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A munkavédelem aktuális kérdései
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RPG-7

 Egyéni hallásvédő eszközök nem (teljes körű) 
megfelelősége

 Bekövetkezett balesetek, megbetegedések 
(maradandó halláskárosodás)



  



  



  



  



  



  



  



  



A téma rövid „összefoglalása”







A súlyos honvédelmi balesetek kivizsgálásának 
tapasztalatai 

 régi szabályzók, de jellemzően ezek sem kerülnek 
betartásra

 improvizáció…

 technológiai fegyelem hiányosságai

 személyi feltételek hiánya (szakképesítés, létszám…)

 helyszín biztosítása, bejelentés (pozitívumok, negatívumok)

 „egyéb” bizottságok a helyszínen…



A LOGISZTIKA ÁTSZERVEZÉSE
[1/2009. HM rendelet módosítás]

Megosztott munkáltatói felelősség „elve” [3. §]: 

állományilletékes pk.              Mvt. szerinti munkáltató

 rendszeresítésért felelős

 üzemeltetésért felelős 

 állományilletékes parancsnok                             
(használó honvédelmi szervezet)

 alkalmazó

Rendszeresítés, 
létesítés, üzembe 

helyezés
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A munkavédelem szereplői – laktanya (objektum) 
parancsnok – Szolgálati Szabályzat (!)

Áll. ill. pk. 
~Munkáltató

Fontos az együttműködés!

Laktanya 
(objektum) pk.

kezelő



Létesítés, rendszeresítés, 
üzembe helyezés

ÜZEMBE 
HELYEZÉS 

Munkaeszközök
Mvt. 

14/2004. FMM

LÉTESÍTÉS
Munkahelyek

40/2002. Korm.
rend

1/2009. HM rend.

Katonai EVE
1/2009. HM rend.

Hadfelszerelés
1/2009. HM rend.

MH

EVE
65/1999. EüM

18/2008. SZMM

EVE
65/1999. EüM

18/2008. SZMM

Beszerzés

Beszerzés - 
rendszeresítés

EVE
65/1999. EüM

18/2008. SZMM

CÉL: MEGELŐZÉS!

Munkahigiénés mérések 
vizsgálatok végrehajtása!!!



A testnevelés -  fizikai állapotfelmérések helyzete

 sok baleset, sok a kiesett munkanap (átlag 10 nap); 

 
 követelmények vannak, feltételek (személyi, tárgyi, szervezési!!!) 

nincsenek…; 

 ha van megfelelő pálya, nem azt használják;

 szabályozás nem elégséges (7/2006. HMr., Ált/29. szabályzat ~ fél 
oldalnyi feltétel szerepel…); 

 
 tájékoztatás HM KÁT, intézkedés kérése MH KDK-tól



A végrehajtott munkabiztonsági hatósági 
ellenőrzések tapasztalatai 
problémák/hiányosságok

 a munkabiztonsági szakember alkalmazási feltételek

 Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatok 

 üzembe helyezések helyzete

 egyéni- és katonai védőeszköz juttatási rend / egyéni- és 
katonai védőeszköz ellátási terv 

 munkavédelmi oktatási követelmények differenciált 
meghatározása / differenciált oktatási tematika elkészítése 



Köszönöm szépen a figyelmet!

Hajdók Marcell mk. szds. 
HM HH HMI kiemelt referens főtiszt

Tel. (HM): 02/2 261-28, Mobil: 06/30 815-0208
E-mail: hajdok.marcell@hm.gov.hu



TÁJÉKOZTATÁS

BKSZ 

mobilszám:

 06/30 383-6525

Várjuk az észrevételeket, javaslatokat, kérdéseket az 
alábbi e-mail címre:

 

munkavedelmihatosag@hm.gov.hu
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