„III. fokú hőségriadó esetén a munkafeltételek ellenőrzésére irányuló
országos munkavédelmi célvizsgálat”

ÖSSZEFOGLALÓ
a 2022. június 27-30. közötti időszakban végzett
munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól

Előzmények
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti
Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos
2022. június 27-én (hétfő) 0:00-tól 2022. június 30. (csütörtök) 24:00-ig III. fokú
hőségriasztást (hőségriadó) adott ki az ország egész területére vonatkozóan.
A tartós hőség, magas napi középhőmérséklet miatt az átlagosnál melegebb időben az
egészséges szervezetet is extrém igénybevétel érheti, a balesetek és a hőártalmak (napszúrás,
hőkimerülés, hőguta) kockázata megemelkedik.
A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) Munkavédelmi Irányítási Főosztálya 2022.
június 27-én a hőségben végzett munka veszélyeivel és a szükséges megelőző intézkedésekkel
kapcsolatban felhívást (tájékoztató anyag) tett közzé a honlapján (https://mvff.munka.hu/), és
a munkahelyi klímakörnyezet munkavállalókra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzése
céljából országos munkavédelmi célvizsgálatot indított a 2022. június 27-30. közötti
időszakban.
A célvizsgálatot a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
hatósági ellenőrzési feladatot ellátó kormánytisztviselői folytatták le, akik a nyár folyamán,
hőségriasztástól függetlenül is vizsgálják a munkahelyi meleg klímakörnyezettel összefüggő
munkáltatói megelőző intézkedéseket.
A hőségriadó idején a TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya által működtetett
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálathoz beérkező jogalkalmazói kérdések, megkeresések
száma jelentősen megnőtt, amelyek megválaszolása soron kívül megtörtént.
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Ellenőrzési eredmények, adatok
Az ellenőrzések elsősorban azokra a munkahelyekre terjedtek ki, ahol a munkavállalók
fokozott hőterhelésnek, illetve az időjárás kedvezőtlen hatásainak (hőség, közvetlen
napsugárzás) voltak kitéve.
•

Szabadtéri munkahelyek, pl.:
- épület-, út-, közműépítés,
- mezőgazdasági tevékenységek (pl. zöldség-, gyümölcsszedés/-árusítás),
- fűnyírás, parkgondozás,
- csatorna karbantartás,
- őrző-védő tevékenységek.

•

Zárttéri munkahelyek, pl.:
- konyhaüzemek,
- városi személyszállítás (autóbusz vezetése),
- fémfeldolgozás, fémmegmunkálás,
- raktározás
- egészségügyi intézmények.

•
•

Ellenőrzött munkáltatók száma: 255
Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma: 116 (45,49%)

•
•

Ellenőrzött munkavállalók száma: 6505 fő
Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 1646 fő (25,30%)

A célvizsgálat során összesen 698 intézkedésre került sor, főként
megszüntetésére kötelező határozat formájában (lásd Melléklet - 1. táblázat).

