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I.

A vizsgálat elrendelésének előzménye

A munkavédelmi hatóság 2017. évi ellenőrzési irányelvei alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) által kidolgozott
szempontrendszer szerint, a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok megyeszékhely szerinti
járási hivatalainak munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat ellátó állami tisztviselői (a
továbbiakban: szakügyintézők) által került lefolytatásra „a megváltozott munkaképességű
munkavállalók munkavédelmi célvizsgálata” (a továbbiakban: célvizsgálat). A 2017. július 3.
és december 31. közötti időszakban megvalósult célvizsgálat az ország egész területére
kiterjedt.
II. A vizsgálat indoka, célja
A célvizsgálat szakmai indoka, a figyelem ráirányítása a megváltozott munkaképességű,
fogyatékossággal élő munkavállalók speciális munkavédelmi szükségletire, és adatok gyűjtése
a jelenlegi helyzetről.
A felmérést továbbá az indokolta, hogy az Alapvető Jogok Biztosa az AJB 5360/012. számú,
a fogyatékossággal élő munkavállalók foglalkoztatási körülményeit vizsgáló jelentésében az
eljáró hatóságok felé intézkedések megtételét javasolta, és rendszeres tájékoztatást kért azok
megvalósulásáról.
III. A vizsgálat előkészítése
A járási hivatalok által lefolytatásra kerülő célvizsgálatot a Főosztály készítette elő. A járási
hivatalok szakügyintézői az ellenőrzéseket a központilag kidolgozott, egységes
szempontrendszer alapján végezték.
A célvizsgálat időtartama alatt a szakügyintézők minden ellenőrzött munkáltatónál vizsgálták,
hogy megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalót foglalkoztattak-e, és
ahol foglalkoztattak, a szempontrendszer szerint végezték az ellenőrzéseket.
A Főosztály szempontként jelölte meg, hogy az ellenőrzések a megváltozott munkaképességű,
fogyatékossággal élő munkavállalók munkakörülményeire, a munkahelyen a munkavédelmi
szabályszegések feltárására, a megelőzést szolgáló munkáltatói intézkedések vizsgálatára
terjedjenek ki, az általános ellenőrzési szempontokat is alkalmazva. Ezen túlmenően az
ellenőrzést minden munkavállalóra kiterjedően el kellett végezni, akik az adott
munkaterületen tevékenységet folytattak.
Előírt ellenőrzés alá vont munkáltatói szám nem volt, de a félév során törekedni kellett olyan
munkáltatók kiválasztására, ahol nagy valószínűséggel alkalmaznak megváltozott
munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalókat.
A célvizsgálat eredményes lebonyolítása és a vizsgálati adatlap pontos kitöltése érdekében a
Főosztály a szempontrendszerhez mellékelt egy tájékoztató anyagot, illetve konzultációt
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tartott a munkavédelmi szakterületért felelős vezető és/vagy az általa kijelölt témafelelős
részére.

IV. Vizsgálati eredmények, adatok
A célvizsgálatban összesen 85 fő szakügyintéző vett részt.
Ellenőrzött munkáltatók száma:
Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma:

485
366 (75,5%)

1. ábra

A 1. számú ábrán látható, hogy az ellenőrzés alá vont munkáltatók majdnem fele 50-500 főt
foglalkoztatott, de gyakori volt a 10-49 fős létszámú munkahely is. Az 500 főt meghaladó
munkáltatók száma jelentős volt, viszont az ellenőrzött munkáltatóknak tizedrészét sem tették
ki az 1-9 fős létszámú vállalkozások.
A célvizsgálatba bevont megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő munkavállalók
különböző nemzetgazdasági ágazatban voltak foglalkoztatva.
Tevékenységüket vizsgálva megállapítható, hogy a TEÁOR szám alapján 143 különböző
tevékenységet folytattak.
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A tíz leggyakoribb tevékenység: Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Általános épülettakarítás
Elektronikai alkatrész gyártása
Fémmegmunkálás
Csomagolás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Éttermi-, mozgó vendéglátás
Fémszerkezet gyártása
Személybiztonsági tevékenység
Papír csomagolóeszköz gyártása

