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1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciáján elfogadott egyes 

Egyezmények és Ajánlások bemutatási kötelezettségének tartalma. 
 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Alapokmánya 19. cikkének 5. és 6. pontja 
arra kötelezi a tagállamokat, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános 
Konferenciáján elfogadott Egyezményeket és Ajánlásokat „az illetékes hatóság elé 
terjesszék törvénybeiktatás vagy más intézkedés céljából”.  
 
Az illetékes hatóság fogalmát és a szükséges intézkedéseket a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal Igazgató Tanácsának memoranduma értelmezi. Eszerint az illetékes hatóság a 
tagállamok nemzeti alkotmánya szerint az Egyezmények és Ajánlások tárgykörében 
törvényalkotói hatáskörrel rendelkező szerv; a szükséges intézkedés tartalmát illetően 
pedig kimondja, hogy: „… a kormányoknak az illetékes hatóságok előtti bemutatási 
kötelezettsége nem foglal magában semmilyen, a ratifikációra, vagy az alkalmazásra 
vonatkozó kötelezettséget”. A nemzetközileg kialakult gyakorlat szerint a bemutatás 
alapvetően a törvényhozás és a közvélemény tájékoztatását szolgálja.  
 
A bemutatást követően a tagállamokat az alábbi tartalmú tájékoztatási kötelezettség 
terheli a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Főigazgatója felé: 

 
�� az Egyezmény, illetve Ajánlás alkalmazása tárgyában melyek az illetékes hatóságok; 
�� mely időpontban került sor a nemzetközi okmányoknak az illetékes hatóság elé való 

terjesztésére; 
�� miben áll az illetékes hatóság vonatkozó döntése. 
 
A Kormányt az alábbiak szerinti bemutatási kötelezettség terheli: 
 

�� a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 2001. évi 184. számú Egyezmény, 
�� a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 2001. évi 192. számú Ajánlás, 
�� a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményt kiegészítő 2002. évi 

Jegyzőkönyv, 
�� a foglalkozási betegségek jegyzékéről szóló 2002. évi 194. számú Ajánlás 
 
(a 90. ülésszakon elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlást a 
Kormány 2003. november 24-én bemutatta az Országgyűlésnek (128/2003. (XI. 26.) 
OGY határozat), a 91. ülésszakon elfogadott, a tengerészek személyazonossági 
okmányairól szóló 2003. évi 185. számú Egyezmény bemutatására vonatkozó 
kötelezettségének a Kormány ratifikációs eljárás során tesz eleget). 
 
Az előterjesztés tárgyában 2003. során egyeztetések folytak a szociális partnerekkel. Az 
ILO Egyezmények és Ajánlások országgyűlési bemutatásáról szóló előterjesztések 
kérdésében véleményezési joggal rendelkező tripartit Nemzeti ILO Tanács a 
mezőgazdaság munkavédelméről szóló 184. számú Egyezmény és a munkavédelemről 
szóló 155. számú Egyezményt kiegészítő 2002. évi Jegyzőkönyv megerősítését javasolta. A 
javaslat szakmai vitájára az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi 
Bizottságban került sor, amely a javaslatot nem támogatta.  
 
 

 2  



2. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 89-90. ülésszakain 
elfogadott egyes Egyezmények és Ajánlások ismertetése. 

 
2.1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 89. 
ülésszakán elfogadott, a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 184. számú 
Egyezmény  

 
A mezőgazdaság munkavédelmi szempontból a legkritikusabb területek egyike. A halálos 
munkabalesetek közel fele a mezőgazdaságban fordul elő, a kockázatot fokozza a 
gépesítés és a kemikáliák egyre kiterjedtebb alkalmazása. Noha a munkavédelemről szóló 
155. számú ILO Egyezmény hatálya a gazdasági tevékenység minden ágazatára, így a 
mezőgazdaságra is kiterjed, az ILO szükségesnek tartotta egy átfogó megközelítésű új 
Egyezmény megalkotását. Az Egyezmény a mezőgazdasági és az erdészeti tevékenység 
keretében történő valamennyi szervezett munkavégzésre vonatkozik (kivéve a 
mezőgazdasági termékek feldolgozóiparát és az önellátásra termelő gazdaságokat).  
 
Az Egyezmény értelmében a tagállamok kötelezik magukat arra, hogy a mezőgazdaság 
területén meghatározzák a munkabiztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 
előírásokat, kijelölik az azok betartatásáért felelős hatóságokat. Rögzíti a munkáltatók és 
a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek jogszabályi meghatározására vonatkozó 
követelményt, a több munkáltató ugyanazon munkahelyen történő munkavégzésénél az 
együttműködési kötelezettséget (a munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Mvt.) 40. §. (2) bekezdése ezt – az Egyezménynek nem ellentmondva – a 
munkavégzés összehangolásaként határozza meg). Rendelkezik a munkahelyi 
kockázatértékelés kötelezettségéről, az annak eredményeként foganatosítandó megelőző 
és óvóintézkedésekről. 
 
A 7. cikk (a), illetve a 9. cikk 1., 2. bekezdései „előírt” és „elismert” biztonsági és 
egészségügyi szabvány alkalmazásáról szólnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. 
évi XXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti szabványok alkalmazása 
önkéntes, ugyanezen törvény 6. § (2) bekezdése alapján műszaki tartalmú jogszabály 
hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az 
adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.  Teljesíti előírt munkavédelmi 
kötelezettségét a munkáltató akkor is, ha a szabvánnyal egyenértékű más műszaki 
megoldást alkalmaz. Ennek megfelelően a hazai szabályozás – gyakorlati alkalmazását 
tekintve – konform az Egyezmény ezen szabályozásával.  
 
Az Egyezmény tartalmazza továbbá az alkalmazott munkaeszközök és védőeszközök 
megfelelőségével kapcsolatos előírásokat, az anyagmozgatás, szállítás általános 
előírásainak szabályozási kötelezettségét, különös tekintettel a kézi anyagmozgatásra. A 
vegyi anyagok kezelésénél felsorolja azokat a konkrétan szabályozandó intézkedéseket, 
amelyek kiemelten fontosak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés tekintetében. Előírja, hogy az állatok kezelésével kapcsolatosan és a 
biológiai kockázatok elleni védelem tekintetében nemzeti jogszabályok és rendelkezések 
gondoskodjanak a kockázati tényezők minimális szintre való csökkentéséről, arról, hogy 
a munkafeltételek megfeleljenek a nemzeti szabványoknak. 
 
Az Egyezmény a továbbiakban részletesen meghatározza a különösen nagy kockázatot 
jelentő munkavállalói csoportokra (fiatalok, ideiglenes és szezonmunkások, nők) 
vonatkozó szabályozási szempontokat. 

