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A gazdaságban sok olyan üzem működik, amely veszélyes anyagokkal foglalkozik. Ezeknek az anya-

goknak a felhasználása nagy szakértelmet igényel. Veszélyes jellemzőik miatt fokozottan kell figyelni 

a munkavédelmi szabályok betartására. Üzemi baleset esetén számos kérdés felmerül, amelyek egy 

komplex felelősségi rendszert alkotnak.  
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Sehr viele Fabrik betätigen sich in der Wirtschaft, was sich mit gefährlichen Stoffen beschäftigen. Die 

Verwendung den diesen Stoffen beansprucht die wichtige Kompetenz. Wegen dem gefährlichen 

Merkmalen muss man verstärkt auf den Regelungen den Arbeitsschutz aufpassen.  Bei dem Berufsun-

fall kommen sehr viele Fragen auf, die eine komplexe System der Haftung konstituieren.  
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BEVEZETÉS 

A gazdasági szektorban számos olyan munkáltató van jelen, amelynek a tevékeny-

sége a szó szoros értelmében véve veszélyes üzemi tevékenységként jelölhető meg. 

Olyan anyagok előállítása, feldolgozása, illetve olyan eljárások vagy technikák 

alkalmazása történik, melyek a munkavédelem és a felelősség szempontjából is 

más megközelítést igényelnek1. Éppen ezért fontos megvizsgálni a Munka Tör-
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1  Lásd bővebben: OLAJOS István: The legal problems related to re-use of metallic wastes 

= A fémtartalmú hulladékok újra-használatának jogi problémái. Agrár- és Környezetjog, 

2016/1, 91–113; KOCSIS Bianka Enikő: 

Alapjogi kérdések a Paksi Atomerőmű bővítésével és működésével összefüggésben. 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXIV. 
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vénykönyvében (továbbiakban: Mt.) a munkáltató felelősségi szabályainak és a 

speciális munkavédelmi szabályoknak a kapcsolatát. Fontosnak tartom kiemelni, 

hogy a veszélyes üzem meghatározást nem polgári jogi értelemben használom eb-

ben a tanulmányban. Mivel ennek a szókapcsolatnak a más irányú használata za-

vart kelthet a cikk értelmezésében, ezért a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

kifejezést használom végig. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem különleges 

munkajogi, munkavédelmi és társadalombiztosítással összefüggő speciális megíté-

lését az a nagy számú kockázati tényező adja, amely más munkahelyeken nem 

vagy nem ilyen mennyisségben, vagy konstellációban fordul elő. A veszélyes 

üzemnek a polgári jogi szabályait fontos jogintézménynek tartom, amelynek szere-

pe van a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek működésével összefüggésben, 

de jelen cikkben nem ezeket az aspektusokat domborítanám ki, hanem a címben 

szereplő három területet. A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) veszélyes 

üzemre vonatkozó szabályainak az értelmezésére, ha szükséges, olyan mértékben 

szorítkoznék, amilyen mértékben a feldolgozandó téma ezt megkívánja.  

A vizsgálat kiindulópontját az Mt. 51. § (4) bekezdése jelenti, mely szerint a 

munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörnyezetet. Ez a kötelezettség egy objektív erejű kötelezettség, mind a 

munkajogi és mind a munkavédelmi jogszabályok vonatkozásában. A munkajogi 

szabályozás azonban nem mondja meg, hogy mit is jelent pontosan ez az objektív 

kötelezettség. Rendeltetésénél fogva a munkajogi szabályozás e fenti követelmé-

nyek kifejtésére nem is vállalkozhat. A munkajogi szabályozás általános jellegű 

szabály, amely az összes munkaviszonyra kíván szabályokat megfogalmazni.  

Az általános és a szektoriális munkavédelmi szabályok feladata, hogy pontosan 

kifejtsék, hogy egyes esetekben mit is jelentenek az egészséget nem veszélyeztető 

biztonságos munkafeltételek. Jelen tanulmány keretei között első sorban a veszé-

lyes üzemekkel kapcsolatos munkavédelmi szabályok kerülnek kifejtésre a munka-

helyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-

esetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet együttes elem-

zésével.  

A fenti jogszabályok elemzéséhez szükséges megfelelő kereteket állítani, mivel 

meg kell vizsgálni a munkavédelmi szabályoknak a munkáltatói felelősségre való 

visszahatását. Mely szabályok és milyen mértékben kapcsolódnak össze a munkál-

tató ellenőrzési körével? A fenti szabályok be nem tartása minden esetben a mun-

káltató felelősségét eredményezi-e, illetve a védelmi szint lehetővé teszi-e a mente-

sülést?  

A fent idézett szabályokat a veszélyes üzemek kapcsán azonban nem csak mun-

kajogi, munkavédelmi, de a társadalombiztosítási szempontból is szükséges érté-

kelni. Kérdés, hogy a be nem tartott munkavédelmi és munkajogi szabályok mely 

                                                                                                                            
2016, 137–156; CSÁK Csilla: A „szennyező fizet” elv értelmezése és alkalmazása a hul-

ladékgazdálkodásban. Miskolci Jogi Szemle, 2014/1, 16–32. 
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esetekben keletkeztetnek olyan jogi helyzetet, amelyben valamilyen szociális ellá-

tás nyújtása válik szükségessé.  