Ellenőrzéssel érintett munkavállalói létszám összesen:
Szabálytalansággal érintett munkavállalók összesen:

36700 fő
21272 fő

A vizsgálati szempontrendszer a munkáltatóknál foglalkoztatott megváltozott
munkaképességű és külön a fogyatékossággal élő munkavállalói létszámra kérdezett rá.
Ellenőrzéssel érintett munkavállalói létszám összesen: 36700 fő
Szabálytalansággal érintett munkavállalók összesen:
21272 fő
Megváltozott munkaképességű munkavállalók:
4175 fő
Szabálytalansággal érintett munkavállalók összesen:
695 fő
ebből
- nő
2155 fő
szabálytalansággal érintett:
125 fő
- fiatalkorú
7 fő
szabálytalansággal érintett:
0 fő
- idősödő
309 fő
szabálytalansággal érintett:
11 fő
- egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak
2 fő
(alkalmi munkavállalók)
szabálytalansággal érintett:
2 fő
- közfoglalkoztatott munkavállalók:
14 fő
szabálytalansággal érintett:
4 fő
Fogyatékossággal élő munkavállalók:
Szabálytalansággal érintett munkavállalók összesen:
ebből
- nő
szabálytalansággal érintett:
- fiatalkorú
szabálytalansággal érintett:

(11,4 %)
(17 %)
(52 %)
(5,8 %)
(0,17%)
(7,4 %)
(3,6 %)
(0,05 %)
(100%)
(0,3%)
(28,6,%)

753 fő (2,1%)
54 fő (7,2%)
319 fő
25 fő
1 fő
0 fő

(42,4 %)
(7,8 %)
(0,1%)
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idősödő
szabálytalansággal érintett:
egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak
(alkalmi munkavállalók)
szabálytalansággal érintett:
közfoglalkoztatott munkavállalók:
szabálytalansággal érintett:

33 fő
6 fő
4 fő
1 fő
2 fő
1 fő

Az ellenőrzések eredményeként hozott intézkedések:
1.

Figyelemfelhívás

2.

Hiányosság megszüntetését előíró határozat
- határozatok száma:
- intézkedések száma:

3.

10 db
20 fő

Figyelmeztetés
határozatok száma:
intézkedések száma:
érintett munkavállalók száma:

6.

83 db
292 fő
103 db
70 db

Foglalkoztatástól eltiltó határozat
- határozatok száma:
- eltiltott munkavállalók száma:

5.

211 db
918 db

Felfüggesztő határozat
- határozatok száma:
- érintett munkavállalók száma:
- felfüggesztett munkaeszközök száma:
- felfüggesztett tevékenységek száma:

4.

2 db

5 db
10 db
41 fő

Munkavédelmi bírsághatározat
- határozatok száma:
- érintett munkavállalók száma:
- munkavédelmi bírságok összege:

2 db
3 fő
450 000 Ft

(4,4 %)
(18,2 %)
(0,5 %)
(25%)
(0,3%)
(50 %)
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V. Az ellenőrzések tapasztalatai
1. Munkahelyek kialakításának követelményei
A munkáltató felelősséggel tartozik azért, hogy a munkavállaló olyan munkát végezzen,
amely nemcsak szakértelmének, tudásának, szakmai gyakorlatának, hanem egészségi
állapotának is megfelel.
A munkakörnyezet megfelelő, speciális igényeket is figyelembe vevő kialakítása esetén a
megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállaló is teljes értékű munkát
tud végezni.
A munkáltatók 92%-a az ajtókat, az átjárókat, a szintbeli különbségeket, áthidalókat, a
lépcsőket, és a munkahellyel összefüggő berendezéseket a megváltozott munkaképességű/
fogyatékossággal élő munkavállalók testi adottságaiknak megfelelően, illetve megváltozott
munkaképességükre figyelemmel alakította ki, vagy szükség esetén átalakította.
Az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges, általuk felismerhető jelzéseket
az ellenőrzött telephely 93%-ában biztosították.
A munkavállalók adottságait a munkahelyek kialakításánál/átalakításánál a munkáltatók
döntő többsége (94%-a) figyelembe vette (pl.: gépek-berendezések kezelőelemeinek
átalakítása, áthelyezése, munkaeszköz átalakítása, hangfelismerő program telepítése a
látásukban károsodottak számára, gyengén látóknak szövegkinagyító, helyi megvilágítás, álló
munka helyett ülő munka)
A zuhanyozók, mosdók, illemhelyek ki/átalakítása a munkavállalók testi adottságainak
megfelelően történt az ellenőrzött telephely 94%-ánál.
Meg kell jegyezni azonban, hogy számos munkáltató foglalkoztatott olyan
egészségkárosodással élő munkavállalót, akiknek alkalmazása nem igényelte a
munkakörnyezet átalakítását, az eltérő követelményeknek való megfelelést.
A munkáltatók egy része a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő
munkavállalókat olyan munkakörbe osztotta be, melyre egészségileg alkalmasak voltak, így
az adottságaik a munkahelyek kialakításánál figyelembe lett véve.
A célvizsgálat során a szakügyintézők ellenőrzéseket tartottak úgynevezett akkreditált
munkáltatóknál is. Az akkreditált telephely esetén a foglalkoztatás feltétele az
akadálymentesített rámpák és csúszásmentes járólapok, a megváltozott munkaképességhez
igazodó megfelelő munkakörnyezet kialakítása, munkafeltételek biztosítása.
Például
•

•

Egy nagyobb számú megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató
munkáltató akadálymentesítette a munkahelyek összes bejáratát, az ajtónyílásokat
kiszélesítették, a mosdók akadálymentesen megközelíthető voltak. A munkaasztalok
magasságát állítani lehetett, a munkaeszközök, gépek kezeléséhez, karbantartásához a
biztonságos helyszükséglet rendelkezésre állt.
A munkavállalók rendszerint ülőmunkát végeztek. Jellemzően kézzel, vagy kézi
munkaeszközökkel (kézi mechanikus préssel, villamos forrasztóval, csavarhúzóval) de
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•

néhány munkáltatónál varrodában villamos ipari varrógépen dolgoztak, vagy
csomagoló, összeszerelő tevékenységet folytattak.
A szakügyintézők ellenőriztek olyan halmozottan fogyatékossággal élő
munkavállalókat foglalkoztató munkáltató telephelyén, ahol a mosdóban, étkezőben
jelzések, jelölések kerültek kihelyezésre és 2 fő „segítő” munkakörben alkalmazott
munkavállaló közreműködött a fogyatékossággal élő munkavállalók segítésében
(gyógyszer beadás, öltözködés, kézmosás, étel előkészítés stb.).

Egy elektronikai termék összeszerelő munkahelyen azonban (39 fő megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak), a szociális blokk zuhanyzójában
kapaszkodót nem szereltek fel. A zuhanyfülke, a zuhanytálca peremének 20 cm magassága
miatt a mozgásában korlátozott munkavállalók részére nem volt biztonságos.
A munkahelyek kialakítása terén tapasztalható különbségeket nagyon jól mutatja be, az 1-2
főt alkalmazó munkáltatók esete.
•

Előfordult, hogy mozgássérült munkavállaló által használt mellékhelyiségek között
nem volt olyan, amelyiket a munkavállaló testi adottságaira tekintettel alakítottak ki.

•

Számtalanszor tapasztalták a szakügyintézők, hogy a padozat botlásveszélyes volt a
nem megfelelő kialakításának, vagy a közlekedési úton vezetett villamos
hosszabbítóknak köszönhetően.

•

Az ülő munkavégzéshez biztosított székek nem mindegyikét lehetett a munkavállalók
antropometriai méretéhez állítani.

