
Munkavédelem 



Munkavédelmi törvény 



Munkavédelmi szabály =  

Munkavédelmi norma 

Mvt. 11. és 12. § 

Mvt. 11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes 

szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes 

tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével 

hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák. 

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról 

szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti 

szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző 

megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak 

bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból 

legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, 

megoldással. 

12. § Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) 

bekezdése szerinti rendelkezése is. 

2. § (3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok 

keretein belül - a munkáltató határozza meg. 

 

 



Szabvány 

A nemzeti szabványügyi szervezet 

• alkotja meg vagy fogadja el, 

• nemzeti szabványjellel ellátja és 

• közzéteszi hivatalos lapjában 

 

 





A munkavédelem jogi szabályozása 

Az Alaptörvény  XVII. cikke: 

• „(1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek 

biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és 

más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek 

egymással.” 

• „(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, 

biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez.” 

 



A munkavédelem jogi 

szabályozása 

 

 

Az Alaptörvény XVIII. cikke: 

• „ (2) Magyarország külön 

rendelkezésekkel biztosítja a fiatalok és a 

szülők munkahelyi védelmét.” 

 



A munkavédelem jogi szabályozása 

– Mt. 

Mt. 4. fejezet „Általános magatartási 

követelmények” 

• A munkaszerződés teljesítése során eljárás az 

adott helyzetben általában elvárható módon kell 

eljárni 

• A jogok gyakorlása és a kötelezettségek 

teljesítése során: 

• jóhiszeműség és a tisztesség elve 

• kölcsönösen együttműködés 

 



A munkavédelem jogi szabályozása 

– Mt. 

• Nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a 

másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A munkáltató 

kötelezettsége, hogy a munkavállaló érdekeit a 

méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe 

venni, a teljesítés módjának egyoldalú 

meghatározása a munkavállalónak aránytalan 

sérelmet nem okozhat 

 



A munkavédelem jogi szabályozása 

– Mt. 

• A felek kötelesek egymást minden olyan 
tényről, adatról, körülményről vagy ezek 
változásáról tájékoztatni, amely az Mt-
ben meghatározott jogok gyakorlása és a 
kötelezettségek teljesítése szempontjából 
lényeges 

• A munkáltató irányítási joga és 
kötelezettsége 

 



A munkavédelem jogi 

szabályozása – Mt. 

Mt. a 29. fejezetben „Alapvető kötelezettségek”  

• A munkáltató köteles a munkavégzéshez 

szükséges feltételeket – munkaeszközöket, 

alapanyagokat, megfelelő munkavégzési helyet – 

biztosítani 

• Egyes munkafeltételeket a munkáltató és a 

munkavállaló megállapodása alapján a munkavállaló 

biztosítson 



A munkavédelem jogi szabályozása 

– Mt. 

• A munkáltató biztosítja az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés feltételeit 

• A munkáltató kötelezettsége a munkavédelmi 

szabályok betartása 

• A munkavállaló joga ezek teljesítésének 

megkövetelése 



A munkavédelem jogi szabályozása – Mt. 

• A munkavállaló csak olyan munkára alkalmazható, 

amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá 

hátrányos következményekkel nem járhat 

• A munkáltató köteles ingyenesen biztosítani köteles 

biztosítani az előzetes és időszakos munkaköri 

alkalmassági vizsgálatot 



1893. évi XXVIII. 

törvénycikk 

 
 

• A munkaadó köteles 

ipartelepén mindazt 

létesíteni és fenntartani, a 

mi, tekintettel a telep és az 

üzem minőségére, annak 

követelményeihez képest az 

alkalmazottak életének, testi 

épségének és 

egészségének lehető 

biztosítása érdekében 

szükséges 

1993. évi XCIII. törvény 

a munkavédelemről 

 

 

• A munkáltató felelős az 

egészséget nem 

veszélyeztető és 

biztonságos 

munkavégzés 

követelményeinek 

megvalósításáért 

 

 



A legfontosabb további jogszabályok 

• 10/2016.NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk 
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről 

• 3/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök 

követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről 

 
 



Mvt. 

• Munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, 

továbbá a munkavédelmi törvény céljának 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, 

intézményi előírások rendszere, valamint mindezek 

végrehajtása 

 





ALAPELVEK 

A védelem elve 

A tripartizmus elve 
– Az állam szabályozási és ellenőrzési feladatai 

– A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért 

– A munkavállalók kötelezettségei nem érintik a munkáltató 
felelősségét 

A munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve 

A védelem kiterjesztése 

Az együttműködés elve 

Az adatok védelmének elve 

A szaktevékenység elve 

A munkavállaló által értett nyelv használata 
 

 



Az állam munkavédelmi irányítási 

feladatai 

A. A munkavédelem nemzeti politikájának 

kialakítása 

B. Az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés alapvető 

követelményeinek, továbbá az ehhez 

kapcsolódó jogoknak és 

kötelezettségeknek a meghatározása 



Az állam munkavédelmi irányítási 

feladatai 

C. A munkavédelmi előírások 
végrehajtásának elősegítése 

– a munkavédelmi törvény céljait is szolgáló 
gazdasági szabályozással 

– az érdekeltség megteremtésével 

– a nemzetgazdasági jelentőségű munkavédelmi 
kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével 

– tájékoztatással és felvilágosítással 

 



Az állam munkavédelmi irányítási 

feladatai 

D. A nevelés és az oktatás területén a 
biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás 
területén az egészséget nem veszélyeztető és 
a biztonságos munkavégzés szabályaira 
vonatkozó ismeretanyag meghatározása 

