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J E L E N T É S
A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG 2021. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI
ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján az ellenőrző hatóságok a lefolytatott hatósági
ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről ellenőrzési jelentést készítenek,
figyelemmel a szakmai irányító szerv által meghatározott adatszolgáltatási eljárási rendre is.
A munkavédelmi hatósági hatáskörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a
továbbiakban: munkavédelmi hatóságok) által megküldött ellenőrzési jelentések feldolgozását
követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya
elkészítette a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolót.
A 2021. évi ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések megvalósulása
A tárgybeli időszakra esett a SARS-CoV-19 vírus okozta járvány magyarországi terjedése,
melynek következtében sok munkáltató szüneteltette, esetleg befejezte tevékenységét, míg
mások jelentősen csökkentett kapacitással működtek, megint más területeknek több vagy új
feladataik lettek. Ez a körülmény nagymértékben befolyásolta a 2021. évre tervezett
ellenőrzések megvalósulását.
I. Célvizsgálatok
A célvizsgálat olyan ellenőrzés, amely konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: egy
tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és
nem öleli fel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81. §
(4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően
legalább három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzéseken.
1.1. Építőipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata
1.1.1. A célvizsgálat elrendelésének előzménye
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) munkavédelmi és
munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó 2021. évi ellenőrzési irányelveinek „A munkavédelmi
ellenőrzés elvei” című fejezete „Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök, szakmák,
ágazatok” rész 3. pontjában szerepelnek az építőipari tevékenységek.
Az ITM és a Kormányhivatalok 2021. évi országos hatósági ellenőrzési tervének 1.2.1.
pontjában meghatározott építőipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatának
végrehajtására 2021. május 02. – szeptember 30. között időszakban került sor.
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1.1.2. A célvizsgálat iránya
A munkavédelmi hatóságok által lefolytatott országos célvizsgálatot az ITM Munkavédelmi
Irányítási Főosztálya készítette elő. A hatóságok az ellenőrzéseket központilag kidolgozott,
egységes szempontrendszer alapján végezték.
A célvizsgálat az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató munkáltatók ellenőrzésére
irányult. Az ellenőrzések során vizsgálni kellett a munkabiztonsági és munkaegészségügyi
követelmények megvalósulását is. Kormánytisztviselőnként legalább 10 ellenőrzést kellett
lefolytatni.
Az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya a célvizsgálatot megelőzően a honlapján
közzétette a vizsgálati szempontrendszert.
1.1.3. Vizsgálati eredmények, adatok, főbb megállapításao
A célvizsgálatban 92 fő kormánytisztviselő vett részt. Összesen 1 095 munkáltató
ellenőrzésére került sor, melyek 87%-ánál tapasztaltak szabálytalanságot (984).
A célvizsgálat részletes tapasztalatait példatárral külön jelentés tartalmazza.
A célvizsgálat során a legtöbb ellenőrzés építőmesteri, szakipari munkálatokat érintett (47 %),
ezt követte a magasépítés (42%). A mélyépítés 6% és az útépítés 5% arányban került
ellenőrzésre. (1. számú diagram)
1. számú diagram

A munkáltatók több mint fele (63%) 1-9 főt foglalkoztatott, (ebből az 1-5 főt foglalkoztató
vállalkozások aránya 40 % volt) de gyakori (28%) volt a 10-49 fős létszámú vállalkozás is.
Az ellenőrzött munkáltatóknak mintegy 8 %-a volt az 50-500 fős létszámú vállalkozások, az
500 főt meghaladó munkáltatók száma pedig 1% alatt volt.
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Az ellenőrzéssel érintett munkavállalói létszám 5 649 fő, ebből szabálytalansággal érintett
munkavállaló 3 548 fő (62,8%) volt. Az ellenőrzéssel érintett munkavállalók közül
egyszerűsített foglalkoztatás keretében 465 főt foglalkoztattak, ebből szabálytalansággal
érintett 365 fő (78,5%).
Sérülékeny csoportba tartozó munkavállaló 20 fő volt (8 nő, 7 fiatalkorú, 5 idősödő).
A célvizsgálat során 3 749 db munkaeszközt ellenőriztek, ezeknek körülbelül a negyede volt
szabálytalan (883 db).
Az ellenőrzések eredményeként hozott intézkedések
A célvizsgálat során összesen 1 493 ideiglenes döntést és 968 határozatot hoztak a
kormánytisztviselők. A helyszínen végzés formájában hozott ideiglenes intézkedés közül
1 280 db volt tevékenységet, működést, használatot felfüggesztő, továbbá 213 esetben került
sor a munkavállaló munkavégzéstől történő eltiltására. Figyelmeztetést 145, közigazgatási
bírságot 15 esetben (315 000 Ft), munkavédelmi bírságot 160 esetben alkalmaztak. (2. számú
diagram) A kiszabott munkavédelmi bírságok összege 26 494 996 Ft volt.
2. számú diagram

•

•

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

968 db
4 653 db

Tevékenységet, működést, használatot felfüggesztő munkavédelmi döntések
− döntések száma:
1 280 db
− érintett munkavállalók száma:
2 484 fő
− felfüggesztett munkaeszközök száma:
698 db
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−
•