A szakügyintézők ellenőriztek viszont olyan munkáltatókat is, akik 1-2 fő megváltozott
munkaképességű foglalkoztatására is nagy gondot fordítottak.
•

Egy fémipari vállalatnál alkalmazott hallássérült dolgozó nagy értékű számítógép
vezérelte forgácsoló gép kezelésével volt megbízva. A munkahelyet úgy alakították ki,
hogy a hallássérült munkavállaló ne háttal álljon a csarnok többi részének. Az általa
kezelt gépet a csarnok egyik sarkában helyezték el úgy, hogy a munkapozíciója a
csarnok közepe felé legyen, és ha nem is hallja, de lássa a körülötte lévő mozgást.

•

A munkáltató az általa foglalkoztatott 1 fő mozgássérült munkavállalójának irodáját
az épület földszintjén alakította ki. A feljárati lépcső mellett kiépített korlát a
közlekedést segítette.

•

Szervezési intézkedéseket is tettek a munkáltatók a biztonságos munkavégzés
érdekében. Például egy karbantartási, javítási tevékenységet végző nemzetközi
nagyvállalatnál egy fő siket munkavállaló feladata a külön műhelyben történő szállító
kocsik, pályák javítása volt. A munkáltató további intézkedést tett, miszerint a javítás
során elfoglalt területet jól láthatóan elkerítették, a fogyatékossággal élő munkavállaló
minden esetben a kijelölt, felügyelettel megbízott munkatársával dolgozott.
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2. Kockázatértékelés
A munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége, a munkahelyi biztonságot és egészséget
fenyegető kockázatok értékelése – beleértve azokat a kockázatokat, amelyek a megváltozott
munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók csoportját érintik – valamint döntés a
szükséges megelőző intézkedésekről (kockázatkezelés).
A munkahelyi kockázatértékelésnek ki kell terjednie a sérülékeny csoportba tartozó
megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók által végzett feladatra,
munkafolyamatra, a munkatevékenység jellegére, a munkahelyi felszerelésre, az alkalmazott
munkaeszközökre, a munkavégzést segítő technológiákra, a fogyatékossággal élő
munkavállalók technikai segédeszközeire, a munkahelyi környezetre (pl.: a helyiségek
elrendezésére, világítására, fűtésére, megközelítési és elhagyási útvonalakra), a
munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők feltárására, baleseti veszélyekre.
A kockázatértékelés keretén belül vizsgálni kell a dolgozók pszichés terhelhetőségét, és ki
kell dolgozni a megelőzés megfelelő módozatait.
Nemcsak
a
fizikai
környezet
okozhat
problémát
a
megváltozott
munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók számára, fontos a műszakok
megfelelősége, a gépek által megszabott munkaütem, a munkaidő rugalmassága, ezért a
munkatervezés és munkaszervezés felmérése is része a pszichés terhelhetőség vizsgálatának
a kockázatértékelés keretén belül.
Az ellenőrzés alá vont munkáltatók 94%-a rendelkezett a munkaterületre vonatkozó
kockázatértékeléssel. A munkáltatóknak majdnem fele /46%-a/ azonban nem azonosította a
veszélyeztetettek körét.
A kockázatértékelés 38%-a nem megfelelő körültekintéssel készült, nem tért ki a
megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók által alkalmazott
munkaeszközökre, a munkahelyek kialakítására valamint a fizikai-, kémiai-, pszichoszociális
kóroki tényezőkre, a munkavállalókat érő pszichés terhelésekre.
A vizsgált munkavállalói kör kockázatait a munkáltatók számos esetben minimalizálták
azáltal, hogy villamos meghajtású munkaeszközök használatát nem igénylő, kézi erővel vagy
kéziszerszámmal, ülve is végezhető munkafeladatokkal bízták meg őket, jól kidolgozott
munkarendben.
A „rendszerben” történő munkavégzés kiszámíthatósága, a megszerzett gyakorlatból fakadó
