódolták is, hogy a másik
nem is érti, mit akarnak velük. Az olyan nemverbálisok, mint a vállvonogatás, a szemkontaktus
elmaradása, a túlzottan lágy hang, a tétovázó
beszéd és más tényezők alááshatják az igény
kifejezésre jutását vagy éppen az intim szféra
védelmét.
Vannak emberek, akik szinte megrögzötten arra
bátorítanak másokat, hogy kihasználják őket. Olyan
dolgokat kínálnak fel, ami kapcsolataikat rendkívül
egyoldalúvá teszi, ily módon is biztosítva, hogy
mások mindig meg fogják sérteni jogaikat és
figyelmen kívül fogják hagyni igényeiket.
A behódoló személy azt közli: „Nem számít.
Kihasználhatsz engem. Szinte mindent elviselek
tőled. Az én szükségleteim nem számítanak,
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jelentéktelenek – a tiéd a fontos. Az én érzéseim
lényegtelenek; a tieid számítanak. Az én
gondolataim értéktelenek; csak a tieidnek van
jelentősége. Nekem nincsenek jogaim, de
természetesen neked vannak. Bocsásd meg, hogy
élek.”
A behódoló személy híján van az önbecsülésnek,
viselkedésmódja azonban a másik személy
megbecsülésének hiányát is mutatja. Azt fejezi ki,
hogy a másik túl gyenge ahhoz, hogy a
konfrontációt kezelni tudja és a kötelezettségek rá
eső hányadát vállalja.
Az emberek nagy többsége egy szót sem ejtene ki
a száján, hogy saját személyiségi jogait megvédje,
vagy szükségleteinek érvényt szerezzen. Úgy tűnik,
az alárendelt viselkedés életformája lett a lakosság
java részének.
Belátható, hogy egy ilyen viselkedés nem
eredményes,
sőt
kifejezetten
káros
a
munkavédelemmel kapcsolatban!
Az agresszív viselkedés
Az agresszió kifejezést a „valamivel szemben
fellépni” vagy „az ártás szándékával fellépni”
értelemben használom.
Az agresszív személy mások kárára juttatja
kifejezésre érzelmeit, igényeit és gondolatait. Szinte
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mindig nyer a viták során. Beszélhet hangosan és
lehet durva, szarkasztikus, vagy éppen becsmérlő.
Lekicsinylően
nyilatkozhat
tisztviselőkről
és
pincérekről a gyenge kiszolgálás vagy hasonló
miatt, uralkodhat az alárendelteken és családtagjain
és ragaszkodhat hozzá, hogy övé legyen az utolsó
szó joga.
Az agresszív személy jellemzően így gondolkodik:
„Ezt akarom; amit te akarsz, annak kisebb a
jelentősége – vagy egyáltalán nincs is.”
Könnyen belátható, hogy ez sem vezet eredményre
egy munkavédelmi képviselő számára sem.
Az asszertív viselkedés
Az asszertív személy olyan kommunikációs
módszereket alkalmaz, melyek lehetővé teszik,
hogy megtarthassa önbecsülését, kereshesse a
boldogságot és egyben szükségleteinek kielégítését
is, ugyanakkor pedig megvédhesse a jogait és intim
szféráját anélkül, hogy más embereket kihasználna
vagy fölöttük uralkodna. Az igazi asszertivitás
egyfajta létezési mód a világban, mely megerősíti
valakinek a saját, egyéni értékét és méltóságát is,
miközben megerősíti és segít fenntartani a mások
értékét is.
Az asszertív személy kiáll saját jogaiért és
közvetlenül juttatja kifejezésre saját, személyes
igényeit, értékeit, problémáit és gondolatait is.
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Miközben pedig saját igényeinek érvényt szerez,
nem sérti meg mások jogait, illetve nem lép be
mások intim szférájába. De minden esetben a
szituációtól függően érvényesíti akaratát.
Talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a
munkavédelmi
képviselők
számára
ez
a
legeredményesebb megközelítés egy konfliktusos,
vagy éppenséggel akármilyen szituációban.
Hogyan nyilvánul
kommunikációban?

meg

az

asszertivitás

a

Az önkifejezés egyik legeredményesebb módja a
három részből álló asszertív üzenet:
 a megváltoztatandó viselkedés ítéletet nélküli
leírása,
 az
asszertív
személy
érzelmeinek
kinyilvánítása,
 és a másik viselkedése által az önkifejezőre
gyakorolt, konkrét és megfogható hatás
tisztázása.
A hatékony asszertivitást a dominancia nélküli
határozottság jellemzi. Erőteljesen védelmezi saját
életterünket, miközben határozottan visszautasítja,
hogy a behatoló mezsgyéjére lépjen. Ezért van az,
hogy a három részből álló üzenet nem tartalmaz
semmiféle megoldást. A másikon múlik, hogy
kitalálja, hogyan tudja legjobban elhagyni a
területemet. Ezeknek az üzeneteknek a címzettje
rendszerint
olyan
problémamegoldással
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jelentkezhet, ami egyrészről megőrzi önbecsülését,
másrészről pedig eleget tesz az én igényeimnek is.
Amikor azt akarom, hogy a másik módosítson
viselkedésén, mely az én életteremre nézve
tolakodó, az általam használt módszernek a
következő kritériumokat kell kielégítenie:
 Nagy a valószínűsége, hogy a másik
változtatni fog problémás viselkedésén. Azaz
a módszer hatékony legyen az életterem
megvédésében.
 Kicsi a valószínűsége, hogy én is be fogok
hatolni a másik életterébe.
 Kicsi a valószínűsége, hogy a másik
önbecsülését csökkenteni fogom. Miközben
nem irányíthatom, hogyan reagál majd az
általam mondottakra a másik, magamat
fegyelmezni tudom, hogy ne használjak
hibáztató, letorkolló vagy egyéb pejoratív
nyelvet.
 Kicsi annak a kockázata, hogy kárt okozok a
kapcsolatnak. Természetesen ha egy
kapcsolat
nagyon
törékeny,
még
a
legtapintatosabb önkifejezés is véget vethet
neki. Törékeny kapcsolatoknál azonban az
engedelmesség
gyakran
ugyanannyira
veszélyes
a
kapcsolatra,
mint
az
asszertivitás, vagy még veszélyesebb. A
legegészségesebb kapcsolatok esetében a
hatékony asszertivitás a kapcsolatot hosszú
távon csak megerősíti. Általában kötő
tényező érett emberek között.
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Kicsi a kockázata, hogy csökkentem a
motivációt.
Kicsi a valószínűsége, hogy a védekező
beállítottság kártékony szintet ér el. Az
asszertív üzenet kifejezhető olyan módokon,
amelyeknél nem valószínű, hogy a másikban
túlzott
defenzivitást
provokál.
És
a
defenzivitást
csökkentő
módszerek
használhatók olyankor, ha a másik
komolyabb stresszt tapasztal.