 3  



 
A Magyarország által ratifikált, a munkavédelemről szóló 155. számú Egyezmény 
végrehajtását biztosító jogszabályok, illetve a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény azon rendelkezése, mely átfogó nemzeti – így a mezőgazdaságra is kiterjedő - 
munkavédelmi program elkészítését írja elő, együttesen biztosítják az új Egyezmény 
rendelkezéseivel azonos szintű védelmet.  
 
 

2.2. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 89. 
ülésszakán elfogadott, a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 192. számú 
Ajánlás 

 
Az Ajánlás meghatározza a mezőgazdaság területén végrehajtandó munkaügyi ellenőrzés 
során alkalmazandó elveket, illetve a munkahelyi egészség és biztonság követelményei 
megvalósításának felügyeleti feladatait, a szükséges megelőző és óvintézkedéseket 
(kockázatértékelés, munkagépek biztonsága, stb.). Szabályozza a multinacionális 
vállalatoknak mezőgazdasági alkalmazottaikkal szembeni – a munkavédelemre 
vonatkozó – kötelezettségeit. „Egyéb rendelkezések” fejezete alatt előírja a tagállamok 
részére, hogy az Egyezmény rendelkezéseit – megfelelő egyeztetések után – terjesszék ki 
az önálló mezőgazdasági gazdálkodókra is. Magyarországon e tekintetében a 20/2001. 
(III. 30.) OGY. határozattal elfogadott Munkavédelem Országos Programja tartalmaz 
feladatokat a munkavédelemmel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáért felelős 
szervek részére. 
 
 

2.3. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. 
ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményt 
kiegészítő 2002. évi Jegyzőkönyv 

 
Nemzetközi szakértők szerint az üzemi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre 
vonatkozó megbízható információk hiánya képezi egyik fő akadályát a súlyos emberi és 
anyagi veszteségeket okozó munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 
csökkentésének. A helyzetet orvoslandó, a 2002. évi jegyzőkönyv a releváns információk 
összegyűjtéséhez szükséges bejelentési és nyilvántartási követelményeket fogalmazza 
meg. 
 
A jegyzőkönyv az üzemi baleseteknek, foglalkozási megbetegedéseknek - és új elemként 
– a veszélyes eseményeknek, a munkába járás során előforduló baleseteknek és a 
foglalkozási megbetegedések gyanús eseteinek nyilvántartásba vételére és bejelentésére 
vonatkozólag a tagállamok kötelességévé teszi megfelelő követelmények és eljárások 
kialakítását, meghatározza a munkáltatók és munkavállalók felelősségét és feladatait a 
bejelentés, nyilvántartás és tájékoztatás vonatkozásában, továbbá ezen jelenségekre 
vonatkozó statisztikák összeállítását és közzétételét írja elő a kormányoknak. 
 
A munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartásával és bejelentésével 
kapcsolatos követelményeket az EU ajánlás szinten határozza meg. Ezek végrehajtását a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény V. Fejezete, a törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, illetve a 
foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 
szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet – bár a foglalkozási megbetegedések gyanújának 
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bejelentési és nyilvántartási kötelezettségével nem foglalkozik - megfelelő módon 
biztosítja.  
 
 

2.4. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. 
ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek jegyzékéről szóló 194. számú 
Ajánlás 

 
Az Ajánlás rendelkezései alapvetően két területet érintenek. 
 
a./ Egyfelől a 2002. évi Jegyzőkönyvben megfogalmazott általános előírások 
végrehajtására ad javaslatot, azzal, hogy az ILO normák közé emeli az ILO által 1996-
ben elfogadott, Az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartására és 
bejelentésére vonatkozó gyakorlati útmutató-t, illetve a későbbiekben elfogadásra kerülő 
más ILO irányelveket; 
 
b./ Másrészt előírja, hogy a tagállamok illetékes hatóságai - a munkáltatók és a 
munkavállalók képviseleti szerveivel történt konzultációt követően - készítsék el a 
foglalkozási megbetegedések olyan nemzeti jegyzékét, amely a nyilvántartás, a bejelentés 
és - ha alkalmazható - a kártalanítás szempontjait tartalmazza (Magyarország 
tekintetében jelenleg is van nemzeti lista, a foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 
- bár az a kártalanításokkal nem foglalkozik, arra külön jogszabály előírásai 
vonatkoznak). A tagállamok a nemzeti listát - annak elkészülte után vagy a 
felülvizsgálatokat követően -, továbbá a foglalkozási megbetegedések statisztikáit évente 
kötelesek megküldeni az ILO részére. 
 
Az Ajánlás Melléklete tartalmazza a foglalkozási megbetegedések 70 betegség-csoportot 
tartalmazó jegyzékét, amely a megbetegedéseket két fő szempont, azaz a kóroki tényezők 
(ideértve a foglalkozási eredetű rákbetegségek csoportját is) és a szervrendszerek 
megbetegedései szerint csoportosítja. A lista nyitott, azaz az egyes alcsoportokban a 
foglalkozási betegségek tételes felsorolását egy olyan általános kategória zárja, amelybe 
az adott alcsoportba tartozó bármely más, de az előzőekben nem említett megbetegedés 
besorolható, amennyiben a dolgozónál a szóban forgó munkahelyi tényezők által történő 
behatás és az elszenvedett megbetegedések közötti közvetlen kapcsolat kimutatható.  
 
A foglalkozási betegségek hatályos magyar jogszabályok szerinti listája megfelel az ILO 
(és az EU) előírásainak, ugyanakkor az 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet az ILO és az EU előírásoknál (a 
Bizottságnak a foglalkozási betegségek európai jegyzékének elfogadására vonatkozó 
1990. május 22-i 90/326/EGK ajánlása) szűkebb körben határozza meg a kártérítésre 
jogosító betegségek vagy betegségcsoportok körét. A MOP 2003. évi intézkedési és 
ütemtervéről szóló 2010/2003 (I. 14.) Korm. határozat a 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet EU előírásoknak megfelelő módosítását írja elő 2004. december 31-ig. 
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184. számú Egyezmény 
 

a mezőgazdaság munkavédelméről 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, 
és amely 2001. június 5-én nyolcvankilencedik ülésszakára ült össze,  

Figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi munkaügyi Egyezményekben és 
Ajánlásokban, különösen az ültetvényekről szóló 1958. évi Egyezményben 
és Ajánlásban, az üzemi balesetek esetén járó juttatásokról szóló 1964. évi 
Egyezményben és Ajánlásban, a mezőgazdasági munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1969. évi Egyezményben és Ajánlásban, a munkavédelemről szóló 
1981. évi Egyezményben és Ajánlásban, a foglalkozásegészségügyi 
szolgálatokról szóló 1985. évi Egyezményben és Ajánlásban, valamint a 
vegyi anyagokról szóló 1990. évi Egyezményben és Ajánlásban testet öltő 
elveket, és  

Hangsúlyozva a mezőgazdaság koherens megközelítésének szükségességét, és 
figyelembe véve más, a szektorra alkalmazandó ILO okmányokban, 
különösen az egyesülési szabadságáról és a szervezkedési jog védelméről 
szóló 1948. évi Egyezményben, a szervezkedés és a kollektív tárgyalás 
jogáról szóló 1949. évi Egyezményben, a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
szóló 1973. évi Egyezményben, valamint a gyermekmunka legrosszabb 
formáiról szóló 1999. évi Egyezményben megtestesülő elvek szélesebb 
értelemben vett keretét, és 

Figyelembe véve a Multinacionális Vállalatokkal és a Szociálpolitikával 
Kapcsolatos Elvek Tripartit Nyilatkozatát, valamint a vonatkozó eljárási 
kódexeket, különösen az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
nyilvántartásba vételével és bejelentésével kapcsolatos 1996. évi 
iránymutatást, valamint az erdészeti munka biztonságára és az ezzel 
kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó 1998. évi iránymutatást,  

Miután úgy döntött, hogy különböző javaslatokat fogad el a mezőgazdasági 
munkavállalók biztonságára és egészségére vonatkozóan – amely kérdés az 
ülésszak napirendjének negyedik pontjaként szerepelt, és 

Miután úgy határozott, hogy ezeket a javaslatokat Nemzetközi Egyezmény 
formájában adja közre,  

a mai napon, 2001. június 21-én elfogadja az alábbi Egyezményt, amely a 
„mezőgazdasági munkavédelméről szóló 2001. évi Egyezmény” néven idézhető. 
 

I. HATÁLY 
 

1. cikk 
A jelen Egyezmény szempontjából a „mezőgazdaság” kifejezés a mezőgazdasági 

vállalkozások keretében végzett mezőgazdasági és erdészeti tevékenységekre vonatkozik, 
beleértve a növénytermesztést, erdészeti tevékenységeket, állattenyésztést és 
rovartenyésztést, a mezőgazdasági és állati termékek elsődleges feldolgozását a 
vállalkozás üzemeltetője által vagy nevében, valamint gépek, berendezések, készülékek, 
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szerszámok és mezőgazdasági létesítmények alkalmazását és karbantartását, beleértve 
bármely, mezőgazdasági vállalkozás keretében történő olyan feldolgozást, tárolást, 
üzemeltetést vagy szállítást, amely a mezőgazdasági termeléshez közvetlenül 
kapcsolódik. 

 
2. cikk 

A jelen Egyezmény szempontjából a „mezőgazdaság” kifejezés nem vonatkozik a 
következőkre: 
(a) önellátásra történő termelés; 
(b) olyan ipari eljárások és kapcsolódó szolgáltatások, amelyek nyersanyag formájában 

mezőgazdasági termékeket használnak fel; és 
(c) erdők ipari hasznosítása. 
 

3. cikk 
1. Az Egyezményt ratifikáló tagállam illetékes hatósága az érdekelt munkaadók és 

munkavállalók képviseleti szervezeteivel konzultálva: 
(a) a jelen Egyezmény vagy annak bizonyos rendelkezései alkalmazásából kizárhat 

bizonyos mezőgazdasági vállalkozásokat vagy korlátozott munkavállalói 
kategóriákat, ha lényeges, különleges problémák merülnek fel; és 

(b) az ilyen kizárás esetén terveket készít minden vállalkozás és minden munkavállalói 
kategória fokozatos bevonására. 

2. Minden egyes tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányának 22. 
cikke értelmében benyújtott, az Egyezmény alkalmazására vonatkozó első jelentésében a 
szóban forgó kizárás indoklásával egyidejűleg felsorol minden, a jelen cikk 1(a) 
bekezdése értelmében foganatosított kizárást. Az ezt követő jelentésekben ismerteti az 
Egyezmény rendelkezéseinek az érdekelt munkavállalókra történő fokozatos 
kiterjesztésével kapcsolatban tett intézkedéseket. 

 
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
4. cikk 

 1. A tagállamok a nemzeti feltételek és gyakorlat figyelembe vételével, 
egyszersmind az érdekelt munkaadók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel történt 
konzultációt követően, koherens politikát fogalmaznak meg, hajtanak végre és 
rendszeresen felülvizsgálnak a mezőgazdaság munkavédelmével kapcsolatosan. Ennek a 
politikának az a célja, hogy – a mezőgazdasági munkakörnyezetben jelentkező veszélyek 
kiküszöbölésével, minimálisra csökkentésével vagy ellenőrzésével – megelőzze a 
munkából fakadó, azzal kapcsolatos, illetve annak során jelentkező baleseteket és 
egészségkárosodást. 

 2. Ennek érdekében a nemzeti jogszabályok és rendelkezések: 
(a) kijelölik a politika alkalmazásáért és a mezőgazdaság munkavédelmére vonatkozó 

jogszabályok, illetve rendelkezések érvényesítésért felelős illetékes hatóságot; 
(b) előírják a munkaadóknak és munkavállalóknak a mezőgazdaság munkavédelmére 

vonatkozó jogait, valamint kötelezettségeit; és 
(c) létrehozzák az illetékes hatóságok és testületek között a mezőgazdasági ágazat 

vonatkozásában történő ágazatközi koordináció mechanizmusait, valamint 
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meghatározzák azok funkcióját és feladatkörét, egyszersmind figyelembe véve azok 
kiegészítő voltát és nemzeti körülményeit, valamint gyakorlatát. 

3. A kijelölt illetékes hatóság, a nemzeti jogszabályoknak és rendelkezéseknek 
megfelelően, javító intézkedéseket és megfelelő büntetéseket ír elő, beleértve – az adott 
esetnek megfelelően – a munkavállalók biztonságára és egészségére nézve közvetlen 
kockázatot jelentő mezőgazdasági tevékenységek felfüggesztését vagy korlátozását, amíg 
a felfüggesztést vagy korlátozást kiváltó körülményeket nem korrigálják. 

 
5. cikk 

1. A tagállamok gondoskodnak a mezőgazdasági munkahelyek ellenőrzésének 
megfelelő és alkalmas rendszeréről, valamint a rendszer működéséhez szükséges 
megfelelő eszközökről. 