hiányosság

Ellenőrzési tapasztalatok
A kormányhivatalok által megküldött jelentések szerint összességében megállapítható, hogy
az ellenőrzött munkáltatók többsége betartotta a hőségriasztással járó időszakban
szükséges, legfontosabb munkavédelmi előírásokat (védőital juttatása, pihenőidő
biztosítása), valamint a munkavállalók is tisztában voltak a hőség legfontosabb hatásaival és a
szükséges megelőző intézkedésekkel. Ez a kedvező változás feltételezhetően a korábbi
munkavédelmi ellenőrzéseknek, az egyre szélesebb körű tájékoztató munkának, illetve az
aktív médiakommunikációnak is köszönhető. Egyre több munkáltató ismeri fel, hogy
hőhullámok idején a munkabalesetek és a hőség okozta egészségkárosodások kockázata is
megemelkedik.
Az ellenőrzést végző kormánytisztviselők a célvizsgálat során összesen 116 esetben
(összesen 1646 fő munkavállalót érintően) állapították meg a munkáltatók mulasztását a
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munkahelyi meleg klímakörnyezettel összefüggésben, elsősorban a kockázatértékelés és a
munkavédelmi oktatás tekintetében.
A legjellemzőbb hiányosságok, szabálytalanságok az alábbiak voltak (lásd Melléklet - 1.
ábra):
- a kedvezőtlen klimatikus viszonyokra (hőségből adódó megterhelésekre) vonatkozó
kockázatértékelés, illetve munkavédelmi oktatás elmulasztása,
- nem megfelelő hőmérsékletű védőital juttatása,
- pihenőidő és pihenőhely biztosításával kapcsolatos szabálytalanságok,
- a védőital szabálytalan helyen (pl. veszélyes anyagok mellett) történő tárolása.
Csak ritkán fordult elő, hogy a munkáltatók nem biztosítottak védőitalt a munkavállalók
számára, de főként az építési munkahelyeken és a mezőgazdasági területeken még mindig
gyakori szabálytalanság, hogy a dolgozók nem tudják a pihenőidőt árnyékos, illetve a
környezethez képest hűvösebb körülmények között eltölteni.
Azokon a munkahelyeken, ahol a technológia jelentősebb hőexpozícióval járt (pl. gépek
beltéri hőkibocsátása, melegkonyhák üzemeltetése) a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai
fokozottan érvényesültek, ezért ezeken a munkahelyeken a munkáltatók általában nagyobb
hangsúlyt fektettek a hőterhelés idejének minimalizálására. Egyre inkább jellemző, hogy a
munkáltatók egymástól átveszik a helyes gyakorlati példákat, jó megelőzési gyakorlatokat,
amely főként az üzemek átszellőztetése, a munkaidő hűvösebb időszakra történő átszervezése,
a napárnyékolás és a pihenőhelyek kialakítása, korszerűsítése (klimatizálása) tekintetében volt
tapasztalható (lásd Példatár).
Összesen 57 műtő klimatikus feltételeinek munkavédelmi szempontú felmérése történt
meg. Az ellenőrzött műtők közül csak 2 esetben fordult elő, hogy a műtőben végzett munka
átlagos energiaigényét figyelembe véve (döntően könnyű- és közepesen nehéz fizikai munka)
nem volt biztosítva a munkavállalók számára a meleg évszakban megfelelő léghőmérséklet.
A kormányhivatalok munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormánytisztviselői az
ellenőrzések során tájékoztatással is segítették a munkáltatókat, a munkavállalókat és a
munkavédelmi képviselőket, amelynek a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére tett
hatósági intézkedésekkel együtt kiemelt szerepe lehet a hőség miatt bekövetkező
egészségkárosodások (pl. napszúrás, hőguta) és a munkabalesetek megelőzésében.

Budapest, 2022. július 20.

Technológiai és Ipari Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
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MELÉKLET

1. ábra
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1. táblázat
A célvizsgálat időszakában közigazgatási eljárásban hozott/tervezett intézkedések

1. Hiányosság
megszüntetésére
határozatok
- határozatok száma:
- ezen belüli intézkedések száma:

kötelező
116 db
504 db

2. Felfüggesztő, munkavégzéstől eltiltó döntések
- döntések száma:
- felfüggesztett tevékenységek száma:
- felfüggesztett munkaeszközök száma:
- érintett munkavállalók száma:
- eltiltott munkavállalók száma:

72 db
33 db
27 db
198 fő
64 fő

3. Figyelmeztetések
- végzések száma:
- ezen belüli intézkedések száma:
- érintett munkavállalók száma:

27 db
116 db
102 fő

4. Helyszíni bírságok
- száma:
- összege:
5. Munkavédelmi bírsághatározatok
- száma:
- összege:

1 db
10 000 Ft

5 db
524 840 Ft
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PÉLDATÁR

Pozitív példák
1.) Több építési munkahelyen klimatizált felvonulási konténerek voltak biztosítva a
munkavállalók számára.

2.)

Egy építési munkaterületen (spaletták javítása, épület-felújítás) a munkáltató
vízadagoló automatát biztosított a munkavállalók számára.
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3.) Egy vagyonvédelmi tevékenységet végző cég munkavállalói klimatizált munkahelyen
látták el feladataikat, volt ahol az ablakok hővédő fóliával voltak bevonva.
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4.) Különálló helyiségben elhelyezett ipari kemence cukrászüzemben:
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Negatív példák
1.) Egy építési munkaterületen a munkavállalók fokozott hőterhelésnek voltak kitéve a
munkájuk során. Vasbeton szerelést végeztek a munkagödörben, ahol minden irányból a
tűző napon felforrósodott betonból és fémekből eredő sugárzó hőhatással is számolni
kellett.
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2.) A munkavállalók szabadtéri munkahelyen - konyhakerti növénytermesztés keretében kéziszerszámokkal gyomnövény mentesítést (kapálás) végeztek. Nem volt biztosítva a
munkavállalók időjárás elleni védelme, az időjárás hatásai ellen védelmet nyújtó
pihenőhely, a munkavállalók számára megfelelő tisztálkodó helyen biztosított mosdás,
továbbá a védőital elfogyasztásának higiénés feltételei sem voltak megfelelőek.
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