A három részből álló asszertív üzenet eleget tesz a
fenti
kritériumoknak.
A
bántó
viselkedés
ismertetésével indul, tartalmazza a mi életünkre
nézve jelentkező következmények leírását és azt is,
hogyan érzünk az említett következményeket
illetően.
Az üzenet minden egyes része jelentős az
önkifejezés
sikerének
szempontjából.
Az
asszertivitás
begyakorlásakor
rendszerint
hatékonyabb üzeneteket tudunk küldeni, ha a
következő formulát vesszük igénybe: „Amikor te
(ítélettől
mentesen
megállapítja,
milyen
viselkedésről van szó), én úgy érzem (saját
érzelmeit nyilvánítja ki), mivel (a saját életére
gyakorolt hatást teszi egyértelművé).”
Tartózkodjunk
az
ítéletalkotástól
a
megfogalmazásban!
Inkább
specifikus,
mint
homályos kifejezésekkel ismertessük a viselkedést!
Egyes
asszertív
üzenetek
pontatlanok.
A
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fogalmazás inkább általános, mint specifikus; a
másik nem tudja pontosan, mire gondolunk. Ha az
asszertív üzenetünk nem írja le pontosan a másik
viselkedését, valószínűtlen, hogy igényeinknek
érvényt tudjunk szerezni.
Tartózkodjunk a megfogalmazásban:
 személyes
hangvételű
következtetések
levonásától (annyira unatkoztál – ma sokat
beszéltél a megbeszélésen)
 általánosításoktól („soha, mindig, állandóan”)
 káromkodástól
 elítélő szavakat tartalmazó leírásoktól
 a hosszas leírásoktól.
Az asszertivitás nem azt jelenti, hogy kerüljük el
mások
értékrendjének
befolyásolását
–
munkavédelmi kérdésekben ez különösen fontos,
hiszen gyakran pontosan az a cél, hogy például a
munkáltatót meggyőzzük bizonyos hozzállásbeli
változtatások szükségességéről. Hanem azt, hogy
az értékrendi kérdésekben a háromrészes asszertív
üzenet sosem helyénvaló (tulajdonképpen a
harmadik részt soha nem is tudjuk teljessé tenni,
hiszen sosem tudjuk biztosan, milyen konkrét
hatással van a másik viselkedése a mi
életterünkre).
Amikor asszertív üzenetünket hatékonyan küldjük,
testnyelvünk és verbális nyelvünk egymást erősítve
harmonizál egymással. Az asszertív testnyelv
legfontosabb elemei:
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Testtartás. Forduljunk teljesen a másik felé.
Álljunk vagy üljünk egyenesen, kicsit
előrehajolva, hogy a kellő, de szoros
távolságot tartsuk. Mindvégig emeljük fel a
fejünket. Lábunk szilárdan legyen a talajon
(még akkor is, ha ülünk). Tartsuk meg
mindvégig „nyitott” testhelyzetünket, karunkat
és lábunkat ne fonjuk össze vagy tegyük
keresztbe.
A szemkontaktus: Nézzünk egyenesen a
másik
szemébe,
amikor
igényünknek
akarunk érvényt szerezni. Ez is segít közölni
a tényt, hogy komolyan gondoljuk, amit
mondunk. Célunk nem az, hogy a másikat
agresszív bámulással győzzük le. Ha
komolyan, állandóan a másik szemébe
nézünk úgy, hogy néha alkalmanként
félrepillantunk, ez segít közölni célunk
intenzív voltát anélkül, hogy agresszívnak
tűnnénk.
Az
arckifejezések:
Arckifejezésünk
egyezzen meg üzenetünkkel. Az emberek
gyakran mosolyognak, vagy éppen idegesen
nevetnek, ha a másikkal közlik, hogy
dühösek valami miatt, amit velük csinált. Ez
viszont kettős üzenetet eredményez, ahol a
mosoly és/vagy nevetés egyenesen aláássa
a verbális üzenetet. Sokan nem is tudnak
róla, hogy ilyen alkalmakkor mosolyognak.
Ha
tükör
előtt
gyakorolunk,
vagy
szerepjátszó foglalkozás révén kapunk
visszajelzést, ez segíthet annak ismeretében,
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vajon megengedünk-e magunknak nem
helyénvaló
mosolygást
vagy
egyéb
arckifejezést, ami alááshatja asszertív
üzeneteinket.
A gesztikulálás. Vannak, akik ilyenkor
merevek
és
szoborszerűek.
Fizikai
merevségük
csak
rontja
igényeik
érvényesítését. Az üzenet, melyet kellő
gesztikulálással hangsúlyozunk, további
hangsúlyt kap. Vannak azonban gesztusok,
melyek aláássák az igények érvényre
juttatását. Különösen kifejező gesztusok
vagy bármiféle gesztus túlzott alkalmazása
valószínű, hogy elvesz az üzenetből. Az
asztal csapkodása és mutatóujjunkkal a
másikra való mutogatás feltehetőleg fokozni
fogja a másik defenzivitását. Másrészt a
vállvonogatás,
beszéd
közben
szánk
valamilyen módon való eltakarása, a
fészkelődés, az ékszerekkel való babrálás,
egyik lábunkról a másikra álldogálás, a
járkálás és hasonló mozgás jelentős
mértékben csökkenti az asszertív üzenet
hatását.
A hang: A suttogó, monoton vagy kántáló
hang ritkán győzi meg a másikat, hogy
hagyja el territóriumunkat. A hangerő, a
helyes
hangsúlyozás
alapvetően
meghatározza az üzenetet. Pl.: Tegnap
pizzát ettem ebédre. (A különböző szavak
hangsúlyozása más-más értelmet ad a
mondatnak.)
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A levegővétel: Az, hogy legyen elegendő
levegőnk, fontosabb a hatékony asszertivitás
szempontjából, mint sokan képzelik. Ha
kevés levegő van a tüdőnkben, mellkasunk
kisebb átmérőjű és kevésbé látszunk
magabiztosnak. Ugyanakkor, a tüdőnkben
lévő kevesebb levegő kevesebb energiát
eredményez – nekünk pedig minden
energiánkra
szükségünk
van
az
asszertivitáshoz. A kevés levegő fokozott
szorongáshoz
vezethet,
mely
máris
leblokkolja az asszertív teljesítményt. Ha az
emberek szorongani kezdenek, márpedig
ilyen esetben
legtöbben azt teszik,
hajlamosak
rá,
hogy
visszatartsák
lélegzetüket. Sokaknál az asszertív testnyelv
óriási
mértékben
fokozódik,
amikor
megtanulják, hogyan helyezzék el szilárdan
lábukat a talajon, miként tartózkodjanak a
görnyedt testtartástól (ami még a légzést is
nehezíti), és miként töltsék meg tüdejüket
ilyen megnyilvánulások előtt levegővel.
Csendben maradni: Rövid, asszertív
üzenetünknek a megfelelő testnyelvvel való
együttes elküldése után álljunk meg!
Maradjunk csendben! Hallgatásunk teszi
lehetővé a másiknak, hogy elgondolkodjon,
mit is mondtunk neki, vagy elmondja, mit
gondol az elhangzottakról. A másik első
reakciója rendszerint defenzív. Néha a másik
ürügyeket hoz fel, néha támad, néha
visszavonul. A defenzív reagálást várhatjuk