2. Az illetékes hatóság a nemzeti jogszabályoknak megfelelően – kiegészítő alapon 
– regionális vagy helyi szinten rábízhat bizonyos ellenőrzési feladatokat arra alkalmas 
állami szolgálatokra, állami intézményekre vagy az állam ellenőrzése alatt álló 
magánintézményekre, illetve ezeket a szolgáltatásokat vagy intézményeket 
összekapcsolhatja a szóban forgó feladatok gyakorlásával. 
 
 

III. MEGELŐZŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

ÁLTALÁNOS 
 

6. cikk 
1. Amennyiben a nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összeegyeztethető, a 

munkaadó kötelessége minden, a munkával kapcsolatos vonatkozásban gondoskodni a 
munkavállalók biztonságáról és egészségéről. 

2. A nemzeti jogszabályok és rendelkezések vagy az illetékes hatóság gondoskodik 
arról, hogy ha egyazon mezőgazdasági munkahelyen két vagy több munkaadó vállalkozik 
tevékenység folytatására, illetve egy vagy több munkaadó és egy vagy több 
önfoglalkoztató vállalkozik ilyen tevékenységre, a munkavédelmi követelmények 
alkalmazása során a munkavégzést összehangolják. Az illetékes hatóság, az adott esetnek 
megfelelően, általános eljárásokat ír elő erre a munkavégzés összehangolására nézve. 

 
7. cikk 

Az Egyezmény 4. cikkében hivatkozott nemzeti politika teljesítése érdekében, a 
nemzeti jogszabályok és rendelkezések, illetve az illetékes hatóság a vállalkozás 
méretének és tevékenysége természetének figyelembe vételével gondoskodik arról, hogy 
a munkaadó: 
(a) megfelelő kockázatértékeléseket végezzen a munkavállalók biztonsága és 

egészsége vonatkozásban, és a szóban forgó eredmények alapján megelőző és óvó 
intézkedéseket fogadjon el annak biztosítására, hogy – az általuk tervezett 
alkalmazás összes feltétele mellett – minden, a munkavállaló ellenőrzése alatt álló 
mezőgazdasági tevékenység, munkahely, munkagép, berendezés, vegyszer, 
szerszám és eljárás biztonságos legyen, egyszersmind megfeleljen az előírt 
munkavédelmi szabványoknak; 

(b) a mezőgazdasági munkavállalóknak a munkavédelem vonatkozásában megfelelő és 
alkalmas képzést és érthető utasításokat, továbbá minden szükséges irányítást vagy 

 8  



felügyeletet biztosítson, beleértve a munkájukhoz kapcsolódó veszélyekkel és 
kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatást és a védelmük érdekében tett intézkedést, 
egyszersmind figyelembe véve iskolázottsági szintjüket, és a nyelvi különbségeket 
is; és 

(c) abban az esetben, ha közvetlen komoly veszély fenyegeti a biztonságot és az 
egészséget, azonnali lépéseket tegyen bármely tevékenység leállítására, és – 
amennyiben szükséges – a munkavállalók evakuálására. 

 
8. cikk 

 1. A mezőgazdasági munkavállalóknak joguk van: 

(a) a munkavédelmi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz és konzultációhoz, 
beleértve az új technológiákból származó kockázatokat is; 

(b) a munkavédelmi intézkedések alkalmazásában és felülvizsgálatában való 
részvételre és – a nemzeti jogszabályoknak, valamint gyakorlatnak megfelelően – a 
munkavédelmi képviselők, valamint a munkavédelmi bizottságokban résztvevő 
képviselők kiválasztására; és 

(c) távol maradni a munkahelyi tevékenységből fakadó veszélyhelyzettől, ha ésszerű 
indokuk van azt hinni, hogy egészségüket és biztonságukat közvetlen és komoly 
kockázat fenyegeti, és jogukban áll erről felettesüket haladéktalanul tájékoztatni. A 
szóban forgó intézkedések eredményeként nem érheti őket semmiféle hátrány. 

2. A mezőgazdasági munkavállalóknak és képviselőiknek kötelessége az előírt 
munkavédelmi intézkedések betartása és a munkavállalókkal való együttműködés annak 
érdekében, hogy az utóbbiak saját kötelezettségeiknek és feladatkörüknek eleget 
tegyenek. 

3. Az 1. és 2. bekezdésben hivatkozott jogok és kötelességek gyakorlásának 
eljárásait a nemzeti jogszabályok és rendelkezések, az illetékes hatóság, a kollektív 
szerződések vagy egyéb, alkalmas eszközök alakítják ki. 

4. Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény rendelkezéseit a 3. bekezdésben 
előírtak szerint alkalmazzák, előzetes konzultációt kell folytatni az érdekelt munkaadók 
és munkavállalók képviseleti szervezeteivel. 

 
A GÉPEK BIZTONSÁGA ÉS ERGONÓMIÁJA 

 
9. cikk 

1. A nemzeti jogszabályok és rendelkezések, illetve az illetékes hatóság előírja, 
hogy a mezőgazdaságban alkalmazott gépeknek, berendezéseknek – ideértve az egyéni 
védőeszköz, készülékeket és kéziszerszámokat is – meg kell felelniük a nemzeti vagy 
egyéb, elismert munkavédelmi szabványoknak, egyszersmind megfelelő módon kell 
azokat telepíteni, karbantartani, illetve megóvni. 

2. Az illetékes hatóság intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a gyártók, 
importőrök és szállítók megfeleljenek az 1. bekezdésben hivatkozott szabványoknak és – 
a veszélyre figyelmeztető jelzéseket is beleértve – megfelelő és alkalmas tájékoztatásról 
gondoskodnak a felhasználó ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein, a felhasználók és – 
kérésre – az illetékes hatóság felé. 
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3. A munkaadók gondoskodnak arról, hogy a munkavállalók a gyártók, importőrök 
és szállítók által eljuttatott munkavédelmi tájékoztatást megkapják és megértik. 
 

10. cikk 
A nemzeti jogszabályok és rendelkezések előírják, hogy a mezőgazdasági gépeket 

és berendezéseket: 

(a) csak arra a munkára használják, amelyre azokat tervezték, kivéve, ha egy, az eredeti 
tervezési célon kívül eső alkalmazást a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően biztonságosnak ítélnek; különösen fontos, hogy ne használják azokat 
személyszállításra, amennyiben nem arra tervezték vagy erre a célra alkalmassá 
nem tették őket; és  

(b) képzett és illetékes személyek üzemeltessék, a nemzeti jogszabályoknak és 
gyakorlatnak megfelelően. 

