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2012. január
Szakmai folyóirat

X. évfolyam 1. szám

2012-es első számunk Munkabiztonság rovatában a katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendelete, valamint az OMMF átszervezése
mellett számos munkavédelmet érintő jogszabálymódosítás gyakorlati
vonatkozásait ismerhetik meg Olvasóink.
Foglalkozás-egészségügy rovatunkban bemutatjuk a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásának, valamint
az egészségügyi dolgozók továbbképzésének megváltozott előírásait.
Ezt a Kitekintő, az új szabványok és jogszabályok követik, végül
egy közúti munkavégzés közben történt munkabaleset tanulságait
ismerhetik meg.

Lapzártánk után érkezett a hír: a Magyar Közlöny 158. számában
megjelent 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet értelmében az új munkabaleseti jegyzőkönyv hatályba lépésének időpontja 2012. január
elsejéről 2013. január elsejére módosult. Következő lapszámunkban
részletesen beszámolunk a témáról.
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234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról
A rendelet korszerűsíti és egyetlen jogszabályban aktualizálja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos, eddig
külön szabályozott témaköröket.
A rendelet kijelöli a hivatásos katasztrófavédelmi szerveket, meghatározza jogállásukat, feladataikat. Meghatározza továbbá a védelmi bizottság elnökének, a megyei közgyűlés elnökének, a polgármesterek
katasztrófák elleni védekezésének részletes feladatait, a lakossági riasztás, a kitelepítés, a mentés stb. részletes szabályait.
A Katasztrófavédelmi Szabályzat a veszélyelhárítás tervezési szintjei
között a munkahelyi veszély-elhárítási terv készítését is felsorolja.
Ez alapján:
„29. § (1) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szerv munkahelyi
veszély-elhárítási tervet készít a gazdálkodó szerv területén munkát végzők
és az egyéb okból ott tartózkodók védelmére.
(2) Mentesül a munkahelyi veszély-elhárítási terv készítése alól a jogszabály alapján belső védelmi tervet, súlyos káresemény-elhárítási tervet készítő gazdálkodó szerv.
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(3) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervek a telephely környezetét veszélyeztető hatásokról adatokat szolgáltatnak a kockázati tényezők megváltozása esetén soron kívül,
egyebekben minden év február 28-ig a települési veszély-elhárítási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához a polgármester
számára.
(4) A munkahelyi veszély-elhárítási tervet a gazdálkodó szerv
vezetője hagyja jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi
szervének egyetértésével.”
Átmeneti rendelkezésként a települések e rendelet szerinti
katasztrófavédelmi besorolási javaslatát a polgármesternek
2012. június 30-ig kell elkészítenie. A besorolási javaslatot
a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének közreműködésével
– felülvizsgálja és a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban
a főpolgármester egyetértésével, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője útján a katasztrófák
elleni védekezéséért felelős miniszter részére 2012. szeptember 30-ig jóváhagyásra felterjeszti.
A veszély-elhárítási tervek elkészítése érdekében az előbbiek
szerint meghatározott besorolást követő:
• 120 napon belül a tervkészítésre kötelezettek összegyűjtik a tervezési adatokat, azokat rendszerezik, és adattárakat készítenek,
• 180 napon belül a polgármesterek és a gazdálkodó
szervek elkészítik települési, illetve munkahelyi veszély-elhárítási terveiket,
• 240 napon belül a megyei, fővárosi védelmi bizottságok elkészítik területi veszély-elhárítási terveiket,
• 300 napon belül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
központi szervének vezetője elkészíti a központi veszélyelhárítási tervet.
A rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba.

Az intézkedések közöl néhányat kiemelve:
• a munkavállalók alkalmazásához kapcsolódó minden
rendszeres hatósági adatszolgáltatás egyetlen adatlapon
teljesíthető legyen,
• az ipari területen történő beruházások esetében az engedélyezési eljárások elhúzódásának visszaszorítása érdekében egyszerűsített, a szakhatóságok garantáltan gyors
ügyintézését előíró, településrendezési szempontú eljárástípusok kerülnek kialakításra,
• a vállalkozások működésével és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő szabályzatkészítési kötelezettségek kockázatalapúvá tétele,
• a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó vállalkozási terhek
csökkentése, amelynek főbb területei:
– a hatósági ügyintézési eljárások gyorsítása és a határidők rövidítésére irányuló intézkedések,
– a hatóságok ellenőrzési és szankcionálási gyakorlatának átláthatóbbá, vállalkozó baráttá és a hosszabb
ideje jogszerűen, megbízhatóan működő vállalkozások számára méltányosabbá tételére irányuló intézkedések,
– a tevékenységüket rendszeresen külső, hiteles auditorral vizsgáltató vállalkozások esetében a hatósági ellenőrzés gyakoriságának és mélységének a szükséges
minimumra csökkentése,
• az élelmiszer-biztonsághoz kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések,
•

a környezetvédelmi szabályozáshoz kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések, különösen:
– a környezetterhelési díj bevallásának és fizetésének
egyszerűsítésére irányuló intézkedések,
– az egységes környezethasználati és vízjogi engedélyezési eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló
intézkedések,
– a hulladékgazdálkodás és nyilvántartás egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket,
– a környezethasználattal járó eljárások során felhasználandó adatok megosztását lehetővé tevő egységes
adatbázis felépítése
– a termékdíj átalány-fizetés lehetőségének megteremtését a csomagoláson kívül más termékcsoportok
esetében is,

•

foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos szabályozás átalakítása a foglalkozással összefüggő megbetegedések
hatékonyabb megelőzése érdekében, az egyszerűsített
foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás további korszerűsítése, a segítő családtag bejelentési kötelezettségének
felülvizsgálata.

