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Az előadással érintett fontosabb jogszabályok

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet (Rendelet)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.)

A kis- és középvállalkozásokról,  fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény (KKVtv.) 



A munkavédelmi norma fogalma

Munkavédelmi norma fogalma: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény 11. § és 12. §-ában meghatározott munkavédelemre vonatkozó 

szabályok [Rendelet 2. § d) pont; az értelmező rendelkezést nem az Mvt. 
tartalmazza!]

Az Mvt. 11-12. §-a alapján munkavédelmi normát tartalmaz:

- maga az Mvt.

- az Mvt. végrehajtási rendeletei [pl. 5/1993. MüM rendelet, 50/1999. EüM 

rendelet, 14/2004. FMM rendelet]

- egyes veszélyes tevékenységre vonatkozó szabályzatok [pl. bányabiztonsági 

szabályzatok]

- a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány (ekvivalencia igazolása 

tekintetében)

- munkáltató munkavédelemre vonatkozó rendelkezése (belső utasítások 

megszegése is maga után vonja a jogkövetkezmények alkalmazását!)

A munkavédelmi bírság alkalmazását a munkavédelmi norma megsértése 

alapozza meg, azonban nem minden normasértés alapján van helye bírság 

kiszabásának!



A munkavédelmi bírság alkalmazásának kötelező esete az Mvt. 
alapján I. 

Az Mvt. zsinórmértékei (a munkáltatói felelősséget megalapozó alaptételek):

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés

követelményeinek megvalósításáért. [Mvt. 2. § (2)]

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei 

megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a 

munkáltató határozza meg. [Mvt. 2. § (3)]

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését 

elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan 

veszélyeztető munkáltatóval vagy az összehangolási kötelezettség megvalósításáért 

felelős személlyel vagy szervezettel szemben.

Bírság alkalmazási kötelezettség csak súlyos veszélyeztetés megvalósulása 

estén áll fenn.



A munkavédelmi bírság alkalmazásának kötelező esete az Mvt. 
alapján II.

Munkáltatói mulasztás: minden olyan magatartás, ami a munkáltató 

munkavédelmi kötelezettségeinek [Mvt. 2. § (2)-(3)] elmaradását eredményezi (pl. 

üzemi utasítások elkészítésének elmulasztása, oktatások elmulasztása, egyéni 

védőeszköz használata hiányának eltűrése).

Súlyos veszélyeztetés: amelyet jogszabály annak minősít (Mvt.!), továbbá amely a 

baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és amelynél 

a nagymértékű károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset, 

foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció. [és: konjunktív feltétel]

Munkáltatói mulasztás és annak következtében előálló súlyos veszélyeztetés 

valósul meg (ok-okozati összefüggés áll fenn a mulasztás és a veszélyeztetés

között)!

Nem kell a baleset, betegség bekövetkezése a tényállás megvalósulásához!



A súlyos veszélyeztetés törvényi tényállásai az Mvt.-ben 

- munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása

- időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása

- soron kívüli ellenőrzés elmulasztása

kockázatértékelés elmulasztása:

- legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint

- az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban 
előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges 
expozícióbecslés/mérés hiányában

- a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya

- az összehangolási kötelezettség elmulasztása

- a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban 
végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás 
elmulasztása

- a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése

- a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás

- a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

A jogalkotó meghatározta azokat a tényállásokat, amelyek esetében ex lege fennáll a súlyos 

veszélyeztetés. Elegendő a tényállás megvalósulását bizonyítani a bírság alkalmazásához.

Nem taxatív (zárt) a felsorolás („veszélyezteti különösen ”).



A KKV-kre vonatkozó sajátos szabályozás I. 

KKVtv. 12/A. § (1) A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és 

középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - az 

adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények 

ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést 

alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 94. § (1) 

bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét.

(2) Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha

a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet.

Ket. 94. § (1) bekezdés a) pont: a feltért jogsértés további hatósági eljárás nélkül 

orvosolható; figyelmeztetés a jogsértésre, kötelezés a megszüntetésére (min. 20 

napos határidő), nem teljesítés esetére jogkövetkezmény kilátásba helyezése.

Korábbi szabályozásban (2014. 01.13-ig): „ bírság kiszabásának alapjául szolgáló 

tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen

veszélybe” . [A Rendelet meghatározta közvetlen veszélyeztetés fogalmát.]



A KKV-kre vonatkozó sajátos szabályozás II.

A KKVtv. 12/A. § módosítása sajátos helyzetet teremtett.

Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha a jogsértés emberi életet, testi 

épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet.

Sért: emberi élet, testi épség vagy egészség sérelme bekövetkezik (baleset, 

foglalkozási megbetegedés)

Veszélyeztetés: munkaeszköz, anyag, keverék, munkafolyamat, munkaszervezés, 

technológia esetén - ideértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők 

expozíciójával járó tevékenységeket is - a szükséges védelem elmaradása 

[Rendelet 2. § a) pontja]. Nem súlyos veszélyeztetés!