 
ANYAGMOZGATÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 

 
11. cikk 

1. Az illetékes hatóság, az érdekelt munkaadók és munkavállalók képviseleti 
szervezeteivel történt konzultációt követően munkavédelmi követelményeket alakít ki az 
anyagok mozgatására és szállítására – különösen a kézi mozgatására – vonatkozólag. A 
szóban forgó követelmények kockázatértékelésen, műszaki szabványokon és orvosi 
véleményen alapulnak, figyelembe véve mindazokat a vonatkozó feltételeket, amelyek 
mellett a munkát a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően végzik. 

2. A munkavállalók nem kötelezhetők illetve számukra nem megengedhető, hogy 
olyan rakomány kézi mozgatásában vagy szállításában vegyenek részt, amely súlya, 
illetve természete következtében biztonságukat vagy egészségüket valószínűleg 
veszélyezteti. 

 
VEGYIANYAGOK BIZTONSÁGOS KEZELÉSE 

 
12. cikk 

Az illetékes hatóság, a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően, 
intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy: 
(a) legyen megfelelő nemzeti vagy bármely más, az illetékes hatóság által jóváhagyott 

rendszer a mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek importjára, besorolására, 
csomagolására és címkézésére, valamint azok betiltására, illetve korlátozására 
vonatkozó kritériumok megállapítása céljából; 

(b) a mezőgazdaságban használatos vegyszereket gyártók, importálók, szolgáltatók, 
értékesítők, forgalmazók, tárolók, vagy elhelyezők tegyenek eleget a nemzeti vagy 
egyéb, elismert munkavédelmi szabványoknak, egyszersmind nyújtsanak alkalmas 
és kellő tájékoztatást az ország megfelelő, hivatalos nyelvén vagy nyelvein a 
felhasználóknak, kérésre pedig az illetékes hatóságnak; és 

(c) legyen egy alkalmas rendszer a vegyianyag-hulladéknak, használatból kivont vegyi 
anyagoknak és a vegyi anyagok üres tartályainak biztonságos összegyűjtésére, 
újrafeldolgozására és elhelyezésére, hogy el lehessen kerülni azoknak más célra 
történő felhasználását, egyszersmind ki lehessen küszöbölni, vagy minimálisra 
lehessen csökkenteni a munkavédelem, valamint a környezet szempontjából 
felmerülő kockázati tényezőket. 
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13. cikk 
1. A nemzeti jogszabályok és rendelkezések, illetve az illetékes hatóság 

gondoskodik arról, hogy vállalati szinten a vegyi anyagok felhasználására és a 
vegyianyag-hulladék kezelésére vonatkozólag megelőző és óvintézkedések álljanak 
rendelkezésre. 

2. A szóban forgó intézkedések – többek között – a következőket érintik: 

(a) a vegyszerek előkészítése, kezelése, alkalmazása, tárolása és szállítása; 

(b) a vegyszerek kiszórásához vezető mezőgazdasági tevékenységek; 

(c) a vegyszerekhez tartozó felszerelések és tartályok karbantartása, javítása, valamint 
tisztítása; és 

(d) az üres tartályok elszállítása és a vegyi hulladék, valamint a lejárt szavatosságú 
vegyszerek kezelése és elszállítása. 

 
ÁLLATTARTÁS ÉS BIOLÓGIAI KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM 

 
14. cikk 

A nemzeti jogszabályok és rendelkezések gondoskodnak arról, hogy a kockázati 
tényezőket, például fertőzés, allergia, illetve mérgezés, megakadályozzák vagy 
minimálisra csökkentsék, amikor biológiai szerek kezelésére kerül sor, és az állatokat, 
haszonállatokat és istállózás területét érintő tevékenységek megfeleljenek a nemzeti vagy 
egyéb, elismert munkavédelmi szabványoknak. 

 
MEZŐGAZDASÁGI LÉTESÍTMÉNYEK 

 
15. cikk 

A mezőgazdasági létesítmények építése, karbantartása és javítása feleljen meg a 
nemzeti jogszabályoknak, rendelkezéseknek, valamint a munkavédelmi 
követelményeknek. 

 
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
FIATAL MUNKAVÁLLALÓK ÉS A VESZÉLYES MUNKA 

 
16. cikk 

1. Az olyan mezőgazdasági munkára történő kijelölésnél – amely munka 
természeténél, illetve a munkakörülményeknél fogva valószínűleg károsítja a fiatalok 
biztonságát és egészségét – a munkavégzés alsó korhatára legalább 18 év legyen. 

2. Azokat a foglalkoztatási illetve munkavégzési típusokat, amelyekre az 1. 
bekezdés vonatkozik, a nemzeti jogszabályok és rendelkezések vagy az illetékes hatóság 
határozzák meg, az érdekelt munkaadók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel 
történt konzultációt követően. 

3. A nemzeti jogszabályok vagy rendelkezések, illetve az illetékes hatóság – az 1. 
bekezdésben foglaltak ellenére –, az érdekelt munkavállalók és munkáltatók képviseleti 
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szervezeteivel történt konzultációt követően, engedélyezheti a szóban forgó bekezdésben 
hivatkozott munka esetén a korhatár 16 évre történő csökkentését, azzal a feltétellel, hogy 
megfelelő előzetes képzést biztosítanak a fiatal munkavállalók számára, és azok 
biztonsága, valamint egészsége teljes körű védelmet élvez. 

 
ALKALMI ÉS SZEZONMUNKÁSOK 

 
17. cikk 

Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az alkalmi és szezonmunkások 
ugyanolyan munkavédelemben részesüljenek, mint a hasonló munkát végző, a 
mezőgazdaságban állandóan foglalkoztatott munkavállalók. 

 

NŐI MUNKAVÁLLALÓK 
 

18. cikk 
Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a mezőgazdaságban 

foglalkoztatott női munkavállalóknak terhességgel, szoptatással és reproduktív 
egészséggel kapcsolatos speciális igényeit figyelembe vegyék. 

 
SZOCIÁLIS ÉS AZ ELSZÁLLÁSOLÁST SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

 
19. cikk 

A nemzeti jogszabályok és rendelkezések, illetve az illetékes hatóság, az érdekelt 
munkáltatók és munkavállalók képviseleti szervezeteivel történt konzultációt követően 
előírják: 
(a) megfelelő szociális létesítményeknek a munkavállaló számára ingyenesen történő 

biztosítását; és 
(b) a minimális elszállásolási színvonalat azoknál a munkavállalóknál, akiknél a munka 

természete megköveteli, hogy ideiglenesen vagy állandóan a vállalkozás területén 
lakjanak.  

 
MUNKAIDŐVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

 
20. cikk 

A mezőgazdasági munkavállalók munkaidejét, éjszakai munkavégzését és 
pihenőidejét a nemzeti jogszabályok és rendelkezések, illetve a kollektív szerződések 
szabályozzák. 

