
A bányászati 
munkahelyek 

munkaegészségügyi 
célvizsgálatának  

tapasztalatai
dr. Madarász 

Gyula

NMH MMI MVFO 
Főosztályvezető-

helyettes

„A  munkavédelem időszerű 
kérdései a bányászatban és a 
gáziparban c. konferencia”

2014. november 06.



2

Szent István: „Ius regale minerale” (1030) - „bányapolgárok” biztonságos
foglalkoztatásának előírása
1220 - Selmecbánya: bányakórház
XIII-XIV. sz.: bányatársládák
XIV. sz.: Nagy Lajos – bányapénztárak
XV. sz.: saját orvost is alkalmaztak, bányatörvények
XVI. sz.: a bányászok rendszeres orvosi vizsgálata
Moller Károly besztercebányai „Orvosi Akadémia”
Kochlatsch Antal „Fémek okozta egynémely megbetegedések
1881 - Dr. Tóth Imre: bányászaszály kutatása, felszámolása:

„Nagyon valószínű, hogy az emberi ürülékkel telített piszkos vízzel való foglalkozás,
a víz anchilostomum-féreg bábjaival lehetett telítve, s így a jobbágyok azzal fertőzték
meg magukat és súlyosan betegedtek meg. Innét a bányamunkától való irtózás.”
(Tóth Imre bányakerületi főorvos)

Ancylostoma duodenale



Foglalkozási betegségek

27/1996.(VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási megbetegedések és
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2. sz. melléklet-Bejelentendő foglalkozási betegségek jegyzéke
A)Fizikai kóroki tényezők [8]
B)Kémiai kóroki tényezők [56]
C)Biológiai kóroki tényezők [18]
D)Nem optimális igénybevétel, pszichoszociális, ergonómiai kóroki
tényezők [8]
≥90
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Elfogadott foglalkozási  betegségek és fokozott expozíciós  esetek 1999-2013
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Ország Zaj okozta 
halláskáro
sodás

Mezothelio
ma

Bőrbeteg
ségek

Asthma Összes 
foglalkozási 
megbete
gedés

Magyarország 34 4 15 0 274  ( 2010)

Ausztria 883 122 245 191 1848 (2009)

Csehország 16 9 140 66 1236 (2010)

Bulgária 7 0 0 1 116   (2010)

Észtország 7 0 5 6 104   (2010)

Lettország 306 1 10 48 2842 (2009)

Németország 5379 1030 586 508 16078(2009)

Franciaország 1048 586 - 222 49341(2009)



Bejelentett és a felügyelőségek által kivizsgált foglalkozási 
megbetegedés gyanúját feltételező esetek alakulása ágazatok szerint 
(esetszám) éves bontásban 2009-2013
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Ágazat 2009. 2010. 2011. 2012 2013

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 

halászat

8 6 7 5 9

Bányászat, kőfejtés 175 173 86 76 67

Feldolgozóipar 62 74 82 58 44

Építőipar 4 4 1 1 3

Kereskedelem, 

gépjárműjavítás

10 11 16 5 6

Szállítás, raktározás 3 6 3 2 2

Humán-egészségügyi, 

szociális ellátás

60 121 94 36 73

Egyéb ágazatok 46 60 27 10 17

Összesen 368 

(254)

455 

(274)

316 

(245)

193    

(120)

221

(168)



Bejelentett és a felügyelőségek által kivizsgált fokozott expozíció 
gyanúját feltételező esetek alakulása ágazatok szerint (esetszám), 
éves bontásban  2009-2013
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Ágazat 2009. 2010. 2011. 2012 2013

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat

28 1 7 0 0

Bányászat, kőfejtés 58 1 4 2 0

Feldolgozóipar 1 107 98 61 40

Építőipar 9 9 6 1 5

Kereskedelem, 

gépjárműjavítás

2 9 4 18 1

Szállítás, raktározás 7 4 0 0 0

Humán-egészségügyi, 

szociális ellátás

1 0 0 1 0

Egyéb ágazatok 0 17 7 9 11

Összesen 106 (35) 148(102) 126(104) 92(36) 57(38)



Foglalkozási betegségek 2012-13-ban kórformák szerint
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Foglalkozási betegségek 2013

2013-ban az elfogadott légzőszervi megbetegedések száma 34, az összes
foglalkozási megbetegedés 20%-a, ami az előző évhez képest 3%-os
növekedést jelent. A megbetegedettek között a férfiak aránya 74%, a nőké
26%. Az érintettek 88 %-a 50 év feletti korosztályból került ki. A légzőszervi
megbetegedések 59%-át Baranya megyéből regisztráltuk, a legtöbb eset a
bányászatban fordult elő (19 fő). A foglalkozási eredetű légzőszervi
megbetegedések között változatlanul a szilikózis-esetek száma a
legnagyobb 21 fővel, az összes foglalkozási megbetegedés 13%-a (a
légzőszervi betegségek 62%-a). A szilikóziseseteket (2 fő kivételével)
Baranya megyéből regisztráltuk (18 férfit, 1 nőt). Az esetek a korábbi
évekhez hasonlóan többnyire jelentős funkcionális károsodást nem okozó
megbetegedések voltak, bejelentésre az expozíció megszűnése után hosszú
idő elteltével kerültek.
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Foglalkozási betegségek 2013

