„Rendkívüli időjárási körülmények
(III. fokú hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés”

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

a 2015. július 6-8. közötti időszakban
végzett munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól

Budapest, 2015. július 14.

Előzmények
Az egyre gyakrabban tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek egyik megnyilvánulási
formáját tapasztalhattuk a 2015. július 4-8. közötti időszakban Magyarországon is. Az eddig
mért legmagasabb hőmérsékleti értékeket megközelítő, helyenként azt meg is haladó
hőhullám kialakulásával kellett számolni.
Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján,
figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlásait 2015. július 4. (szombat)
00:00 órától 2015. július 8. (szerda) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztás rendelt el.
Az év eddigi legmelegebb periódusában az előzetes várakozásnak megfelelően jó néhány
hőmérsékleti rekord megdőlt. 2015. július 8-án az országban a legmelegebbet, 39,3 ºC-ot
Budakalászról jelentették, az eddigi rekord 1957-ben Baján volt: 39,1 ºC.
A hőség, a napsugárzás és a fizikai munka együttesen jelentős közérzet- és teljesítőképességromlás mellett leggyakrabban ájulást, napszúrást, hőpangást, hőkimerülést, hőgutát okozhat a
munkavállalóknál, de másodlagosan hozzájárulhat a balesetveszélyes helyzetek
kialakulásához is.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban:
Munkafelügyeleti Főosztály) már az idei év első hőhulláma kezdetén, 2015. június 11-én, a
várható magas napi középhőmérséklettel járó kockázatokkal és a szükséges intézkedésekkel
kapcsolatban figyelemfelhívó, tájékoztató anyagot tett közé honlapján.
Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt legmagasabb fokozatú hőségriasztásra (III. fok riadójelzés) tekintettel a munkavédelmi hatóság – figyelemmel a 2015. évi ellenőrzési
irányelvekben és hatósági ellenőrzési tervben foglaltakra – a munkahelyi klímakörnyezet
munkavállalókra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából országos
munkavédelmi akcióellenőrzést indított a 2015. július 6-8. közötti időszakban. A
Munkafelügyeleti Főosztály az akcióellenőrzés elrendelésével egyidejűleg egy újabb
közleményben hívta fel a munkáltatók figyelmét arra, hogy ebben a rendkívüli időjárási
helyzetben különösen oda kell figyelniük a munkavállalók egészségére és biztonságára.
Ellenőrzési eredmények, adatok
Az akcióellenőrzést a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi hatósági ellenőrzési
feladatot ellátó kormánytisztviselői folytatták le.
Az ellenőrzött munkahelyek, illetve tevékenységek jellemzően az alábbiak voltak, tekintettel
arra, hogy általában ezeken a munkahelyeken lehetnek leginkább kitéve a munkavállalók
fokozott hőterhelésnek, illetve az időjárás kedvezőtlen hatásainak (hőség, közvetlen
napsugárzás).
·

Szabadtéri munkahelyek:
- épület-, út-, közműépítés,
- mezőgazdasági tevékenység (pl. zöldség-, gyümölcsszedés, állattenyésztés),
- csatorna karbantartás,
- zöldterület-kezelés (pl. parkok, kertek telepítése, gondozása és fenntartása),
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-

őrző-védő tevékenységek (biztonsági szolgálatok).

·

Zárttéri munkahelyek:
- pékség, sütőipari munkahelyek,
- konyhaüzem,
- vendéglátás,
- textilipar, ruházati termékek gyártása,
- gépjárműjavítás,
- raktározás.

·
·

Ellenőrzött munkáltatók száma: 304
Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma: 81 (26,64%)

·
·

Ellenőrzött munkavállalók száma: 4205 fő
Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 1075 fő (25,56%)

·

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzésével kapcsolatos, kivizsgált
panaszok és közérdekű bejelentések száma: 43
Ebből:
a) megalapozott: 19
b) nem megalapozott: 24

Az akcióellenőrzés időszakában a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzésével
kapcsolatos, közigazgatási eljárásban hozott/tervezett intézkedések:
1. Hiányosság megszüntetését előíró határozatok
- Határozatok száma:
- Ezen belüli intézkedések száma:

78 db
124 db

2. Felfüggesztő határozatok
- Határozatok száma:
- Felfüggesztett tevékenységek száma:
- Érintett munkavállalók száma:

11 db
12 db
37 fő

3. Foglalkoztatástól eltiltó határozatok
- Határozatok száma:
- Eltiltott munkavállalók száma:

3 db
31 fő

4. Figyelemfelhívások
- Figyelemfelhívások száma:

8 db

Az akcióellenőrzés során munkavédelmi bírság kiszabását megalapozó szabálytalanságot, a
munkavállalók egészségét és testi épségét súlyosan veszélyeztető munkakörülmények közötti
foglalkoztatást nem tártak fel az ellenőrzésben részt vevő kormánytisztviselők.
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Ellenőrzési tapasztalatok
A kormányhivatalok által megküldött jelentések szerint összességében megállapítható, hogy
az ellenőrzött munkáltatók felkészültek a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzését
szolgáló intézkedésekre, és egyre ritkábban fordul elő olyan eset, hogy figyelmen kívül
hagyják a hőségriasztás idején előírt munkavédelmi kötelezettségeiket. 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 ellenőrzött munkáltatók többsége (73,36%-a) eleget tett a klímakörnyezet kedvezőtlen
hatásainak megelőzésére szolgáló munkavédelmi előírásoknak, ugyanakkor az
akcióellenőrzés számos munkavédelmi hiányosságra, illetve szabálytalanságra is felhívta a
figyelmet.
Az ellenőrzést végző kormánytisztviselők a 3 nap alatt összesen 130 esetben állapították meg
a munkáltatók mulasztását a munkahelyi meleg klímakörnyezettel összefüggésben.
Az alábbi ábrán látható a feltárt szabálytalanságok megoszlása.
1. ábra

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint csak ritkán fordult elő (összesen 5 esetben), hogy a
munkáltatók nem biztosítottak védőitalt munkavállalóik számára, ugyanakkor a
folyadékveszteség pótlására biztosított ivóvíz hőmérséklete gyakran nem volt megfelelő,
mivel hűtéséről nem gondoskodtak, amely főként a vezetékes ivóvízellátással nem rendelkező
szabadtéri munkahelyeken (pl. mezőgazdasági munkák, fűnyírás, parkgondozás) volt
jellemző. Ez utóbbi szabálytalanság az ellenőrzött munkáltatók 6,3%-át érintette (2. ábra).
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Az 1-2. ábrákon látható, hogy a leggyakoribb mulasztás a védőital elfogyasztásához
szükséges ivópohár hiánya volt, de általában – főként építési munkahelyeken – egyéni
fogyasztásra, palackozott ivóvíz került kiadásra a munkavállalók számára. A munkáltatók
többsége a megfelelő hőmérsékletű védőitalt az építési munkaterületeken kihelyezett
konténerben elhelyezett hűtőszekrényben, vagy hűtőtáskában tárolta. A gépiparban azonban
előfordult az a szabálytalan gyakorlat, hogy a palackozott ivóvizet veszélyes anyagokat
tartalmazó edények közvetlen közelében tárolták, amely a munkáltatók 1,3%-át érintette (2.
ábra).
2. ábra

