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ÁLTALÁBAN AA MMUNKAVÉDELEMRÕL 

A termelési tényezõk védelme minden társadalomban fontos feladat volt. Amíg a természeti erõ-
források védelmét a környezetvédelem hivatott ellátni, addig a dolgozó ember egészségének
megõrzésérõl, munkaképességének fenntartásáról a munkavédelem gondoskodik. A tõke védel-
mét a vagyonvédelem látja el.
A mmunkavédelem nem más, mint a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészség-
ügyi követelmények, továbbá szervezési és intézményi elõírások rendszere, valamint mindezek
végrehajtása. A munkavédelem foglalkozik az:

– egészséges munkahelyek kialakításával, a megfelelõ mûszaki és higiéniai követelmé-
nyek biztosításával,

– a munkaeszközökkel,
– a veszélyes anyagokkal,
– a munkaszervezéssel és munkaidõvel,
– a kiemelt csoportok védelmével, 
– a munkavédelmi szervezettel.

A mmunkabiztonság alatt olyan mûszaki fejlesztéseket értünk, amelyek képesek megelõzni a
munkabaleseteket. Az alkalmazottakat fenyegetõ ártalmak ismertetését jelenti a munkaegész-
ségügy, az ezekkel kapcsolatos megbetegedések megelõzése érdekében.
Az állami szabályozás mellett a munkáltatók is belsõ szabályokat alkotnak a munkavédelmi cé-
lok megvalósulása a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelõzése és a jogi normák
betartása érdekében. A munkáltatók felelõssége, hogy az irányításuk alá tartozó valamennyi te-
rületen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az elõírásoknak.
Tehát a mmunkahelyi eegészségért éés bbiztonságért aa mmunkáltató ffelel ((lásd: MMtv. 554-559. §§). Az õ köte-
lessége a kockázatbecslés a munkahelyi kockázatok elkerülése vagy minimalizálása, valamint a
védõ intézkedések meghozatala. 
A munkavállaló felelõssége azonban az eszközök megfelelõ módon való használata, az elõírások be-
tartása, a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban való, saját vagy más testi épségét nem
veszélyeztetõ munkavégzés, a munkatársakkal, a munkáltatóval való együttmûködés (Mtv. 60. §).

MI AA HHELYZET MMAGYARORSZÁGON AA MMUNKAVÉDELEMMEL?
Az egészségi állapot Magyarországon nem mutat pozitív képet. A magyar férfiak életkilátásai 6,
a nõké közel 4 évvel kedvezõtlenebb, mint az uniós átlagpolgároké – annak ellenére, hogy a vár-
ható élettartam az ezredforduló óta a férfiaknál 2 évvel, a nõknél 1 év 9 hónappal nõtt. Sajnála-
tos tény, hogy 1000 lakosra számítva Európában hal meg a legtöbb ember valamilyen daganat-
ban, kétszer több, mint a világon átlagosan. Az Európai Unión belül pedig Magyarországon a leg-
magasabb ez az arányszám.
A mmunkavédelem ttárgyi ffeltételei tekintetében megállapítható, hogy a munkakörülmények, a
munkafeltételek az üzemeltetõ munkáltatótól a telephely tulajdonviszonyaitól, építés idõpontjá-
tól nagymértékben függnek. Ha régi telephelyen, csekély tõkeerõvel rendelkezõ vállalkozás te-
vékenykedik, a biztonsági feltételek többnyire nem teljesülnek. Különösen igaz ez a bérlemé-
nyekben végzett tevékenységek esetén. Ugyanakkor a multinacionális cégek minden biztonsági
követelményt igyekeznek tejesíteni. A mmunkafeltételek bbiztosítása ttehát aa mmunkáltató jjogkövetõ
magatartásának sszándékától éés aa ggazdasági hhelyzetétõl ffügg.

A munkaeszközök mûszaki színvonala nagyon eltérõ. 
Az egyéni védõeszköz-juttatás írásos belsõ rendjeit a munkáltatók többsége elkészíti ugyan, de
a védõeszközök használatának megkövetelésében és ellenõrzésében vannak hiányosságok.
Ugyanakkor probléma még, hogy az egyéni védõeszközök minõsége nem megfelelõ, vagy nem
megfelelõen használják azokat.
Megváltozott a munkahelyek foglalkoztatási eredetû, egészséget és biztonságot fenyegetõ kocká-
zatok minõsége és mértéke. Erre tekintettel a kockázatértékelés elmulasztása – mely a munkál-
tató kötelezettsége – veszélyezteti a helyi szintû megelõzés hatékonyságát.
A mmunkavégzés sszemélyi ttényezõi kapcsán fontos kiemelni, hogy munkavédelmi oktatások szín-
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vonala a gazdálkodó szervezetek nagyobb részénél alacsony. Sok esetben az oktatások csak for-
málisak, az a fontos, hogy a munkavállaló aláírja az oktatási naplót. Továbbá jelentõs számban
kerül sor a munkavállalók elõzetes és idõszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatának elmu-
lasztására, különösen az építõipar, a mezõgazdaság és a kisvállalkozások esetében. A kisvállal-
kozások gyakran nem foglalkoztatnak foglalkozás-egészségügyi orvost.
A kockázatot növeli a részmunkaidõ és a váltott, illetve éjszakai mûszakban való foglalkoztatás
elterjedése. A stressz, a depresszió, az idegesség a munkahelyi erõszak, a zaklatás, a megfélem-
lítés a munkahelyi problémák jelentõs részének okozói. Ezek a faktorok nem köthetõek konkrét
kockázathoz, inkább a munkaszervezéstõl, a munkaidõ- beosztástól és a hierarchikus viszo-
nyoktól függenek. A burn-out (kiégés) jelensége is régóta létezik. Elsõsorban ott jelentkezhet,
ahol az emberekkel való közvetlen kommunikáció jelentõs szerepet tölt be.
A munkavállalók munkavédelmi helyzetét jól jellemzi, hogy:

– a hatóságokhoz munkavédelmi panasszal alig fordulnak (ennek nem az az oka, hogy
minden rendben van, hanem az, hogy az emberek sajnos toleránsak a saját egészségü-
ket, biztonságukat érintõ rossz munkakörülményekkel).