2013-ban 8 ionizáló sugárzás által okozott
megbetegedést – a foglalkozási megbetegedések 5%-a –
fogadtak el, 47%-kal kevesebbet, mint az előző évben
(2012-ben 15 fő). Az esetek kivétel nélkül 50 évnél
idősebb férfiakat érintettek. Az összes megbetegedés
Baranya megyében, a bányászatban fordult elő, a
megbetegedettek mindegyike évtizedekig uránérc-
bányászként dolgozott.
Tárgyévben halálos kimenetelű megbetegedés nem
fordult elő (2012-ben 3 eset).
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Foglalkozási betegségek 2013

Tárgyévben 18 egyéb kóroki tényezők (fizikai, ergonómiai és
pszichoszociális kóroki tényezők) hatására visszavezethető,
valamint a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb megbetegedést
regisztráltak, ami a bejelentett foglalkozási megbetegedések 11%-a
(38%-kal több mint az elmúlt évben).
A megbetegedettek között a férfiak aránya 72%, a nőké 28%,
legmagasabb számban (12 fő, 67%) a 40 év feletti munkavállalók
érintettek.
A legtöbb eset a feldolgozóipar (6 fő, 33%) és a bányászat (4 fő,
22%) területén, területileg Baranya megyében (5 fő) és Budapesten
(4 fő) fordult elő.
Legnagyobb esetszámban az ágyéki gerinc tehermozgatás által

okozott betegségei került elfogadásra (5 eset).
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Bányászati munkahelyek 
2013. évi munkaegészségügyi  célvizsgálata

A munkavédelmi hatóság 2013. évi ellenőrzési irányelveinek „II. A
munkavédelmi ellenőrzés elvei” című fejezete, „Az ellenőrizendő főbb
tevékenységi körök, szakmák, ágazatok” rész 1. pontjában kiemelt ágazatként
szerepel a bányászat. + Az NMH MMI 2013. évi országos hatósági
ellenőrzési tervének 4. e) pontja.
Szakmai indoka: „A bányászati tevékenység során számos egészségkárosító
kockázattal, baleseti veszélyforrással, illetve esetenként előre nem látható veszélyek
megjelenésével is számolni kell.” [NMH MMI MFF, 2012. év: A legtöbb
foglalkozási megbetegedés (35%, 42 eset) a bányászatban fordult elő, a légzőszervi
megbetegedések 73%-át Baranya megyéből regisztrálták, a legtöbb eset a
bányászatban fordult elő (23 fő).]

Az NMH MMI főigazgató-helyettese a 2013. szeptember 16-30. közötti
időszakban elrendelte a munkavédelmi felügyelőségek részére a
bányászati munkahelyek munkaegészségügyi célvizsgálatát.
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Vizsgálati eredmények, adatok 2013

Ellenőrzött munkáltatók száma: 10
Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma: 9 (90%)
Ellenőrzött telephely/munkahely létszáma: 218 fő
Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 68 fő (31%)

 Sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók száma összesen:
27 fő
Ebből:
•nő: 22 fő
•fiatalkorú: 0 fő
•idősödő: 5 fő
•megváltozott munkaképességű: 0 fő
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Intézkedések
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1. Hiányosság megszüntetését előíró határozatok 

- Határozatok száma:  9 db 

- Intézkedési pontok száma: 54 db 

 

2. Felfüggesztő határozatok 

- Határozatok száma:  0 db 

 

3. Foglalkoztatást megtiltó határozatok 

- Határozatok száma:  1 db 

- Eltiltott munkavállalók száma:  2 fő 

 

4. Figyelemfelhívások 

- Figyelemfelhívások száma:  0 db 

 

5. Munkavédelmi bírsághatározatok 

- Határozatok száma:  1 db 

- Munkavédelmi bírságok összege:  100 000 Ft 



Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (1.)
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Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (2.)

17



Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (3.)
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Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (4.)
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32 fő munkavállaló esetében HÉ. feletti expozíció, de teljes körű
védelmüket (műszaki-, szervezési intézkedések+ EVE) biztosították!



Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (5.)
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 A védőeszköz használatát igénylő tevékenységet végző
munkavállalók közül 4 fő a szükséges egyéni védelemmel csak
részben rendelkezett (pl. az egyik kavicsbánya területén a por és a
veszélyes vegyi anyagok/keverékek ellen nem volt biztosítva
megfelelő EVE).