1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat a
vállalkozói adminisztratív költségek
csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam
című középtávú kormányzati programról
A 139 sz. Magyar Közlönyben megjelent a kormány határozata a vállalkozások adminisztratív terheinek nagymértékű
csökkentésére, amelynek megvalósítása elengedhetetlenül
szükséges a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességének javításához. A kormány tervei szerint az intézkedések
a vállalkozások adminisztratív terheit 500 milliárd forinttal
fogja csökkenteni.
A program 19 pontos intézkedéscsomagja – döntően 2012
évi határidőkkel – 114 intézkedést tartalmaz. Az intézkedések célja, száma, összefüggései alapján várható hogy 2012
első félévben számos jogszabály előírásai módosulnak, reményeink szerint csökkenek a vállalkozói adminisztrációs
terhek, az egyszerűbb, átláthatóbb, egyértelműbb szabályozások a munkavédelem területét is jelentkeznek.
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Az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség átszervezése
2011. december 1-i Magyar Közlönyben megjelent 1413/2011.
(XII.1.) Kormány határozat szerint a foglalkoztatáspolitikai
szervezetrendszer egyszerűsítése és a hatékonyság fokozása
érdekében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet
és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget
összevonják és beolvasztják a Foglalkoztatási Hivatalba.
A kormányhatározat mindhárom szervezetnél – a költségvetési hiánycél teljesítése érdekében, valamint a hatékonyan
működő állam kialakítása céljából - létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el, amely az OMMF - nél 108 fő létszámcsökkenést jelent.
A 31/2011. (IX. 23.) NGM utasítással kiadott Szervezeti és
Működési Szabályzat 1. sz. melléklete alapján az OMMF jelenleg engedélyezett létszáma 182 fő.
A kormányhatározat szerint az átalakítással kapcsolatos
kormányzati feladatok 2011. december. 31 – ig befejeződnek, az új hivatal 2012. január 1-jén kezdi meg munkáját.

Változtak a munkabaleseti jegyzőkönyv
kitöltéséhez szükséges kistérségi
kódszámok
A 2011. október 27-én hatályba lépett 31/2011 (X. 24.) KIM
rendelet a területi számjelrendszerben alkalmazott, ország
településeinek egyedi azonosításában, valamint statisztikai
szempontok szerinti csoportosításában történt változást teszi közzé, mely szorosan érinti az 5/1993.(XII. 26.) MüM
rendelet szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvek "a helyszínt
jelölő kistérségi kódszám" mezőit. A rendelet tartalmazza az
adott helyiséghez (településhez) tartozó un. NUTS kódokat.
Az eddigieknek megfelelően a kistérségi kódszámot a
„HU”jelölés után lévő öt kódnégyzetbe kell beírni. A kódszám képzés a NUTS-on (a rövidítés magyarul: Eurostat
statisztikai célú területi egységek nomenklatúrája) alapul,
mely összhangban van az ESAW (a rövidítés magyarul:
Munkahelyi Balesetek Európai Uniós Statisztikája) előírásaival.

2011. évi CLXVI. törvény Magyarország
2012. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról
A törvény lényeges elemét képezik azok a módosítások,
amelyek szerint 2012. évtől a hatóságok által kiszabott bírságok bírságbevételei teljes körűen a központi költségvetés
bevételét képezik.

A törvény indoklása szerint „a bírságbevételek központosításának célja, hogy a hatóságoknak megszűnjön a közvetlen érdekeltsége a bírság kiszabásában, elkerülve ezzel a szakmailag
indokoltnál jelentősebb mértékű és sűrűbb bírságolást, ugyanakkor az állami bevételek folyamatos biztosítása, az érintett
intézmények feladatai zökkenőmentes ellátásának követelménye is azt kívánja, hogy a bírságbevételek egységes kezelése, szabályozása valósuljon meg a jövőben.”
A bírságok összege növekszik, általános törvényi rendelkezésként érvényesül továbbá, hogy a jogerősen kiszabott és
meg nem fizetett bírság, késedelmi pótlék köztartozásnak
minősül, adók módjára kell azokat behajtani.
A törvény a bírságbevételek központosításával összefüggésben - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényen
kívül – további 26 törvényt módosított.
Az Mvt. módosításának lényege, hogy:
• megszűnt a Munkavédelmi Bizottság javaslattételi joga
a munkavédelmi hatóság által kiszabott pénzbírságok
pályázat útján történő felhasználására (Mvt. 79. § (1)
bekezdés f) pont módosítása),
• a munkavédelmi bírságok felhasználását szabályozó rendelkezések hatályon kívül kerültek (Mvt. 80. §-a, és azt
megelőző alcím hatálytalanítása),
• a kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni
(Mvt. 82. § (6) bekezdése),
• értelemszerűen visszavonásra került a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter felhatalmazása a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználásának szabályozásával
kapcsolatban (Mvt. 88. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja
hatálytalanítása).
A törvény II. fejezeteként - vegyes módosító rendelkezések
címszó alatt - további 59 törvény került módosításra.