– egyre több a szakma nélküli, rövid idõtartamban foglalkoztatott munkavállaló, aki nem
tulajdonít jelentõséget a munkavédelmi, munkabiztonsági körülményeknek és sok mun-
kanélküli akkor is vállalja a munkát, ha tudatában van a jogellenes, az egészséget, tes-
ti épséget veszélyeztetõ foglalkoztatásának.

– elégtelen a munkavédelmi ismeretek oktatása.
– fokozott kockázatnak vannak kitéve különösen a fizikai munkavállalók, az alkalmi

munkát végzõk, az idõsek és a migráns munkavállalók.

Fontos megállapítás, hogy „a mmunkavédelmi ttörvény sszabályozza aa mmunkavédelmi éérdekképvi-
selet ((munkavédelmi kképviselõ, mmunkavédelmi bbizottság, pparitásos mmunkavédelmi ttestület mmun-
kavédelmi kképviselõ) mmunkajogi vvédelmét, dde eennek llehetõségével aa mmunkavállalók nnagy hhánya-
da mma mmég nnem éél, ((nem mmer éélni). CCsak aa nnagyobb- ffõleg mmultinacionális vvállalatoknál –– aahol
a mmunkaügyi vviszonyok aamúgy iis rrendezettebbek –– vválasztanak mmunkavédelmi kképviselõket. AA
kisebb ccégeknél ((ezek kközött iis jjellemzõen aa vváltozó mmunkahelyûeknél) eez eelmarad, éés eez nnegatí-
van hhat vvissza mmind aa mmunkavédelem sszínvonalára, mmind ppedig aa mmunkavédelmi sszemlélet kki-
alakítására”.
Gondot jelent továbbá, hogy a közszférára nem terjed ki a munkavédelmi törvény képviselõvá-
lasztást elõíró rendelkezése, és a gazdasági szférában is csak az 50 fõt meghaladó foglalkozta-
tóknál kötelezõ. Komoly probléma az is, hogy a képviselõk képzettségének nincs követelmény-
rendszere. Nem mûködik a „tanácskozás” intézménye és különösen nem valósul meg a kellõ idõ-
ben történõ elõzetes konzultáció.
A munkáltatók szempontjából nehézséget jelent, hogy nehéz objektíve kimutatni a munkavédel-
mi beruházással megelõzhetõ balesetek és megbetegedések számát. A munkáltatók és a társa-
dalom sincs tisztában a balesetek és megbetegedések okozta gazdasági hátrányokkal. Megálla-
pítható továbbá, hogy a vállalkozások jelentõs részénél nem alakult ki a munkavédelmi me-
nedzsment irányítási szerkezete.
Magyarországon az üzemi egészségvédelem foglalkozás-eegészségügyi sszolgálattá történõ alakí-
tása és a mûködését meghatározó jogszabályok kihirdetése 1995-ben történt meg. A szabályozás
a Nemzetközi MMunkaügyi SSzervezet 1161. sszámú - aaz 11988. éévi 113. ttörvénnyel kkihirdetett - EEgyez-
ményének 55. ccikkében szereplõ feladatok alapján készült. Az Egyezmény új irányt adott a mun-
kavállalók egészségvédelmének azzal, hogy a gyógyítás helyett a megelõzésre, a munkáltató
munkavédelmi feladataiban való szakértõi, tanácsadói közremûködésre helyezte a hangsúlyt.
Ennek ellenére a szolgálat mindinkább átalakult piacorientált szolgáltató szervezetté. 

A munkáltató a munkavédelmi feladatokat munkavédelmi sszakember alkalmazásával, vagy
szolgáltató szerzõdtetésével láthatja el. Mindkettõ aggályos. Az alkalmazás korlátozhatja a szak-
mai követelmények érvényesülését a függelmi jogviszony miatt, míg a szolgáltató igénybevétele
esetén az ellenõrizhetõség nehézkes. Mindkét esetre igaz, hogy az érintettek intézményes to-
vábbképzésének kötelezettsége hiányzik, nem feltétele a szakma gyakorlásának a továbbképzés-
ben való részvétel.
A munkahelyi biztonságot és egészséget jellemzõ indikátorok változásai (pl. csökkent a bejelentett
munkabalesetek száma) azt mutatják, hogy a munkavédelmi helyzet javult Magyarországon 2003-
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tól, azonban – különösen a foglalkozási megbetegedések esetében – fontos leszögezni, hogy a mun-
kavállalók érdekeltsége a bejelentésben nem biztosított, a munkáltatók – így a munkáltatótól függõ
foglalkoztatás-egészségügyi orvos – pedig ellenérdekeltek. A másik probléma, hogy a stressz okoz-
ta foglalkozási megbetegedéseket nem diagnosztizálják, s így értelem szerûen nem jelentik be.

A MMUNKAVÉDELEM JJOGI SSZABÁLYOZÁSA
A munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi képviselete napjainkban mind a tagállamok
szintjén, mind uniós szinten lényeges kérdés. Bár a szakszervezetek elértek néhány eredményt
a munkavállalók jogainak uniós szintû szabályozása terén, a munkavállalók képviselete és a vál-
lalatokban való munkavállalói részvétel túlnyomórészt továbbra is a nemzeti jogi szabályozáso-
kon és politikai tradíciókon alapul. Az Európai Unióban elég változatos a kialakult helyzet. Az
biztos, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén a munkavállalók fokozottabb
részvételét munkavédelmi képviselõk választásával lehet elérni. Olyan munkavállalók megvá-
lasztásával, akik kifejezetten arra kapnak megbízást, hogy a munkavállalók érdekeit képvisel-
jék ezen a területen. Az Európai Szakszervezeti Intézet tanulmánya szerint a 27 uniós tagállam-
ban majd egymillió munkavédelmi képviselõ dolgozik. A képviselõk többsége tapasztalt munka-
vállaló, aki egyben szakszervezeti tag is.  
A jogi szabályozás szintjei:

– Nemzetközi egyezmények, irányelvek, ajánlások
– Nemzeti, állami szabályozás (országos hatályú, pl. tv és ágazati hatályú, pl. szabvány
– Munkáltatói belsõ szabályzatok.