 

1. A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK  

Egy üzem létesítése mindig komplex tevékenység, mely rengeteg szabályozási 

területet érint egyszerre. Már magához az üzem helyének, méretének meghatározá-

sához, majd későbbi tevékenységének végzéséhez engedélyek és jóváhagyások 

sora szükséges. Ezen engedélyek sora az építési engedélyektől a munkavédelmi 

hatóságok jóváhagyásáig hosszú adminisztrációs folyamatot is jelöl. Az engedélye-

zési eljárások lefolytatása tetemes méretű iratanyagot keletkeztet, melyekből pon-

tosan kirajzolódik, hogy egy üzem létesítése nem csak gazdasági kérdésként merül 

fel, hanem akár környezetvédelmi kockázatként, nemzetbiztonsági érdekként vagy 

munkavédelmi szempontból fokozott szabályozást igénylő munkáltatóként is.  

Jelen munka keretei között nem lehetséges egy üzem teljes életciklusának min-

den területen történő nyomon követése. Arra sincs lehetőségünk, hogy minden 

egyes üzemtípus vonatkozásában végig kövessük a folyamatokat. Jelen tanulmány 

keretei között foglalkozunk az üzemek létesítésével és az azokkal összefüggő fele-

lősségi kérdésekkel. 

Ahhoz, hogy a tényleges vizsgálódásokat meg lehessen kezdeni, tisztázni szük-

séges a vizsgálat központi elemét. A vizsgálat tárgyaként a veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemet jelölhetjük meg.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szó-

ló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: KAT) meghatározott fogalom 

szerint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egy adott üzemeltető irányítása 

alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó 

létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes 

anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatáro-

zott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbér-

tékűnek minősül.2 

Már önagában a fenti definícióból is kiderült, hogy ez a fajta üzem egy olyan 

munkahelyként jellemezhető, mely emelt kockázatú a balesetek és károsodások 

bekövetkezése szempontjából. Ennek megfelelően nem csak a munkavédelmi sza-

bályok kiemelt érvényesítése fontos, de jelentős szerephez juthatnak a munkabal-

eset következtében a munkavállalónak megítélt társadalombiztosítási ellátásokkal 

összefüggő megtérítési igények is. Természetesen ezek az üzemek a tanulmány 

tárgykörén kívül esően, de jelentős felelősségi potenciállal rendelkeznek a környe-

zetvédelem és az akár harmadik személyekkel szembeni szerződésen kívüli kár-

okozás esetében. Az említett szabályozás azonban nemcsak a veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemet nevesíti, hanem az ún. küszöbérték alatti üzemeket és a kiemel-

ten kezelendő létesítményeket is.3 Az említett üzemekben a munkafolyamatok so-

                                                 
2  KAT 3. § 28. pont 
3  DOBOR József–SZEBENI Réka: Veszélyes üzemek azonosítása és a kapcsolódó hatósági 

tevékenységek. Hadmérnök, 2013/3, 134.  
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rán jelentős kockázatokkal járó tevékenységeket végeznek a munkavállalók. Ennek 

megfelelően a veszélyes tevékenységet olyan a veszélyes anyagok jelenlétében 

végzett tevékenységként definiálhatjuk, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén 

tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a 

környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.  

Ezekben az esetekben a munkahelyen bekövetkezett kár általában a munkavál-

laló személyében és testi épségében bekövetkezett tényleges kárként jelentkezik, 

melynek számos esetben maradandó következményei is lehetnek. Ennek a lehető-

sége veszélyes tevékenységek folytatása esetében jelentősebb mértékben előfor-

dulhat. Az ilyen balesetek bekövetkezésekor a munkáltatói felelősség komplex 

módon vizsgálandó. Egymás mellett, de egymást kiegészítve is szükséges a munka-

jogi és a munkavédelmi felelősség vizsgálata. A veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzemek, de akár az alacsony küszöbértékű üzemekben bekövetkezett balesetekben 

is sokkal inkább közelíthető a kétfajta objektivitás. A veszélyes anyagokkal foglal-

kozó üzemek esetében véleményünk szerint sokkal nehezebben érvényesíthető az 

előreláthatóságra alapozó kimentés. Az ilyen típusú üzemekben ugyanis a kezelt 

anyagokkal végzett munka, vagy éppen az alkalmazott technológiák is sokkal 

komplexebb látásmódot követelnek meg a munkáltatótól. Ennek a komplexebb 

látásmódnak a megkövetelése pedig csökkenti azt a mozgásteret, amelyben az el-

lenőrzési körön kívüliségre és az előre nem láthatóságra hivatkozva mentesülni 

lehet. Véleményünk szerint ezt a mozgástérbeli szűkülést támasztja alá, ha meg-

nézzük azt, hogy az ipari biztonság szempontjából hogyan kerülnek csoportosításra 

a veszélyes tevékenységek.  

A veszélyes tevékenységek az alábbiak: 

‒ a veszélyes anyaggal és áruval foglalkozó tevékenységek; 

‒ a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek; 

‒ a sugárzó anyagokkal foglalkozó tevékenységek; 

‒ a bányászati veszélyes tevékenységek. 

 

A veszélyes áruszállítási tevékenységeket (mint mobil veszélyforrásokat) szinte 

minden hazai szakirodalom a gazdasági ágazat felépítése szerint különbözteti meg, 

tehát közúti, vasúti, belvízi és légi szállítási ágazatok szerint.4  

A fent felsorolt veszélyes tevékenységek rengeteg kockázati elemet hordoznak 

magukban. A kockázati elemek arányának mértékét egy adott munkavégzéssel 

összefüggésben nagyban befolyásolja az, hogy mely iparágban, milyen anyagokkal 

és milyen technikai megoldások alkalmazásával történik. A kockázati tényezők 

spektruma széles a leesés elleni védelemtől a kémiai és egyéb jellegű expozíciókig. 