39/72

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása

leginkább. Miközben az asszertív személy
testnyelve hatással van a másikra, hatással
van őrá magára is.
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3.

Munkabalesetekkel

kapcsolatos

tudnivalók
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban:
Mvt.)
2.§
(2)
bekezdésében
megfogalmazott alapelve szerint „A munkáltató
felelős az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos
munkavégzés
követelményeinek
megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi
kötelezettségei
nem
érintik
a
munkáltató
felelősségét.”
Ezen alapelv azonban nem jelenti azt, hogy a
munkavállalónak nincs kötelezettsége a balesetek foglalkozási
megbetegedések
megelőzése
érdekében. Ezen kötelezettségeket az Mvt. 60. §-a
tartalmazza.
Az Mvt. a 65. § (1) bekezdésében fogalmazza meg a
munkabaleset, foglalkozási megbetegedés alapvető
célkitűzését, mely feladat maradéktalan végrehajtása
a balesetet szenvedett munkavállaló, illetve a
munkatársak a munkáltatóval történő hatékony
együttműködése nélkül nem, vagy nehezen
valósítható meg.
„Mvt. 65.§ (1) A munkabaleset és a foglalkozási
megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a
kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi
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okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a
munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések
megelőzésére.”
Annak
érdekében,
hogy
a
munkáltató
a
munkabalesetek kivizsgálásával, nyilvántartásával
kapcsolatos
jogszabályi
követelményeknek
maradéktalanul eleget tehessen, a munkavállalónak
az Mvt. 60. § (1) bekezdés h) pontja szerint a
kötelessége a balesetét, rosszullétét haladéktalanul
bejelenteni. Ezt követeli meg az Mvt. a 66. § (1)
bekezdése is, amikor így rendelkezik: „A sérült,
illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a
balesetet, a munkát közvetlenül irányító személynek
haladéktalanul jelenteni.”
Az elsősegélynyújtáson túlmenően a munkabaleset
okainak
megállapítása
érdekében
alapvető
követelmény a baleset helyszínének „biztosítása”,
amely a munkáltató, a munkafolyamatot közvetlen
irányító mellett a baleset észlelő kötelezettsége is!

A munkáltató feladata a tudomására jutott
egészségkárosodással
kapcsolatban
az
elsősegélynyújtást követően - megállapítani, hogy az
baleseti eredetű-e.
Azaz meg kell vizsgálni, hogy az Mvt. 87.§ 1/A
kritériumainak megfelel-e az esemény.
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Mvt. 1/A. 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, illetőleg halált okoz.
A baleset fogalma szerint a baleset egyik
legalapvetőbb kritériuma, hogy a sérült akaratától
függetlenül következzen be az egészségkárosodás.
Egy sérüléssel - halállal - járó esemény minősítése,
elbírálása során téves azon megközelítés, amely
azért nem minősít egy arra jogosult egy eseményt
balesetnek, mert a sérült a tevékenységét a
biztonsági
előírások
szándékos,
tudatos
megszegésével végezte.
A „sérült akaratától független” megfogalmazást abból
az aspektusból kell vizsgálni, hogy mi volt a sérült
szándéka. Például, ha öncsonkítás volt a szándéka,
melynek megvalósításához a fogasléces emelőt
használ - az ujját az emelő tenyér és munkadarab
közé téve megkezdi az emelést -, hogy az ujját
összenyomva „balesetet” színleljen, az esemény
nem nevezhető balesetnek. Ennek bizonyítása
azonban rendkívül nehéz. Körülményes különösen
akkor, ha a munkavállaló az öncsonkítási szándékát
időközben „meggondolta”. Ilyen esetben a sérült az
esemény körülményeinek vizsgálata során a
meghallgatásakor
előállhat
a
következő
magyarázattal: Az volt a szándéka, hogy az ujját, a
biztonsági előírásokat megszegve, „résmérőként”
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használja, igyekezett megállapítani, hogy milyen
méretű betétet kell az emelő alá helyezni, az
emelőfül pontos illeszkedéséhez, az emelni kívánt
munkadarabhoz, miközben a megbillenő, elmozduló
munkadarab az ujját az emelőfülhöz szorította. Ilyen
esetben a vizsgálatot végzőnek, ha az állítás
ellenkezőjét - az öncsonkítási szándékot - bizonyítani
nem sikerül, az eseményt balesetként kell kezelnie.
Sok vitára adhat okot, ha külső hatás fogalomkörét
nem tisztázzuk megfelelően. Tévhit külső hatásként
csak azt az eseményt értékelni, ha valamely
testrészen élő, vagy élettelen anyaggal történő
érintkezés következtében „a vér folyik”. Erre utal a
fogalom meghatározásban a lelki sérülés is.
Gyakori, hogy ennek napokon keresztül hatása alatt
áll, és nem képes a feladatát - járművezetés - ellátni.
Ebbe a körbe tartozik az az eset is, amikor a
munkavállaló anyagmozgatás közben szemmel nem
látható károsodást - pl.: idegbecsípődést - szenved.
Ide sorolható a kényelmetlen testhelyzetben történő
munkavégzés okozta, az idegpályát károsító hatás
is.
Külső hatásként tehát mindazon ingert, hatást kell
értékelni, mely az egyébként egészséges szervezet
károsodását eredményezi.
Nem tartozik a külső hatás körébe a szervezet
természetes elhasználódására, szervi elváltozására,
krónikus megbetegedésére visszavezethető heveny
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sérülés. Pl.: a munkavállaló magas vérnyomása miatt
eszméletét vesztve elesik, és felületi sérülést
szenved.
A fogalom, az esemény és az egészségkárosodás
bekövetkezése közötti kapcsolat időintervallumát a
hirtelen - azonnali bekövetkezés - illetve aránylag
rövidebb időben jelöli. A meghatározás viszonylagos.
A hirtelen kifejezés a káros esemény és az
egészségkárosodás
egyidejűségét,
közvetlen
egymás után bekövetkezését feltételezi. Az aránylag
rövid idő az esemény és az egészségkárosodás
között bizonyos idő elteltével, időintervallummal
számol. Pl. egy egészség károsító gáz belélegzése
esetenként negyed-, fél óra múlva fejtheti ki hatását.
Az esemény és a sérülés közötti „aránylag rövid idő”,
esetleg „hosszabb idő” attól függően illeszthető e
fogalom keretei közé, hogy a káros hatás és a
bekövetkezett egészségkárosodás között az okozati
összefüggés megállapítható. Pl.: egy járművezetőnél
- függetlenül attól, hogy ki, mi volt az esemény
kiváltója -, mentális, lelki sérülésének hatása több
óra elteltével (esetleg másnap) jelentkezik.
Következőkben arról kell dönteni a munkáltatónak az
Mvt. 66. § (2) bekezdése alapján, hogy
munkabalesetnek tekinti-e a baleseti eseményt vagy
sem.
Mvt. 66. § (2) A munkáltatónak minden bejelentett,
illetve tudomására jutott balesetről meg kell
állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem
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tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat
lehetőségéről (68. §) a sérültet, halálos baleset
esetén a hozzátartozót értesítenie kell.
A munkabaleset fogalma az Mvt. VIII. fejezet 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.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a
baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében
végzett
munkához
kapcsolódó
közlekedés,
anyagvételezés,
anyagmozgatás,
tisztálkodás,
szervezett
üzemi
étkeztetés,
foglalkozásegészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által
nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során
éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben
bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a
baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a
munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására
(szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Súlyos az a munkabaleset, amely
a)
a sérült halálát (halálos munkabaleset az a
baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy
éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a
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balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata
vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló
maradandó károsodását;
b)
valamely érzékszerv, érzékelő képesség,
illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy
jelentős mértékű károsodását okozta;
c)
orvosi
vélemény
szerint
sérülést, egészségkárosodást;