E. A nemzetgazdaság munkavédelmi 
helyzetének évenkénti áttekintése, a 
megállapítások nyilvánosságra hozatala, a 
munkavédelmi információs rendszer 
kialakítása és működtetése 



Ágazati munkavédelmi irányítási 

feladatok 

A. Szabályzat kiadása (az ágazat irányítási 
körébe tartozó veszélyes tevékenységekre 
és technológiákra) 

B. A munkavédelem nemzeti politikájával 
összhangban ágazati jellegű 

– munkavédelmi kutatás, fejlesztés 

– tájékoztatás 

– közreműködés a továbbképzés szervezésében 



Az állam munkavédelmi hatósági 

feladatai 

• Elősegíti és ellenőrzi a munkavédelemre 

vonatkozó szabályok végrehajtását 

• Ellátja az Mvt., a foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszter rendelete és külön 

jogszabály szerinti engedélyezést és 

nyilvántartást 







A munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói 

kötelezettségek körében 

• Munkavédelmi szakember foglalkoztatásának 
kötelezettsége a Vhr. 2. sz. melléklet szerint 

 

• Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szerződtetésének 
kötelezettsége 

 

• Egyes feladatok ellátásához kapcsolódó kötelezettségek 



A munkabiztonsági szakember 

legfontosabb feladatai 

• Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat 

  veszélyes létesítmény, munkahely,  munkaeszköz,  
technológia  üzemeltetésének  elrendelését, illetve 
újraindítását  megelőzően 

• Időszakos biztonsági felülvizsgálat 

  fentiekre vonatkozóan 

• Soron kívüli ellenőrzés 

  egyéni védőeszközre, munkaeszközre,  technológiára 
vonatkozóan, ha közvetlen veszélyeztetés vagy 
munkabaleset következett be 



A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai 

• Mentési terv készítésében közreműködés 

• Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának összeállítása 

• Kockázatértékelés 

• Munkavédelmi oktatás 

• Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje 

• Súlyos munkabalesetek kivizsgálása 

• Robbanásvédelmi vizsgálat, dokumentáció 

• Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése 

• Munka-egészségügyi feladatokban közreműködés 



A munkabiztonsági szakember legfontosabb 

feladatai 

• Biztonsági és egészségvédelmi koordináció 

• Munkaeszköz ellenőrző és időszakos ellenőrző 
felülvizsgálata 

• Megismételt használatbavételi vizsgálat 

• Bányászati munkabiztonsági szaktevékenységek 

• Munkáltatói munkavédelmi szabályozások kialakítása 

• Egyéb munkáltatói munkavédelmi feladatokban 
közreműködés 



Munkavállalók munkavédelmi jogai és 
kötelezettségei 

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. 60§ - 63§ 

 



Kötelezettségek 

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) 



Kötelezettségek: 

A munkavégzési és munkavédelmi szabályok 
betartása: 

• A munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások 
megtartásával, a munkavédelmi oktatáson 
elhangzottaknak megfelelően végezheti munkáját.  

 



Együttműködési kötelezettség a munkáltatóval és a munkatársakkal: 
 

• A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval az egészséges és 
biztonságos 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 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. 
 



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.  

• A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, 
nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a 
biztonsági berendezéseket. 

 



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. 

 



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. 

A biztonsági berendezések kötelező használata. 

• A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, 
nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a 
biztonsági berendezéseket. 

 

 



Rend és tisztaság biztosítása: 

• A munkavállaló köteles munkaterületén a rendet és a 
tisztaságot megtartani. A rendetlenül tárolt anyagok 
és eszközök állandó baleseti veszélyt rejtenek. 

Munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítása: 

• Köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez 
szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket 
elsajátítani és azokat a munkavégzés során 
alkalmazni. 

 

 



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; 

 



Munkavállalói jogok 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételei: 

• 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. 
 



Munkavállalói jog 

A szükséges ismeretek és betanulási idő: 

• Jogosult a munkába állás előtti elméleti és gyakorlati 
munkavédelmi ismeretek biztosításához.  

 



A törvény előírásai szerint a munkavállaló csak olyan 
munkavégzésre alkalmazható (Mvt. 49.§):   

• - Aminek ellátásához megfelelő élettani adottságokkal 
rendelkezik. pl. megfelelő csontozat, izomzat.  

• - A foglalkoztatása az egészségét nem veszélyezteti.  pl.  
Éjszakai műszakban történő fiatalkorúak foglalkoztatása. 

• - foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló 
utódaira, a munkára alkalmasnak bizonyult. A nők 
felépítési sajátosságai miatt vannak munkakörök, ahol a 
nők foglalkoztatása tiltott. pl. anyagmozgatási munkák 
20kg fölött.  

• - Mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a 
munkára alkalmasnak bizonyult. 

 



Két vagy több munkavállaló egyidejű munkavégzésére 
vonatkozó előírások 

• - Ha valamely munkát 
 egyidejűleg két vagy  
több munkavállaló végez, 
 a biztonságos munkavégzés  
érdekében az egyik 
 munkavállalót meg kell 
 bízni a munka irányításával, 
 és ezt a többiek tudomására 
 kell hozni. (Mvt. 51. §)  

 



Információk 

 

• Munkavédelmi felügyelőség honlap: 

http://www.ommf.gov.hu/ 

• Elérhetőségek: zöld számok: 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=206 

• Jogszabályok keresése: 

http://www.njt.hu/ 

• Munkavédelmi tv.: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.328107 
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