Számos jogszabály és egyéb más jellegű szakmaspecifikus szabály foglalkozik a 

kockázati tényezőkkel és azok kivédésével is, önmagában ennek az adott terület 

vizsgálatakor jelentős mértékű szabályanyagnak az áttekintését és rendszerezését is 

jelenti. Jelen tanulmány keretei között nincs arra lehetőségünk, hogy mindegyikre 

                                                 
4  KATAI-URBAN Lajos–VASS Gyula: Veszélyes üzemek, tevékenységek és technológia az 

iparban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet, Budapest, 2014, 4. 
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kitérjünk, ezért elsősorban a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek létesítésével 

és a kockázatértékeléssel összefüggő jogszabályhelyek vizsgálatával foglalkozunk 

majd. 

 

2. AZ ÜZEMEK LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MUNKAJOGI ÉS MUNKAVÉDELMI 

SZABÁLYOK 

Természetesen az eddig leírtakat nem vonatkoztathatjuk el a munkáltató munkajogi 

kötelezettségeitől sem. A munkáltató köteles az egészséget nem veszélyeztető biz-

tonságos munkafeltételeket megteremteni és biztosítani. Ehhez kapcsolódik a sze-

mélyi és tárgyi feltételek biztosítása. Ez természetesen nem merül ki abban, hogy a 

munkáltató a védőfelszereléseket biztosítja.5 Ebben az esetben megjelenik a foglal-

koztatási kötelezettség azon oldala is, hogy csak olyan munkára alkalmazható a 

munkavállaló, amit testi és szellemi képességei alapján képes ellátni. Ezt szükséges 

kiegészítenünk azzal, hogy ez egyben feltételezi azt is, hogy aki az adott munka-

kört betölti, az abban foglalt feladatok ellátására megfelelő képzettséggel és vég-

zettséggel rendelkezik. Az üzem létesítése több oldalról megközelíthető kérdés. 

Jelen tanulmány keretei között a létesítés egy elemének tekintjük az üzemegység 

ún. beüzemelését is. A kockázatértékelésre vonatkozó szabályok elemzésénél kife-

jezetten erre a momentumra fókuszálunk majd.   

A munkajogi és munkavédelmi szabályok értelmezése együttesen szükséges.6 

Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltétekre vonatkozó szabá-

lyok elsősorban a munkavédelem területén találhatóak. Ez azt jelenti, hogy az Mt. 

51. §-ban foglalt egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételek bizto-

sítását jelentő munkáltatói kötelezettséget a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény 54. §–59. §-ban foglalt szabályok egészítenek ki. Ez természetsze-

rűleg azt jelenti, hogy a munkáltató általi munkavédelmi jogsértés minden további 

nélkül megalapozhatja a munkáltató munkajogi felelősségét, ha az az egészséget 

nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételekre vonatkozó követelmények be 

nem tartásából ered. Ez alapján elmondható, hogy a munkajogi felelősségi kérdé-

sek a károkozások jelentős részében nem értelmezhetők a munkavédelmi kérdések 

vizsgálata nélkül. Azt is látni kell, hogy az előző állítás nem alkalmazható minden 

esetben, ugyanis létezik olyan munkavédelmi szabályszegés, mely nem feltétlenül 

jár együtt a munkajogi felelősségi szabályok megsértéséből. Ez adódik abból, hogy 

az Mt. és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.  (továbbiakban: Mvt.) elté-

                                                 
5  KULISITY Mária: A munkaviszony tartalma. In.: GYULAVÁRI Tamás (szerk.): Munkajog. 

ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 244.   
6  Lásd még: JAKAB Nóra: Munkavédelem – Különös tekintettel a felelősségi kérdésekre. 

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016. KENDERES György: Gondolatok és felvetések az új Munka 

Törvénykönyve általános rendelkezéseihez és felelősségi szabályaihoz. Gazdaság és 

Jog, 2013/9, 15; KENDERES György–PRUGBERGER Tamás. A munkajogi kártérítési fele-

lősség irányai az új Mt. és a nyugat-európai szabályozás tükrében. In: SÁPI Edit (szerk.): 

Decem anni in Europaea Unione. III: Civilisztikai Tanulmányok. Miskolci Egyetemi 

Kiadó, Miskolc, 2015, 123–137. 
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rően értelmezi az objektivitást. Ezzel függ össze az, hogy a munkajogban van lehe-

tősége a munkáltatónak a felelősség alóli mentesülére, addig a munkavédelmi sza-

bályok megszegése esetén erre esélye sincs.7 Ez a különbség abból adódik, hogy a 

munkavédelmi szabályok a hatósági jogalkalmazás szempontjából, addig a munka-

jogi szabályok a magánjog oldaláról vizsgálják ugyanazt a munkabalesetet vagy 

egyéb a fentiekkel összefüggő jogsértést.  

Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeinek 

megteremtése nemcsak a munkaviszonnyal összefüggésben értelmezhető munka-

védelmi követelmény, hanem olyan kötelezettség, amely a munkáltatótól az első 

pillanattól megkövetelhető, már az üzem, és különösen egy veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem létesítésekor is.8 Ennek megfelelően két dolgot kell kiemelnünk: 

érvényesülniük kell azoknak a minimumszabályoknak, amelyek a munkavédelmi 

standardok, és nem maradhat el a kockázatértékelés sem.  A két terület összefügé-

seit vizsgálva először a kockázatértékelés témakörét kell kiemelnünk. Ennek indo-

kaként az Mvt. 54. § (2) bekezdés 2. fordulata hozható, fel, mely szerint a kocká-

zatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforráso-

kat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély 

jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A koc-

kázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező 

előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció 

mértékének meghatározásáról.  

Először meg kell határoznunk a felmerülő kockázatokat ahhoz, hogy ténylege-

sen felmérhető legyen, mely munkavédelmi előírások vonatkoznak az adott mun-

káltató adott üzemére. A kockázatértékelés is komplex folyamat, melynek a mun-

kavédelem egy elemét jelenti, de egy nagyon fontos elemét.  