2011. évi CXLI. törvény a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról
A 128. sz. Magyar Közlönyben megjelent törvény nagyobb
részt a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) személyi állományára vonatkozó rendelkezések módosításait tartalmazza,
de – többek között – módosította a munkavédelemről
szóló 1993 évi XCIII. törvényt is.
A módosítás szerint:
•

a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére a fegyveres, rendvédelmi, katasztrófavédelmi stb. szervezetek
mellett a NAV - nál szolgálati viszonyban kifejtett munkatevékenységre a feladatkörében érintett miniszter által
kiadott külön jogszabály – az Mvt. figyelembevételével
– kivételesen indokolt esetben eltérő követelményeket,
eljárási szabályokat állapíthat meg az egészséget nem ve-
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szélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.
(Mvt. 9. § kiegészítése)
a szervezett munkavégzés fogalmába tartozik a NAV hivatásos állományú tagjai által szolgálati viszonyukban
végzett munka. (Mvt. 87. § (9) kiegészítése)
felhatalmazást kapott a feladatkörében érintett miniszter, hogy a rendkívüli munkavégzési körülmények
esetére a NAV - nál szolgálati viszonyban kifejtett
munkatevékenységre vonatkozó eltérő munkavédelmi
követelményeket, eljárási szabályokat rendeletben határozza meg. (Mvt. 88. § (3) bekezdés a) pont kiegészítése)

•

•

Az Mvt.-t érintő módosítások 2012. január 1-jén léptek hatályba.

Új bírságrendelet a tűzvédelem
területén
A 146. sz. Magyar Közlönyben jelent meg a 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet – és balesetbiztosításáról.
A rendelet:
• kijelöli az első - és másodfokon eljáró tűzvédelmi ha-

•
•
•

tóságokat, szakhatóságokat (katasztrófavédelmi szervezeteket),
felsorolja feladataikat,
meghatározza a tűzvédelmi bírság kiszabásának szabályait,
valamint kötelezővé teszi az élet – és balesetbiztosítást
az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok készenléti jellegű szolgálatot, illetve a tűzoltás irányítását
ellátó tagjaira, a tűzoltó szakiskolában az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok képzésen részt vevő
hallgatóira, a szaktevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó
egyesületek tűzoltásban, műszaki mentésben részt vevő
tagjaira.

A tűzvédelmi hatóság a rendelet 1. mellékletben megjelölt
szabálytalanság esetén (40 szabálytalanság van felsorolva)
az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki:
• 23 szabálytalanság esetén a bírság kiszabása kötelező,
(pl. tűzoltó készülék hiánya, karbantartásának hiánya,
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes
tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, tűzvédelmi szabályzat hiánya, stb.)
• ha a felsorolt szabálytalanságok ismételten előfordulnak,
a többi esetben is bírság kiszabására kerül sor.
Az alábbiakban felsorolt néhány példa is mutatja, hogy a
bírságok összege a korábbihoz viszonyítva lényegesen magasabb.
Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése.
Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amenynyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat
megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott,
és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt.
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.
Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított.
A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya.

200 000 Ft/kijárat

300 000 Ft/kijárat

50 000 Ft
100 000 Ft/rendszer

1 000 000 Ft
1 000 000 Ft/rendszer

Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt
előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén.

20 000 Ft

60 000 Ft

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság
mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok
összege, de leg feljebb 10 000 000 forint lehet. Egy tűzvédelmi hatósági ellenőrzés gyakran több szabálytalanságot
állapít meg, így a bírság összege pl. egy 15 fős kisvállalkozás
esetén a tűzvédelmi oktatások elmaradása (1,5 millió Ft.), 5
főnél a tűzvédelmi szakvizsga hiánya miatt (0,5 millió Ft)
máris 2,0 millió Ft bírság kiszabását jelenti.
A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet
37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult. Az 1. melléklet
37-39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult
a bírság kiszabására.

100 000 Ft/fő

100 000 Ft/fő

A hatóság tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást a
jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő
egy éven belül indíthatja meg.
Tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal
megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két
hónap elteltével szabható ki ismételten.
A rendelet előírásai gyakorlatilag 2012. január 1-jén léptek
hatályba. Várható, hogy a tűzvédelmi hatóság – a megelőzés hatékonyságának javítása, az átszervezés, az utóbbi
időszakban bekövetkezett rendkívüli események tanulsá-
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gai figyelembe vételével – gyakoribb ellenőrzéseket végez,
következetesen és szigorúan szankcionálva megköveteli a
munkáltatóktól a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól
A 146. sz. Magyar Közlönyben megjelent rendelet legfontosabb változásai a következők:
• változott a szakvizsgára kötelezettek köre,
• tűzgátló nyílászáró szerkezetek beépítése, javítása, karbantartása, tűzállóságot növelő bevonati rendszerek
alkalmazását, karbantartását végzők, beépített hő- és
füstelvezető rendszerek telepítése, javítása, karbantartása 2012. május 1. után csak tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány birtokában végezhető,
• májustól a szakvizsgáztatóknak is szükségük lesz tűzvédelmi szakvizsgára,
• kötelező lesz szóbeli vizsgát is tenni, ha valaki nem éri el
az írásbeli vizsgán a 90 % - os eredményt,
• a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt
szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével,
amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejárt, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.
• a BM OFK 2012. május 31-éig a Hivatalos Értesítőben
teszi közzé az új követelményeket. (szakvizsga törzsanyagát, javasolt szakirodalom, óraszám, stb.)
• a munkáltatónak a szakvizsgára kötelezett foglalkozási
ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást kell vezetni, amelyet az
ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a szakvizsga bizonyítványok másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során
– köteles bemutatni.
A rendelet előírásai – az előző második és harmadik francia
bekezdés kivételével - 2012. január 1-jén léptek hatályba.