•

•

•

felfüggesztett tevékenységek száma:

983 db

Munkavégzéstől eltiltó döntések
− döntések száma:
− eltiltott munkavállalók száma:

213 db
411 fő

Figyelmeztetés
− határozatok száma:
− intézkedések száma:
− érintett munkavállalók száma:

145 db
475 db
513 fő

Közigazgatási bírsághatározatok
− határozatok száma:
− érintett munkavállalók száma:
− közigazgatási bírságok összege:
Munkavédelmi bírsághatározat
− határozatok száma:
− érintett munkavállalók száma:
− munkavédelmi bírságok összege:

15 db
21 fő
315 000 Ft
160 db
354 fő
26 494 996 Ft

1.1.4. Az ellenőrzések tapasztalatai részletezve
Munkavédelmi képviselő választás
Az ellenőrzések tapasztalata, hogy ott ahol a munkavállalók száma a 20 főt elérte, választottak
munkavédelmi képviselőt, de meg kell említeni, hogy a munkáltatók kisebb hányadát érintette
csak ez a kötelezettség, mivel a nagyobb részüknél (82%) a munkavállalói létszám húsz fő
alatt volt.
Koordinátor foglalkoztatása, biztonsági és egészségvédelmi terv
Az ellenőrzött munkaterületek, ahol ez indokolt volt túlnyomó többségénél (92%)
foglalkoztattak koordinátort, azonban kevés helyen működtek kellő hatékonysággal, sok
esetben csak a nevük szerepelt a dokumentációban. Azokon a munkaterületeken ahol a
biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése indokolt lett volna, ott 10%-ban nem készült
biztonsági és egészségvédelmi terv az építési tevékenységhez. Az elkészült biztonsági és
egészségvédelmi tervek 10%-a volt hiányos, nem terjedt ki minden munkarészre, a
dokumentumok közel 6%-a nem volt aktualizálva, az építkezés ütemének megfelelően.
Az építkezés megkezdésének előzetes bejelentését általában megküldték a munkavédelmi
hatósághoz, a vizsgált időszakban ezt csak 62 esetben mulasztották el.
Kockázatértékelés
Az ellenőrzés alá vont munkáltatók 20%-a nem rendelkezett az építési területre vonatkozó
kockázatértékeléssel, valamint közel 9%-uk nem teljeskörűen készítette el, nem terjedt ki a
ténylegesen gyakorolt összes tevékenységre.
A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata/foglalkoztathatóság szakvéleményezése
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A munkáltatók nagy többsége (92%) szerződésben állt foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatóval, figyelmet fordított a munkavállalók munkaköri alkalmasság orvosi
vizsgálatára. Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra szinte minden dolgozót (94%)
elküldtek, ez alól a kis létszámú, jellemzően építőipari segédmunkát végző munkáltatók
voltak kivételek. Az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vélemény érvényessége a
munkavállalók 4%-ánál járt le.
Az ellenőrzések során néhány esetben találkoztak a kormánytisztviselők olyan emelőgép,
illetve földmunka-gép kezelővel, akiknek a kezelői engedélyében az orvosi bejegyzés
érvénytelennek bizonyult.
Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munka esetén az egészségkárosító
kockázatot jelentő expozíciós körülmények között dolgozó munkavállalók 20%-nál nem
gondoskodtak a foglalkoztathatósági vizsgálatról.
Egyéni védőeszköz juttatás
A kockázatértékeléssel rendelkező munkáltatók (általában azzal összhangban) írásban
szabályozták az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét is, 84%-uk tett eleget a
kötelezettségnek. A sérült elhasználódott egyéni védőeszközök (törött védősisakok,
szennyezett, sérült hallásvédő eszközök és pormaszkok stb.) további használatát minden
esetben felfüggesztették a kormánytisztviselők.
Megfelelő védősisakot a munkáltatók 7%-ának kivételével biztosították a munkaterületeken.
Továbbra is fennálló tapasztalat volt, hogy a sisakot a munkavállalók 25%-a nem használta.
Az ellenőrzések során10 fő esetében nem volt biztosítva és 29 fő nem használta a láthatósági
mellényt út-vagy közműépítési munkák során.
A munkáltatók közel fele (49%) foglalkoztatta munkavállalóit alsó beavatkozási határértéket
meghaladó zajexpozícióban. Megfelelő védelmi képességgel rendelkező hallásvédő egyéni
védőeszközt a munkavállalók 97%-ának biztosítottak, a kiadott védőeszközt pedig a
munkavállalók 7%-a nem viselte.
Azok a munkáltatók, akik a kockázatértékelés során nem vagy nem teljeskörűen tértek ki a
mechanikai rezgésexpozícióra, általában nem biztosítottak rezgéscsillapító védőkesztyűt, ez a