Ennek megfelelően szükséges először áttekintenünk a kockázatértékelést, majd 

a munkavédelmi minimum standardokat és végül ezek közös hatását a veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemekre.  

 

2.1. A kockázatértékelésről és a kockázatbecslésről általában9  

A kockázatértékelés és a kockázatbecslés mind a munkavállalók testi épségének 

védelméhez, mind az egészségvédelemhez szorosan kapcsolódó jogintézmény.  

                                                 
7  SIPKA Péter: A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és társa-

dalombiztosítás szabályaival Magyarországon. PhD-értekezés, Debrecen, 2014, 29.    
8  RADNAY József: A munkabalesetből eredő károk megtérítése. Bíbor Kiadó, Miskolc, 

2006, 11. 
9  Jelen fejezet alapja: MÉLYPATAKI Gábor: A munkavédelmi hatóság bírságolási gyakor-

lata hulladékkal/veszélyes hulladékkal foglalkozó munkáltatók vonatkozásában. In: 

SZÉKELY Tünde (szerk.): XII. RODOSZ Konferenciakötet, Társadalomtudományok, 

Konferencia helye, ideje: Cluj-Napoca, Románia, 2011. XII. 2–2011. XII. 4. Kolozs-

vár–Temesvár, Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RO-

DOSZ), Editura Marineasa, 2011, 129–146.  
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A munkavédelem szempontjából a kockázatértékelésnek több formáját különböz-

tethetjük meg:  

‒ minőségi kockázatértékelés 

‒ mennyiségi kockázatértékelés10. 

A munkáltató köteles minőségileg, mennyiségileg értékelni a munkavállalók 

egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, így különösen a munkaesz-

közöket, terheléseket, munkakörnyezetet és annak kialakítását.11   

A minőségi kockázatértékelés során az olyan veszélyforrások felmérése törté-

nik, melyek paraméterekkel nem, vagy csak nehezen adhatóak meg. A mennyiségi 

kockázatértékelés paraméterekkel vizsgálható fizikai, kémiai és kóroki hatások 

vizsgálatát jelenti. A „munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség szerint 

mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 

anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a mun-

kahelyek kialakítására.”12 Azonban a kockázatértékelést nem csak az üzembe helye-

zés előtt kell megcsinálni, hanem indokolt esetben más eseményekhez kötötten is: 

‒ Létesítmények esetén, az üzembe helyezést megelőzően, illetve ha 

azokban jelentős változtatást hajtottak végre; 

‒ Új munkaeszközök, technológiák, veszélyes anyagok, készítmények 

alkalmazása, bevezetése előtt, minden esetben, amikor új veszélyek 

lépnek fel; 

‒ Ha a műszaki haladás új veszélyforrásokat tár fel; 

‒ Ha baleset, foglalkozási megbetegedés vagy káros expozíció vagy 

személyi sérüléssel nem járó ún. kvázi baleset, üzemzavar, rendkívüli 

esemény történt.  

A kockázatértékelést a munkáltatónak – ha csak a fenti események közül nem va-

lósul meg valamelyik – évente kell felülvizsgálnia. A jogszabályok azonban a felül-

vizsgálat módjáról nem rendelkeznek, annak ellenére sem, hogy 2008-tól szaktevé-

kenységként definiálják, amelyet külön szakemberekkel szükséges elvégeztetni.  

A fenti – minőségi és mennyiségi – felosztáson kívül azonban a kockázatértéke-

lést másként is feloszthatjuk. A jogszabályok külön rendelkeznek a munkavédelmi 

kockázatértékelésről, és külön a kémiai biztonságot érintő kockázatértékelésről. An-

nak ellenére azonban, hogy külön törvényben kaptak szabályozást, bizonyos szem-

pontból rész-egész jelleget töltenek be. Bizonyos szempontból a kémiai biztonság is 

a munkavédelem része, amelyet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 

is alátámaszt, mely a munkahelyek kémiai biztonságáról szól. A kémiai biztonság 

mellett a biológiai biztonságot is meg kell említeni, hiszen pl. a hulladékok kezelésé-

                                                 
10  LANTOS Géza: A kockázatértékelés. In: (Szerk.: VARGA László.): A munkavédelmi tör-

vény magyarázata. KJK KERSZÖV, Budapest, 2005, 314.  
11  PRUGBERGER Tamás–RÁCZ Zoltán–SZTOJKÓNÉ Hajdú Edit: Szociális jog. 1. Bíbor Ki-

adó, Miskolc, 2006, 116.  
12  MÁDI Sarolta: A kockázatértékelés és kockázatbecslés jelentősége a munkabiztonság 

területén. Miskolci Jogi Szemle, 2010/1, 78.  
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vel foglalkozó munkavállalókat könnyen érheti kóroki expozíció. Az ilyen kóroki 

behatásokkal szembeni védelem céljaira szolgál a 61/1999. (XII. 1.) EüM rend., 

mely a biológiai tényezőknek kitett munkavállalók egészségének védelméről szól. 

A kockázatértékelés minden munkafolyamathoz kötődik, függetlenül annak jel-

legétől. A munkavédelmi hatóság pedig minden általa ellenőrzött esetben vizsgálja 

ezen szabályok betartását. A legjellemzőbb problémák szemléltetésére a mukavé-

delmi hatóság gyakorlatából emelünk ki néhány határozatot. A vizsgált határozatok 

több mint felében a munkáltatók hiányosságaként jelentkezett a kockázatértékelés 

elmulasztása, attól függetlenül, hogy a többi hiányosság a testi épséget vagy az 

egészséget veszélyeztette-e.  