Foglalkozás-egészségügy
250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi feladatok ellátásával
összefüggő kormányrendeletek
módosításáról
A kormányrendelet módosította:
• a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek
kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm.
rendeletet,
• a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól
történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendeletet,
• a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott
egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendeletet
• az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.
15.) Korm. rendeletet,
• az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm.
rendeletet.
A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása a foglalkozási megbetegedés vizsgálata, foglalkozási eredet véleményezésére - szakvélemény adására - feljogosított szervként
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget és
a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központot jelöli ki.
A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII.
19.) Korm. rendelet módosítása szerint a mentesítési eljárásban - az ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka, a
közlekedésnél végzett munka, a bányászatban végzett munka, a villamosenergia-iparban végzett munka kivételével - a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője
jár el. A kivételekre a rendelet kijelöli az eljáró szakhatóságokat.
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt készít a kirendeléstől számított
30 napon belül:
• az állapotfelmérés, valamint
• helyszíni szemle alapján.
A helyszíni szemle keretében a szakértő – a szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével:
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ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,
megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen:
– a különösen nehéz fizikai munka,
– a különösen terhelő klíma,
– az ergonómiai kóroki tényezőknek való tartós kitétel,
– a fokozott pszichés megterhelés,
– a pszichoszociális kóroki tényezőknek való tartós kitétel fokozott kockázatai
– fennállnak - e, illetve milyen mértékben állnak fenn.

A módosítás szerint a mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe
a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve a szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha:
• olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe
tartozik, valamint,
• a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 26. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségi alkalmassági vizsgálatok
esetében a felülvizsgálatot a közlekedési hatóság végzi, amely
az eljárásba közreműködőként bevonhatja – a felülvizsgálat
tárgya szerint – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szerv orvosát.”
A 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításában
a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az
OMMF-et jelöli ki. A kormányrendelet szerint az OMMF
a beolvadással megszűnt Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet általános és egyetemes jogutódja.
Ennek megfelelően az OMMF a jogszabályban megfogalmazott – az OMFI jogállásából eredő – munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatait átvette. Ez alapján az OMMF
munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai:
• az alapító okiratban és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és a munkaegészségügyi kutatással összefüggő feladatok ellátása,
• az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 15/A. § (2) és (3) bekezdésében (észlelő orvostól kapott munkaegészségügyi célú adatok), továbbá az
Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok.
(rákkeltő anyagokkal kapcsolatos nyilvántartás)
Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szervként részt vesz:
• a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák
megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

•

a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,
• az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a
foglalkozás-egészségügy területén,
• a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai
uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok
megoldásában,
• a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi
szervezetek tevékenységében.
Az OMMF ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is. Az OMMF gyűjti és dolgozza fel
a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal
kapcsolatos adatokat.

Új rendeletek léptek hatályba
az egészségügyben dolgozók
továbbképzéséről
A 140. sz. Magyar Közlönyben megjelent:
• a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzésének szabályairól,
• a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről.

A rendeletek szerint a továbbképzési időszak teljesítéséhez:
• az egészségügyi szakdolgozónak:
– kötelező szakmacsoportos elméleti,
– szabadon választható elméleti, és
– gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie,
– a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének
(szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie,
• orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezőknek
szakképesítésenként:
– a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként
szervezett kötelező szintentartó továbbképzésen,
– szabadon választható elméleti továbbképzésen és
– gyakorlati továbbképzésen kell részt vennie,
– egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként
legalább 250 pontot kell teljesítenie.
A rendeletek meghatározzák a továbbképzések jellemzőit,
az egyes továbbképzéseknek minősülő képzési formákat,
a továbbképzés szervezési jogosultságának feltételeit, a továbbképzési pontok nyilvántartásának szabályait, mellékletei meghatározzák az egyes továbbképzések pontszámait. A
továbbképzési időszak tartalma továbbra is 5 év.
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A rendeletek 2012. január 1-jén léptek hatályba, egyidejűleg
hatályát vesztette:
• az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet,
• az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet,
az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 52/2003.
(VIII. 22.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 51/2006.
(XII. 28.) EüM rendelet.

Kitekintő
Hírek
Beolvadt az OMMF-be az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi
Intézet (OMFI)
A 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a munkahigiénés
és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról) a következő
változásokat vezette be 2011. december 1-jén 19 órától
[Megjelent a Magyar Közlöny 2011/142. (XII. 1.) számában]
A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szervként az OMMF-et jelölte ki, így az OMMF látja el a
jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozásegészségügyi és a munkaegészségügyi kutatással összefüggő
feladatokat és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben
és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak
szakmai irányítását is.
A munkabaleseti információs rendszer működtetése az
OMMF, valamint ? a külön jogszabályban meghatározottak alapján ? a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyűjti
és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott
expozíciókkal kapcsolatos adatokat.
Az OMMF elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében a
munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt.
1

MSZ EN

474-6:2006+A1:2009

2

MSZ EN

1459:1998+A2:2010

3

MSZ EN

1494:2000+A1:2009

4

MSZ EN

1808:1999+A1:2010

5

MSZ EN

1808:1999+A1:2010

83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el,
és vezeti a nyilvántartást.
Az OMMF a beolvadással megszűnt Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet általános és egyetemes jogutódja.

A Kormány a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer
átalakításáról is határozott (1413/2011. (XII. 1.) Korm.
határozat)
A Kormány a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer egyszerűsítése és hatékonyságának fokozása érdekében egyetért
a Foglalkoztatási Hivatal bázisán egy központi hivatal
létrehozásával, amely a Foglalkoztatási Hivatal név- és feladatmódosulásával, valamint a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet és az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség beolvadásával valósul meg. Az
elnevezése várhatóan Nemzeti Munkaügyi Hivatal lesz.
A Kormány egyetért azzal, hogy az átalakítást követően
2012. január 1-jén a létrehozásra kerülő központi hivatal
létszáma nem haladhatja meg a 445 főt.
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének tájékoztatása székhelyének változásáról
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Munkaügyi Felügyelősége a
Szombathely Vízöntő u. 7. alatti székhelyéről Szombathely
Hargita utca 31. szám alá, a Munkavédelmi Felügyelőség
székhelyére átköltözött.

