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Az előzetes bejelentéssel történő munkavédelmi hatósági ellenőrzés (EE)
CÉLJA
Az előzetes bejelentéssel történő munkavédelmi hatósági ellenőrzés (a továbbiakban
EE) átfogó (komplex) jellegű. Célja, hogy vizsgálja a munkáltatónál a munkavédelmi
rendszerek működését, hatékonyságát és eredményeit, valamint a munkáltató
felelősségi körébe tartozó követelmények megvalósulását.
A munkahelyen veszélyt jelentő konkrét hiányosságok feltárására és
megszüntetésére irányul, valamint az átfogó ellenőrzés keretében az érintett
munkáltatóknál felmérésre kerül az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényre juttatása.
Az EE lefolytatásának egységes gyakorlatát Nemzetgazdasági Minisztérium
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára
által kiadott szabályozási
dokumentum, az előzetes bejelentéssel történő munkavédelmi hatósági ellenőrzések
eljárási rendjéről szóló NGM/12998/2015 számú módszertani útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) biztosítja.
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A munkáltató kiválasztásának, az ellenőrzés lefolytatásának legfőbb szempontjai
 Az EE elrendelése a területi munkavédelmi hatóság vezetőjének hatáskörébe tartozik.
 Az EE alkalmazása elsősorban olyan, legalább 10 fő munkavállalót foglalkoztató
munkáltatónál indokolt, amely az I. és II. veszélyességi osztályba tartozik, vagy ahol súlyos
munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós eset fordult elő és a
munkáltató mulasztása közrehatott mindezek bekövetkezésében. Az EE alkalmazására a
munkáltató legelső ellenőrzésekor csak kivételesen indokolt esetben (pl. súlyos munkabaleset
bekövetkezésekor) kerülhet sor.
 Az EE-ről a területi munkavédelmi hatóság vezetője az ellenőrzés előtt legalább egy
hónappal írásban értesíti az érintett munkáltató vezetőjét, - kivéve a súlyos munkabalesetet,
foglalkozási megbetegedést vagy fokozott expozíciós eseteket, mely esetekben a hatósági
kivizsgálás, ellenőrzés megkezdésével egy időben kerül sor a munkáltató tájékoztatásra.
 A bejelentés tartalmazza, hogy átfogó ellenőrzésre kerül sor, amely egyfelől a munkavédelmi
rendszer működését, hatékonyságát és eredményeit, másfelől a munkáltatóra háruló konkrét
munkavédelmi követelmények megvalósítását vizsgálja.
 Az EE eredményességének feltétele, hogy az ellenőrzést az érintett munkáltató tevékenységi
köréhez és foglalkoztatotti létszámához igazodó számú, és annak megfelelő szakmai
összetételű csoport végezze. A területi munkavédelmi hatóság vezetője az ellenőrzést végző
kormánytisztviselői létszámot és az összetételt úgy határozza meg, hogy az EE csak
kivételesen bonyolult esetben vegyen igénybe 1 hétnél hosszabb időtartamot, de 2 héten
belül minden esetben befejezésre kerüljön.
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A munkáltató együttműködése
Az ellenőrzés eredményességéhez nagyban hozzájárul, ha a munkáltató
személyesen, vagy intézkedésre jogosult képviselője, munkavédelmi szakembere,
valamint ha van, a munkavédelmi képviselő egyidejű részvételét biztosítja.
Az ellenőrzés meggyorsítása érdekében az eljáró területi hatóság a munkáltató
részére 1 hónappal korábban megküldött értesítésében kéri az alábbi iratokat
előkészíteni:

 a munkavédelmi belső szabályozás,
 a kockázatértékelés (minden szükséges esetben a mennyiségi meghatározást
igazoló mérési jegyzőkönyvek),
 a munkavállalók foglalkoztatásának módjára, munkavégzésre irányuló jogviszony
(munkaviszony) megállapítására vonatkozó dokumentációk,
 az orvosi vizsgálatok rendjének írásos szabályozása,
 a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának igazolásai, a munkavállalókat
érő expozíciók függvényében vezetett nyilvántartások,
 a munkavédelmi hatóság tájékoztatására történő előzetes bejelentési
kötelezettségek teljesítésének igazolásai,
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A munkáltató együttműködése