A kockázatértékeléssel kapcsolatos legtipikusabb hiányossága a munkáltatók-

nak az új technológiák bevezetésével kapcsolatosan jelentkezik általánosságban a 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében is. Ilyen új technológiának mi-

nősülhet például a hulladékkezelés területén egy új bálázó gép üzembe helyezése. 

Egy ilyen típusú eszköz jelentősen megváltoztathatja a munkavégzést, ezért a 

felülvizsgálat szükséges lehet, mely felderíti a gép kockázatait 

Nemcsak a munkavégzés, hanem a munkakörülmények jelentős megváltozása is 

indokolttá teszi a felülvizsgálatot. A hatóság ilyen körülmény megváltozásaként 

értékelte, mikor egy hulladék-feldolgozó telep tulajdonosa egy új raktár építése 

miatt 60 cm mély gödröt ásatott. A gödör közvetlenül az üzemegység korábbi épü-

lete mellett helyezkedett el, amely miatt a szemétbálák szállításának a módja meg-

változott. A közlekedési útvonalak keskenyebbek lettek, és a targoncavezetőnek 

kiválóan kellett ahhoz manővereznie, hogy ne essen bele az árokba. Az egyik nap 

azonban a munkavállaló a targoncával beleesett a gödörbe, aki életét vesztette.  

A vizsgálat kiderítette, hogy az építkezés megkezdését követően az anyagmozgatá-

si útvonalak megváltozása miatt nem történt sem felülvizsgálat, sem az ehhez kap-

csolódó oktatás.13  

A kockázatértékelés, mint azt már említettük, nem korlátozódik csupán csak fi-

zikai tényezőkre, hiszen ugyanolyan veszélyforrás lehet egy kórokozó vagy egy 

vegyi anyag is. Egy olyan üzemben, ahol a munkavállalók közvetlenül érintkeznek 

hulladékkal, veszélyes anyagokkal vagy sugárzással, a biológiai monitorozáson 

kívül fontos szerepet játszik a biológiai kockázatok felmérése. Erre azért van szük-

ség, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg 

lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek a 

munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők 

kockázatával jár. Meg kell határoznia a munkavállalókat érő expozíció jellegét, 

időtartamát és – amennyiben lehetséges – mértékét A különböző csoportokba tarto-

zó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél a kockázatot 

minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni. A kockázat becslését évi 

rendszerességgel kell elvégezni, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, 

                                                 
13  Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve 

Munkavédelmi Felügyelősége Ügyiratszám: 11-6/2011-4113 
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amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő 

expozícióját befolyásolhatja.   

A biológiai kockázatok felmérése a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek-

ben fontos tényező, mert sok olyan munkavállaló dolgozik ebben a szektorban, 

akik közvetlenül érintkeznek vagy érintkezhetnek ezekkel az anyagokkal. Az érint-

kezés történhet a munkavégzés bármelyik fázisában, de akár még anyagmozgatás 

esetén és még számos esetben is. Minden egyes érintkezéssel fennáll az esélye 

annak még a legkorszerűbb munkavédelmi eszközök alkalmazása esetén is, hogy 

kóroki megbetegedés érheti a munkavállalót.14  Az ilyen helyzetek megelőzése, 

illetve minimálisra csökkentése a kockázatok előzetes felmérésével és azok folya-

matos ellenőrzésével biztosítható. 

„A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a ve-

szélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet 

végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatai-

ról becslést készít, az Mvt. rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés elvég-

zéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, 

nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a 

felelős.”15  A kockázatértékelésre és a kockázatbecslésre vonatkozó szabályokat 

többek között a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló rendelet tartalmazza.  

A rendelet szerint a mérést mindig üzemi állapotban kell végezni, ha erre nincs 

lehetőség, akkor becsülni kell az értékeket. A kockázatelemzést évente felül kell 

vizsgálni és meg kell ismételni, amennyiben a munkahelyen olyan jelentős változá-

sok történnek, amelyek következtében túlhaladottá válik a korábbi elemzés, vagy 

ahol a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok azt indokolttá teszik.16   A munkáltató 

elsősorban a veszélyes anyagok kockázatát köteles megszüntetni, amennyiben ez 

nem lehetséges, akkor olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek minimálisra csök-

kentik a veszélyes anyagok munkahelyen történő felszabadulását. Az intézkedések 

végső célja nem minden esetben az, hogy a kockázatok teljes mértékben megszűn-

jenek, a cél az, hogy a megtett intézkedéseket követően a fennmaradó kockázat 

szintje elfogadható legyen.17  

Ha a kockázatértékelés jogintézményét egységesen nézzük, láthatjuk, hogy ez 

fejezi ki legjobban a munkavédelem legfontosabb alapelvét, a prevenciót. Az itt 

ismertetett szabályok célja, hogy előzetesen felmérje a várható munkavállalókat érő 

kockázatokat és a munkáltató ezek ismeretében előzetes védőintézkedéseket te-

gyen. A vizsgált határozatokból jól látszik azonban, hogy a munkáltatók sokszor 

„megfeledkeznek” erről a kötelezettségről, mely a munkavállalók tájékoztatásának, 

oktatásának a hiányát okozza, ami pedig munkahelyi balesethez és munkahelyi 

megbetegedéshez vezet. A kockázatértékelés hiánya, mint munkavédelmi hiányos-

                                                 
14  OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség (Szombathelyi kirendeltség) 

Iktatószám: MV-7746-11/2009-1118 
15  2000. évi XXV. tv. 19. § (1) 
16  MÁDI: i. m. 80.  
17  MÁDI: i. m. 85.  
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ság sosem áll egymagában. A kockázatértékelés elmulasztására is akkor derül fény, 

ha már bekövetkezett a baj, hiszen szorosan kapcsolódik mind a testi épség, mind 

az egészségvédelem szabályanyagához. 