szabálytalanság a munkavállalók 2%-át érintette.
Leggyakrabban a rákkeltő hatású azbeszt esetében fordult elő megfelelő védelmi képességű
egyéni védőeszköz (légzésvédő, védőkesztyű, védőruha) biztosításának hiánya, amely
munkavállalók 8%-nál fordult elő. Az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalók 12%-a nem
viselte a számára biztosított légzésvédő egyéni védőeszközt vagy a védőruhát, védőkesztyűt.
A légzőrendszert károsító anyagok (pl. rákkeltő, ártalmas, mérgező, maró, ingerlő,
túlérzékenységet okozó gázok, gőzök, hegesztő gázok, szemcsés illetve rost szerkezetű
szállópor) expozícióban dolgozó munkavállalók 7%-ánál nem gondoskodtak arról, hogy
megfelelő védelmet nyújtó légzésvédő egyéni védőeszközök álljanak rendelkezésre.
A vegyi anyagok egészségkárosító hatása ellen védelmet nyújtó védőszemüveget, arcvédő
maszkot a dolgozók 6%-nak nem biztosítottak. A bőrkárosító anyagok esetében, megfelelő
védőkesztyűt a munkavállalók 97%-a kapott.
A veszélyes anyagok, veszélyes keverékek biztonságos tárolása
Az ellenőrzött munkaterületek 35%-nál használtak fel a munkavállalók veszélyes
anyagot/keveréket (cementalapú kötőanyagok, műgyanták, ragasztóanyagok, festékek,
lakkok, stb.). Biztonságos tárolásukról a munkáltatók 86%-a gondoskodott, ugyanakkor még
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mindig előfordult, hogy eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt edényzetben (pl.
ásványvizes-, üdítős palackban) tartották.
Szociális helyiségek
Nem ritka, hogy nagy építkezéseken „konténervárost” telepítenek, ebben az esetben ezen a
területen biztosított a pihenő, és az étkező helyiség. A kisebb építkezéseknél előfordult, hogy
a félkész épületben alakítottak ki ideiglenes tartózkodó/pihenő helyet, vagy pihenő helyként
az építésvezetői iroda, illetve a szerszámtárolásra is használt konténer volt kijelölve, általában
hiányos felszereltséggel.
Elenyésző számban, a munkaterületek 2%-nál nem állt rendelkezésre megfelelő illemhely.
Többnyire mobil illemhelyet helyeztek el, vagy a közeli vendéglátó egységek illemhelyének
szerződésben rögzített használatát biztosították.
Egészséget nem károsító klíma, ivóvíz ellátás és védőital juttatás
Az építési-kivitelezési munkaterületeken jellemző a szabadtéren végzett munka, ahol a
munkavállalók közvetlenül ki vannak téve az időjárás hatásainak.
A munkáltatók 98%-a gondoskodott pihenőidőről, amelyet árnyékban, vagy ha volt a
területen, akkor klimatizált konténerben tölthettek el a munkavállalók.
Négy munkáltató kivételével valamennyi munkahelyen igény szerint biztosították a
munkavállalók számára a védőitalt, jó minőségű ivóvizet, vagy palackos ásványvizet.
Munkahelyi elsősegélynyújtás
Szabálytalanságokat leginkább a kisebb építkezéseken, kis létszámot foglalkoztató
munkáltatók munkaterületein tapasztaltak a kormánytisztviselők.
Nagyobb volumenű építkezésnél általában a fővállalkozó/generálkivitelező biztosította az
elsősegélynyújtó helyiséget és felszerelést.
Munkavállalók tájékoztatása, képzése
Az ellenőrzött munkáltatók többsége munkavédelmi oktatásban részesítette munkavállalóit. A
munkavállalók 10%-át nem, illetve 7%-át részben tájékoztatták a munkavégzéssel összefüggő
ismeretekről. A munkavállalók veszélyes anyagokra/keverékekre, zaj- és rezgés expozícióra,
biológiai tényezőkre, kézi anyagmozgatásra is kiterjedő oktatása, tájékoztatása néha nem
valósult meg.
Magasban végzett munkák követelményei
A vizsgált munkaterületeken található leesésveszélyes, szabadba vezető falnyílások,
magasban lévő munkaszintek több mint kétharmadát (67%), leesés elleni kollektív
védelemmel nem látták el. Gyakori volt az egysoros, kívülről szegelt deszkakorlát a födém
szélére, ami természetesen nem nyújtott megfelelő védelmet.
A lapos és alacsony hajlású (20o alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne
a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is
elegendő. Az eljáró kormánytisztviselők 27 esetben tapasztalták, hogy a munkáltatók
elhelyezték a jelzőkorlátot. 62 esetben, azaz az esetek 69%-ában azonban sem védőkorlát,
sem megfelelő jelzőkorlát nem volt elhelyezve a tetőn. Az ellenőrzések során megállapítható
volt, hogy gyakran, szabálytalanul szalagot használtak jelzőkorlátként.