A llegfontosabb nnemzetközi eegyezmények, iirányelvek, aajánlások:
A Római sszerzõdés (1957) az „élet és munkakörülmények állandó javítása”-t, mint elvárást fo-
galmazta meg.
A GGazdasági, SSzociális, KKulturális JJogok NNemzetközi EEgyezségokmánya (1966)
Európai SSzociális CCharta (1991) Magyarországon az 1999. évi C. törvénnyel hirdetik ki ( 19 cikk,
melybõl legalább ötöt kötelezõnek kellett elfogadni, Magyarország több, mint ötöt, de nem mind-
et fogadta el kötelezõnek). A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jogot Magyar-
ország kötelezõnek fogadta el. 
A NNemzetközi MMunkaügyi SSzervezet ((ILO) 1155. sszámú EEgyezménye, a dolgozók biztonságáról,
egészségérõl és a munkakörnyezetrõl szóló egyezmény (1981. június 22, a 2000. évi LXXV tör-
vénnyel lett kihirdetve Magyarországon). Ennek a II. Rész 4. Cikke kimondja:
„Minden tagállam köteles az országos körülmények és a gyakorlat tükrében, valamint a munka-
adói és munkavállalói legreprezentatívabb érdekképviseleti szervekkel lefolytatott konzultáció
után kialakítani, megvalósítani és idõközönként felülvizsgálni a munkavállalók biztonságára,
egészségére és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikát. 
Az ILO 1161. sszámú EEgyezménye 5. cikk (1988 évi XIII. törvénnyel lett kihirdetve)
Az ILO 1164. sszámú EEgyezménye kimondja, hogy a munkavállalók munkavédelemmel kapcsola-
tos érdekvédelmét biztosítani kell.
Ezen kívül egyéb EU-s irányelvek (EU Bizottság, Európai Parlament, Európai Tanács), valamint
az Európai Szociális Párbeszéd irányelvei és autonóm megállapodásai is tartalmaznak szabályo-
zásokat a munkavédelem területén
A llegfontosabb nnemzeti, áállami sszabályozások:
A munkavédelemmel kapcsolatos jogi szabályozás kiinduló pontja Magyarország AAlaptörvénye
(2011. április 25.). Rögzít jó néhány alapjogot, amelyek irányadók a munkavédelemmel, az ér-
dekképviselettel, az érdekvédelemmel és az érdekérvényesítéssel kapcsolatos jogi szabályozás
tekintetében. Ezek:
„Szabadság és felelõsség” fejezet
„XVII cikk

(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenn-
tarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - együttmûködnek egymással.

(2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint
szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján
kollektív szerzõdést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, amely magá-
ban foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát.
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(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben
tartó munkafeltételekhez.

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenõidõhöz, valamint az éves fizetett
szabadsághoz.”

„XX cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élõlé-

nyektõl mentes mezõgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hoz-
záférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügy megszervezésével, a sportolás
és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával
segíti elõ.

A mmunkavédelem ttehát oolyan jjogokat vvéd, aamelyeket nnemzetközi sszerzõdések ttartalmaznak, iil-
letve aa MMagyarország AAlaptörvénye aalapjogként ddefiniál. 
Ezt követõen lássuk, milyen célokat, milyen elveket, milyen szabályokat fogalmazott meg a mmun-
kavédelemrõl sszóló 11993. éévi XXCIII. ttv.
A törvény preambuluma kimondja:
„Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti fel-
tételeit a szervezetten munkát végzõk egészségének, munkavégzõ képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében, megelõzve ezzel a munkabaleseteket és a foglal-
kozással összefüggõ megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait,
jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja.”
Ezt követõen a törvény 1. § (1) bekezdése meghatározza a munkavédelem fogalmát és az 1. § (2)
bekezdése pedig rögzíti, hogy „A Magyarországon munkát végzõknek joguk van a biztonságos és
egészséges munkafeltételekhez.”
A munkafeltételeket illetõen a kötelezõen teljesítendõ minimumokat írja elõ. Ez azt jelenti, hogy
ezek teljesítésével a munkáltatók, illetõleg a szervezett munkavégzést irányítók teljesítik a rájuk
rótt kötelezettséget. Természetesen a gazdasági erejükhöz mérten, illetõleg különbözõ megálla-
podásokban ezt meghaladó terheket is vállalhatnak…
A törvény általánosan fogalmazza meg a követelményeket, lehetõséget adva, hogy alacsonyabb szin-
tû jogszabályokban, illetõleg normákban kerüljön sor a konkrét követelmény meghatározására, illet-
ve arra, hogy a foglalkoztató maga állapítsa meg a követelmény tartalmát, megvalósításának módját.
Az elõírásokról a munkáltatónak kell tájékoztatnia a munkavállalókat. A munkáltatók feladata
továbbá a megfelelõ munkafeltételek biztosítása, ugyanakkor nem mellékes a munkát végzõk fe-
lelõssége sem. A kölcsönös felelõsségbõl egyértelmûen következik, hogy az éérintett ffeleknek
együtt kkell mmûködniük aa mmunkavédelmi kkérdések mmegoldásában éés rrendezésében.
Ez az együttmûködési kötelezettség terheli az állami szerveket is. Ezért alapelvként került rögzí-
tésre a törvény 2.§ (1) bekezdésében, hogy az állam munkavédelemmel kapcsolatos feladatait a
munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel látja el. A 14. § (3) bekezdése pedig
azt rögzíti, hogy a munkavédelem irányításával kapcsolatos állami feladatokat az állam a mun-
kavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel együttmûködve valósítja meg. Az
együttmûködés kiemelkedõen fontos területei:

– a munkavédelemre vonatkozó szabályok, rendelkezések megalkotása,
– a joggyakorlás ellenõrzése.