A korábbi privilegizált helyzet hátrányosan változott meg, mert

- nem kell a veszélyeztetés közvetlen fennállása a bírság alkalmazhatóságához

- a veszélyeztetés megvalósulása esetén nem lehet eltekintetni a bírság 

alkalmazásától; a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti és a KKVtv. 

12/A. § (1) bekezdés szerinti figyelmeztetés sem alkalmazható.



A bírság kiszabás szempontrendszere (mekkora legyen a bírság)

A munkavédelmi hatóság a bírságot

- a veszélyeztetés mértékének,

- a veszélyeztetettek számának,

- a veszélyeztetés időtartamának, ismétlődő jellegének,

- a megsértett jogszabályi előírások számának,

- a veszélyeztetés várható következményeinek,

- a sérülés és az egészségkárosodás mértékének,

- a munkáltató vagy az összehangolási kötelezettséget elmulasztó személy vagy szervezet 
által foglalkoztatott munkavállalók számának és éves nettó árbevételének vagy 
mérlegfőösszegének,

- a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése mértékének, 

- a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás 
személyi és tárgyi körülményeinek

mérlegelésével szabja ki.

Hangsúly a mérlegelésen, a hatóság diszkrecionális jogkörén van!

A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.



A bírság nagyságának meghatározása (a diszkrecionális jogkör 
korlátozása) I.

A Rendelet alapján egy képlet alkalmazásával határozható meg a munkavédelmi bírság 

nagysága (de a bírság nem lehet kevesebb a törvényi minimumnál és nem lehet több a 

törvényi maximumnál).

A bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként 50.000 Ft (ahány 

munkavállaló, annyiszor 50.000 Ft, 10 munkavállaló esetén 500.000 Ft az alapösszeg). 

Az alapösszeget a rendelet szerinti szorzókkal kell megszorozni 

- munkavédelmi normasértések száma, 

- súlyos veszélyeztetés időtartama 

- fokozott expozíció következett be

- munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be

- súlyos munkabaleset - kivéve halálos munkabaleset - következett be

- halálos munkabaleset következett be (10-szeres a szorzó)

- két éven belüli jogerős munkavédelmi bírság kiszabása

- KKV-k 0,8 szorzó.

Automatizmus (nincs hatósági diszkréció), csak a helyes számolásra kell figyelni.



A bírság nagyságának meghatározása (a diszkrecionális jogkör 
biztosítása) II.

Mérlegelési jogkörben legfeljebb 20%-kal megemelhető a bírság,ha

- a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 10%-ot 
meghaladja,

- a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja,

- a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok 
ellátására,

- nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,

- II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés 
hiányzik,

- a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra;

- a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, 
amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi 
képviselő működési feltételeit,

- jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátort, vagy

- megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy 
életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.



A bírság nagyságának meghatározása (a diszkrecionális jogkör 
biztosítása) III.

Mérlegelési jogkörben legfeljebb 20%-kal csökkenthető a bírság, ha

- a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított

- a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is 
közrejátszott, vagy

- a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző 
intézkedéseket valósít meg.

A bírság  megemelésénél és a csökkentésénél szereplő feltételek vagylagosak, 

tehát bármelyik feltétel megvalósulása esetén az eltérésre vonatkozó döntés 

meghozható.

A Rendelet megalkotása előremutató, mert a diszkrecionális jogkör korlátozásával 

csökkenti a jogalkalmazási bizonytalanságot, és a tévedés lehetőségét a hatóság 

oldalán, továbbá kizárja az indokolatlan bírságok alkalmazását.

A Rendelet a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók számával és éves nettó 

árbevételével vagy mérlegfőösszegével a KKV-kra vonatkozó tényálláselem keretében 

foglalkozik. Egy megjegyzés: a 0,8 szorzó alkalmazását a súlyos (halálos) 

munkabalesetek esetében nem szabadna érvényesíteni.



Prevenció, vállalkozóbarát hatósági eljárás 

A prevenció a következőkel valósítható meg

- korrekt, előre bejelentett hatósági ellenőrzések

- az ellenőrzési tematika előzetes megküldése 

- a hatósági ellenőrzések lehetőség szerinti éves ismétlődése

- a munkáltatók továbbképzése szakmai napokon, konferenciákon 

- a munkavállalók folyamatos oktatása

- az információs rendszer további fenntartása

Természetesen a munkavédelmi bírságnak is van speciális és generális 

prevenciós hatása, azonban a bírság az utolsó eszköz legyen.

A legfontosabb, amiért mindenkinek teljesítenie kell a rárótt feladatokat, a 

munkavállalók egészsége, biztonságos munkavégzése.



Köszönöm a figyelmet!

Jó szerencsét!