8 / 16

Ahol a leesés elleni védelemül szolgáló kollektív védelem kialakítására nem volt mód, ott a
munkáltatók az érintett munkavállalók 35%-ának nem biztosított megfelelő leesés elleni
egyéni védőeszközt. Azoknál a munkáknál, amelyek leesés elleni egyéni védőeszköz
használatát tették szükségessé, 101 esetben (azaz az összes eset 42%-ánál) a munkáltató
elmulasztotta kijelölni, vagy kialakítani azokat a kikötési pontokat (teherhordó szerkezeteket),
ahová a munkavállaló a védőeszközt rögzíteni tudta volna.
A magasban lévő munkaszint megközelítésére, ahol annak szükségessége fennállt, az esetek
közel 69%-ában (129 esetben) megfelelő munkaeszközt biztosított a munkáltató. Erre a célra
gyakran használtak létrákat a munkaterületeken, melyek között akad hibás, vagy nem
megfelelő kialakítású is.
Állványok biztonságos kialakításának követelményei
A vizsgált állványrendszereknél előfordult, hogy az állvány alapozását nem megfelelően
végezték el. 21 esetben (11%) az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval, vagy
ezzel egyenértékű módon nem biztosították.
Az állványszintek megközelítése, szintkülönbségek áthidalása érdekében a munkáltatók
jellemzően biztonságos közlekedést lehetővé tevő fel-, le-, kijáró kialakításáról gondoskodtak.
Ez a követelmény az esetek 20%-ánál (44 eset) nem teljesült.
A kivitelezési munkálatokhoz alkalmazott állványok padozatai az esetek többségében (182
eset, 81%) megfelelő állapotúak, szélességűek és kialakításúak voltak, de előfordult, hogy a
padozat szélessége nem érte el a keret szélességét.
A homlokzati állványok vonatkozásában az esetek több mint a felében (144 eset, 59%) nyert
megállapítást az, hogy a szabályos, személyek és tárgyak leesése elleni kollektív műszaki
védelem nem teljes körűen került kialakításra. A korlát, közép- és lábdeszka elemek,
végzáró elemek beépítése gyakran hiányosan történt meg. Az állványokon a 2,0 m-nél
magasabb munkaszinteket, hídszerűen kiképzett átjárókat, feljárókat, lépcsőket 97 esetben
(48%) nem látták el szabályos védőkorláttal.
Az állványok rögzítésekor a csomópontok és keresztmerevítés, valamint a kikötés
követelményeit a munkáltatók az esetek 97%-ában megvalósították. 13 esetben azonban az
előírt követelmény nem teljesült több helyen pl. lágyvas huzallal rögzítették az állványzatot.
Az elkészült állvány használatbavételi eljárásának lefolytatásával és dokumentálásával
kapcsolatban az eljáró kormánytisztviselők 42 esetben (23%) találtak valamilyen
szabálytalanságot.
Összesen 67 esetben találkoztak az ellenőrzést végző kormánytisztviselők
állványszerkezetre szerelt emelőgéppel (pl. csiga, gépi csörlő, egyéb villamos emelő
berendezés), 14 esetben (20%) ezek rögzítése nem volt megfelelő.
Mobil állványokkal viszonylag kevés esetben találkoztak az ellenőrzést végző
szakügyintézők. Az alkalmazott mobil, szerelő, guruló állványok vizsgálatakor 12 esetben
(11%) került hiányosságként feltárásra, hogy elmozdulás ellen nem voltak rögzítve. Az esetek
negyedében (28 eset, 26%) a mobil állványok kialakítása nem felelt meg az előírásoknak. 6
esetben, hogy a mobil állványok összeállítását nem az arra kioktatott személyek végezték.
Villamos szabadvezeték közelében használt mobil állványokkal 42 esetben találkoztak a