A telepített (zárttéri) munkahelyeken egyre gyakoribb, hogy a hálózati ivóvíz használat
mellett hűtött, ingyenesen hozzáférhető ital-automaták, szódavíz ballonok is elhelyezésre
kerülnek.
Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a munkáltatók túlnyomó többsége biztosította a
munkavállalói számára a szükséges pihenőidőt, az ezzel összefüggő szabálytalanság
mindössze 5 esetben (a munkáltatók 1,6%-ánál) fordult elő (3. ábra).
Az ellenőrzött munkáltatók a déli órákban gyakrabban tartottak munkaszünetet, voltak olyan
munkáltatók is, akik a munka átszervezésével csökkentették a munkavállalók megterhelését
(pl. a munkát 06 órakor kezdték, és 11 órakor befejezték a nagy hőség miatt; a fűnyírást a
hőhatás szempontjából kritikus időszakban – 11-15 óra között – árnyékos munkaterületen, a
fák alatt végezték a dolgozók).
A kormányhivatalok jelentései szerint a „START-mezőgazdasági közmunka program”
keretében foglalkoztatottak esetében, több munkahelyen a rendkívüli hőségre való tekintettel
a munkakezdés idejét reggel 8:00-ról, 6:00-ra módosították, így a délutáni hőségben már nem
történt munkavégzés.
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Zárttéri munkahelyeken – pl. a feldolgozóiparban –, ahol a pihenőidők óránkénti kiadására
nem volt mindig lehetőség a technológia miatt, a munkáltatók általában nagy gondot
fordítottak a munkavállalók egészségének a megőrzésére hosszabb munkaközi szünetek
beiktatásával, megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű védőital juttatásával, valamint a
pihenőhelyek klimatizálásával, komfortossá tételével.
Azokon a munkahelyeken azonban, ahol a levegő áramlása és a megfelelő légcsere nem volt
biztosítva vagy a technológia jelentősebb hőexpozícióval járt (pl. hegesztési munkák, gépek
beltéri hőkibocsátása) a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai fokozottan érvényesültek.
Ezekben az esetekben – különösen hőségriasztás idején – kiemelten fontos a fenti
munkaszervezési intézkedések megtétele, a hőexpozíció időtartamának csökkentése, azonban
ezt a munkáltatók gyakran elmulasztották.
A munkáltatók a szabadban végzett munkáknál a dolgozókat érő szélsőséges klimatikus
hatások megelőzése érdekében pihenőhelyet, napárnyékot, hűsülésre alkalmas helyet
általában kialakítottak, igyekeztek a tűző napon felmelegedett tárgyak, munkaeszközök
érintéséből adódó balesetveszélyes helyzetek megelőzésére is nagy figyelmet fordítani.
Egyre több munkahelyen biztosítanak olyan pihenő konténert, amely légkondicionáló
berendezéssel is rendelkezik, de még mindig előfordul, hogy a munkavállalók nem tudják a
pihenőidőt árnyékos, illetve a környezethez képest hűvösebb körülmények között eltölteni (a
szabálytalansággal érintett munkáltatók aránya: 2,3%, 3. ábra).
A mezőgazdasági munkavégzés körülményeit kedvezően befolyásolja az, hogy ma már a
korszerű munkagépek (pl. gabonabetakarító kombájnok) vezetőfülkéje légkondicionált.
3. ábra
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Jellemző hiányosság volt, hogy ellenőrzött kockázatértékelési dokumentumok nem tértek ki a
klímakörnyezet munkavállalókra gyakorolt kedvezőtlen hatásaira, egészségkárosító
kockázataira, illetve a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának veszélyeire. Ezekben az
esetekben általában hiányoztak a munkavédelmi oktatási tematikából a hőártalmak
megelőzését szolgáló ismeretek is. Ez a mulasztás – a munkáltatók 11,2%-át érintően – az
összes szabálytalanság több mint 1/4-ét (26%) tette ki (1. és 3. ábra). Ugyanakkor voltak
olyan munkáltatók is, akik a munkavédelmi oktatási tematikába beépítették a
Munkafelügyeleti Főosztály honlapján a hőségriasztás idején közzétett tájékoztató anyagokat,
közleménybe foglalt ajánlásokat is.
A fentiekben felsorolt hiányosságok ellenére az ellenőrzött munkáltatók túlnyomó többsége
betartotta a hőségriasztás, illetve hőségriadó idején szükséges legfontosabb munkavédelmi
előírásokat és a munkavállalók is tisztában voltak a hőség főbb egészségi hatásaival és a
szükséges megelőző intézkedésekkel.
Összefoglalás
Az akcióellenőrzés tapasztalatait összefoglalva megállapítható, hogy az ellenőrzött
munkáltatók többsége felkészült a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzését
szolgáló intézkedésekre, és egyre ritkábban fordul elő olyan eset, hogy figyelmen kívül
hagyják a hőségriasztás idején előírt munkavédelmi kötelezettségeiket.
Az akcióellenőrzés eredményesnek tekinthető, mivel számos munkavédelmi hiányosságra,
illetve szabálytalanságra is felhívta a figyelmet, amelyek felszámolására az I. fokú
munkavédelmi hatóság a szükséges intézkedéseket megtette.
A kormánytisztviselők 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, 2015. július 14.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
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PÉLDATÁR
Pozitív példák
1.)

Az ellenőrzött mezőgazdasági munka (aratás) során klimatizált munkagépeket
használtak, a munkavállalók részére palackos, hűtött ásványvizet biztosítottak. A
rakodógépen dolgozók esetében árnyékos területen kialakított pihenőhely állt
rendelkezésre, a pihenőidő hossza meghaladta az előírt óránkénti 10 percet.

2.)

Árnyékos pihenőhelyet és hűtött ivóvizet biztosítottak
a mezőgazdasági munkát végzők számára

3.)

A gyümölcsösben 2 fő munkavállaló gyümölcsszedést és damilos fűkaszával a fák
környezetének kaszálását végezte, 1 fő gyümölcseladóként dolgozott. A közvetlen
napsugárzástól védett, árnyékos pihenőhely a válogatóhelyen, illetve a gyümölcsös
területén felállított sátornál volt kialakítva. Hűtött védőitalt biztosítottak, pihenőidőt
kb. háromnegyed óránként tartottak. A munkaidőt reggel 6 órától 13 óráig határozták
meg a hőségriadó napjaira.

4.)