biztonságérzet jelentős mértéken csökkentette a munkavállalók pszichés terhelését.
A nagyobb létszámú munkavállalókat foglalkoztató jellemzően akkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatóknál szabálytalanság ritkábban fordult elő.
3. Munkavédelmi érdekképviselet
A vizsgált munkáltatók döntő többségénél (81%) a munkavállalók létszáma legalább húsz fő
volt, ezért is kiemelkedő, hogy 87%-uk tartott munkavédelmi képviselő választást.
A munkavédelmi képviselők 92%-a rendszeresen találkozott a megváltozott
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munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalókkal, problémáikat tovább vitték és
megbeszélték a vezetőséggel.
Előfordult azonban, hogy a munkavállalók nem rendelkeztek ismertekkel a munkavédelmi
képviselők tevékenységéről, esetenként még arról sem, hogy a munkáltatónál munkavédelmi
képviselő választás történt.
4. Munkavállalók tájékoztatása, képzése
Fogyatékossággal élő dolgozók esetén a fogyatékosság figyelembevételével kell
meghatározni az oktatás módját. Az oktatást látás sérült-vak, hallássérült-siket és értelmi
fogyatékossággal élő személyek számára is érhetővé kell tenni. Az oktatás keretében fel kell
hívni a munkavállaló figyelmét jogaira és kötelezettségeire.
A célvizsgálat alá vont munkáltatók 80%-a részesítette munkavédelmi oktatásban a
megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalóit.
Fogyatékossággal élő munkavállalók esetén az adottságaik, képességeik figyelembevételével
határozták meg az oktatás módját, hívták fel a figyelmüket a munkahelyen fellépő veszélyekre
és a veszély elhárításának lehetőségeire.
Például a munkavédelmi szakember a munkavédelmi oktatást nem az általában szokásos
módon - szóban - tartotta a hallássérült munkavállalónak, hanem írásban, ábrákkal
szemléltetve.
A munkáltatók 16%-a nyújtott nem megfelelő tájékoztatást a munkavégzéssel összefüggő
ismeretekről.
5. Egyéni védőeszköz juttatás
Mindig személyre szabottan kell a munkáltatónak mérlegelni a védőeszköz alkalmasságát. A
védőeszköz kiválasztásánál ki kell kérni a foglalkozásegészségügyi-orvos és a
munkabiztonsági
szakember
véleményét
is.
A
megváltozott
munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalókat képességeiknek megfelelően kell
kioktatni a védőeszköz használatára, és annak biztonságos alkalmazását a gyakorlatban is
ellenőrizni kell.
A megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalókat számos munkáltató
olyan feladattal bízta meg, melyek elvégzéséhez egyéni védőeszköz viselése nem volt
szükséges, pl.: portaszolgálat, irodai, adminisztratív munka, csomagolás.
A munkáltatók kevés hányada (4%) nem biztosította a veszélyforrások ellen megfelelő
védelmet nyújtó egyéni védőeszközt.
Például:
• A munkahelyen a hidraulikus kézi raklapemelővel (béka) történő munkavégzéshez
védőcipő használata volt előírva az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjében, azonban a
munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállaló részére nem biztosította a
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meghatározott egyéni védőeszközt. Az egészséges munkavállalók is védőcipő nélkül
dolgoztak.
A munkavállalók (96%) a rendelkezésre álló egyéni védőeszközt egy-két kivétellel
rendeltetésüknek megfelelően használták.
Például:
• A díszcsomagoló tasakokat készítő munkahelyen a csomagolóanyagok ragasztását végző
15 fő munkavállaló a kiadott egyéni védőeszközt nem viselte. Az általuk alkalmazott
ragasztóanyag biztonsági adatlapja, a kockázatértékelésben foglaltak, valamint az egyéni
védőeszköz juttatás szabályzatában meghatározottak szerint védőszemüveg és
védőkesztyű használata szükséges a ragasztóval történő munkavégzés során, amit a