Ezért alapelvként az is rögzítésre került a törvény 6. §-ában, hogy „A munkáltatóknak és a mun-
kavállalóknak, valamint az állami szerveknek e törvényben és a munkavédelemre vonatkozó
más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt
kell mûködniük.”
A törvény 5. §-a- ugyancsak alapelvként az alábbiak szerint rendelkezik: „E törvény biztosítja a
munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók munkavédelmi ér-
dekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselõk jogait és kötelezettségeit, nem érintve a
munkavállalói érdekképviseletet más jogszabályban- így különösen a Munka Törvénykönyvében,
a köztisztviselõk jogállásáról, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben- szabá-
lyozott munkavédelemmel kapcsolatos jogait.”
Ezzel a törvény az egyes munkáltatóknál a munkavállalók speciális munkavédelmi érdekeink meg-
jelenítését és védelmét a munkavédelmi képviselet intézményével oldotta meg, módot adva a mun-
kavállalóknak, hogy munkafeltételeik alakulásába beleszóljanak. Mindez nem érinti más mûködõ
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társadalmi szervezet, így különösen a szakszervezet, valamint az üzemi tanács hatáskörét.
A törvény mind az egészséges mind a biztonságos munkavégzés minimális feltételeit meghatá-
rozza. Mint már szó volt róla a munkavédelmi szabályozás csak több lépcsõs lehet, és a követel-
mények megvalósítása a munkaerõpiac résztvevõinek magatartásán múlik. A megvalósítás konk-
rét módja mindig annak a gazdálkodó szervnek, személynek a kötelessége, aki a szervezett mun-
kavégzés keretében mást foglalkoztat. Felelõsségét nem csökkenti az sem, hogy a szabályok ki-
alakításába be kell vonni a munkavállalókat, illetõleg képviselõiket

A MMUNKAVÁLLALÓ JJOGAI
A törvény rögzíti a munkavállaló jogait is: 
Mtv. 61. §: A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékeny-
séghez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban elõírt védõintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendel-
kezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetõség biztosítását; 
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védõeszkö-
zök, az elõírt védõital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetõség biztosítását. 
Mtv. 63. §: 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.

A MMUNKAVÉDELMI ÉÉRDEKKÉPVISELET, ÉÉRDEKEGYEZTETÉS
A munkavédelmi érdekképviselet érdekegyeztetés konkrét szabályait az Mtv. VI. fejezete rögzíti.
A törvény biztosítja a jogosultságokat. A jjogok aa ttörvénybõl ffakadnak, függetlenek más jogsza-
bályokban biztosított érdek kifejezési formáktól, szakszervezeti lehetõségektõl. A jogok biztosítá-
sa mellett a törvény megteremti az országos szakmai érdekegyeztetés tripartit alapú szervezetét,
a munkáltatók, a munkavállalók érdekképviseleti szervezeteibõl és a Kormány képviselõibõl álló
Munkavédelmi Bizottságot. A képviseleti intézményrendszer mûködtetését nem csak a 155. szá-
mú ILO egyezmény és az ehhez kapcsolódó 164. számú ajánlások miatt – amelyek szükségesnek
tartják a munkavállalók ilyen típusú érdekvédelmét – kell biztosítani, hanem a miatt is, hogy a
munkavédelmi tevékenység során az államnak, munkáltatóknak és a munkavállalóknak együtt
kell mûködniük. A munkavédelmi képviselet intézményrendszere ennek az együttmûködésnek a
keretfeltételeit adja meg. A keretrendszerben kialakítandó részletszabályok a munkáltatók és a
munkavállalók kompetenciájába tartoznak, akik ezeken a keretfeltételeken belül állapodhatnak
meg. Ahol a jogszabály kötelezõ belsõ szabályozást ír elõ (pl: Kollektív Szerzõdés), a felek ezeket
a kérdéseket itt is rendezhetik.
Sajnálatos, hogy a szabályozás nem terjed ki az ágazati szintû együttmûködési kötelezettségre,
de ez nem jelenti azt, hogy megállapodások (minisztérium, munkáltatói, munkavállalói érdek-
képviseletek) révén ne lenne lehetõség ilyen együttmûködési intézmény kialakítására. Ez komoly
kihívást jelent a szakszervezetek számára.
Ugyancsak a szakszervezetek elõtt álló lehetõség, hogy a Kollektív Szerzõdésbe olyan rendelke-
zések kerüljenek be, amelyek a munkavédelem tekintetében a törvényi minimumoknál a munka-
vállalókra nézve kedvezõbb rendelkezéseket írnak elõ.
A törvény a munkavédelmi képviselõ választását 50 fõ fölötti foglalkoztatónál teszi kötelezõvé. Az
ez alatti létszám esetén akkor kell munkavédelmi képviselõt választani, ha azt a munkáltatónál
mûködõ szakszervezet, üzemi tanács, ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi.
A képviselõ választására az üzemi tanács választására vonatkozó szabályok az irányadók. Kettõ-
nél több munkavédelmi képviselõ megválasztása esetén munkahelyi munkavédelmi bizottság lét-
rehozására van lehetõség. 
A Bizottság maga dönt saját ügyrendjérõl, mûködési szabályairól, de ezekrõl a munkavállalókat
és a munkáltatót tájékoztatni kell. A Bizottság csak munkavédelmi képviselõkbõl áll, de tárgya-
lásain – ha ezt a Bizottság kéri – a munkaáltató döntési jogosultsággal rendelkezõ megbízottja is
köteles részt venni. Az együttmûködési kötelezettség teljesülésének egyik garanciája, hogy ez a
törvény 71. §-ában rögzítésre került.
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A mmunkavédelmi kképviseleteket mmegilletõ jjogosítványok ((Mtv. 770-774):
1. TTanácskozási jjog ((Mtv. 770. §§)

A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalók-
kal, illetve munkavédelmi képviselõikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetõsé-
get, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kel-
lõ idõben történõ elõzetes megvitatásában. 
A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselõik útján – az elõzõ pontban megha-
tározottak mellett – különösen a következõ munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak
tanácskozást folytatni:

– a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása,
tevékenysége

– a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása
– a munkavédelmi oktatás megtervezése és megszervezése.