 
ÜZEMI BALESETEK ÉS FOGLAKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK ESETÉN JÁRÓ VÉDELEM 

 
21. cikk 

1. A mezőgazdasági munkavállalók, a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően, biztosítási, illetve társadalombiztosítási rendszerben biztosítandók halálos 
és nem-halálos kimenetelű üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések, valamint 
rokkantság és más, a munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatok esetére oly 
módon, hogy számukra a más ágazatokban dolgozó munkavállalók számára nyújtott 
biztosítással legalább egyenértékű biztosítást kell nyújtani. 
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2. A szóban forgó programok lehetnek egy nemzeti rendszer részei, vagy ölthetnek 
bármely, a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelő más, alkalmas formát. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
22. cikk 

 A jelen Egyezmény hivatalos ratifikációit a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
főigazgatójával kell közölni nyilvántartásba vétel céljából. 

 
23. cikk 

1. A jelen Egyezmény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamai közül csak 
azokra nézve kötelező, amelyeknek ratifikációit a főigazgató nyilvántartásba vette. 

2. A jelen Egyezmény tizenkét hónappal azt követően lép hatályba, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet két tagállamának részéről történt ratifikációt a 
főigazgató nyilvántartásba vette. 

3. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét 
hónappal azt követően lép hatályba, hogy a tagállam részéről történt ratifikációt 
nyilvántartásba vették. 

 
24. cikk 

1. A jelen Egyezményt ratifikáló tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
főigazgatójával egy nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel 
az Egyezményt első hatálybalépésének időpontjától számított tíz év elteltével. Az ilyen 
felmondás a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével válik hatályossá.  

2. Az a tagállam, amely a jelen Egyezményt ratifikálta, és amely az előző 
bekezdésben említett tízéves időszak lejárta utáni egy éven belül nem él a jelen cikkben 
biztosított felmondási jogával, újabb tízéves időszakra kötelezettségben marad. Ezt 
követően minden tíz év elteltével mondhatja fel a jelen Egyezményt a jelen cikkben előírt 
feltételek szerint. 

 
25. cikk 

1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet valamennyi tagállamát köteles értesíteni a Szervezet tagállamai által vele 
közölt valamennyi ratifikáció, illetve felmondás nyilvántartásba vételéről. 

2. A főigazgató a második ratifikáció nyilvántartásba vételéről küldött értesítésével 
egyidejűleg köteles felhívni a Szervezet tagállamainak a figyelmét az Egyezmény 
hatálybalépésének időpontjára is. 

 
 

26. cikk 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója az előző cikkek rendelkezéseivel 

összhangban nyilvántartásba vett ratifikációkat és felmondásokat az Egyesült Nemzetek 
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Alapokmányának 102. cikkelye értelmében valamennyi részletükben megküldi az 
Egyesült Nemzetek főtitkárának nyilvántartásba vétel céljából. 

 
27. cikk 

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa az általa szükségesnek ítélt 
időpontokban jelentés terjeszt az Általános Konferencia elé a jelen Egyezmény 
helyzetéről, és megvizsgálja, kívánatos-e a Konferencia napirendjére tűzni az Egyezmény 
részleges vagy teljes módosításának kérdését. 

 
28. cikk 

1. Ha a Konferencia a jelen Egyezményt részben vagy egészében módosító új 
Egyezményt fogad el, akkor az új Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában 
(a) az új módosító Egyezmény valamely tagállam által történő ratifikálása, tekintet 

nélkül a fenti 24. cikk rendelkezéseire, ipso jure magában foglalja a jelen 
Egyezmény azonnali felmondását, amennyiben és amikor az új módosító 
Egyezmény hatályba lép; 

(b)  az új módosító Egyezmény hatályba lépésének napján lezárul a jelen Egyezmény 
ratifikálásának lehetősége a tagállamok előtt. 

2. A jelen Egyezmény jelenlegi formájában és tartalmával mindenképpen 
érvényben marad mindazon tagállamokra nézve, amelyek a jelen Egyezményt 
ratifikálták, de a módosító Egyezményt nem. 

 
29. cikk 

A jelen Egyezmény szövegének angol és francia változata egyaránt hiteles. 
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192. számú Ajánlás 

 

a mezőgazdaság munkavédelméről 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, 
és amely 2001. június 5-én nyolcvankilencedik ülésszakára ült össze,  

Miután úgy döntött, hogy különböző javaslatokat fogad el a mezőgazdasági 
munkavállalók biztonságáról és egészségéről, amely kérdés az ülésszak 
napirendjének negyedik pontjaként szerepelt, és  

Miután úgy határozott, hogy ezeket a javaslatokat a mezőgazdaság 
munkavédelméről szóló 2001. évi Egyezményt (a továbbiakban: „az 
Egyezmény”) kiegészítő Ajánlás formájában adja közre; 

a mai napon, 2001. június 21-én elfogadja az alábbi Ajánlást, amely a „mezőgazdaság 
munkavédelméről szóló 2001. évi Ajánlás” néven idézhető. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A mezőgazdaság területén végrehajtott munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseket – az Egyezmény 5. cikke hatálybaléptetése érdekében – a munkaügyi 
ellenőrzésről (mezőgazdaság) szóló 1969. évi Egyezményben és Ajánlásban foglalt elvek 
figyelembe vételével kell foganatosítani. 

2. A multinacionális vállalatok – a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban, 
valamint a Multinacionális Vállalatokkal és a Szociálpolitikával kapcsolatos Elvek 
Tripartit Nyilatkozatának megfelelően – diszkriminációmentesen, és arra a helyre vagy 
országra való tekintet nélkül, ahol találhatók, megfelelő munkavédelemről gondoskodnak 
mezőgazdasági munkavállalóik számára minden létesítményükben. 

 

II. A MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET 

 

3. (1) Az Egyezmény 4. cikkében hivatkozott nemzeti politika alkalmazására 
kijelölt illetékes hatóság, az érintett munkáltatók és munkavállalók képviseleti 
szervezeteivel történt konzultációt követően: 
(a) azonosítsa a fő problémákat, alakítson ki intézkedési prioritásokat, dolgozza ki a 

problémák kezeléséhez szükséges hatékony módszereket, és rendszeresen értékelje 
az eredményeket; 

(b) írja elő a mezőgazdaságban jelentkező foglalkozási ártalmak megelőzéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket: 

 (i) figyelembe véve a technológiai fejlődést és ismereteket a munkavédelem 
területén, valamint az elismert nemzeti vagy nemzetközi szervezetek által 
elfogadott vonatkozó szabványokat, irányelveket és gyakorlati útmutatókat; 
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(ii) figyelembe véve azt az igényt, hogy az általános környezetet a 
mezőgazdasági tevékenységek hatásától megóvják; 

(iii) meghatározva azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
munkával összefüggő járványos megbetegedések kockázatát a mezőgazdasági 
dolgozók vonatkozásában elhárítsák, illetve ellenőrizzék; és 

(iv) elrendelve, hogy egyetlen dolgozó se végezzen veszélyes munkát elszigetelt 
vagy zárt területen a kommunikáció megfelelő lehetősége és a segítségnyújtás 
eszköze nélkül; és 

(c) készítse el a munkaadóknak és munkavállalóknak szánt útmutatást. 