9 / 16

kormánytisztviselők, a munkáltatók közel 10 % nem tett megelőző intézkedést az áramütés
veszélye ellen.
Teheremelők telepítésének, biztonságos állapotának és kezelésének követelményei
A kivitelezési munkaterületen igénybe vett teheremelő-gépek, berendezések telepítése,
üzembe helyezése az esetek többségében (124 eset, 87%) az előírásnak megfelelően történt.
A vizsgált 77 db építési személy-, teheremelő berendezések közül csupán 1 darabot nem
láttak el olyan kényszer megszakítású végkapcsolókkal, amelyek az alsó és felső szinten
történő túlfutás esetén a hajtóenergiát megszakítják. A személy-, teheremelő berendezés
fogadószintjein található korlátot, védőrácsot 4 esettől (6%) eltekintve ellátták villamos
érintkezővel, vagy biztonsági zárral.
Az építés-kivitelezési munkaterületen használt emelőgépek kezelői nem minden esetben
rendelkeztek az előírt képesítéssel. Az összesen 143 fő emelőgép kezelését végző
munkavállalók 19%-a nem volt jogosult az adott emelőgép kezelésére. Az emelőgépet
kiszolgáló kötözők közül 4 fő (4%) nem rendelkezett a megfelelő jogosultsággal.
A mélyépítési munkák előkészítése, végzése
A mélyépítési munka biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit talajmechanikai
vizsgálati adatok alapján kell megtervezni. Ennek a követelménynek 24 esetben (30%) nem
tettek eleget.
Az esetek harmadában (15 eset, 36%) a munkagödör/munkaárok oldalfalait nem támasztották
meg megfelelően ahol szükség lett volna rá. Dúcolatlan munkaárok/gödör esetén a szakadólap
terhelésének tilalmát jellemzően betartották a munkáltatók, szabálytalanságot 6 esetben (7%)
tapasztaltak a kormánytisztviselők. Adott esetben a szakadólap terhelése nem kerülhető el,
ekkor a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni, amit néhány esetben (6 eset, 30%) a
munkáltatók szintén elmulasztottak.
A munkagödörbe/árokba való beesés elleni intézkedéseket az esetek közel kétharmadában
(65%, 64 eset) elmulasztották megtenni a munkáltatók. A nyitott munkagödrök elkerítése
jellemzően szalaggal történik, ez azonban a jogszabályi előírásokkal ellentétes.
Az alkalmazott anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést többségében
(199 esetben, 92%) a jogszabály szerinti képzettséggel rendelkező vezetők és kezelők
üzemeltették.
Építőmesteri és szakipari munkák
Az eljáró kormánytisztviselők több esetben találkoztak nem megfelelően kialakított
közlekedési útvonalakkal (64 eset, 8%), pl. ahol botlásveszélyesen, mechanikai sérülések
veszélyének kitett villamos hosszabbító kábeleket vezettek át. Az építési törmelék, hulladék
nem megfelelő tárolása több intézkedésre adott okot. 44 esetben (6%) tapasztalták az
ellenőrzést végző szakügyintézők, hogy a munkaterületen nem oldották meg a munkáltatók a
biztonságos anyagtárolást.
Falazási munkánál adott esetben fennáll a falon keresztül történő átesés veszélye. Az ilyen
eseteknek a jelentős részében (61%) a munkáltató nem gondoskodott a leesésveszély
megszüntetéséről.
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A kivitelezési munkálatokhoz használt bak állványon (kisbak, nagybak, csőláb) a terítési
szélesség az esetek túlnyomó részében (72%) megfelelt a keret szélességének, azaz teljes
terítési szélességű volt. Az alkalmazott pallók kialakítása, minősége is többségében megfelelő
volt, összesen 58 esetben (33%) kellett intézkedni. A felállított fém kisbakok, csőlábak
kihúzott része függőleges elmozdulás ellen (csappal) az esetek több mint kétharmadában (116
eset, 73%) biztosított volt. A munkáltatók jellemzően az elveszett, gyári csapot huzalszeggel,
vagy egyéb szükségeszközzel pótolták, ami nem megfelelő.
A kétágú létrák esetében 36 esetben (13%) tártak fel valamilyen szabálytalanságot. A
munkaszintre feljutást sok esetben támasztólétrával oldották meg. Általános jelenség, hogy a
létrán való kapaszkodáshoz szükséges, a munkaszinthez mért túlnyúlás nem volt elégséges,
illetve a támasztólétrát elcsúszás és eldőlés ellen nem biztosították. Számos esetben találtak
sérült, deformálódott, valamint szabálytalanul szegezett létrákat.
Egyéb építőipari gépek
Az ellenőrzött építőipari gépek forgó-mozgó részeit a vizsgált esetek döntő többségében
(95%) ellátták védőburkolatokkal, de ezen a téren is előfordultak hiányosságok. Jellemzően a
villamos kéziszerszámok – többnyire sarokcsiszolók, gyorsvágók, faipari körfűrész –
védőburkolatait szerelik le, „hogy jobban odaférjenek a megmunkálandó felülethez”.
A vizsgált építőipari gépek villamos betápláló vezetékei kevés esettől eltekintve (5%)
megfelelőek, sérülés mentesek voltak. A munkavégzéshez használt kisgépek évenkénti
szerelői ellenőrzését csak az esetek 5%-ában mulasztották el.
Villamos berendezések biztonsági követelményei
Az építési munkaterületek villamos áramellátását jellemzően ideiglenes felvonulási
berendezéssel biztosítják, azonban több esetben előfordult (119 eset), hogy az áramvételezést
szabálytalanul, a területen található épületek (pl. családi ház, melléképület, stb.) villamos
hálózatából valósították meg.
A felvonulási kapcsoló- és vezérlőberendezések megfelelő kialakításúak voltak, általában a
szükséges védőberendezésekkel el voltak látva. 25 esetben volt tapasztalható, hogy a
felvonulási berendezés valamennyi részének védettségi fokozata nem volt legalább IP 44
szintű.
Az építési területeken a villamos kábelek széles skálája fellelhető volt, a sérülékeny kivitelű
barkács kábelektől a gumikábelekig bezárólag. Az építés kivitelezési munkaterületen használt
hajlékony kábelek és vezetékek típusa az esetek 6%-ában (46 eset) nem volt az irányadó
szabványnak megfelelő. 154 esetben (29%) kellett intézkedni amiatt, hogy a munkaterület
útjain, járdáin átvezetett hajlékony kábeleket és vezetékeket nem látták el mechanikai
sérülések elleni védelemmel. 139 esetben (21%) találkoztak a szakügyintézők azzal a
problémával, hogy sérült, hibás, szabálytalanul toldott hajlékony kábeleket, vezetékeket
használtak a munkálatok során.
Egyéb, az ellenőrzési szempontokon túli tapasztalatok
A munkavédelmi ellenőrzést végző kormánytisztviselők a szempontrendszeren túlmutató
esetekben is intézkedtek.
Sor került azbesztmentesítési tevékenység ellenőrzésére is. A tapasztaltak alapján az