életveszélyes

d)
súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két
vagy több ujja nagyobb részének elvesztését
(továbbá ennél súlyosabb esetek);
e)
beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő
eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
Az Mvt. fogalom meghatározásának figyelembe
vételével munkáltatói feladatok közé tartozik tehát
megállapítani a bejelentett, tudomására jutott
balesetről, hogy azt munkabalesetnek tekinti-e vagy
sem.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben
bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a
baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a
munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására
(szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját, vagy bérelt járművével történt.
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A munkavállalók munkahely és a lakás (szállás)
közötti közlekedésének, szállításának vannak olyan
kivételes esetei, amikor ezen „úti” balesetek a
munkabalesetek közé tartoznak. Ide tartozik az az
eset, amikor a munkáltató maga gondoskodik a
munkavállaló(k) szállításáról saját, vagy bérelt
járművel. Ilyen esetben ugyanis a munkáltató
megelőzési lehetősége megállapítható akár a jármű
műszaki
állapotának,
akár
a
járművezető
vonatkozásában.
Nem sorolható e körbe, ha a munkáltató egy
vállalkozóval (más munkáltatóval) a munkavállalók
rendszeres lakás (szállás) - munkahely lakás
(szállás) - szállítására köt szerződést.
Szintén a munkabalesetek körébe tartozik az a
baleseti esemény, ha a lakáson ügyeletet tartó
munkavállaló a hibaelhárítás helyére - akár taxival
történő - utazás közben szenved balesetet, mert ezt
a közlekedést a foglalkozás körében végzett
munkához kapcsolódó közlekedésnek kell tekinteni.
Munkabalesetként kell kezelni azt a baleseti
eseményt is, amikor a munkavállaló kiküldetéskor,
kirendeléskor a rendeltetési helyre vagy onnan
visszafelé utazás közben balesetet szenved.
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Helytelen és törvénytelen a munkáltató döntése, ha
azért nem minősíti a balesetet munkabalesetnek,
mert, például:












a munkavállaló nem tett eleget azonnal a
bejelentési kötelezettségének;
nem a közvetlenül irányító felé történt a
bejelentés;
alkoholos befolyás alatt állt a baleset
időpontjában a sérült;
a munkavállaló szabálytalanul végezte
munkáját;
nem volt munkaszerződése a sérültnek;
csak „jó ismerősként” segített az egy napos
munkaszerződéssel
rendelkező
munkavállalóknak;
csak próbamunkát végzett a balesetet
szenvedett;
nem a rábízott feladatot hajtotta végre;
még nem kezdődött, már befejeződött a
munkaidő, „jogosulatlanul” tartózkodott a
munkáltató
telephelyén
a
balesetet
szenvedett;
nem talál olyan külső okot - egyenetlen,
csúszós, botlásveszélyes, stb. - járófelületet
mely
miatt
a
munkavállaló
sérülést
szenvedett, stb.