 A munkáltatók és a munkavállalók általában tisztában vannak a
munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések veszélyével, de egy
kavicsbánya telephelyén, összesen 14 fő munkavállalót érintően a
munkavédelmi oktatás nem volt teljes körű (mhi. kóroki tényezőkre
nem történt kockázatbecslés/-értékelés). [„A veszélyes foglalkozás és az
egymásrautaltság a bányászok között kifejleszti a kollektív szellemet. Szűkség esetén
támogatják egymást, úgyhogy a bányásztradíciók legnemesebb vonása a
bajtársiasság lesz.” (Soproni Szemle 1941. V. évf. 1. szám).]

 3 munkahelyen nem volt lehetőség az utcai ruházat és a szennyezett,
nedves munkaruházat elkülönített tárolására.

 A mhi. elsősegélynyújtás tárgyi feltételei valamennyi munkahelyen
megfelelőek voltak. Kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy
jelenléte 2 ellenőrzött munkahely kivételével biztosított volt.



Pozitív példák

A munkahely több pontján biztosították az elsősegélynyújtó felszerelést (raktáron is).  Az 
elsősegély-nyújtási teendőkre a plakáton elhelyezett ábrákkal hívták fel a figyelmet.
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Negatív példák

A Kft. kőbányájában az ellenőrzés idején a kirobbantott követ osztályozták, törték,
szállították, értékesítették.
A munkáltató nem gondoskodott az egyes munkahelyi expozíciók (zaj, rezgés, por)
mértékének mennyiségi meghatározásáról, a szükséges munkahigiénés mérések elvégzéséről.
1 fő rakodógép kezelő munkavállaló a kezelői jogosultsághoz szükséges érvényes orvosi
alkalmassági véleménnyel nem rendelkezett.
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Negatív példa

Egy kavicsbánya telephelyén elvégzett kockázatértékelés
során szinte teljes egészében figyelmen kívül hagyták a
munkaegészségügyi szempontokat. A kockázatértékelést csak
munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult
szakember (bányaüzemi felelős műszaki vezető, bányavezető)
végezte, de a munkaegészségügyi kérdésekhez nem vonták
be a foglalkozási-egészségügyi szolgálatot, emiatt az egyes
munkahelyi kóroki tényezők (pl. zaj-, rezgés-, porexpozíció
stb.) hatásából származó kockázatok értékelése nem történt
meg és a szükséges munkahigiénés mérésekről sem
gondoskodtak. Az ellenőrzött munkahelyen az általános
munkahigiénés feltételek sem voltak megfelelően biztosítva
(pl. az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és
kézszárítás lehetősége nem állt rendelkezésre, nem volt
lehetőség az utcai ruházat és a szennyezett, nedves
munkaruházat elkülönített tárolására).
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Bányászati munkahelyek 
2014. évi munkaegészségügyi  célvizsgálata

Az NMH MMI főigazgató-helyettese a 2014. november 10-21.
közötti időszakban elrendelte a munkavédelmi felügyelőségek
részére a bányászati munkahelyek munkaegészségügyi
célvizsgálatát kiemelve az egészségkárosító kockázatot jelentő,
határérték feletti expozícióval járó tevékenységeket, különös
tekintettel a por-, zaj- és rezgésexpozícióra.
.
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A vizsgálat előkészítése

Egyeztetés az MBFH-val → ellenőrzendő bányászati munkahelyek listája 
Az NMH MMI Munkavédelmi Főosztálya egységes szempontrendszert 
dolgozott ki.

A szempontrendszerben a munkaegészségügyi ellenőrzések súlypontjai
az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak elvégzése;
b) a kockázatértékelés és a kockázatértékelésen alapuló egyes munkáltatói
megelőző intézkedések vizsgálata (ideérte a munkahigiénés műszeres
vizsgálatokat is), kiemelt figyelemmel a zaj-és rezgésexpozícióra;
c) az egyéni védőeszközök biztosítása, használata;
d) általános munkahigiénés feltételek;
e) a munkahelyi elsősegélynyújtás feltételei.
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A vizsgálat előkészítése

Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

Mozgásszervi betegségek, rendellenességek (hátfájás, nyak –vállövi 
izomfájdalom)kialakulásának kockázata:

• a nehéz és közepesen nehéz fizikai munkavégzés, valamint a 
kézi tehermozgatás,

• a tartós kényszer-testhelyzet, kényszer-testtartás, az állás és a 
járkálás,

• az egyoldalú, ismétlődő, monoton munkamozzanatok,
• a kedvezőtlen klímaviszonyok, az időjárás szélsőséges, változó 

hatásai,egyebek.
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Bányászati munkahelyek 
2014. évi munkaegészségügyi  célvizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró legfontosabb jogszabályhelyek (vonatkozó 
jogszabályok):
• Mvt. 86. § (1) bekezdés d) pontja,
Az Mvt. végrehajtási rendeletei és az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre
vonatkozó külön jogszabályok, pl.:
• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről,

• 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról,

• 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni 
védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről,

• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó 
minimális egészségi és biztonsági követelményekről,

• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 
vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről.

27



Nemzeti

Munkaügyi

Hivatal

Köszönöm a figyelmet!

dr. Madarász Gyula

madaraszgy@LAB.HU
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