A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve mun-
kavédelmi képviselõik javaslattételi jogát.
A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intéz-
kedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.
A törvény 70. §-a a munkavállalóknak, munkavédelmi képviselõknek „kellõ idõben történõ, elõ-
zetes” tanácskozási jogot biztosít az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézke-
désekkel kapcsolatban. A munkáltatónak pedig kötelezettségként írja elõ a tanácskozások való
részvételt, mégpedig a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személy révén. Saj-
nos Magyarországon, ha ez egyáltalán megvalósul, akkor sem megfelelõen funkcionál.

2. KKépviseleti jjog:
A mmunkavédelmi kképviselõ olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval
való együttmûködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavég-
zéssel összefüggõ munkavállalói jogokat és érdekeket.
A munkavédelmi képviselõ (bizottság) kötelezettsége:
A munkavédelmi képviselõnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyez-
tetõ és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell mûködniük, jogaikat és kötelezettsége-
iket rendeltetésüknek megfelelõen kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szük-
séges információt (tájékoztatást) a kellõ iidõben egymás részére megadniuk.

3. ÁÁltalános ((ellenõrzési) jjog:
A munkavédelmi képviselõ – a munkavállalókkal folytatott tanácskozásnál leírtakat is figyelembe
véve – jogosult meggyõzõdni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés követelményeinek érvényesülésérõl, így különösen:

– a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védõeszközök biztonságos állapotáról,
– az egészség megóvására, illetõleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meg-

elõzésére tett intézkedések végrehajtásáról,
– a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre tör-

ténõ felkészítésérõl és felkészültségérõl. 

4. EEllenõrzési jjog:
A munkavédelmi képviselõ mûködési területén a munkahelyekre munkaidõben beléphet, tájéko-
zódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;

5. RRészvételi jjog:
Részt vehet a munkáltató azon döntései elõkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavál-
lalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek elõírt foglalkoztatására, a munkavédel-
mi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó dönté-
seket is; 
Részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közremûköd-
het a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, kezdeményezéssel élhet;

6. TTájékoztatás kkéréshez vvaló jjog:
Tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszé-
lyeztetõ és biztonságos munkavégzést; 
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7. VVéleményezési jjog:
Véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét; 
A munkavédelmi képviselõnek (bizottságnak) a munkabalesetek kivizsgálására, a tájékoztatás ké-
résre illetve az intézkedés megtételére vonatkozó kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie
vagy 8 napon belül válaszolnia kell.
Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait — kivéve az
azonnali intézkedést követelõ esetben — írásban köteles közölni. 

8. AA hhatósághoz ffordulás jjoga:
Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkezõ munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

9. ÉÉszrevételezés jjoga aa hhatóság ffelé:
A hatósági ellenõrzés során az ellenõrzést végzõ személlyel közölheti észrevételeit.  

10. SSzakértõ iigénybevételének aa jjoga:
A munkavédelmi képviselõ (bizottság) jogosult, a munkáltatóval történõ elõzetes megállapodás
alapján szakértõt igénybe venni, továbbá megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.

11. EEgyetértési jjog:
Amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megva-
lósításának módját, úgy a szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselõ (bizottság) egyetérté-
se szükséges. 
Fontos megemlíteni, hogy ha a munkáltató nem munkavédelmi szabályzatban határozza meg az
egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményi megvalósításának mód-
ját, kikerülheti az egyetértési jog érvényesülését. A szakszervezetek e jog érvényesülése érdekében
is sokat tehetnének. 

12. JJavaslattételi éés kkollektív mmunkaügyi vvita kkezdeményezési jjog:
A munkavédelmi képviselõ (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet ja-
vaslatot a munkáltató részére. Amennyiben a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter rendeleté-
ben meghatározott munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselõ (bizottság) az Mt.-
ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet. (a 2. számú mellékletben meghatáro-
zott I. veszélyességi osztályba tartozó és 50 fõnél több munkavállalót foglalkoztató, valamint a II.
veszélyességi osztályba tartozó és 300 fõnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatóval szem-
ben lehet)
A törvény 75-77. §-a képviseleti jog gyakorlásához szükséges mûködési ffeltételeket biztosítja. A
szükséges mérték tekintetében lehet vita a felek között, a szakszervezet itt is komoly segítséget
nyújthat. 
A munkáltatónak kell a szükséges feltételeket biztosítania annak érdekében, hogy a munkavédel-
mi képviselõ a jogait gyakorolhassa, így különösen
- fizetett mmunkaidõ-kkedvezményt, amely a munkavédelmi képviselõ, a testület tagja esetében a ha-
vi munkaideje legalább tíz százaléka;
- a szükséges eeszközöket, így különösen a mûködési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vo-
natkozó szakmai elõírásokat;
- egy választási ciklusban, a képviselõ megválasztását követõ egy éven belül legalább 16 órás
képzésben, ezt követõen évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetõségét.
A mûködés költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munka-
idõben történhet, szükség szerint külsõ helyszínen is megtartható.
A munkavédelmi képviselõt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.
A munkavédelmi képviselõ munkajogi vvédelmére a választott szakszervezeti tisztségviselõre vonat-
kozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsõbb szakszervezeti szerven
a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselõt megválasztó munkavállalókat kell érteni.

A SSZAKSZERVEZET

Jogi nnormák: ILO egyezmény, Eu-s jogi normák, Magyarország Alaptörvénye, a Civil tv., a Ptk. a
2012. évi I. Tv. A Munka Törvénykönyvérõl XXI. fejezete és számos rendelet.
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Mt. mmeghatározás:
Szakszervezet a munkavállalók minden olyan szervezete, amelynek elsõdleges célja a munkaválla-
lók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.
A sszakszervezetet mmegilletõ jjogok:

1. KKépviseleti jjog:
A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat aa mmunkáltatóval vagy ennek érdek-képviseleti szer-
vezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket éérintõ jjogaikkal éés kkö-
telezettségeikkel kkapcsolatban kképviselje.
A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás alapján - gazdasági és szociális érdekeinek vé-
delme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek elõtt képviselni.