A munkavállalói fegyelemsértés, a késedelmes
bejelentés, az ittasság, stb. azon kategóriák, melyek
- ahogy erre már korábban a baleset fogalmának
meghatározásánál utaltunk - nem befolyásolják az
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esemény, a baleset Mvt. szerinti minősítését,
tekintettel
a
törvényi
megfogalmazásra
„Munkabaleset
...a
munkavállaló
(sérült)
közrehatásának mértékétől függetlenül.”
A baleset minősítésekor körültekintően kell eljárni. A
munkáltatónak cáfolhatatlanul kell bizonyítani
döntését. Esetenként igazságügyi orvos szakértő
bevonása is indokolt.
Az igazságügyi orvos szakértő igénybe vétele
indokolt olyan esetben, amikor azt kell eldönteni,
hogy a munkavállaló egészségkárosodását az adott
munkafolyamat szerinti tevékenység kiválthatta-e.
Különösen olyan esetek indokolják az igazságügyi
orvos szakértő bevonását, amikor a munkavállaló pl.
anyagmozgatási - emelési- tevékenység során
„meghúzza, megrántja” a derekát. Az esemény
bejelentését elmulasztja /mert bízik abban, hogy
rövid időn belül fájdalmai elmúlnak, vagy félti az
állását/ azonban néhány nap, hónap, esetleg év után
sérülése
kiújul,
fájdalmai
felerősödnek,
munkaképtelenné
válik,
az
orvosi
kezelés,
rehabilitáció is indokolttá válik.
A
baleseti
esemény
minősítését
gyakran
befolyásolja, hogy a munkabaleset és az üzemi
baleset fogalma keveredik.
A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi
LXXXIII.
törvény
(a
továbbiakban:
Ebtv.)
elsődlegesen az egészségbiztosítási, szolidaritási
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szempontokat helyezve előtérbe minősíti a
baleseteket. Az Ebtv. a baleseteket a baleseti ellátás
szempontjából osztályozza.
Ebtv. 51. § (1) Baleseti ellátás üzemi baleset vagy
foglalkozási betegség esetén jár.
(2) Baleseti ellátásként a sérültet baleseti
egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és
baleseti járadék illeti meg.
Ebtv. 52. § (1) 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.
(2) A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele
során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az
számít, amely a biztosítottat keresőképtelenségének
vagy
rokkantságának,
továbbá
az
egészségkárosodás
mértékének,
rehabilitálhatóságának
az
elbírálása
céljából
elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz
szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt
megjelenésével összefüggésben érte.
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(3) Foglalkozási betegség az a betegség, amely a
biztosított foglalkozásának a különös veszélye
folytán keletkezett.
(4) Ha e törvény (Ebtv.) eltérően nem rendelkezik,
üzemi baleseten a foglalkozási betegséget, üzemi
baleseti sérülten a foglalkozási betegségben
megbetegedettet is érteni kell.
Az Ebtv. 53. § (1) szerint nem üzemi baleset az a
baleset, amely
a)

kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy

b)
munkahelyi
feladatokhoz
nem
tartozó
engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli
járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy
c)
a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a
munkából lakásra (szállásra) menet közben
indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon
közlekedve,
vagy
az
utazás
indokolatlan
megszakítása során történt.
Az üzemi és nem üzemi baleseti kategória
elhatárolásán túl a törvény arra kötelezi a
munkáltatót, hogy határozattal állapítsa meg a
balesetről annak üzemi voltát.
Ebtv. 64. § (1) A bejelentett üzemi baleset tényéről a
baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv dönt.
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(3) A határozatnak tartalmaznia kell, hogy mikor
történt a baleset, és az milyen egészségkárosító
következményekkel jár.
(5) Az üzemi baleset megállapításáról szóló
határozatot közölni kell a biztosítottal, a kezelő
orvossal, továbbá a keresőképtelenséget elbíráló
orvossal. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy
táppénz csak abban az esetben jár a munka és
egyben
üzemi
balesetet
szenvedett
munkavállalónak, ha az Ebtv. 64.§ szerinti határozat
a keresőképtelenséget elbíráló orvos részére
bemutatásra kerül!
Ebtv. 65. § (1) Az üzemi balesettel összefüggésben
egészségbiztosítási baleseti ellátás csak az üzemi
baleset tényét megállapító határozat bemutatása
esetén állapítható meg.
A baleseti táppénz mértékét az Ebtv. az 55. §-ában
határozza meg.
Ebtv. 55. § (1) Baleseti táppénz annak jár, aki a
biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás
megszűnését követő legkésőbb harmadik napon
üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.
(2) Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel
összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi
állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz
hiányában munkát végezni nem tud.
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(7) A baleseti táppénz összege azonos a baleseti
táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül
megelőző naptári hónapban végzett munkáért,
tevékenységért kifizetett (elszámolt), a biztosított
pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapját képező
jövedelme naptári napi összegével, úti baleset
esetén annak kilencven százalékával. Ha a
biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságot
megelőző
hónapban
nem
volt
pénzbeli
egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezett, a
baleseti táppénz összege a balesetet megelőzően
elért tényleges, annak hiányában a szerződés
szerinti jövedelméből számított naptári napi
átlagjövedelem, úti baleset esetén annak kilencven
százaléka.
Az egészségkárosodással járó eseményekkel
kapcsolatban, ha a munkáltató megállapította, hogy
az balesetnek minősül, a vizsgálat során el kell
dönteni, hogy munkabaleset- e vagy sem, illetve
üzemi-e a baleset vagy sem.
Mely események tartoznak a munka és egyben
üzemi balesetek körébe? E körbe elsődlegesen az
Mvt. fogalomkörébe tartozó elemek szerepelnek. A
„tevékenységi körök” értelmezése néhány kivétellel
egyértelmű. A minősítéskor azonban minden esetben
figyelembe kell venni az Mvt. szigorító kitételét, „és a
munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül”, mely összhangban van a törvény
alapgondolatával.
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Munkavégzés közben
Bárminemű szervezett munkavégzés keretében
munkavégzésre (benne engedélynélküli) irányuló
tevékenység.
Munkával összefüggő közlekedés
A közlekedés történhet jármű használatával, vagy a
nélkül, történjen az telephelyen belül vagy kívül.
Csak a fogalom egyértelmű értelmezése érdekében
kell megjegyezni, hogy a közlekedés nem egyezik
meg az üzemen belüli „helyváltoztatással”. Pl. két
műhely, két iroda, munkahely és étkező, vagy öltöző
között - ha nem nagy távolság áthidalásáról van szó helyváltoztatásról beszélünk, amely azonban nem
befolyásolja a baleset minősítését.
Anyagmozgatás
Az anyagmozgatás kézzel, illetve géppel történhet.
Az anyagmozgatás gépeinek kezelése - néhány
kivételtől eltekintve - „jogosítványhoz” kötött.
Kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot csak
az adott berendezéssel kapcsolatos OKJ-s tanfolyam
elvégzését követően - sikeres vizsga után - kaphat a
hallgató/munkavállaló. Abban az esetben, ha az
engedélyköteles működtetését arra jogosulatlan
személy végzi nem befolyásolja az Mvt. szempontú
minősítést.
Tisztálkodás
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Nem befolyásolja a baleset megítélését, ha a
tisztálkodás nem a munkáltató saját szociális
blokkjában történik. Pl. az X munkáltató szerződést
köt
Y
munkáltatóval
az
egyik
műhely
rekonstrukciójára. Természetes, hogy ha Y
munkáltató munkavállalója az X munkáltató
zuhanyzójában balesetet szenved, az adott
eseményt munkabalesetnek kell tekinteni.
Szervezett üzemi étkeztetés
Némi magyarázat szükséges e „tevékenységhez”. Az
üzemi
étkezés
biztosítása
a
munkáltatói
gazdálkodási forma változásával jelentős mértékben
megváltozott. A hagyományos étkeztetési forma
mellett elterjedt, hogy a munkáltató a telephelyén
kívüli vendéglátóhelyen biztosít étkezési lehetőséget.
(Pl. Szerződés étkezési jegy beváltására.) Van olyan
munkáltató, amely csak „szabadidőt” biztosít az
étkezéshez.
Az étkezési időben, étkezés közben bekövetkező
baleset megítélése során alapvetően azt kell
figyelembe venni, hogy a munkáltató hogyan
szabályozott e körben. Munkabalesetnek kell
tekinteni azt a balesetet, mely:


A munkáltató a telephelyén belül biztosított
üzemi étteremben, étkező helyiségben
következik be.
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A munkáltató által meghatározott telephelyen
kívül biztosított étkezdében, illetve az étkezde
és telephely közötti útvonalon következik be.
A munkáltató telephelyén belül - bele értve, pl.
építés kivitelezési munkaterület - étkezésre
biztosított időben történik.