a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítás,
az üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat,
a munkavédelmi üzembe helyezés,
az újraindítás elrendelése (releváns esetben)
a soron kívüli felülvizsgálat (releváns esetben)
az időszakos biztonsági felülvizsgálat,
a villamos biztonságtechnikai vizsgálat,
az egyéni védőeszközök juttatási rendje,
a munkavédelmi oktatás, valamint
a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek
kivizsgálásának, jelentésének, nyilvántartásának dokumentumait.
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Az EE legfőbb témakörei
 A munkavégzés tárgyi feltételeire, azok biztonságos kialakítására,
 A foglalkoztatás személyi feltételeinek meglétére;
 A munkafolyamatokra-, technológiákra-, anyagokra vonatkozó követelmények
teljesülésére,
 A munkaeszközök megfelelőségére, létesítési-, használatbavételi követelmények
érvényesülésére, a munkavédelmi üzembe helyezések, újraindítások és azt
megelőző munkavédelmi szempontú előzetes, és ellenőrző vizsgálatokra, időszakos
biztonsági, valamint a szükség szerinti soron kívüli felülvizsgálatokra.
 A munkaeszközök biztonságos üzemeltetési követelményeinek megvalósulására,
a karbantartásra vonatkozó előírások betartására.
 A munkahelyi kockázatértékelések vizsgálatára,
 A munkáltató által végzett munkavédelmi ellenőrzés hatékonyságára, megelőzési
stratégia meglétére.
 A megfelelő egyéni védőeszközök biztosítására, alkalmazására;
 A munkavédelmi oktatásokra, a képzésekre, továbbképzésekre;
 A munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós
esetekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;
 A munkavédelmi képviselő(k) helyzetére;
 A munkavédelmi feladatok és FESZ ellátásának módjára és végzett
tevékenységére;
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A lefolytatott ellenőrzés lezárásának szempontjai
 Hiányosságok feltárása esetén, indokolt esetben az ellenőrzést végző közigazgatási hatósági hatáskörben – intézkedéseket tesz.
 Az eljáró hatóság az EE során értékeli, hogy az érintett munkáltatónál tapasztaltak
alapján számítani lehet-e a megfelelő munkavédelmi színvonal tartós, hosszú távú
fennmaradására, és a hiányosságok folyamatos kiküszöbölésével, a tervezett
fejlesztéssel várható-e a munkavédelem magasabb szintre emelése.
 A lefolytatott ellenőrzésről a hatóság összefoglalót készít, melyben részletezi az
ellenőrzés tapasztalatait, és értékelését.
 Az érintett munkáltató vezetőjével vagy képviselőjével az összefoglalóban
részletezett tapasztalatok ismertetésére, a területi munkavédelmi hatóság
vezetője, és az ellenőrzésben részt vevő ügygazda kormánytisztviselő részvételével
megtartott személyes megbeszélésen kerül sor.
 A vizsgálat lezárását követő 30 napon belül a területi munkavédelmi hatóság
megküldi a szakmai szervezeti egységnek az EE-ről készült összefoglalót, a
munkáltató részére megküldött értesítő levelet, valamint a vizsgálat során
kiadmányozott
közigazgatási
döntéseket
és
egyéb
dokumentumokat
(jegyzőkönyveket, fényképfelvételeket, az ügy megítélése szempontjából szükséges
iratokat).
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2016. évi EE tapasztalatai
A területi munkavédelmi hatóságok kormánytisztviselői 2016. évben
28 munkáltató EE-s ellenőrzését végezték el.
 A helyszíni ellenőrzésben 9 esetben vett részt munkavédelmi képviselő.
 A munkáltató kiválasztását a területi munkavédelmi hatóság jellemzően a
Útmutatóban foglaltak figyelembevételével választotta ki. Az iratanyagok alapján a
kiválasztott munkáltatóknál indokolt volt az EE ellenőrzés elrendelése.
 Az ellenőrzést végző munkavédelmi ellenőrzési feladatokat ellátó kormánytisztviselői
létszám megfelelően került meghatározásra, így jellemzően az ellenőrzés 1 hétnél
hosszabb időtartamot nem vett igénybe. Az ellenőrzött munkáltatóknál komplex
(munkabiztonsági és munkaegészségügyi) ellenőrzés valósult meg.
 Összességében, az I. fokú hatóságok
az EE ellenőrzés célkitűzéseinek
megfelelően, eredményes ellenőrzést folytattak le a munkáltatóknál.
 A feltárt szabálytalanságok, és az intézkedések alapján az EE ellenőrzések a
munkáltatónál indokoltak, és eredményesek voltak. A átfogó ellenőrzés nyomán az
érintett munkáltatónál számítani lehet a megfelelő munkavédelmi színvonal
tartós, hosszú távú fennmaradására, és a hiányosságok folyamatos
kiküszöbölésével várható a munkahelyi biztonság magasabb szintre emelése.
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EE területi megoszlása
Veszprém 1