 

2.2. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

Az előbbiekben meghatároztuk a kockázatértékelés szerepét. Szükséges viszont, 

hogy a kockázatértékelésnek legyen megfelelő kimenete. Ezt a kimenetet biztosít-

ják azok a rendelkezések, amelyek a munkavédelmi követelmények minimális 

szintjéről szólnak. A munkavédelmi minimumstandardok azonban nem csak a vé-

delmi funkciót látják el, hanem véleményem szerint meghatározzák a munkáltató 

ellenőrzési körét is, így a felelősségének várható kiterjedését. Ezt az álláspontot 

támasztja alá a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak a 2.M.323/ 

2005/72. számú ítélete, melyben jelentős szerepe volt, hogy a munkáltató a munka-

vállalók részére biztosította-e a szabványban meghatározott és ergonómiai szem-

pontoknak megfelelő széket. A bíróság az ügy irataihoz az alperes által csatolt 

képfelvételek alapján egyértelműen megállapította, hogy a felperes nem állítható 

magasságú, háttámla nélküli székről végzett csuklót is érintő csavaró mozdulatot, 

illetőleg fejtett ki szorítóerőt. Ennek megfelelően a munkavállalónál jelentkező 

kéztő alagút szindrómáját a munkavégzéssel ok-okozati összefügésbe hozhatónak 

találta a bíróság az orvosi szakvélemények alapján. A bíróság véleménye szerint az 

ebből eredő egészségkárosodás megállapítható és értékelhető, és megalapozza a 

munkavállaló vagyoni és nem vagyoni igényét is.  

Ebből és a jogszabályokból adódóan is a munkáltató köteles gondoskodni arról, 

hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és 

üzemeltetése feleljen meg a jogszabályokan meghatározottaknak, továbbá a mun-

kavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal 

mellett elvárható követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzemekre a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletet az érintett 

speciális helyzetű üzemekre a vonatkozó különleges rendelkezésekkel együtt szük-

séges alkalmazni. Amennyiben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-

tek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet és/vagy a veszé-

lyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illet-

ve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 

másként nem rendelkezik, az általános munkavédelmi szabályok érvényesülnek.  

A meghatározott minimum szabályok ebből a szempontból kiindulási alapot ad-

nak, hiszen nem képesek az összes munkaviszony valamennyi elemét leképezni. 

Másrészt a munkajogi felelősségtanban bekövetkezett, a kimentéssel összefüggő 

fogalmi változás némileg szubjektivizálta azon köröket, melyeken belül a munkál-

tató felelőssége megállapítható. Természetesen üzemenként eltérhet a munkáltató 

munkajogi felelősségének az alapja. Ennek a megállapítása párhuzamosan az érin-

tett üzemben végzett tevékenységgel összefüggően változik. Jobban mondva az 

üzemre vonatkozó munkavédelmi szabály befolyásolja a munkáltató felelősségét. 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben szigorúbbak a munkavédelmi szabá-
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lyok, tehát szigorúbban érvényesül a munkáltatói felelősség is. Ezt a felelősséget 

azonban nem lehet egykönnyen limitálni.   

A felelősség limitálásának az egyik lehetséges módja véleményünk szerint a 

társadalmi kockázatok felmérése. Az utóbbi időben elterjedt, hogy a veszélyes ipari 

üzemek a biztonságos üzemeltetés érdekében kitelepültek az ipari parkokba, ahol 

már nem okoz olyan komoly problémát a lakott terület közelsége, mint például a 

régi, nagy üzemek esetén (lásd vegyi üzemek többsége). Az ipari parkokba települt 

veszélyes ipari üzemek számára azonban a többi, közelbe települt üzem miatt szük-

ség volt eltérő módszert alkalmazni a társadalmi kockázat meghatározása során. 

Az ipari parkba települt veszélyes ipari üzem üzemeltetőjének (üzemeltető) nem 

kell figyelembe venni a környező tevékenységek munkavállalóit, ha 

a) az ipari park területén működő a társadalmi kockázat által érintett vállal-

kozások dolgozóit megismerteti saját biztonsági irányítási rendszerével; 

b) a dolgozókat bevonja a belső védelmi terve oktatásába és – amennyiben 

szükséges – a terv gyakoroltatásába; 

c) figyelembe veszi a társadalmi kockázat által érintett vállalkozások dolgo-

zóit riasztási feladatainak teljesítése során, illetve a külső szervekkel való 

kapcsolattartáskor. 

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője e feladatait az érintett 

ipari park üzemeltetőjével kötött megállapodásában rögzítheti. Abban az esetben, 

ha az ipari park üzemeltetője nem kíván megállapodni a veszélyes ipari üzem üze-

meltetőjével, akkor a veszélyes ipari üzem üzemeltetőjének a társadalmi kockázat 

által érintett vállalkozásokkal kell megállapodást kötnie.18  

  

3. A MUNKAJOGI, A MUNKAVÉDELMI ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI  

SZABÁLYOK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

A fentiekből következően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekben a munka-

jogi és a munkavédelmi szabályok betartása is sokkal fokozottabb mértékben szük-

séges, mint más munkáltatóknál. Az egyik legfontosabb momentum mindig a mun-

kabalesetek és az üzemi balesetek megelőzése, elhárítása, illetve hatásának csök-

kentése. A jogalkotó felismerve ezt a problémát, hozta meg a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 

rendeletet.  A rendelet szabályai végig veszik mindazokat a biztosítéki elemeket, 

melyek segíthetnek a balesetek elkerülésében, továbbá a rendelet felsorolja mind-

azon eseteket, amelyek szükségesek a balesetek megelőzéséhez. Ezek olyan tevé-

kenységek, melyek engedély vagy hatósági felügyelet mellett gyakorolhatóak: 

a) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem azonosí-

tása és a veszélyes tevékenység végzése; 

b) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítá-

sa és kockázatuk elemzése; 