11 / 16

azbeszttartalmú épület bontása, valamint azbesztnek vagy azbeszttartalmú terméknek
építményből, létesítményből, szerkezetből történő eltávolítása esetén néha mellőzték a
védelmi intézkedéseket.
Mivel a vizsgált időszakban a COVID-19 központi járványügyi korlátozások többsége
feloldásra került, ezért az ellenőrzött munkáltatókra nem volt jellemző a szigorú járványügyi
megelőző intézkedések bevezetése és alkalmazása, a maszkviselési kötelezettséget, a
távolságtartást nem követelték meg.
Néhány munkáltató továbbra is gondoskodott a munkavállalók számára folyamatosan elérhető
szappanos kézmosásról, illetve az alkoholos kézfertőtlenítésről. Az építkezéseknél
testhőmérséklet ellenőrzés ritkán fordult elő. Több esetben az ezzel összefüggő
munkavédelmi oktatás is dokumentált volt. Általános, kötelező maszkviselést nem írtak elő a
fizikai munkát végző munkavállalók részére. Ebben a témakörben a hatóság részéről
intézkedés nem történt.
1.1.5. Az ellenőrzések tapasztalatai összefoglalva
Az építőiparban fennálló probléma, hogy kevés a motivált, szakképzett munkaerő, így a
munkavédelmi előírások betartása nehézkes.
Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az alvállalkozók arra számítanak, hogy
biztonságos munkaterületre érkeznek, műszaki védelem kiépítésére számítanak, így az egyéni
védőeszköz alkalmazásának szükségességére nem készültek fel (pl.: leesés elleni egyéni
védelem), ez által a hiányos vagy hiányzó kollektív vagy műszaki védelem ellenére egyéni
védőeszköz viselése nélkül dolgoznak a magasban.
Általános gyakorlat, hogy a munkáltatók az állványok telepítését az erre szakosodott
vállalkozókra bízzák, akik megfelelő szakismeret és tapasztalat birtokában biztonságosan
kiépítik az állványt, állványrendszereket. Azonban gyakori probléma, hogy az építtető
vállalkozó, illetve valamelyik alvállalkozója a már így felállított és átadott állványrendszert
megbontja, (pl. anyagvételezés miatt), a korlátokat, lábdeszkákat, végzáró elemeket
eltávolítja, majd ezeket nem építi vissza, így az állványok leesés elleni védelmének
kialakítása hiányos, ez által balesetveszélyes.
Amennyiben nincs leesés elleni kollektív védelem, akkor egyéni védelmet biztosító
védőeszközöket kell használni. A tapasztalatok szerint előfordult, hogy a rögzítő kötelek túl
hosszúak voltak, vagy nem alkalmaztak energia elnyelőt, illetve az öt pontos heveder helyett
csak munkaövet használnak a munkavállalók.
Azokon a munkahelyeken, ahol nem megfelelően végzik el a kockázatértékelést, nem
gondoskodnak a munkavállalók veszélyes anyag-, zaj-, rezgés expozíció elleni védelméről, az
egyéni védőeszközök biztosításáról és ezek használatának ellenőrzéséről. Leggyakrabban a
rákkeltő hatású azbeszt esetében fordult elő megfelelő védelmi képességű egyéni védőeszköz
biztosításának hiánya.
A munkavédelmi oktatások gyakorta formálisnak bizonyultak, a munkavállalók az oktatás
tényét aláírták, de visszakérdezés esetén nem tudták elmondani mi hangzott el az oktatáson.
A kormánytisztviselők az ellenőrzések során tájékoztatással is segítették a munkáltatókat és a
munkavállalókat egyaránt, amelynek a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére tett hatósági
intézkedésekkel együtt kiemelt szerepe lehet a munkabalesetek, a fokozott expozíciós esetek
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és a foglalkozási megbetegedések megelőzésében.