2. KKollektív SSzerzõdés kkötési jjog ((egyetértési jjog):
A szakszervezet az Mt.-ben meghatározott szabályok szerint jogosult kollektív szerzõdést kötni.

3. VVéleményezési éés kkonzultáció kkezdeményezési jjog:
A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcso-
latos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.

4. TTájékoztatás kkéréshez vvaló jjog:
A szakszervezet a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggõ gazdasági és szoci-
ális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet. 

5. AA ttájékoztatáshoz vvaló jjog:
A szakszervezet jogosult a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal
összefüggõ kérdésekben tájékoztatni.
A munkáltató - a szakszervezettel egyeztetve - biztosítja annak lehetõségét, hogy a szakszervezet a
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a munkáltatónál közzétegye.

6. AA bbelépés jjoga:
A szakszervezet képviseletében eljáró, munkaviszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek a mun-
káltatóval munkaviszonyban álló tagja van, a munkáltató területére beléphet. A belépés és a munkahelyen
való tartózkodás során a munkáltató mûködési rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani.

7. AAz eellenõrzési jjog:
Az Mt. nem nevesíti, de dr. Hovanszki Arnold ügyvéd szakvéleménye szerint „a szakszervezetek ún.
ellenõrzési joga nem sui generis (önálló) jog, hanem ún. származtatott jogosultság. Olyan nevesített
jog, mely akkor is megilleti a szakszervezetet, ha a jogszabályok külön nem nevesítik. Másfelõl pe-
dig, a szakszervezetek ún. ellenõrzési joga inkább valamiféle megvizsgálási-meggyõzõdési jogként
értendõ-értelmezendõ, hiszen sem tartalmát, sem lehetséges jogkövetkezményét tekintve nem azo-
nos a hatóságok ellenõrzési jogával, jogkörével. 
Az ún. ellenõrzési jog része (részjogosítványa) egy általános, magasabb szintû szakszervezeti jog-
nak: jog a munkavállalók anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintõ jogaikkal
és kötelezettségeikkel kapcsolatban való képviseletéhez. E szakszervezeti jogot a jelenleg hatályos
Munka Törvénykönyve is ismeri [Mt. 272. § (6) bek.].
Az ellenõrzés kérdésköre tipikusan a munkavállalók munkakörülményeit érintõ jogokkal, a munka-
vállalók e körben való képviseletével összefüggésben vetõdik fel. Nem véletlen, hogy ugyanezen össze-
függésben fogalmazta meg a szakszervezetek ún. ellenõrzési jogát a korábban hatályos Mt. is. Az ún.
ellenõrzés célja a munkavállalói panaszok megvizsgálása, azok alapossága (alaptalansága) felõl való
meggyõzõdés. Eszköze lehet személyes eljárás (személyes szemrevételezés, meggyõzõdés, tapasztalás,
mérés) és a szabályok végrehajtásáról való tájékoztatáskérés is. Mindkettõre továbbra is lehetõség van,
hiszen ezektõl a jelenleg hatályos Mt. sem zárja el a szakszervezeteket. Ami a személyes eljárást ille-
ti, a szakszervezeti tisztségviselõ szabadon beléphet és mozoghat a munkáltató területén, belépése és
mozgása célhoz nem kötött; mivel belépése célhoz nem kötött, a panasszal érintett munkakörülménye-
ket is szemrevételezheti, megvizsgálhatja, megmérheti stb. Joga van persze (továbbra is) arra is, hogy
ne személyesen, hanem a munkáltató útján való tájékozódás útján szerezzen ismereteket. Hiszen „a
szakszervezet a munkáltatótól a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggõ gazdasági és szociális
érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet” [Mt. 272. § (4) bek.], s hogy ezt mi végett teszi, saját be-
látására van bízva (a tájékoztatás kérése tárgykörhöz kötött, ám célhoz nem kötött).
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Megjegyzem végül, hogy a szakszervezetek ún. ellenõrzési, valójában inkább a munkakörülmé-
nyekrõl való meggyõzõdési-tájékozódási joga saját értelmezésem szerint nemcsak jog, de annyiban
kötelesség is, hogy amennyiben a szakszervezet a munkakörülményekre vonatkozó kifogásait a ha-
tóságok esetleg a nyilvánosság elõtt kívánja megfogalmazni, úgy a jóhiszemû és tisztességes eljá-
rás követelménye megkívánja, hogy a lehetõségeihez mérten elõzetesen meggyõzõdjön-tájékozód-
jon állításainak valóságtartalma felõl. Ésszerûtlen lenne, ha ettõl õt a jogalkotó elzárná, hiszen ez-
zel együtt a szakszervezet jóhiszemû és tisztességes eljárás iránti kötelezettségét is erodálná, a
szakszervezetet felelõtlenné tenné (bármely légbõl kapott információt azonnal a nyilvánossághoz
lehetne továbbítani, hiszen azt megvizsgálni úgyse tudja). Ez nyilvánvalóan nem cél.”
Hasonlót fogalmaz meg Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspoliti-
káért Felelõs államtitkára levelében:

A sszakszervezettel kkapcsolatos eegyéb rrendelkezés:
A munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék.
A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függõvé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezet-
nek, megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt
szakszervezetbe történõ belépést.
Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a munkavállaló mun-
kaviszonyát megszüntetni vagy a munkavállalót más módon megkülönböztetni.
Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól va-
ló távolmaradástól függõvé tenni.
A szakszervezet - a munkáltatóval történt megállapodás szerint - jogosult arra, hogy munkaidõ után
vagy munkaidõben a munkáltató helyiségeit érdek-képviseleti tevékenysége céljából használhassa.
A munkáltató a szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történõ átutalásáért el-
lenértéket nem követelhet.