                                                 
18  VASS Gyula: Logisztikai épületek ipari balesetmegelőzési helyzete Magyarországon, 4. 

http://www.vedelem.hu/files/UserFiles/File/konf2007/TSZVSZ_NEMZETKOZI2007/0

7_vass.pdf, (2017. II. 1.).  

http://www.vedelem.hu/files/UserFiles/File/konf2007/TSZVSZ_NEMZETKOZI2007/07_vass.pdf
http://www.vedelem.hu/files/UserFiles/File/konf2007/TSZVSZ_NEMZETKOZI2007/07_vass.pdf
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c) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését, hatásai-

nak csökkentését biztosító irányítási rendszer, a biztonsági irányítási rend-

szer; 

d) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek káros hatásainak érté-

kelése, a lehetséges dominóhatás; 

e) A belső védelmi tervezés, a külső védelmi tervezés, a tervek végrehajtási fel-

tételeinek megléte; 

f) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos településrende-

zési tervezés; 

g) A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása, valamint 

h) a belső védelmi terv és a súlyos káresemény-elhárítási terv gyakoroltatása.19 

 

A fenti rendelkezések legpontosabb betartásának igénye mellett is előfordulhatnak 

azonban olyan esetek, amikor bekövetkezik a munkahelyi baleset, vagy a folyama-

tos, akár határérték alatti expozíció hatására is kialakulnak a foglalkozási megbete-

gedések. A tanulmányunk szempontjából a munkahelyi balesetekkel foglalkozunk 

részleteiben.  

Bármilyen üzemzavar és/vagy emberi mulasztás következményeiként előfor-

dulhat baleset. Itt el kell választanunk egymástól a munkabaleset és az üzemi bal-

eset fogalmát. Munkabaleset az Mvt. 87. § 3. pontja alapján az a baleset, amely a 

munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri an-

nak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől 

függetlenül. Ez annyit jelent, hogy a munkabaleset egy olyan hirtelen esemény, 

amely a munkavégzés hatókörében értelmezhető, és szinte bármely munkavégzés-

hez kapcsolódó cselekménnyel megvalósulhat. Így munkabalesetnek minősül pél-

dául az üzemi öltözőben történő elcsúszás. Ez fakad abból a szintén az Mvt. 87. § 

3. pontjában található kiegészítő szabályból, melyben az Mvt. meghatározza, hogy: 

„A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a 

foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, 

anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele 

során éri”. 

A fentiekkel szemben az üzemi baleset már egy szűkítést jelent, mivel társada-

lombiztosítási szempontból csak azokat a (munka)baleseteket sorolja az egészség-

biztosítás törvény hatálya alá20, melyek a biztosítottat (sérültet/munkavállalót) a 

foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri.21 Ezt 

azért is szükséges kiemelni, mivel a társadalombiztosítási ellátások csak abban az 

esetben vehetők igénybe, ha az egészségkárosodás üzemi balesetből vagy foglalko-

zási megbetegedésből ered. A vizsgált társadalombiztosítási szabályok nem tesznek 

                                                 
19  219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §. 
20  TÓTH Hilda: A kötelező egészségbiztosítás rendszere és ellátásai Magyarországon. In: 

TÓTH Hilda (szerk.): Szociális jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013, 86. 
21  TÓTH Hilda: i. m. 90.  
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különbséget az üzemi balesetek és az ellátások között aszerint, hogy milyen üzem-

ben történik. Annak az értékelése, hogy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben 

történő balesetről beszélünk, elsősorban a munkavédelmi szabályok szempontjából 

fontos. A munkajogi és társadalombiztosítási szabályok kellően általánosak ahhoz, 

hogy ilyen jellegű differenciálásra ne kerüljön sor. De minden esetre érdemes fel-

vázolni azt a kapcsolatrendszert, amely az egyes szabályok között fennáll. Nem 

minden munkajogi károkozás eredményez üzemi balesetet, így ez a társadalombiz-

tosítási szabályok alkalmazásának szükségességét sem veti fel. A munkavédelmi 

felelősség megállapítása sem mindig jár együtt üzemi balesettel.  

Azt mindenféleképpen ki kell emelni, hogy a tanulmány tárgyát képező veszé-

lyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében az üzemi balesetek vonatkozásában 

nagyobb valószínűséggel kerülnek előtérbe a baleseti ellátás szabályai. A baleseti 

ellátások két fajtáját különböztetjük meg: a baleseti egészségbiztosítási ellátásokat 

és a baleseti nyugellátás jogintézményeit.  

A munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések miatt a társadalombizto-

sítás pénzügyi alapjaiból jelentős összegű kifizetés történik, amelynek kiváltó oka 

lehet a foglalkoztató munkavédelmi szabályszegése, mulasztása.22 A szükséges 

baleseti ellátások megállapítását követően kerül sor a megtérítési felelősség vizsgá-

latára. A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXX. tv. (továbbiakban: 

Ebtv.) 67. §-a rendelkezik a megtérítési igény szabályairól. Ha ezt az üzemi baleset 

esetkörére rávetítjük, akkor a foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset 

miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak 

a következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi 

szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg, ha ő vagy alkal-

mazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. A fentiek egyébként irányadóak 

a foglalkozási megbetegedések megállapítása esetén is. Ennek megfelelően a bal-

eseti megtérítési felelősség igen széles körű. A megtérítés magában foglalja az 

adott munkahelyi baleset miatt igénybe vett valamennyi ellátást. Ez pedig jelentheti 

mindazt, hogy a munkáltatónak, így a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

esetében egyazon üzemi baleset vonatkozásában három irányú felelősségéről be-

szélhetünk.  

