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A KORMÁNY MEGTÁRGYALTA ÉS JÓVÁHAGYTA
A MUNKAVÉDELEM NEMZETI POLITIKÁJÁT

TARTALOM

A Kormány a munkakörülmények fejlesztése, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a munkavédelem nemzeti
politikáját az október 5-i Kormányülésen megtárgyalta és jóváhagyta. Magyarországon eddig mindössze egy alkalommal határozták meg korábban
a munkavédelmi politikát, a munkavédelem országos programjáról szóló
20/2001. (III. 30.) OGY határozatban, de akkor csak részben valósult meg.
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MUNKAVÉDELEM A BÍRÓSÁGI ÍTÉLKEZÉS TÜKRÉBEN
Jelen jogeset-tanulmányban két megyei közigazgatási és munkaügyi bírósági ítéletet elemzünk. Az esettanulmányok a munkavédelmi döntések bizonyítottsága,
a tényállás kellő tisztázása kérdéskörében (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 50. § bekezdéseiben
foglaltak értelmezése tárgyában) tartalmaz információkat különös tekintettel a
munkabalesetek vizsgálatára.

MUNKAVÉDELEM ANNO EXTRA
Szántó Menyhért (1931): A munkabírás védelme, A Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség kiadványai, Budapest
„Az élet a legnagyobb érték. Aminek értéket tulajdonitunk, azt abból a
szempontból becsüljük, mennyivel szolgálja az életünket, mennyivel teszi azt
elviselhetőbbé, kellemesebbé, örömökben gazdagabbá. Akit szeretünk, akinek
a társasága, vonzalma és szeretete nélkül életünket hiányosnak éreznők, annak
az élete is megbecsülhetetlen érték a számunkra. Olyan értékek ezek, amik fölülmulják a földi javakat, és gondolkozásunkat az eszményiség, a halhatatlanság
körébe emelik. Van azonban az emberi életnek gyakorlati jelentősége is, amit a
számok mérlegén lehet vizsgálni és aszerint többre vagy kevesebbre becsülni.
Mellőzzük ez egyszer az élet magasabb rendü megbecsülését, maradjunk a földi
lét gyakorlati szemléleténél és vizsgáljuk ebből a szempontból: mi az értéke az
emberi életnek?”

ÓLOM- ÉS VEGYÜLETEI ÁLTAL OKOZOTT
FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESET VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE
2015. május 18. napján ólom- és vegyületei által okozott fokozott expozíciós
eset bejelentése érkezett a munkavédelmi hatósághoz a munkáltató foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásának orvosától. A bejelentés értelmében
a 36 éves férfi kerámiakészítő munkavállalónál vérólom vizsgálatot megelőző
ZP (cink-protoporfirin) vizsgálat zajlott, amelynek értéke a megengedett értéket meghaladta (101 µmol/mol hem), így sor került a vérólom vizsgálatára is,
amely a biológiai határértéket meghaladó 2,08 µmol/liter koncentráció értéket adott, szemben az 1,9 µmol/liter határértékkel.

ESETTANULMÁNYOK
Az emberi mulasztás,a munkavédelmi előírások megszegése, nem kellő alaposság
a munkavégzés során sorolhatóak azon okok közé, amelyek sajnos sokszor halálos
végkimenetelű munkabalesetekhez vezetnek. A cikk megtörtént munkabalesetekkel ismeretet.
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