 (2) Az illetékes hatóság, az Egyezmény 4. cikkének hatálybaléptetéséhez  

(a) rendelkezéseket fogad el a megfelelő munkaegészségügyi szolgáltatásoknak a 
mezőgazdasági dolgozókra történő fokozatos kiterjesztésére vonatkozóan; 

(b) eljárásokat alakít ki a mezőgazdaság területén bekövetkező üzemi balesetek és 
foglalkozási megbetegedések nyilvántartására és bejelentésére, különösen a 
statisztika összeállítására, a nemzeti politika alkalmazására és a megelőzési 
programok vállalati szintű kidolgozására; és 

(c) a mezőgazdasági munkáltatók és munkavállalók igényeinek megfelelő oktatási 
programok és anyagok segítségével előmozdítja a munkavédelmem javítását a 
mezőgazdaságban.  

4. (1) Az illetékes hatóság, az Egyezmény 7. cikkének hatálybaléptetése érdekében, 
hozzon létre nemzeti munkabiztonsági és munkaegészségügyi felügyeleti rendszert, 
amelynek mind a munkavállalók egészségének felügyeletét, mind a munkahelyi 
környezet felügyeletét magában kell foglalnia. 

(2) Ez a rendszer foglalja magába a szükséges kockázatértékelést, és, az adott 
esetnek megfelelően, a megelőző és ellenőrző intézkedéseket, tekintettel – többek között 
– a következőkre: 

(a) veszélyes vegyi anyagok és hulladék; 

(b) mérgező, fertőző vagy allergén biológiai anyagok és hulladék; 

(c) irritáló vagy mérgező gőzök; 

(d) veszélyes porok; 

(e) karcinogén anyagok vagy vegyszerek; 

(f) zaj és rezgés; 

(g) szélsőséges hőmérsékleti értékek; 

(h) a Napból származó ibolyántúli sugárzások; 

(i) átvihető állatbetegségek; 

(j) érintkezés vad- vagy mérgező állatokkal; 

(k) gépek és berendezések alkalmazása, beleértve az egyéni védőfelszerelést is, 

(l) a rakományok kézi mozgatása vagy szállítása, 

(m) intenzív vagy állandó fizikai és szellemi erőfeszítés, a munkával összefüggő stressz 
és a nem megfelelő testhelyzet munkavégzés közben; és 

(n) az új technológiákból származó kockázatok. 
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(3) Ahol az helyénvaló, egészségügyi felügyeleti intézkedéseket kell foganatosítani 
fiatal munkavállalók, terhes és szoptató nők, valamint idősebb munkavállalók esetében. 

 

III. MEGELŐZŐ ÉS VÉDŐINTÉZKEDÉSEK 

 

Kockázatértékelés és kockázatkezelés 
5. Az Egyezmény 7. cikkének hatálybaléptetéséhez, a munkabiztonsággal és 

munkaegészségüggyel kapcsolatos vállalati szintű intézkedések együttese kiterjed: 

(a) a munkavédelmi szolgáltatásokra; 

(b) a kockázatértékelési és kockázatkezelési intézkedésekre a következő fontossági 
sorrendben: 

 (i) a kockázat megszüntetése; 

 (ii) a kockázat ellenőrzése a forrásnál; 

 (iii) a kockázat minimalizálása olyan eszközök segítségével, mint a biztonságos 
munkarendszerek megtervezése, műszaki és szervezeti intézkedések, valamint 
biztonságos gyakorlatok és képzés bevezetése; és 

 (iv) amennyiben a kockázat továbbra is fennáll, egyéni védőfelszerelés és ruházat 
biztosítása és alkalmazása, a munkavállaló számára ingyenesen; 

(c) a balesetek és vészhelyzetek kezelésére irányuló intézkedések, beleértve az 
elsősegélynyújtást és hozzáférést az egészségügyi létesítményekbe történő 
megfelelő szállításhoz; 

(d) a balesetek és megbetegedések nyilvántartásba vételének és bejelentésének 
eljárásai; 

(e) megfelelő intézkedések a mezőgazdasági tevékenység helyszínén tartózkodók, az 
annak szomszédságában lakók és az általános környezet védelmére az érintett 
mezőgazdasági tevékenységből fakadó esetleges kockázatokkal, például az 
agrokémiai hulladék, az élő állatoktól származó hulladék, a talaj- és vízszennyezés, 
a talaj kimerülése és topográfiai változások okozta kockázatokkal szemben; és 

(f) intézkedések annak biztosítására, hogy az alkalmazott technológia megfelel az 
éghajlatnak, és igazodik a munkaszervezés és a munkavégzés gyakorlatához.  

 

A gépek biztonsága és ergonómiája 
6. Az Egyezmény 9. cikkének hatálybaléptetéséhez olyan intézkedéseket kell 

foganatosítani, amelyek – figyelembe véve a felhasználó országokban fennálló helyi 
viszonyokat, és különösen az ergonómiai vonatkozásokat és az éghajlati hatást – 
biztosítják a megfelelő technológia, gépek és berendezések kiválasztását vagy 
alkalmazását, beleértve az egyéni védőfelszerelést is. 

 

Vegyi anyagok biztonságos kezelése 
7. (1) A mezőgazdaságban a vegyi anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatosan 

előírt intézkedéseket a vegyi anyagokra vonatkozó 1990. évi Egyezmény és Ajánlás és 
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más, vonatkozó nemzetközi műszaki szabványok elveinek figyelembe vételével kell 
foganatosítani. 