Szabványok
Munkabiztonságot érintő nemzeti szabványok közzététele:
/A Szabványügyi Közlöny 2011. decemberi száma alapján./
A szürke mezőben lévő szabványok angol

FIGYELEM! nyelven kerültek kiadásra

Az idegen nyelvű szabványok címfordítása nem hivatalos
fordítás, csak tájékoztatásul szolgál. A nemzetközi
szabványok a bevezetéskor kapják meg a hivatalos magyar
nyelvű címüket.

Fölmunkagépek. Biztonság. 6. rész: A billenőkocsik követelményei - Az MSZ
EN 474-6:2007 helyett Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák - Az
MSZ EN 1459:2001és az MSZ EN 1459:1998/A1:2007 helyett Mozgatható és áthelyezhető emelők és hasonló szerkezetek - Az MSZ EN
1494:2002 helyett Függesztett rendszerű, mozgó munkahidak biztonsági követelményei.
Számítás, stabilitás, szerkezet. Vizsgálatok - Az MSZ EN 1808:2001 helyett Függesztett rendszerű, mozgó munkahidak biztonsági követelményei.
Számítás, stabilitás, szerkezet. Vizsgálatok - Az MSZ EN 1808:2001 helyett -
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6

MSZ EN

1974:1998+A1:2009

7

MSZ EN

13157:2004+A1:2009

8

MSZ EN

134116:2004+A1:2009

9

MSZ EN

13557:2003+A2:2008

10 MSZ EN

131-1:2007+A1:2011

11 MSZ EN

693:2001+A2:2011

12

MSZ EN
ISO

MSZ EN
ISO
MSZ EN
14
ISO
13

500-1:2011
500-2:2011
2408:2011

Élelmiszer-ipari gépek. Szeletelőgépek. Biztonsági és higiéniai követelmények
- Az MSZ EN 1974:2000 helyett Daruk. Biztonság. Kézi hajtású emelőberendezések - Az MSZ EN 13157:2004
helyett Acélsodronykötél-végek. Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélvégbefogó
kengyel - Az MSZ EN 13411-6:2004 helyett Daruk. Kezelőelemek és kezelőhelyek - Az MSZ EN 13557:2004 és az MSZ
EN 13557:2003/A1:2006 helyett Létrák. 1. rész: Fogalommeghatározások, típusok és funkcionális méretek - Az
MSZ EN 131-1:2007 helyett Szerszámgépek. Biztonság. Hidraulikus sajtók - Az MSZ EN 693:2001+A1:2009
helyett Mezőgazdasági traktorok 1., 2. és 3. típusú hátsó teljesítményleadó tengely csonkja.
1. rész: Általános műszaki leírás, biztonsági követelmények, a védőlemez és a
szabad tér méretei
Mezőgazdasági traktorok 1., 2. és 3. típusú hátsó teljesítményleadó tengely csonkja.
2. rész: Keskeny nyomtávú traktorok, a védőlemez és a szabad tér méretei
Acélsodrony kötelek általános célokra. Minimumkövetelmények

Visszavont nemzeti szabványok
A Szabványügyi Közlöny 2011. decemberi számában munkabiztonságot érintő nemzeti szabvány visszavonása nem
történt.
Érvénybe léptetés
Az MSZ ISO 3767-2:2003 Traktorok, mezőgazdasági és
erdészeti gépek, motoros pázsit- és kertművelő készülékek. A kezelőelemek és más kijelzők jelképei. 2. rész:
A traktorok és a mezőgazdasági gépek jelképei szabvány
2011. december 1-jétől az európai jogalkotási kötelezettség
miatt (a 2010/22/EK EU-irányelvben lévő hivatkozás) érvénybe lépett.

Jogszabályok
Megjelent jogszabályok
2011. évi CLIII. törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 01.)
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
(Hatályos: 2012. 01. 01.) [Hatályát veszti a vízi közlekedés
rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet, új Hajózási
Szabályzat]
58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet a közúti járművezetők és
a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM
rendelet módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 01., 2012. 01.
01., 2013. 01. 19.)
126/2011. (XI. 25.) HM utasítás a munkavédelmi tevékenység rendjéről [Megjelent: Hivatalos Értesítő 2011/57. (XI.
25.)] (Hatályos: 2011. 12. 03.)
62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,

valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–
KvVM együttes rendelet módosításáról (Hatályos: 2011.
12. 07., 2012. 01. 01.)
63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 07., 2012. 01. 01.)
2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Hatályos: 2011. 11.
30., 2011. 12. 01., 2011. 12. 31., 2012. 01. 02., 2012. 02.
01., 2012. 05. 01., 2012. 07. 01., 2013. 01. 01., 2014. 01.
01.) (Módosította ? egyebek mellett ? az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt, a munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényt)
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről (Hatályos: 2012. 01. 01.)
67/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek
szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII.
29.) GKM rendelet módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 08.)
68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések
engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről (Hatályos: 2011. 12. 08.)
248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról (Hatályos: 2011. 12. 02.)
250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a munkahigiénés és
foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról (Hatályos: 2011. 12.
01. 19 órától) [Módosítja a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm.
rendeletet, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelü-
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gyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet]
1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozat a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról (Hatályos: 2011. 12. 02.)
42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési
tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 05., 2012. 01. 01.)
39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Hatályos: 2011. 12. 03.) (Megjelent a Hivatalos Értesítő
2011/58. számában)
253/2011. (XII. 5.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII.
8.) Korm. rendelet módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 13.)
113/2011. (XII. 5.) VM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről szóló 21/2008. (VIII.
30.) KvVM rendelet módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 13.)
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és
a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról (Hatályos: 2011. 12. 08., 2012. 01. 01.) [Módosítja
– egyebek mellett – az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendeletet, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletet, a szakterületek
ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint
a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes
szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007.
(X. 26.) Korm. rendeletet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendeletet] [Hatályon kívül helyezi: a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletet, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi
hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI.
26.) Korm. rendeletet, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett
foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendeletet]
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett
közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint
az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a
saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az
ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról (Hatályos:
2011. 12. 08., 2012. 12. 04.) [Módosítja – egyebek mellett
– a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletet]
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára
kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól (Hatályos: 2012. 01.
01., 2012. 05. 01.)
1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozat a Kormány 2012. I.
félévi munkatervéről
71/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
(Hatályos: 2011. 12. 16.)
72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi
alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 16.)
2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (Hatályos: 2012. 12. 10., 2011. 12. 30., 2011. 12. 31., 2012. 01.
01., 2012. 01. 08., 2012. 02. 01., 2012. 03. 31., 2012. 05.
01., 2012. 10. 01., 2013. 01. 01., 2015. 01. 01.) (Módosítja –
egyebek mellett – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényt Hatályos: 2012. 01. 01.)
[3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
3. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 79.
§ (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében)
„f) saját adataival, megállapításaival szükség szerint segíti a
munkavédelmi információs rendszer működését.”
(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”]
115/2011. (XII. 9.) VM rendelet a növényvédő szerrel
szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról (Hatályos:
2011. 12. 24.)
66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről (Hatályos: 2012. 01. 01.)
2011. évi CLXXI. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
(Hatályos: 2012. 01. 01., 2012. 01. 02.) (Módosítja – egyebek
mellett – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt)
2011. évi CLXXIII. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról (Hatályos: 2012. 01. 01.)
(Módosítja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt)
2011. évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes
törvények módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 22., 2012. 01.
01., 2012. 02. 01., 2012. 04. 01., 2013. 07. 01., 2014. 01. 01.)
(Módosítja – egyebek mellett – a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényt, az egészségügyről szóló1997.
évi CLIV. törvényt, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényt, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt,
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényt, az igazságügyi szakértői te-

9
Munkavédelem

|

2 0 1 2 . j a n u á r, X . é v f o l y a m 1 . s z á m

vékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvényt, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényt, a megfelelőségértékelő
szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvényt,
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt) (Hatályon kívül helyezte az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2010. évi LXXVII. törvényt)
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról (Hatályos: 2011. 12. 22., 2012. 01. 01.,
2012. 01. 02., 2012. 06. 30.) (Módosítja – egyebek mellett
– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvényt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvényt, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényt, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényt, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.
évi XLII. törvényt, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényt, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvényt, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényt,
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényt, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt, az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és
hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII.
törvényt, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt, a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvényt)
2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú
törvények módosításáról (Hatályos: 2011. 12. 15., 2012. 01.
01., 2012. 01. 02., 2012. 02. 01., 2012. 03. 01., 2012. 05.
01., 2012. 07. 21., 2013. 05. 01., 2014. 01. 01.) (Módosítja
– egyebek mellett – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényt, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvényt, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényt,
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvényt, a foglalkoztatás elősegítéséről és
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt, az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvényt, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvényt)