A felelősség egyik iránya a közvetlen munkajogi kapcsolaton alapuló munkajogi 

felelősség. A másik irány, ha az üzemi baleset annak következtében következett be, 

hogy a munkavédelmi szabályokat a munkáltató nem tartotta be. A fentiekkel párhu-

zamosan pedig beszélhetünk a munkáltató megtérítési kötelezettségéről is. Az egyes 

felelősségi rendszerek kapcsolatáról a kártérítés tényleges mértéke kapcsán szüksé-

ges pár szót ejtenünk még. Az Mt. 167. §-a ugyanis kiemeli, hogy a kártérítés ösz-

szegének számításánál le kell vonni a társadalombiztosítás vagy az önkéntes köl-

csönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást, valamint amit a jogosult megkere-

sett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, továbbá amihez a 

                                                 
22  BALOGH Márta: Drága mulasztás – a foglalkoztató felelőssége a baleseti ellátá-

sért.http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/draga-mulasztas-a-foglalkoztato-felelossege-a-

baleseti-ellatasert, (2017. IV. 14.) 

http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/draga-mulasztas-a-foglalkoztato-felelossege-a-baleseti-ellatasert
http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/draga-mulasztas-a-foglalkoztato-felelossege-a-baleseti-ellatasert
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jogosult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott, és amihez a jogosult 

a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá.23  

Természetesen azokat a felelősségi formákat, melyek egy veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem kapcsán felmerülhetnek még, ebbe a dolgozatba terjedelmi korlá-

tok miatt nem férnek bele, de szükséges utalni a kérdésre, hogy az általunk vizsgál-

takon túl büntetőjogi, környezetjogi és polgári jogi felelősségi alakzatok is felme-

rülhetnek egyazon üzemi baleset következtében.  

Egyetlen egy esemény, egyetlen egy üzemi baleset mennyi felelősségi forma 

együttes konstellációját hozza! A munkajogi, a munkavédelmi és a társadalombiz-

tosítási szabályok kapcsolatának a vizsgálata azonban egy újabb gondolati szálat is 

előtérbe helyez. Ez a szál pedig a felelősségbiztosítások kérdése. A 2010-ben tör-

tént kolontári eset után felmerült a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek köte-

lező felelősségbiztosításának a kérdése. A kérdés elsősorban a környezeti károkért 

való felelősségvállalás körében merült fel, de úgy gondolom, érdemes ezt az üzemi 

balesetek szemszögéből is vizsgálni. Természetesen az ilyen jellegű felelősségbiz-

tosítási szerződések lehetősége nem kizárt manapság sem. Hazánkban annyira nem 

elterjedt, de például Japánban egész jelentős mértékben kötnek a munkáltatók ilyen 

szerződést.24 A japán megoldás alapja a CSR-ben gyökerező társadalmi felelősség-

vállalásban rejlik, melynek kiindulópontja az Ázsiában amúgy is jellemző kollekti-

vista szemlélet. Funkcióját tekintve azért a magyar megoldás ettől éppen eltérő, 

mivel itt nem annyira az ellátások bővítése lenne a cél, hanem a megtérítési igény 

kiváltása. De minden esetre egy megfontolandó gondolat, hogy a hazai veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemek vonatkozásában egy kötelező és kiterjesztett fele-

lősségbiztosítás alkalmazására lenne szükség, mely legalább komplexen az üzemi 

balesettel összefüggő munkajogi, munkavédelmi és társadalombiztosítási megtérí-

tési kötelezettség fedezésére szolgálna. De akár további kiterjesztéssel komplexebb 

felelősségbiztosítási szerződéssel legalább a teljes magánjogi kárpalettát lefedő 

kötelező biztosítási szerződések irányába is elmozdítható a rendszer. A veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemek tulajdonosát és/vagy üzemeltetőjét pedig legkésőbb 

az üzem fizikai létesítésének pillanatában kötelezni kell arra, hogy ilyen biztosítást 

kössön, vagy azzal rendelkezzen.  

 

ÖSSZEGZÉS 

A felelősségi kérdések mindig valamiért való helytállást jelentenek, valamilyen 

cselekményért vagy mulasztásért való helytállást. Nincs ez másképp a veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemek esetében sem. A munkajogi, a munkavédelmi és a 

társadalombiztosítási szabályok összekapcsolódnak. A veszélyes anyagokkal fog-

lalkozó üzemek kapcsán az általános munkajogi és társadalombiztosítási szabályok 

                                                 
23  ROMÁN Róbert: A munkáltató kártérítési felelőssége üzemi baleset esetén. Publicationes 

Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. 2014, 480. 
24  Lásd bővebben: EMBER Alex: A japán balesetbiztosítási rendszer sajátosságai, különös 

tekintettel a japán társaságok önkéntes felelősségvállalására. Miskolci Jogi Szemle, 

2010/2, 103–123. 
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által alkotott keretet a munkavédelmi rendelkezések töltik ki, csak úgy, mint min-

den más munkáltató esetében. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek speciá-

lis, egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést biztosító szabályai 

fokozott védelmi szintet jelentenek, olyan fokozott védelmi szintet, melyben fontos 

szerepe van a kockázatértékelésnek és a különféle expozíciók mérésének. Ebből 

kifolyólag nem szükséges a társadalombiztosítási ellátások rendszerében külön 

jelezni, hogy milyen tevékenységet végez az adott üzem, mivel mind a pénzbeli, 

mind a természetbeni ellátások az alanyok lehető legtágabb körének járnak azonos 

feltételek mentén.  

 

 

 

 

  