Munkaidõ kkedvezmény:
A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidõ-
kedvezmény illeti meg, továbbá a védett tisztségviselõ mentesül munkavégzési kötelezettsége alól
a munkáltatóval való konzultáció tartamára.
A naptári évenként igénybe vehetõ összes munkaidõ-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszony-
ban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehetõ munkaidõ-kedvez-
ményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell meghatározni.
A munkaidõ-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló veheti igénybe. A szakszer-
vezet a munkáltatónak a munkaidõ-kedvezmény igénybevételét - elõre nem látható, halasztást nem
tûrõ és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni. A munka-
idõ-kedvezmény a tárgyév végéig vehetõ igénybe. A munkaidõ-kedvezményt megváltani nem lehet.
A munkaidõ-kedvezmény, valamint a munkáltatóval való konzultáció tartamára távolléti díj jár.
A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a védett választott szakszervezeti tiszt-
ségviselõ munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történõ megszüntetéséhez, valamint a
munkáltató tisztségviselõt érintõ - munkaszerzõdéstõl eltérõ foglaltatás szerinti - intézkedéséhez.

A vvédelem:
A tisztségviselõt megbízatásának idejére és annak megszûnését követõ hat hónapra illeti meg, fel-
téve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.
A szakszervezet az Mt. 236. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállónak minõsülõ telephelyen
foglalkoztatott tisztségviselõk közül, ha a munkavállalóknak a naptári év elsõ napján a megelõzõ
naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma
a) az ötszáz fõt nem haladja meg, egy fõt,
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b) az ötszáz fõt meghaladja, de az ezer fõt nem haladja meg, két fõt,
c) az ezer fõt meghaladja, de a kétezer fõt nem haladja meg, három fõt,
d) a kétezer fõt meghaladja, de a négyezer fõt nem haladja meg, négy fõt,
e) a négyezer fõt meghaladja, öt fõt
jelölhet meg.
Ezen túlmenõen védelem illeti meg a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet alap-
szabály szerinti legfelsõbb szerve által megjelölt egy tisztségviselõt.
A szakszervezet akkor jogosult a védett tisztségviselõ helyett másik tisztségviselõt megjelölni, ha a
tisztségviselõ munkaviszonya vagy szakszervezeti tisztsége megszûnt.
A szakszervezet a - védelemben részesülõ tisztségviselõt érintõ - munkáltatói intézkedéssel kapcso-
latos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított nyolc napon belül
írásban közli. A tájékoztatásnak, ha a szakszervezet a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, az
egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidõn belül
nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.
Fontos kkiemelni, hhogy eezektõl aa rrendelkezésektõl aa ttárgyaló ffelek eeltérõen iis mmegállapodhatnak. EEz
alól kkivételt kképeznek aa kköztulajdonban llévõ mmunkáltatók, aakikre nnézve eezen sszabályok kkötelezõ-
ek, eezektõl mmég eegyezõ aakarattal ssem ttérhetnek eel aa sszociális ppartnerek!

AA SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETTEEKK LLEEHHEETTÕÕSSÉÉGGEEII AA MMUUNNKKAAKKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK JJAAVVÍÍTTÁÁSSÁÁRRAA
ÉÉSS AA MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII KKÉÉPPVVIISSEELLÕÕKK FFEELLAADDAATTAAIINNAAKK SSEEGGÍÍTTÉÉSSÉÉRREE
A téma kifejtéséhez az Európai Szakszervezeti Intézet 107. jelentésében foglalt megállapításokat
használjuk. 
A tanulmány szerint fontos, hogy a szakszervezetek teljes elkötelezettséggel harcoljanak a munka-
helyi egészségvédelem javításvért és a munkavállalók egészségével kapcsolatos egyenlõtlenségek
visszaszorításáért. ez a fajta elkötelezettség a vállalatvezetéssel szembeni önállóságot, forrásokat
igényel és hosszú távú, aktív stratégiák kialakítását követeli meg.
A szakszervezeteknek olyan programokat kellene kialakítani, amelyeknek az a céljuk, hogy növeljék
a munkavállalók ismereteit, öntudatra ébresztésüket, és azt a hatalmat, amellyel felruházták õket.
A munkavédelmi képviselõk helyzetének megerõsítése érdekében a szakszervezeteknek ismerete-
ket és képzéseket kell biztosítani a munkavédelmi képviselõk számára. Ezen túl gyakorlati és jogi
tanácsadást is érdemes a szakszervezeteknek biztosítani. Végezetül logisztikai támogatást kell
nyújtaniuk, és gyakorlati eszközöket kell biztosítaniuk (útmutatók, tájékoztató füzetek, stb.). A má-
sik fontos stratégiai kérdés, hogy a szakszervezeteknek olyan akciókat kell kitervelniük, amelyek
arra törekszenek, hogy különbözõ fórumok legkülönfélébb képviselõit (ÜT és FB tagok, stb.) bevon-
ják a biztonsági és egészségvédelmi kérdésekbe.
A következõ fontos terület a Kollektív Szerzõdések kérdése. A Kollektív Szerzõdések révén, a mun-
kavédelmi képviselõkre nézve kedvezõ feltétel kialakítása válik lehetõvé (pl.: új képviseleti formák
létrehozása ágazati, regionális szinten, a képviselõk mûködési feltételeinek javítása, jogosítványaik-
nak bõvítése és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területére vonatkozó szabályok, stb.).
A tanulmány végkövetkeztetései arra vonatkozóan, hogy a szakszervezetek hogyan tudnák hatha-
tósan támogatni a munkavédelmi képviselõk tevékenységét az alábbiak:

1. „Javítani volna szükséges a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
Kollektív Szerzõdéseken és olyan záradékokat kidolgozni a kollektív tárgyalások során, ame-
lyek beépítik a munkavállalók és a munkavédelmi képviselõk valóságos tapasztalatait.