Főváros 3

Zala 1

Vas 1

Baranya 1
Bács 1
Békés 1

Tolna 1

Borsod 2

Szolnok 2
Szabolcs 1

Fejér 1
Győr 1
Somogy 2

Hajdú 2
Pest 3

Heves 1
Nógrád 1

Komárom 2
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Érintett munkáltatók szakágazat szerinti megoszlása

11 munkahely

6 munkahely
3 munkahely

Fémszerkezet, fémtermék gyártás, fémmegmunkáláshoz kapcsolódó
tevékenységek,
Műanyag termék gyártás,
Élelmiszer ipari termék előállítás, gabona, malomipari tevékenységek,

1 - 1 munkahely került ellenőrzésre síküveg-, olaj-, fűrészárú-, mezőgazdasági vegyi
termék-, háztartási eü. papírtermék-, lábbeli gyártás,
továbbá textil fonás, nem veszélyes hulladék gyűjtés, közlekedési
eszköz javítás szakágazatokhoz tartozó munkáltatóknál.
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EE intézkedések száma szerinti megoszlása
Felhívás hiánypótlásra

Hiányosság megszüntető intézkedések
Munkavégzéstől eltiltó intézkedések

2

712
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Tevékenységet felfüggesztő intézkedések

115

Működést, használatot felfüggesztő intézkedések

120

Munkavédelmi bírság
Munkavédelmi intézkedések száma összesen:

1
960
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Hiányosság megszüntető 712 db intézkedés
Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya (84)
Figyelmeztető-, és funkció jelölések hiánya (55)
Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok
megszegése (43)
Elhelyezés, telepítés rögzítés (32)
Közlekedési útvonalak kialakítása, állapota (benne nyílászárók); Létesítmények érintésvédelme; Villamos
hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, elhelyezés (23 - 23)
Botlás- elesés és elcsúszás veszély; Munkavédelmi ismeretek hiánya; Biztonsági és egészségvédelmi jelek
hiánya, állapota; Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya (22 – 22)
Tárolóterületekkel kapcsolatos hiányosságok (zárt, szabadtéri, tároló állványok is); Emelőgép üzemeltetési
szabályainak megszegése; Létesítmények energia ellátásával összefüggő biztonságtechnikai hiányosságok
(villamos, gáz, stb.); Tartalmilag rossz vagy hiányos kockázatértékelés veszélyes munkafolyamatoknál,
technológiánál, munkaeszköznél tevékenységnél; Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése
(17-18)
Emelőgéphez kapcsolódó dokumentációk hiánya vagy nem megfelelő tartalma; Munkavédelmi üzembe helyezés
elmulasztása; Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos szabályok megszegése; Egyéb munkahelyi zaj
expozícióval összefüggő szabályok megszegése; Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására,
feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok megszegése (11-12)
Egyéb, a munkavállalók biztonságával, egészségvédelmével összefüggő előírások megszegése; Munkaeszköz
magyar nyelvű kezelés (használati), karbantartási utasítás hiánya vagy nem megfelelő tartalma; munkavédelmi
tematika hiánya, tartalmi hiányossága; Biztonságos mozgástér, kezelő- és karbantartási tér hiánya (8-9)
Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök előzetes illetve időszakos ellenőrzésének, felülvizsgálatának
elmaradása, Létesítmény, munkaterület nem megfelelő állapota; Beszállással végzett munkák veszélyei ; Kijelölés,
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megbízás, utasítás hiánya;