Egy munkabaleset
tanulságai – A közúton folyó
munkák veszélyei
A magyarországi közutakon folyó munkák biztonságtechnikai követelményeit „a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel hatályba léptetett „A
Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata (EFSZ)” tartalmazza.
Alapkövetelmények:
1.1. A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a
forgalomtól külön kell választani, és jelezni kell.
Ennek megfelelően a közúti munkahelyet el kell határolni (általában elkorlátozással), közúti jelzéssel kell jelölni és a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet.
1.2. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések
a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják.
Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni
kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell
helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell.
1.3. A közúti útelzárás elkorlátozás és forgalomterelés elemei
feleljenek meg a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban foglalt
követelményeknek.
1.4. Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket
kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály szerinti szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel,
és ne forduljanak el.
1.19. A közúton mozgó munkahely csak megfelelő látási viszonyok esetén létesíthető. A látási körülmények hirtelen roszszabbodása esetén a mozgó forgalomterelést csak a feltétlenül
szükséges legrövidebb időtartamig szabad fenntartani. Ilyen
helyzetben, ha a forgalomterelés a lehető legrövidebb idő alatt
valamilyen okból nem szüntethető meg, akkor a munkaterületet az állandó munkahelynek megfelelő jelzésekkel kell jelezni.
11.1. A közutat, illetve annak űrszelvényét érintő bármilyen
munka végzéséhez ideiglenes forgalomszabályozási tervet kell
készíteni.
11.3. A terveknek tartalmazniuk kell a meglévő és a tervezett
forgalmi rendet befolyásoló minden olyan elemet, jelzést és adatot, amely az ideiglenes forgalomszabályozás egyértelmű elbírálásához és végrehajtásához szükséges.
A forgalomirányítási tervek tartalmára vonatkozóan az út kezelőjének (illetve hatóságának) előírásai az irányadók.
A baleset leírása
Egy közútkezeléssel és -karbantartással foglalkozó cég
egyik területi üzemmérnökségén az útellenőr jelezte, hogy
az üzemmérnökséghez tartozó II. rendű (országrészen belül gyűjtő, elosztó szerepkörrel bíró) főközlekedési úton a
hétvégén keletkezett ütőkátyúkat ki kell javítani, mert azok
veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.
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E jelzést alapján a művezető egy négyfős brigádot (S. R., A.
F., I. S., I. T.) bízott meg a főúton az ütőkátyúk javításával.
A több éve együtt dolgozó brigád irányításával S. R. volt
megbízva.
A művezető elkészítette a munkalapokat, felírta a dolgozók nevét, a munkához szükséges gépeket, eszközöket, járműveket, majd átadta a munkalapot a brigád vezetőjének.
Ismertette a napi feladatot, tevékenységet, a munkavégzés
helyszíneit. Utasította a dolgozókat, hogy a munkaterület
elkorlátozásához szükséges közúti jelzőtáblákat, terelő kúpokat vételezzék a brigádraktárból. Felsorolta a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat. Felhívta a dolgozók figyelmét a biztonságos munkavégzésre.
Indulást megelőzően a művezető ellenőrizte, hogy a dolgozók ruházata és egyéni védőfelszereléseik a biztonságos
munkavégzés követelményeinek megfelelnek, és felhívta a
dolgozók figyelmét azok viselésére. A munkavégzést akadályozó, korlátozó, befolyásoló időjárási körülményekről a
művezetőnek a munka kiadásakor nem volt tudomása.
A brigád, a szerszámok és az eszközök felvételét követően
az utánfutóval ellátott brigádszállító gépkocsival elindult a
munkaterületre.
A dolgozók, a munkalapon kiírt főút meghatározott szelvényének bal oldalán kátyúztak folyamatosan. Kb. 945-kor
értek a vasúti átjáró előtti útszelvénybe. A brigádszállító
autóval a vasúti átjáró előtt álltak meg. Megállás után kihelyezték, a forgalomkorlátozó táblákat (úton folyó munkák,
előzni tilos, útszűkület és sebességkorlátozó táblák) előbb a
60-as, majd 40-es egyesített táblacsokrot. Ezután elvégezték
az útburkolat javítását, kátyúzást. A munkavégzés során folyamatosan használták a gépjármű sárga villogóját. Időközben lassan köd ereszkedett le, és emiatt a látótávolság 150
m-re csökkent. A látótávolság jelentős csökkenése miatt, S.
R. munkahelyi vezetővel közösen úgy döntöttek, ennél a
szelvénynél befejezik a munkát és értesítik az üzemmérnökséget, hogy jelöljenek ki másik kátyúzandó területet.
A javítást befejezték, felpakolták a gépeket (lapvibrátort,
kézi döngölőt) az utánfutóra és a táblákért indultak. Ekkor S. R megbeszélte a brigádtársaival, hogy ő majd jelzőtárcsával irányítja, lassítja a forgalmat, amíg ők a táblákat
az utánfutóra felteszik. S. R. az utánfutótól 40 m-re állt az
úttest szélénél, és jelezte a közlekedésben részt vevő járművezetőknek az úton folyó munkákat.
A 1000 óra körül a három munkavállaló – miközben S. R-nek
háttal állva a jelzőtáblákat az utánfutóra rakták – egy fékezést és egy nagy csattanást hallott. A zajra megfordultak, és
már csak azt látták, hogy S. R. az árok felé repül, majd ezt
követően mozdulatlanul az árokban fekszik. A munkavezetőt elgázoló homokszínű személygépkocsi a szántóföldön
állt meg kb. 40-50 m-re az úttesttől. Ketten (I. S. és I. T.)
azonnal a sérült irányába futott. I. S. a forgalmat próbálta
megállítani, míg I. T. az árokban fekvő S. R. segítségére sietett. S. R. a gázolást követően eszméleténél volt. I. T. megkérdezte tőle, hogy mit érez, mije fáj? A sérült azt mondta,
hogy fáj a keze és a hasában zsibbadást érez.
A brigád harmadik tagja, A. F. a brigádszállítóhoz futott az

ott lévő mobiltelefonért, hogy azonnal tárcsázni tudja a mentőket, és értesítette a balesetről a művezetőt is.
A 15 percen belül helyszínre érkező mentők a sérült munkavezetőt kórházba szállították, ahol súlyos belső sérülései
miatt a délutáni órákban elhunyt.
A munkabaleset észlelése, a belső információ
A balesetet észlelő munkatárs értesítését követően a művezető azonnal tájékoztatta Rendőrséget és az Üzemmérnökség
vezetőjét. A jelzést követően az Üzemmérnökség vezetője
– a cég belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően – a
munkavédelmi vezetővel együtt a baleset helyszínére ment.
Az üzemmérnökség munkavédelmi képviselője is tájékoztatást kapott a súlyos munkabalesetről. A munkavédelmi
vezető útközben telefonon értesítette a munkabaleset helyszíne szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelőségét.
A munkabaleset kivizsgálása
A munkáltató felsőfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakembere helyszínvázlatot és fényképfelvételeket
készített, biztosította a helyszínt a Rendőrség és a Munkavédelmi Hatóság megérkezéséig. A baleset helyszínére érkeztek a rendőrség helyszínelői, akik igazságügyi szakértő
bevonásával végezték a helyszínelést. A Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
Munkavédelmi Felügyelőségének munkavédelmi felügyelője is helyszínrajzon rögzítette a kátyúzási területet, a gépkocsi és az utánfutó helyzetét, S. R. helyét az út széléhez, ill. a
járművekhez viszonyítva.
Lefényképezték az elütést követően a balesetet szenvedett
testhelyzetét, valamint a gázolást okozó gépkocsi helyzetét.
Vizsgálták az egyéni védőeszközök biztosítását, azok használatát, a munkaeszközöket (lapvibrátort, kézi döngölőt) és
műszaki állapotukat.
Vizsgálták a helyszínen található dokumentumokat (munkalapot, kezelői jogosultságokat).
A helyszíni adatrögzítést követően tanúként a helyszínen haladéktalanul meghallgatták A. F.-et, I. S.-t., és I. T.-t a helyszíni munkavégzésben részt vevő három munkatársat, majd
a telephelyen a munkavégzésre utasítást adó művezetőt.
A kivizsgálás megállapításai
A munkavállalók több mint 5 éve dolgoztak a cégnél. Állandó és teljes munkaviszonyban foglalkoztatták őket. A balesetet szenvedett munkavállaló munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti
időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálaton
részt vett és munkavégzésre „alkalmas” minősítést kapott.
A munkavállalók részére munkavédelmi oktatás megtartását bizonyító dokumentumot a munkáltató bemutatta. Az
utolsó munkavédelmi oktatás a baleset bekövetkezése előtt
két hónappal történt.
A személyi tényezők
A balesetet szenvedett munkavezető földmérő és térinforma-