Nem tekinthető munkabalesetnek az a baleset, mely
a munkáltató telephelyén - beleértve, pl. építés
kivitelezési munkaterületet is - kívül nem a
munkáltató által meghatározott helyen, az étkezésre
biztosított időtartam alatt következik be. Pl. a
munkavállaló a közeli pecsenyesütőhöz megy főtt
füstölt csülköt enni. (Ilyen esetben a munkáltató a
baleset megelőzése érdekében nem tud intézkedést
hozni, a munkáltató objektív felelőssége sem áll
fenn!)
Kiküldetés során, vagy változó munkahelyen
szolgáltatást végzők esetében természetszerűen
nem határozható meg az étkezés helyszíne. Ilyen
esetben
az
étkezésre
biztosított
időben
bekövetkezett balesetet minősítése munkabaleset.
A
munkáltató
által
biztosított
„ÉTKEZÉSI
UTALVÁNY” felhasználása során bekövetkezett
baleset csak akkor tekinthető munkabalesetnek, ha a
munkavállaló
kiküldetése,
kirendelése
során
kizárólagosan a napi (egyszeri) étkezéshez
kapcsolható mennyiségű élelmiszer beszerzés
érdekében tért be a beváltásra kijelölt kereskedelmi
egységbe. (A családi ellátás érdekében történő
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beváltás során bekövetkezett baleset nem tartozik a
munkabalesetek körébe.)
Foglalkozás-egészségügyi
igénybevétele

szolgáltatás

A munkavállaló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
szerinti munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatához kapcsolható
tevékenység
során
bekövetkezett
baleset
minősíthető munkabalesetnek.
A tanuló szerződés alapján, a hallgatói
jogviszonyban a gyakorlati képzés során.
A tanrendbe illeszkedő az iskolai laboratóriumi,
gyakorlati oktatótermi helyiségbe bekövetkező
baleset a tanulói balesetek körébe tartozik és a velük
kapcsolatos eljárást a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2.
melléklete szabályozza.
Munkavállaló szállítása lakásról munkahelyre,
munkahelyről lakásra (szállásra) a munkáltató
saját vagy bérelt járművével
Nem tartozik a bérelt jármű kategóriájába az a jármű,
melyet
a
szolgáltató
(gépkocsi
kölcsönző)
gépkocsivezetővel együtt biztosít a munkáltatónak. A
jármű műszaki állapotának ellenőrzése, a közúti
forgalom szabályainak megtartása kizárólagosan a
kölcsönzőt (a kölcsönző gépkocsivezetőjét) terhelik.
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Kiküldetés, kirendelés közben
Saját gépkocsi használata során bekövetkezett
baleset csak akkor minősíthető munkabalesetnek, ha
a munkavállaló és munkáltató a kiküldetést
megelőzően jogilag megállapodott a gépkocsi
használatáról.
Munkáltató által szervezett társadalmi munka
során
Az Mvt. 87. § 8. pontja határozza meg a munkáltató
fogalmát.
E fogalom meghatározás szerint
munkáltató „.... A társadalmi munka esetén
munkáltató a társadalmi munka szervezője.” Ez
annyit jelent, hogy egy önkormányzat, egy iskola által
kezdeményezett
társadalmi
munka
során
bekövetkezett balesetet munkabalesetnek kell
tekinteni, a kivizsgálás, a nyilvántartás a szervezőt önkormányzatot, iskolát - terheli.
Kötelező munkahelyi képzés, továbbképzés
Munkabalesetnek csak az a baleset minősíthető,
amely a képzési program végrehajtása során, annak
keretében történik. Pl. a több napos program 16
óráig tart, 18 órától biztosítják a vacsorát. A program
szervezője az oktatási tematika mellett tájékoztatja a
képzésen résztvevőket arról, hogy a képzés helyén
lehetőség van asztaliteniszezésre, labdarúgásra,
kondicionáló
terem
gépeinek
használatára,
szaunázásra, stb. Amennyiben a továbbképzés
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résztvevője valamely lehetőséggel élve balesetet
szenved, akkor a balesete nem tartozik a
munkabalesetek körébe.
Logikusan következik az előző bekezdés első
mondatából, hogy abban az esetben, ha a program
azt tartalmazza, hogy a regenerálódás érdekében a
munkavállaló 16 és 18 óra között vagy
asztaliteniszezzen,
vagy
focizzon,
vagy
a
kondicionáló teremben gyúrjon, vagy szaunázzon, és
közben baleset éri, a balesetet munkabalesetnek kell
tekinteni.
A képzési hely megközelítése során bekövetkezett
baleset minősítése során a „Munkavállaló szállítása
lakásról
munkahelyre,
munkahelyről
lakásra
(szállásra) a munkáltató saját vagy bérelt járművével”
részhez kapcsolódóan kell eljárni.
A szálláshelyen bekövetkező baleset akkor
minősíthető munkabalesetnek, ha a szálláshelyet a
munkavállaló rendeltetésszerűen vette igénybe.
Nem tartozik a munkabalesetek körébe az a baleset,
melyet a munkavállaló akkor szenved el, pl. amikor
ittas állapotban megy az emeletre és közben elesik.