Működést, használatot felfüggesztő intézkedések 120 db
Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági
30
berendezés, stb..)
Védőberendezések működésképtelensége, hiánya
18
Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya
13
Nem megfelelő védelmi képességű védőeszköz (sérült, elhasználódott, szennyezet, lejárt
13
felhasználhatósági idejű, stb.)
Munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is)
10
Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó
7
szabályok megszegése
Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, elhelyezés
7
Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése
6
Emelőgépek és teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatának elmulasztása
3
Be- és leesési veszély, Létesítmények érintésvédelme; Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos
2-2
szabályok megszegése
Egyéni védőeszköz ártalmassága vagy konstrukciós hibája; Elhelyezés, telepítés rögzítés;
Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének,
jelölésének szabályai megszegése; Különleges megelőző és védő intézkedésekre vonatkozó
1-1
szabályok megszegése; Létesítmények energia ellátásával összefüggő biztonságtechnikai
hiányosságok (villamos, gáz, stb.); Munkaeszköz biztonságának konstrukciós vagy kivitelezési
hibája;
13

Tevékenységet felfüggesztő intézkedések 115 db
Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos
szabályok megszegése
Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés,
stb..)
Elhelyezés, telepítés rögzítés
Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok
megszegése
Munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is)
Tárolóterületekkel kapcsolatos hiányosságok (zárt, szabadtéri, tároló állványok is)
Be- és leesési veszély; Egyéni védőeszköz használatának elmulasztása; Létesítmények
érintésvédelme
Botlás- elesés és elcsúszás veszély; Egyéni védőeszköz biztosításának hiánya; Emelőgép
üzemeltetési szabályainak megszegése;
Biztonsági és egészségvédelmi jelek hiánya, állapota; Munkavégzés hatókörében tartózkodók
védelme; Szállítással, rakodással, anyagmozgatással kapcsolatos szabályok megszegése
Egyéni védőeszköz ártalmassága vagy konstrukciós hibája; Védőberendezések
működésképtelensége, hiánya; Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai
Egyéb, a munkavállalók biztonságával, egészségvédelmével összefüggő előírások megszegése;
Kijelölés, megbízás, utasítás hiánya; Közlekedési útvonalak kialakítása, állapota; Létesítmény,
munkaterület nem megfelelő állapota; Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya;
Nem megfelelő védelmi képességű védőeszköz (sérült, elhasználódott, szennyezet, lejárt
felhasználhatósági idejű, stb.); Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos szabályok megszegése

18
12
9
9
8
6
5-5
4-4
3-3
2-2

1-1
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Munkavégzéstől eltiltó 10 db intézkedés

Egyéni védőeszköz használatának elmulasztása

4

Érvényes előzetes munkaköri alkalmassági vélemény hiánya

3

Szakképzettség (kezelői jogosultság) hiánya

2

Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével
kapcsolatos szabályok megszegése

1
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Munkavédelmi bírság
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzött munkahelyen műgyantából és
üvegszálból különféle profilú kompozit termékeket készítenek folyamatos üzemű
gépsorokon négy műszakban. A műgyanta egyik összetevője a sztirol, szerves
oldószer, határértékkel szabályozott veszélyes vegyi anyag.
A határértékkel szabályozott veszélyes vegyi anyag hatásának kitett munkavállalók
biológiai monitorozása kötelező.
A munkáltató elkészítette az expozíciós listát és kötelezően előírta az évenkénti BEM
vizsgálatokat. Az expozíciós listán szereplő munkavállalók közül 9 fő esetében nem
gondoskodott a biológiai monitoring vizsgálat elvégzéséről, ezeket a
munkavállalókat tevékenységük során határértékkel szabályozott veszélyes vegyi
anyag expozíciójának tették ki.
Ezzel súlyosan veszélyeztették az alább felsorolt munkavállalók egészségét, testi
épségét, ezért a területi I. fokú munkavédelmi hatóság a szabálytalanságot elkövető
munkáltató 1. 620.000 Ft összegű bírsággal sújtotta.
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Összefoglalva









Munkáltató kiválasztás
Értesítés
Felkészülés
Ellenőrzés
Intézkedések
Tapasztalatok megvitatása
Szakmai kontroll
BIZALOM, MEGELŐZÉS
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