11
Munkavédelem

|

2 0 1 2 . j a n u á r, X . é v f o l y a m 1 . s z á m

tikai technikusi képzettsége mellett tehergépkocsi-vezetői és
nehézföldmunkagép-kezelői jogosultsággal is rendelkezett.
A munkaszerződésbe a technikusi képzettségre utaló FEOR
3112 került bejegyzésre. A balesetet szenvedettnél véralkohol-vizsgálatra nem került sor. A balesetet okozó gépkocsi
vezetőjénél a rendőrségi vizsgálat alkoholos befolyásoltságot
nem mutatott ki.
Egyéni védőeszköz
Megállapításra került, hogy a munkáltató kockázatértékelése a kátyúzási technológiai folyamat vonatkozásában részletes, mindenre kiterjedő volt. A kockázatértékelés alapján
helyesen határozták meg az egyéni védőeszköz-juttatási
rendben a munkavégzéshez biztosítandó egyéni védőeszközök körét. Munkavégzéskor mind a 4 munkavállaló orrmerevítővel ellátott lábbelit, vibráció elleni védelemmel ellátott
védőkesztyűt, reflexcsíkkal ellátott narancssárga munkaruhát, reflexcsíkos vattakabátot, jól láthatósági védőmellényt
és narancssárga színű ipari védősisakot viselt. Védőszemüveg, illetve egyszer használatos Bilsom 303 zsinór nélküli
SNR 33 füldugó a munkavállalók rendelkezésére állt.
A munkaeszköz
A munkavégzés során használt munkaeszközök nem játszottak szerepet a baleset bekövetkezésében. A vizsgálat során
megállapításra került azonban, hogy a lapvibrátor-fogantyú
gyorsfeszítője törött volt, illetve a gázbovden bizonytalanul
működött.
A munkakörnyezet
A baleset időpontjában 3-5 0C hőmérséklet és párás, ködös idő volt. (A látótávolság kb. 150 m volt, ez indokolta
az adott szelvényben a munkafolyamat megszakítását.) Az
útburkolat a lecsapódó párától tökéletes tapadást nem biztosított a járművek számára. Az úttest egyenes vonalvezetésű
volt. Az adott időszakban a fél útpálya lezárása miatt élénk
kétirányú forgalom alakult ki. A munkavégzés során – az
előírásoknak megfelelően – folyamatosan használták a gépjármű sárga villogóját.
Egyéb dokumentációk
A munkáltató részletes kockázatértékeléssel rendelkezik,
amely tartalmazza az utón folyó munkák veszélyeit. E veszélyek csökkentése érdekében egyéni és kollektív védelmet
biztosít. A rendkívüli esetekre munkaszervezési intézkedések vannak érvényben.

A Munkavédelem szaklapunkban közzétett szakcikkek és az
egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkavédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott
válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás
ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal.

A tevékenységgel összefüggésben
A munkáltató
A munkáltató, valamennyi az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzést biztosító intézkedést megtette,
eleget tett a Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és
Forgalombiztonsági Szabályzat előírásainak.
A balesetet szenvedett munkavállaló
A balesetet szenvedett munkavállaló a munkáltató által
meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett végezte munkáját.
A balesetet okozó személy
A. F., I. S., és I. T. a munkaeszközöket és táblákat rakta fel
az utánfutóra, amikor egy, az út és látási viszonyokat figyelmen kívül hagyó járművezető – a forgalomkorlátozás miatt
– a belső sávban haladó gépkocsisort a külső sávban próbálta megelőzni. A sávváltás során későn vette észre a forgalmat
lassító munkavállalót, és a kormányt félrerántva – a szántóföld felé – megpróbálta elkerülni a gázolást. A nagy sebesség
következtében az út mellet lévő vízelvezető árok a járművet
megdobta, ezzel együtt a gépkocsi bal hátulja S. R.-t az út
szélén lévő vasúti átkelő előjelző táblának sodorta, majd a
táblát kiütve, S. R.-t több m-re, a vízelvezető árokba dobta.
A munkabaleset okláncolata
• Ütőkátyúkat javítása
• A látási viszonyok kedvezőtlenre fordulása
• A munkafolyamat megszakítása
• A munkaeszközök és a jelzőeszközök utánfutóra helyezése
• A munkaterület fedezése kézi jelzőeszközzel
• Egy járművezető az út és a látási viszonyokat figyelmen
kívül hagyja
• A járművezető elveszíti uralmát a jármű felett
• A jelzést adó S. R. elütése
• S. R. a belső sérüléseibe a kórházban belehalt
A munkáltató intézkedése a hasonló munkabaleset
megelőzése érdekében
A munkáltató saját vizsgálata alapján nem tett intézkedést.
A Munkavédelmi Felügyelőség intézkedése
A Felügyelőség a munkaeszköznél feltárt kisebb hiányosságok felszámolására kötelezte a munkáltatót.
A Rendőrség
Büntetőeljárást kezdeményezett a halálos balesetet okozó
gépkocsivezetővel szemben.
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