Munkahelyi
rendezője

sportrendezvény
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Csak az a baleset minősíthető munkabalesetnek,
melyet a munkavállaló, mint rendezvény szervező,
lebonyolító pl. játékvezető szenved el. Abban az
esetben, ha a szervezéssel megbízott munkavállaló
játékosként
egyéni
versenyben,
vagy
csapatjátékban - vesz részt és balesetet szenved, a
balesetet nem szabad munkabalesetnek tekinteni.
Abban az esetben, ha a munkáltató a munkaidő
keret terhére kötelezően előírja a sport-foglalkozást,
és eközben a munkavállaló balesetet szenved, a
balesetet ugyan úgy, mintha munkavégzés közben
következett volna be, munkabalesetnek kell
minősíteni.
A munkavállaló, ha egészégileg, nem alkalmas, vagy
rá nézve hátrányos következményeket tapasztalva
„megtagadja” a sportolást - kvázi a munkavégzést joghátrányba nem kerülhet.
Jogszabályellenesen jár el az a munkáltató, amikor a
sportnapot a munkavállaló szabadságának terhére
rendeli el.
Munkáltatói teendő, munkavállalói jogorvoslati
lehetőség munkabalesetnek nem minősülő baleset
esetén: az Mvt. 66. § (2) szakasz második mondata
arra kötelezi a munkáltatót, hogy ha
nem
tekinti
munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat
lehetőségéről (68. §) a sérültet, halálos baleset
esetén a hozzátartozót értesítenie kell.
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Mvt. „68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a
munkabaleset
bejelentésével,
kivizsgálásával
kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá
ha az érintett munkavállaló a foglalkozási
megbetegedés, és fokozott expozíciós eset
bejelentésének elmulasztását sérelmezi, a területileg
illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat.
(2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota miatt
jogainak érvényesítésére nem képes, az (1)
bekezdésben meghatározott jogokat a sérült
hozzátartozója gyakorolhatja. A kérelemben a
hozzátartozói minőséget valószínűsíteni kell.”
Abban az esetben, ha a sérült, vagy hozzátartozó él
az
illetékes
Fővárosi/Megyei
Kormányhivatal
Munkavédelmi
és
Munkaügyi
Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügyelőségénél a
jogorvoslati lehetőségével, minden rendelkezésére
álló - esetleg még a munkáltató által meg nem ismert
- dokumentációt csatolhat, illetve megnevezhet olyan
személyeket, akiknek nyilatkozata elősegítheti a
baleset körülményeinek tisztázását.
A hatósági vizsgálat eredménye megegyezhet a
munkáltatói vizsgálat megállapításával, vagy cáfolja
azt, illetve ellentétes azzal.

A munkáltatóval azonos vizsgálati eredmény
esetében a panaszost határozattal tájékoztatja az
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első
fokon
eljáró
közigazgatási
szerv
a
megállapításairól. Ez esetben a panaszos a döntést
hozó
szerv
felettes
szervéhez
fordulhat
jogorvoslatért.
A
munkabalesetek
és
a
foglalkozási
megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és
nyilvántartása (Mvt.)
64. § (1) Azt a munkabalesetet, amely esetében a
munkavállaló több mint három munkanapon át nem
volt
munkaképes,
valamint
a
foglalkozási
megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be
kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell
venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a munkabaleset
esetén - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a munkáltató, foglalkozási megbetegedés és fokozott
expozíció esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott
szerv (személy) teljesíti.
(3) A munkáltató a munkabalesetek, foglalkozási
megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a
sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban
érintett következő személyes adatait rögzíti: név
(ideértve a születési nevet is), anyja neve,
társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma),
születési hely és időpont, nem, állampolgárság,
lakóhely (lakcím). A munkáltató esetében az
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adószámot kell feltüntetni, amennyiben adószámmal
nem rendelkezik, személyes adataként saját
adóazonosító jelét is rögzítenie kell.
(4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó
munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és
a
kivizsgálás
eredményét
munkabaleseti
jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A kivizsgálás
megkezdéséről
a
foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást
biztosító
szolgálat
orvosát
tájékoztatni kell. A kivizsgálásban történő orvosi
közreműködésről
a
foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt.
Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat
orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A
munkaképtelenséget
nem
eredményező
munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.
(5) A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a
munkavédelmi hatóságnak [84. § (2) bekezdés]
azonnal bejelenteni.
(6) A bejelentéssel, kivizsgálással és nyilvántartással
kapcsolatos részletes előírásokat a munkabalesetek
tekintetében e törvény és a foglalkoztatáspolitikáért
felelős
miniszter
rendelete,
a
foglalkozási
megbetegedések
és
a
fokozott
expozíciók
tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszternek az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben kiadott rendelete határozza meg.
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65. § (1) A munkabaleset, a foglalkozási
megbetegedés és a fokozott expozíció kivizsgálása
során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi,
szervezési és személyi okokat, és ennek alapján a
munkáltatónak
intézkedéseket
kell
tenni
a
munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és
fokozott expozíciók megelőzésére.
(2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a
munkabaleset kivizsgálása.
66. § (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő
személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül
irányító személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a
sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása
során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a
baleset a munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben történt.
(2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve
tudomására jutott balesetről meg kell állapítania,
hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti
munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat
lehetőségéről (68. §) a sérültet, halálos baleset
esetén a hozzátartozót értesítenie kell.
(3) A munkáltatónak lehetővé kell tennie a
munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset
kivizsgálásában.
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67. § A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3
év után a munkáltató a törvényben foglaltak alapján
nem köteles a munkabalesetet bejelenteni,
kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Az elévülésre
egyebekben a polgári jogi szabályokat kell
alkalmazni.
68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a
munkabaleset
bejelentésével,
kivizsgálásával
kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá
ha az érintett munkavállaló a foglalkozási
megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset
kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a
munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával
kapcsolatos munkáltatói megállapítást, az 1.
melléklet szerinti bejelentőlapon elektronikusan vagy
egyéb úton a területileg illetékes munkavédelmi
hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése
alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást
hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a
foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy
annak
kivizsgálása
elmulasztását
sérelmező
személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a
munkahigiénés
és
foglalkozás-egészségügyi
szervhez irányítja.
(2) Ha az érintett munkavállaló egészségi
állapotának romlása a munkavégzéssel vagy a
munkavégzés, munkafolyamat során előforduló
kóroki tényezőkkel hozható összefüggésbe, és a
foglalkozási
megbetegedést
a
64.
§
(2)
bekezdésében meghatározott szerv, illetve személy
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nem jelentette be, a munkavállaló a területileg
illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A
munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés
gyanúját a foglalkozási betegségek és fokozott
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
szóló
jogszabályban
meghatározott
szervhez
előzetes vizsgálat és bejelentés céljából továbbítja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
eljárásban a sérült, vagy ha a sérült meghalt, vagy
egészségi állapota miatt jogainak érvényesítésére
nem képes, a hozzátartozója ügyfélnek minősül. A
kérelemben
a
hozzátartozói
minőséget
valószínűsíteni kell.
69. § Ha a magyarországi székhelyű munkáltató
munkavállalóját külföldi kiküldetés (külszolgálat)
során éri munkabaleset, a munkáltató köteles a
foglalkoztatáspolitikáért
felelős
miniszter
rendeletében meghatározott rendben a bejelentési
és nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni.
A munkabaleset kivizsgálás lépéseit, megállapításait
olyan
részletesen
kell
rögzíteni
tanúk
meghallgatásáról
készült
jegyzőkönyvvel,
helyszínrajzzal, fényképpel stb. -, hogy az alkalmas
legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita
esetén a tényállás tisztázására.
A munkabaleset kivizsgálásának alapvető célja a
munkabaleset ok láncolatának meghatározását
követően, a hasonló baleset megelőzésére szolgáló
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intézkedések meghatározása, és azok maradéktalan
végrehajtása, végrehajtatása.
A teljes körű, szakmailag jól megalapozott
kivizsgálás
érdekében
célszerű
olyan
munkacsoportot alkotni, melynek tagjai a munkáltató
tevékenységi
körébe
tartozó
technológiai
folyamatokat, a munkaeszközök üzemeltetésével
kapcsolatos követelményeket ismerik, hatékony
intézkedést tudnak meghatározni a hasonló
munkabaleset megelőzése érdekében.
A munkacsoport vezetője - ha a munkáltató belső
szabályzata úgy határozta meg - a munkáltató
munkabiztonságáért felelős - a munkáltató vezetője,
vagy az általa írásban feljogosított - személy legyen.
A munkacsoport - természetesen - a szakmai
követelményeknek megfelelően tovább bővíthető.
A súlyos baleset vizsgálatát végző hatósági szervek
(nem tartoznak a munkáltatói munkabaleset
vizsgálati munkacsoportjába!
A helyszíni adatgyűjtés, információgyűjtés terjedjen
ki:



a környezeti tényezőkre, létesítményekre
(készüljön
„méretezett”
helyszínrajz,
fényképfelvétel, videofelvétel);
a munkaeszközök (tárgyi tényezők) részletes
vizsgálatára (fényképfelvétel, videofelvétel);
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a
személyi
tényezőkhöz
kapcsolódó
körülmények vizsgálatára, benne munkaköri
alkalmassági orvosi vizsgálat vélemény, a
munkavállaló(k) szakmai képzettségét igazoló
okmányok, kezelési jogosultságot igazoló
dokumentumok, stb. vizsgálatára.

A munkaeszközök használata közben bekövetkezett
munkabaleset vizsgálata során nem maradhat el a
különböző műszaki dokumentációk, gépkönyvek,
anyagbizonylatok,
technológiai-,
kezelési-,
karbantartási
utasítások,
megelőző
mérési
jegyzőkönyvek, üzembe helyezési dokumentációk,
munkáltatói belső szabályzatok, utasítások, egyéni
védőeszköz juttatási rend, üzemnaplók (daru napló,
kazán napló, építési napló, üzemviteli napló, stb.), a
munkáltató által kiadott engedélyek (pl. beszállási
engedély,
tűzgyújtási
engedély),
hatósági
engedélyek (pl. építési-, bontási-, gépjármű forgalmi) stb. tartalmának értékelése.
A munkabaleset vizsgálata során, a „begyűjtött”
információk alapján meg kell határozni azokat az
elemeket melyek az adott balesetvizsgálat során
közvetlenül vagy közvetve hatással voltak a baleset
bekövetkezésére. De meg kell határozni azokat a
veszélyeztető tényezőket, melyek a balesettől
függetlenül
potenciális
veszélyforrásként
jelentkeztek.
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A munkabalesetek döntő többségénél a „személyi
tényező” meghatározó szerepet játszik. Nem szabad
azonban sablonosan, a munkáltató érdekei
szempontjából (személyi tényezőre utalva) rendkívül
kedvezően, de egyoldalúan beállítani a baleseti
eseményt, és a következők szerint minősíteni:
„...egyértelműen a munkavállaló szabálytalan
munkavégzése okozta a balesetet...”
A baleset soha nem vezethető vissza egyetlen okra,
az ok okozati tényezőket minden esetben meg kell
határozni a hatékony prevenció érdekében.
A munkabaleset ok-láncolatának meghatározása
során azokat az elemeket kell logikai, időrendi
sorrendbe rakni, melynek elmaradása a baleset
bekövetkezésének elmaradását jelenti.
A baleseti események a tevékenységi körhöz
kapcsolva a „gyakorisági mutatójuk” alapján
tipizálhatók ugyan, de apró részletekben mindig
eltérnek egymástól.
A baleset „fajtáját” figyelembe véve a műszaki
megelőzés, szervezési, szabályozási intézkedés,
oktatás,
valamint
ezek
kombinációja
jöhet
számításba a megelőző intézkedésként.
Követelmények az intézkedésekkel szemben.


Ne legyenek látszatintézkedések, mert ezek
inkább
ártanak,
mint
használnak,
a

70/72

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása







munkavállalók hiteltelennek, komolytalannak
veszik
a
munkáltató
munkabiztonsági
tevékenységét.
Legyenek gyakorlatban jól alkalmazhatók,
megbízhatók.
Műszaki gazdasági, szociális szempontból
legyenek megvalósíthatók.
Ne legyen új veszélyeztetés forrása.
Reálisan kell meghatározni az intézkedések
végrehajtási határidejét, figyelembe kell venni
az intézkedés anyagi volumenét is.
Meg
kell
határozni
az
intézkedés
végrehajtásáért felelős személy(eket)-t.

A felelősség megállapítása során elsődlegesen
vizsgálni kell a munkáltató szerepét. Természetesen
vizsgálni kell a balesetet szenvedett munkavállaló
szerepét is, de nem szabad az „öntudatra, szakmai
intelligenciára, stb.” alapozva megállapítani a
kizárólagos felelősséget. Nem szabad figyelmen
kívül hagyni az adott munkafolyamatban résztvevő
segítő szerepének elemzését sem.
Elsősorban súlyos munkabaleset vizsgálata során a
hatóságok értékelhetik a munkáltató, illetve a
munkáltató vezetőinek személyes felelősségét is. Az
Mvt. a munkáltató ez irányú kötelezettségének
elmulasztását súlyos veszélyeztetésnek minősíti,
mely munkavédelmi bírság kiszabását alapozza
meg.

71/72

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása

4. Felhasznált irodalom
Dr. Osváth Andrea: Asszertivitás és kommunikáció,
Miskolc, 2014.
A munkavédelem nemzeti politikája 2016-2022
Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a
feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján
2017. év – Nemzetgazdasági Minisztérium
Módszertani Kézikönyv Propaganda Központ Kft.

72/72

Vegyiprop

Vegyipari