munkáltató nem követelt meg.
Az egyéni védőeszköz 98%-a úgy nyújtott védelmet, hogy az ergonómiai követelményeknek
és a munkavállaló egészségi állapotának megfelelt.
6. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata/foglalkoztathatósági szakvélemény
A munkáltatónak a foglalkozás-egészségügyi orvossal közösen meg kell állapítani, hogy
milyen munkakörben és milyen feltételek mellett lehetséges a foglalkoztatás
állapotrosszabbodás veszélye nélkül. Külön figyelemmel kell lenni arra, hogy a
munkavállalók idült betegsége vagy a fogyatékossággal élők egészségállapota nem idézhet
elő fokozott baleseti veszélyt.
A munkáltatóknak a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő dolgozók egészségi
állapotát munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal szükséges követni.
A munkavállalók munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata nem terjed ki
• a munkaképesség változás mértékének,
• a rokkantság fokának meghatározására,
• valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére.
A munkavállalók esetében az alkalmasság orvosi vizsgálata során a foglalkozás-egészségügyi
orvosnak az egyénre szóló speciális feltételeket kell meghatározni azt követően, hogy a
rehabilitációs eljárásban véleményezték a munkaképesség változás mértékét, a rokkantság
fokát, javaslatot tettek a rehabilitációra vonatkozóan.
A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja:
• a kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét,
• a rehabilitálhatóságot,
• és a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén
rehabilitációs javaslatot készít.
Rehabilitációs javaslatban megállapításra kerül:
• a rehabilitáció lehetséges iránya,
• a rehabilitációs szükségletek,
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• rehabilitációhoz szükséges időtartam.
A rehabilitációs hatóság a rehabilitáció lehetséges irányaként meghatározza azokat a
foglalkozásokat, foglalkozási csoportokat, amelyek ellátására az érintett személy alkalmas,
vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követően - a rehabilitációs hatóság által
meghatározott feltételek fennállása esetén - alkalmas lehet. A foglalkozások, foglalkozási
csoportok meghatározása a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének
figyelembevételével történik.
Elenyésző esetben foglalkoztatta a munkáltató dolgozóját úgy, hogy nem győződött meg
munkaköri alkalmasságáról. 6 fő (0.12 %) nem vett részt munkába lépés előtti előzetes, illetve
24 fő (0,49 %) időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton.
A munkáltatók többsége a munkavállalók foglalkoztatásánál az orvosi szakvélemények
alapján döntött a munkakörről. A munkavállalók az orvosi vélemények figyelembevételével
olyan munkafeladatot kaptak, mely nem idéz elő további egészségkárosodást.
7. Munkahelyi elsősegélynyújtás
A munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei a munkaterület 7,2%-ánál, a tárgyi
feltételek 3,7%-ánál nem voltak adottak.
8. Munkahelyi kommunikáció
Szinte minden ellenőrzött munkáltató a munkavégzést megelőzően megadta a szükséges
utasítást és tájékoztatást a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő
munkavállalóknak, mely a fogyatékossággal élő munkavállalók esetén az adottságaik
figyelembevételével, az általuk érthető módon történt.
Találkoztak a szakügyintézők olyan munkáltatóval, aki több siket dolgozót is foglalkoztatott,
velük az egyik kollégájuk tudott jeleléssel kommunikálni.
A megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása érzékenyítő hatással volt az
egészséges munkavállalókra, jobban figyeltek egymásra, és a megváltozott
munkaképességűek problémáira is.
9.