2. Az alvállalkozói vagy termelési láncokra vonatkozó szerzõdések keretében foglalkoztatott
munkavállalók képviseletére fókuszáló kollektív tárgyalásokat kellene indítani.

3. Információkkal kellene ellátni, és képzésben kellene részesíteni a munkavállalókat a mun-
kahelyi biztonság és egészségvédelem kérdéseirõl, és ezeket a kérdéseket bele kell foglalni
az ipari viszonyokról szóló tárgyalási folyamatba.

4. Szélesebb szociálpolitikai és munkahelyi-egészségvédelmi politikai perspektívába kellene
helyezni bizonyos biztonsági és egészségvédelmi problémákat, amelyeket jelenleg tisztán
gyakorlati és jogi „keretek között” kezelnek.

5. Együttmûködésre kellene ösztönözni a munkavédelmi képviselõket, az üzemi bizottsági ta-
gokat és szakszervezeti küldötteket.

6. Meg kellene vizsgálni, hogy a munkavédelmi képviselõk milyen módon érhetik el, hogy mi-
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nél nagyobb befolyással bírjanak a munkahelyi egészségvédelmi rendszer egyéb szereplõi-
re, a munkáltatói szervezetekre, a megelõzési szolgálatok és ellenõrzési szervek munkatár-
sait is beleértve, hogy olyan környezet megteremtését segítsék elõ, amely hatékonyabban
tudja támogatni a munkavállalók érdekvédelmi képviseletét a munkahelyi egészségvédelem
területén.

7. El kellene jutni a munkavédelmi képviselõk részvételének egy olyan fokára, amely túllép az
uniós jogi rendelkezéseken a munkavállalóknak nyújtott tanácsadás és tájékoztatás tekinte-
tében. El kellene érni, hogy a munkavédelmi képviselõknek módjukban álljon részt venni a
munkaadóval folytatott tárgyalásokon, ha a munkahelyi egészségvédelem kerül napirendre.

8. Teljes és megbízható adatbázisrendszereket kellene létrehozni a munkavédelmi képviselõk
„lefedettségérõl”, helyzetérõl, tevékenységeirõl és eredményeirõl.

9. Aktívabb munkavédelmi képviselõi hálózatokat kellene kiépíteni.
10. Új ismeretszerzési stratégiákat kellene kialakítani a legvédtelenebb ágazatokban. Ennek el-

érése céljából szorosabb együttmûködésre volna szükség a gyakorlati és tudományos szak-
emberekkel. Világos stratégiát kell kidolgozni munkavédelmi képviselõk támogatására, a
munkahelyen végzett akciójuk értékelésére szolgáló mechanizmusokkal.

A politikai felelõsöknek és a közigazgatási szerveknek teljesen tudatában kell lenniük annak, hogy
a munkavédelmi képviselõknek milyen döntõ szerepük van a munkavállalók egészségének és köz-
érzetének javításában. Következésképpen szükségletek széles körét kielégítõ akciókhoz kellene fo-
lyamodniuk annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselõk tevékenysége megerõsödjön,
megszilárduljon:

1. létre kellene hozni egy komplett és megbízható egészségügyi rendszert, amely többek között
olyan problémákkal kapcsolatos adatokat foglal magában, mint a vegyi anyagok helyettesí-
tése, az egészségi állapot folyamatos ellenõrzése, és az egyéni védõeszközökkel kapcsolatos
eredmények,

2. hivatalos jegyzékbe kellene felvenni valamennyi munkavédelmi képviselõt,
3. növelni kellene a munkavédelmi képviselõk képzési programjaira szánt forrásokat,
4. növelni kellene a kollektív tárgyalásokra fordítható forrásokat a munkavédelmi képviselõk

„lefedettségének” kiterjesztése céljából (pl.: regionális munkavédelmi képviselõk és a mun-
kavállalók képviseletének egyéb formái),

5. bõvíteni kellene a munkahelyi biztonsági-egészségvédelmi bizottságok ellenõrzési jogosít-
ványait, hogy azok döntéseket hozhassanak,

6. hatékonyabb ellenõrzési eszközök kifejlesztésével kellene javítani a létezõ jogszabályok al-
kalmazásán. (…) Végezetül lejjebb kellene vinni a munkavédelmi képviselõk és a biztonsá-
gi-egészségvédelmi bizottságok kötelezõ létrehozására vonatkozó, törvényileg meghatáro-
zott küszöböt annak érdekében, hogy több munkavállaló élvezhesse ennek elõnyeit.”

A tanulmány végsõ megállapítása, hogy az Európai Unióban a szakszervezetek, a munkavállalói
képviselet és a munkavédelmi képviselõk kulcsszerepet játszanak a munkavállalók egészségének
javításában. A kutatások azt jelzik, hogy azok a munkahelyek, ahol mûködik szakszervezet, biz-
tonságosabbak és jobb eredményeket tudnak felmutatni a munkahelyi egészségvédelem terén.

ZÁRSZÓ
AZ EVDSZ azonosulva a tanulmány megállapításaival és megfogadva ajánlásait, a TÁMOP 2.5.3.A-
13/1-2013-0025 számú „Társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése Konvergencia Régióban” címû
projektje során három konferenciát is szervezett a munkavédelem témakörében, amely konferen-
ciákon 14 elõadás hangzott el a munkavédelem különbözõ területeirõl. Ugyancsak a projekt kere-
tében az Ergofit Kft. - Nemeskéri Gyula és Makkos László közremûködésével - felmérést és tanul-
mányt készített „A villamosenergia-iparág területén dolgozó munkavállalók munkavédelmi, mun-
kabiztonsági, munkahelyi egészségmegõrzés helyzetérõl” és ezen projekt keretében készült ez a
kiadvány is. Reményeink szerint mindezek segítették a Bevezetõben megfogalmazott célok teljesü-
lését, az érdekképviseletek együttmûködésének erõsödését a villamosenergia-iparban, mert hi-
szünk abban, hogy

EGYÜTT EERÕSEBBEK VVAGYUNK!
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projekt keretében valósult meg.
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