1.1.6. Célvizsgálat fogadtatása
A munkáltatók többsége már tudomással rendelkezett a célvizsgálat keretében várható
ellenőrzésekről.
Nagyobb építési munkaterületen, ahol fővállalkozó felelőssége a munka irányítása, ott
szívesen látták a szabálytalanságokat feltáró munkavédelmi hatóságot. A fővállalkozó érdeke
is a szabályos körülmények között végzett kivitelezői munka.
Ahol az alvállalkozó volt kizárólag a munkaterületen, már nem annyira volt kívánatos az
ellenőrzés és a hatósági jelenlét, sok szabálytalanságot bevállalnak az olcsóbb munkavégzés
vagy a határidők teljesítése érdekében.
Pozitív tapasztalat volt, hogy a munkavédelmi ellenőrzéseket, illetve intézkedéseket követően
a munkáltatók írásban – esetenként fényképpel is alátámasztva – tájékoztatták a
munkavédelmi hatóságot arról, hogyan és milyen formában szüntették meg a
szabálytalanságokat. Több esetben, még a hatósági ellenőrzéskor pótolták a hiányosságaikat.
Az ellenőrzések során kirívó esemény nem történt.
Az ellenőrzések során kirívó esemény nem történt.
Az országos célvizsgálatról szóló részletes jelentés megtalálható a minisztérium honlapján.
1.2. Saját kezdeményezésű akció- vagy célvizsgálatok
A saját kezdeményezésű ellenőrzés-sorozatot a munkavédelmi hatóságok beépítették a 2021.
évi munkatervükbe.
Az elvégzett célvizsgálatokról szóló jelentések alapján megállapítható, hogy a munkavédelmi
hatóságok az illetékességi területük sajátosságai és a munkáltatók munkafolyamatainak
veszélyessége alapján választották ki az ellenőrizendő területet.
A célvizsgálatok szempontrendszereit – központi útmutató alapján – a munkavédelmi
hatóságok állították össze. Volt olyan munkavédelmi hatóság, amelyik a saját
kezdeményezésű célvizsgálat szempontrendszerét előzetesen megküldte az ITM
Munkavédelmi Irányítási Főosztályára. A szempontrendszerekben kitértek a munkabiztonsági
és a munkaegészségügyi szakterületet érintő kérdésekre is.
A tavalyi év során a saját kezdeményezésű célvizsgálatok során 476 munkáltatót ellenőriztek.
18 kormányhivatal munkavédelmi hatósága elvégzett saját kezdeményezésű célvizsgálatot.
Az elvégzett célvizsgálatokról szóló jelentéseket megküldték az ITM Munkavédelmi
Irányítási Főosztályának. A lefolytatott célvizsgálatok az alábbi ágazatokat, vagy
tevékenységeket érintették: mezőgazdaság; vendéglátóipar; fémfeldolgozás; gépjárműjavítás;
emelőgépek, melegkonyhás munkahelyek, veszélyes anyagok; faipar.
A munkavédelmi hatóságok tájékoztatása alapján látható, hogy a saját hatáskörben elrendelt
célvizsgálatok eredményesen zárultak. Az ellenőrzések során a célvizsgálatok fogadtatása
mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről pozitív volt. A munkáltatók
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konstruktívan álltak az ellenőrzésekhez. A munkáltatók, munkavállalók az ellenőrzések során
nem mutattak ellenállást, atrocitás nem történt. A munkáltatók elfogadták az ellenőrzések
során tett megállapításokat.
A vizsgálat alá vont munkáltatók nagy részénél feltárásra kerültek különböző munkavédelmi
szabálytalanságok, melyek indokolttá tehetik a jövőben is a kiemelt ágazatoknak és a területi
sajátosságoknak megfelelően a munkáltatók fokozott ellenőrzését a foglalkoztatás
jogszerűségének biztosítása érdekében.
Az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya a megküldött célvizsgálati beszámolókat
áttekintette és a vizsgálattal kapcsolatos észrevételeiről az érintetteket külön tájékoztatta.
II. Előre bejelentett ellenőrzés
A 2021. évi ellenőrzési irányelvekben megfogalmazott feladat alapján a munkavédelmi
hatóságok éves ellenőrzési tervében kiemelt feladatként került meghatározásra az előzetes
bejelentéssel végzett ellenőrzések lefolytatása.
Az előre bejelentett ellenőrzés az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés
alapján, több kormánytisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés a tárgyban kiadott
módszertani útmutató szerinti tartalommal.
A munkáltatók kiválasztása az NGM/12998/2015. nyilvántartási számú „Az előzetes
bejelentéssel történő munkavédelmi hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről” szóló
Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára által kiadott
módszertani útmutatóban foglaltak figyelembevételével történt.
Az év folyamán a munkavédelmi hatóságok 25 ilyen típusú ellenőrzést folytattak le. Ezen
alkalmakkor 2-3 szakügyintéző 2-3 napig átfogó ellenőrzést tartott, melyek során átlagosan
60-70 hiányosság felszámolására intézkedett a munkavédelmi hatóság.
A munkáltatóknál lefolytatott ilyen típusú ellenőrzések eredményesek voltak és nagy
segítséget nyújtottak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításában. A számos intézkedés azt jelentette, hogy a munkáltatók
munkavédelmi szakemberei nem elég körültekintően végezték a feladatukat. A munkáltatók
azt hihették, hogy mivel foglalkoztatnak munkavédelmi szakembert náluk „minden rendben
van”, csak a munkavédelmi hatóság átfogó ellenőrzéskor szembesültek a hiányosságokkal.
A munkáltatók készségesen, segítőkészen álltak ezekhez a típusú munkavédelmi
ellenőrzésekhez, tudva, hogy közös érdekünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósítása.
Az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya a megküldött vizsgálati beszámolókat
áttekintette és a vizsgálattal kapcsolatos észrevételeiről az érintetteket külön tájékoztatta.
III.

Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata

A munkavédelmi hatóságokhoz 2021. évben országosan összesen 1 017 db közérdekű
bejelentés és 131 db panasz érkezett.
A legtöbb közérdekű bejelentés (434 db) a munkahely kialakítása, a munkavégzés
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körülményei, az általános higiénés, valamint munkaszervezés témakörében érkezett, majd ezt
követik az egyéni védőeszközökkel (301 db) és a személyi feltételekkel (96 db) kapcsolatos
bejelentések. (3. számú diagram)
3. számú diagram

A beérkezett panaszok tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb panasz – a
közérdekű bejelentésektől eltérően – a balesetek, foglalkozási megbetegedés témakörben (92
db) érkezett, azután a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános
higiénés kérdés, munkaszervezés (17 db), és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, orvosi
alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos (12 db) témakörben érkezett. (4. számú diagram)
4. számú diagram
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A közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult eljárások eredményeként 2021. évben
összesen 1 061 db munkavédelmi döntés került kiadmányozásra.
Az azonnali intézkedést foganatosító 317 db határozathoz és a hiányosság megszüntetését
előíró 513 db határozathoz képest mindössze 44 esetben került sor munkavédelmi bírság
kiszabására. Figyelmeztetést összesen 183 esetben alkalmaztak a területi munkavédelmi
hatóságok. Az érdemi munkavédelmi határozatoknak mindösszesen csak a 4,5%-a volt a
pénzbírságot kiszabó.
2021. évben a közérdekű bejelentésekre és panaszokra indult munkavédelmi eljárások során
összesen 16 928 000 Ft munkavédelmi bírságot szabtak ki a munkavédelmi hatóságok.
Eljárási bírságot három esetben róttak ki, összesen 330 000 Ft értékben, közigazgatási
bírságot egy esetben alkalmaztak, összesen 40 000 Ft értékben.
IV. Utóellenőrzés
Az utóellenőrzések során a hatóság a jogerős döntésben foglaltak végrehajtását vizsgálja,
különös tekintettel a munkavállalók életét, testi épségét közvetlenül vagy súlyosan
veszélyeztető körülmények feltárása esetén.
A munkavédelmi hatósági intézkedések hatékonyságának egyik mutatója, hogy a munkáltatók
milyen arányban hajtják végre a döntéseiket. 2021. évben a munkavédelmi hatóságok az
utóellenőrzés okán tett 724 látogatásuk során összesen 538 munkáltatónál végeztek
ellenőrzést, ami az ellenőrzött munkáltatók 7%-át érintette.
Az utóellenőrzések tapasztalata szerint a munkavédelmi hatósági intézkedéseket az 538-ból
50 munkáltatónál nem hajtották végre.
Az intézkedések végrehajtásának elmaradása miatt kiszabott eljárási bírságok összege 2021.
évben a már említett 5 340 000 Ft volt.
V. Társhatósági ellenőrzések
A társhatósági ellenőrzések különböző egyéb hatóságok kezdeményezésére, illetve
bevonásával tartott közös ellenőrzések.
2021. évben lefolytatott közös ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy az
ellenőrzésben részt vett hatóságok között az együttműködés jó volt, a hatóságok egymás
munkáját kiegészítve, egymást segítve dolgoztak. Nehézséget egyedül az ellenőrzések
lefolytatásához szükséges időtartamok jelentős eltérése okozott.
A társhatóságok közreműködésével 2021. évben 1 657 munkavédelmi ellenőrzés zajlott, mely
összesen 1 073 ügyet jelent, az összes ellenőrzés 4,61%-át.
A legnagyobb arányban a munkaügyi hatóság vett részt a közös ellenőrzésekben, ezen túl
leggyakrabban a rendészeti szervek működtek közre.
A munkavédelmi hatóság a rendőrség segítségét rendszerint olyan munkáltatók
vonatkozásában, olyan munkavégzési helyszínek ellenőrzésénél kérte, ahol a hely jellege azt
megkívánta, illetve ahol korábban a munkáltató meghiúsította az ellenőrzést, vagy jelentős
mértékben akadályozta azt.
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2021. évben a rendőrhatósággal közösen, 273 ellenőrzést folytattak le a munkavédelmi
hatóság szakügyintézői (16%), az adó- és vámhatósággal, a fogyasztóvédelmi valamint a
népegészségügyi hatóság közreműködésével pedig összesen 273 db vizsgálatot(16%). (5.
számú diagram)
5. számú diagram

Megyénként eltérő a társhatósági együttműködések intenzitása, mely több okra vezethető
vissza. A kormányhivatalok által összefogott Éves Összevont Ellenőrzési Terv képezte 2021ban a munkavédelmi hatóság társhatósági együttműködésének alapját, melyek nyomán
megyénként különbözőképpen zajlottak le a társszervekkel közös ellenőrzések.
VI.

Ellenőrzési terven felül végzett országos akcióellenőrzés

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli
események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti
és foglalkozási megbetegedések statisztikai trend változása, egyes ágazatokban bekövetkező
kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás) az ellenőrzési
terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.
A tárgyévben nem volt ilyen jellegű ellenőrzés.