Eljárások veszélyhelyzet esetén

A munkaterületeken kiemelkedően fontos a menekülési útvonalak, vészkijáratok létesítése,
megjelölése, biztonságos és gyors megközelítésének biztosítása, látás vagy hallássérült
munkavállaló részére olyan jelzőberendezés kialakítása, amelynek jelzéseit az érintett
munkavállaló kellő pontossággal tudja érzékelni.
Balesetek, üzemzavarok, veszélyhelyzetek kezelésére készült mentési tervekben szerepeltek a
megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalókra vonatkozó előírások,
továbbá a mentési terv munkahelyre vonatkozó részét az érintett fogyatékossággal élő
munkavállalókkal az általuk érthető módon ismertették.
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10%-t tett ki azon munkáltatók száma, akik balesetek, üzemzavarok, veszélyhelyzetek
kezelésére intézkedési tervet, mentési tervet nem készítettek.
VI. Összefoglalás
A munkavédelmi ellenőrzés során a szakügyintézők vizsgálták a megváltozott
munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók védelme érdekében szükséges
intézkedések végrehajtását a munkavédelem részterületeinek megfelelően (munkabiztonság és
munkaegészségügy).
A fogyatékossággal élő munkavállalók sokszor speciális készségekkel rendelkeznek,
amelyeket nem szabad veszni hagyni az adottságoknak nem megfelelő munkakörülmények
miatt. Egy mozgásában korlátozott vagy kerekesszéket használó munkavállaló kiemelkedő
munkát végezhet, ha a fizikai akadályozottságot a munkáltató megszünteti.
A megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók munkavégzésénél a
munkáltatók nagy hányada a megmaradt munkaképességek illetve a fogyatékosság
figyelembevételével határozta meg a munkavégzés körülményeit és alakította át/ki a
munkaterületeket, munkaeszközöket. Ez főleg a nagyobb létszámú, akkreditációs
tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókra volt jellemző.
A célvizsgálat alapján megállapítható, hogy a munkáltatók egy része a megváltozott
munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalókra irányadó speciális szabály mellett a
valamennyi munkavállalóra vonatkozó általános előírásokat is megsértette.
A biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítása szempontjából súlyos
szabálytalanságnak minősült például a megfelelő védelmi képességgel rendelkező
védőkesztyű használatának mellőzése veszélyes keverékkel történő ragasztás során, illetve
védőlábbeli nélkül hidraulikus kézi raklapemelővel történő anyagmozgatás.
A legtöbb hiányosság a kockázatértékeléssel kapcsolatosan merült fel, a munkáltatók
majdnem fele nem azonosította a veszélyeztetettek körét.
A kis létszámú (1-2 fő) megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató
munkáltatóknál jellemző hiányosság volt, hogy a kockázatértékelés nem terjedt ki teljes
körűen a megváltozott munkaképességű munkavállalók által végzett feladatokra, a
munkahelyi környezetre, munkafolyamatokra, munkaeszközökre, a munkatevékenység
jellegére, a munkavégzést segítő technológiákra, a fogyatékossággal élő munkavállalók
technikai segédeszközeire.
Számos munkáltató a vizsgált munkavállalói kör kockázatait azáltal minimalizálta, hogy
villamos meghajtású munkaeszközök használatát nem igénylő, kézi erővel vagy
kéziszerszámmal, ülve is végezhető munkafeladatokkal bízta meg őket, jól kidolgozott
munkarendben.
Amennyiben süket-néma munkavállalók foglalkoztatása történt, jeltolmács segítségével tették
lehetővé, hogy ne csak az oktatási anyag átolvasása útján képezzék őket, hanem ily módon
lehetőséget adtak kérdések feltételére, kommunikációra is.
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A vizsgálat alá vont munkáltatók mindegyike biztosította a foglalkozás-egészségügyi ellátást.
A munkavállalók elenyésző száma nem vett részt munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton.
A foglalkozás-egészségügyi orvos a vizsgálati véleményen egy-két kivétellel feltüntette a
megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakörét érintő korlátozásokat, melyeket a
munkáltatók igyekeztek betartani.
Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján a megváltozott munkaképességű és
fogyatékossággal élő munkavállalókat a munkahelyükön hátrányos megkülönböztetés nem
érte
Célvizsgálat fogadtatása
A munkáltatók minden esetben segítő magatartást és jelentős érdeklődést tanúsítottak az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elvárható szintjének
megvalósítása iránt.
A szakügyintézők által feltárt szabálytalanságokat a lehetőségekhez képest a legnagyobb
rugalmassággal és gyorsasággal próbálták megoldani.
A mellékelt példatár tartalmazza a jogsértések jellemző formáit, a feltárt veszélyeztetés
eseteit, okait.