Az ellenőrzött autóipari alkatrészeket gyártó cég üzemcsarnoka lapos tetős, minimális
szigeteléssel rendelkezik, így az épület könnyen átmelegedik és a technológia
(hegesztés) is jelentős hőfelszabadulással jár. Reggel 9 órakor a hőmérséklet ezeken a
területeken már meghaladta a 32 ºC-ot. A munkáltató már a hőségriadót megelőző
héten elrendelte az óránkénti pihenőidő megtartását.
A munkaállomásokon
ventilátorok vannak felszerelve, megfelelő klimatizált pihenőhely biztosított a
munkavállalók számára. A csarnokokba további szódaautomatákat telepítettek,
melyeket a dolgozók megkötés nélkül használhatnak.

5.)

Egy ivóvíz hálózat rekonstrukcióját végző munkáltató a hőség munkavállalókra
gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából minden szabadtéri
tevékenységet felfüggesztett a hőségriadó idejére, mivel a dolgozók tartósan közvetlen
napsugárzás hatásának lehettek kitéve.
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6.)

Az ellenőrzött munkáltató 18 fő munkavállalóval építési állványról homlokzati
hőszigetelést, glettelést, festést végzett. Megfelelő mennyiségű, hűtött palackozott
ásványvizet biztosított a dolgozóknak, az óránkénti pihenőidők eltöltésére az időjárás
hatásaitól védett pihenőhely állt rendelkezésre. A munkavállalók tisztában voltak a
hőségriasztás idején végzett munkavégzés kockázataival, erről a munkáltató
megelőzően tájékoztatta Őket.

7.)

Az egyik építkezésen jól láthatóan megkülönböztetett
védősisakkal látták el az elsősegélynyújtásra kijelölt munkavállalót.

Negatív példák
1.)

Az ellenőrzött munkáltató 4 fő munkavállalóval kommunális és papírhulladék
kezelését végezte a telephelyén. Az üzemekből kiszállított papír és kommunális
hulladék válogatását szabadtéren végezték, majd a tömörítő csarnokban lévő gépeken
tömörítették. Az ellenőrzéskor a csarnokban 35,1 ºC volt a hőmérséklet, a szabadtéren
árnyékolás nem volt. A munkáltató a hőségriadóra vonatkozóan külön intézkedéseket
nem hozott. A védőital – palackos ásványvíz – rendelkezésre állt, de hűtése nem volt
megoldott. Klimatizált pihenőhely nem lett kialakítva, a csarnokban felállított
ventilátor előtt lehetett pihenni.

2.)

Egy salakfeldolgozást végző cég 6 fő munkavállalója szabadtéren dolgozott, a
munkaterületen daruzási munkálatokat is végeztek. A híddaru fülkéjéből a
klímaberendezést meghibásodás miatt kiszerelték, a daruvezető részére az óránkénti
pihenőidő nem volt biztosítva. A darut nem hagyta el, az ivóvizet 2 literes műanyag
palackban vitte fel a darura, amelynek hűtése nem volt megoldva. A talajszinten
dolgozó 5 fő munkavállaló részére klimatizált pihenőhely, hűtött ivóvíz az üzemi
épületben rendelkezésre állt.

9

A darufülkében hűtés nélkül tárolt ivóvíz

3.)

Hűtés nélkül tárolt palackozott ásványvíz az építési munkaterületen

4.)

Egy távfűtő rendszerek javítását végző cég munkavállalói számára a hőközpontban
jelöltek ki pihenőhelyet, amely a folyamatos melegvíz szolgáltatás miatti technológiai
hőterhelés következtében a nyári időszakban sem megfelelő erre a célra.

5.)

A kis alapterületű fagylaltozóban a munkahelyi hőmérséklet 40 ºC volt. Az előkészítő,tároló- és kiszolgáló területen összesen 9 db hűtőgép üzemelt, hőleadásuk a
helyiségen belül történt. A helyiségnek a bejáraton kívül más szellőzési lehetősége
nem volt, így az üzletben állt a „forró levegő”. Az alkalmazott részére pihenési
lehetőséget, óránkénti szünetet a munkáltató nem biztosított.

6.)

A munkavállalók belvízcsatorna tisztítást és a csatornapart fű- és gyomkaszálását
végezték. A munkáltató nem biztosított számukra megfelelő mennyiségű védőitalt, a
reggel kiosztott ásványvizes palackok kiürültek, de pótlásukról nem gondoskodott.

7.)

A zöldterület-kezelést (pl. parkok, kertek telepítése, gondozása és fenntartása) végző
munkavállalóknak – védőital hiányában – csak a szabadtéri munkaterületekről kb.
300-900 m távolságban lévő közkutakon volt lehetősége ivóvíz vételezésre. A
közkutakat a munkavállalók saját kerékpárjaikkal közlekedve érték el.
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