(2) A vállalati szintű megelőző és óvintézkedések különösen a következőkre 
terjedjenek ki: 

(a) megfelelő egyéni védőfelszerelés és ruházat, valamint tisztálkodó helyiségek a 
vegyi anyagokkal dolgozók részére és az egyéni védőfelszerelések továbbá a munka 
során alkalmazott berendezések karbantartása és tisztítása, a munkavállaló számára 
költségmentesen; 

(b) a vegyi anyagokkal kezelt területeken alkalmazott permetezési és permetezés utáni 
óvintézkedések, beleértve az élelmiszer, az ivó-, mosdó- és öntözővíz-források 
szennyeződésének megakadályozására szolgáló intézkedéseket; 

(c) a későbbiekben már szükségtelen veszélyes vegyszereknek és a már kiürült, de 
esetleg veszélyes vegyszer-maradványokat tartalmazó tartályoknak oly módon 
történő kezelése és elhelyezése, amellyel – a nemzeti jognak és gyakorlatnak 
megfelelően – a munkavédelem, illetve a környezet szempontjából felmerülő 
kockázat kiküszöbölhető, illetve minimálisra csökkenthető; 

(d) nyilvántartás vezetése a mezőgazdaságban alkalmazott rovarirtó szerek 
felhasználásáról; 

(e) a mezőgazdasági dolgozók folyamatos képzése, ideértve – ahol az helyénvaló – a 
gyakorlatokkal és eljárásokkal vagy a veszélyforrásokkal kapcsolatos és a vegyi 
anyagok munkahelyi alkalmazásával kapcsolatban követendő óvintézkedésekre 
vonatkozó képzést is. 

 

Állattartás és a biológiai kockázatok elleni védelem 
8. Az Egyezmény 14. cikkének alkalmazása érdekében a fertőzés, allergia vagy 

mérgezés kockázatát előidéző biológiai anyagok és az állatok kezelésére vonatkozó 
intézkedések a következőkre terjedjenek ki: 

(a) a biológiai kockázatok kiküszöbölése, megelőzése vagy csökkentése érdekében 
kockázatértékelési intézkedések, az 5. bekezdéssel összhangban; 

(b) az állatoknak az állategészségügyi előírásokkal és a nemzeti jogszabályokkal, 
valamint gyakorlattal összhangban történő ellenőrzése és vizsgálata az emberekre 
átvihető betegségek szempontjából; 

(c) óvintézkedések az állatok kezelésére, és ahol az helyénvaló, védőfelszerelés és –
ruházat biztosítása; 

(d) óvintézkedések a biológiai anyagok kezelésére, és ha szükséges, a megfelelő 
védőfelszerelés és -ruházat biztosítása; 

(e) az állatokat kezelő dolgozók megfelelő immunizálása; 

(f) fertőtlenítőszerek és tisztálkodó helyiségek biztosítása, valamint az egyéni 
védőfelszerelés és -ruházat karbantartása és tisztítása; 

(g) elsősegély, ellenszérumok vagy egyéb vészhelyzeti eljárások biztosítása mérgező 
állatokkal, rovarokkal vagy növényekkel történt testi érintkezés esetén; 

(h) biztonsági intézkedések a trágya és hulladék kezelésére, gyűjtésére, tárolására és 
elhelyezésére; 
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(i) biztonsági intézkedések a fertőzött állatok tetemének kezelésére és elhelyezésére, 
beleértve a szennyeződött helyiségek megtisztítását és fertőtlenítését; és 

(j) biztonsági vonatkozású tájékoztatás, beleértve a figyelmeztető jelzéseket és az 
állatokat kezelő dolgozók képzését. 

 

Mezőgazdasági létesítmények 
9. Az Egyezmény 15. cikkének hatálybaléptetéséhez a mezőgazdasági 

létesítményekre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelményeknek meg kell 
határozniuk az épületekre, szerkezetekre, védőkorlátokra, kerítésekre és zárt területekre 
vonatkozó műszaki szabványokat.  

 

Szociális és az elszállásolást szolgáló létesítmények 
10. Az Egyezmény 19. cikkének hatálybaléptetéséhez a munkaadóknak, megfelelő 

módon és a nemzeti jogszabályokkal valamint gyakorlattal összhangban, a következőket 
kell biztosítaniuk a mezőgazdasági munkavállalók számára: 

(a) megfelelő mennyiségű biztonságos ivóvíz-ellátás; 

(b) a védőruházat tárolására és mosására szolgáló létesítmények; 

(c) étkezőhelyiségek, és ahol kivitelezhető, a gyermekek munkahelyen történő 
gondozására szolgáló létesítmények; 

(d) külön egészségügyi és tisztálkodó helyiségek, vagy azok külön igénybevétele férfi- 
és női munkavállalók számára; 

(e) a munkával összefüggő szállítás. 

 
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
Női munkavállalók 

11. Az Egyezmény 18. cikkének hatálybaléptetéséhez intézkedéseket kell tenni 
bármely, a terhes vagy szoptató nők egészségével és biztonságával, valamint a nők 
reproduktív egészségével összefüggő munkahelyi kockázat értékelésének elvégzésére. 

 

Önfoglalkoztató gazdák 

12. (1) A tagállamok, figyelembe véve az önfoglalkoztató gazdák képviseleti 
szervezeteinek véleményét, készítsenek megfelelő terveket az Egyezményben biztosított 
védelemnek az önfoglalkoztató gazdákra történő fokozatos kiterjesztésére. 

(2) E célból a nemzeti jogszabályoknak és rendelkezéseknek elő kell írniuk az 
önfoglalkoztató gazdáknak a mezőgazdasági munkabiztonsággal és -egészségüggyel 
kapcsolatos jogait, valamint kötelezettségeit. 

(3) A nemzeti feltételek és gyakorlat figyelembe vételével az önfoglalkoztató 
gazdák képviseleti szervezeteinek véleményét megfelelő módon tekintetbe kell venni az 
Egyezmény 4. cikkében hivatkozott nemzeti politika megfogalmazása, alkalmazása és 
rendszeres felülvizsgálata során. 
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13. (1) A nemzeti törvényeknek és gyakorlatnak megfelelően az illetékes 
hatóságnak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy az önfoglalkoztató gazdák 
élvezhessék az Egyezményben leírt munkabiztonsági és –egészségügyi védelmet. 

(2) Ezek az intézkedések a következőkre terjedjenek ki: 

(a) a megfelelő munkaegészségügyi szolgáltatásoknak az önfoglalkoztató gazdákra 
történő fokozatos kiterjesztésével kapcsolatos rendelkezések, 

(b) azon eljárások fokozatos kidolgozása, mely az üzemi balesetek és foglalkozási 
megbetegedések nyilvántartásának és bejelentésének az önfoglalkoztató gazdákra 
történő kiterjesztésére irányul; és 

(c) útmutatás, oktatóprogramok és anyagok, valamint megfelelő tanácsadás és képzés 
kidolgozása az önfoglalkoztató gazdák részére, amely – többek között – a 
következőkre terjed ki: 

 (i) az említettek, valamint a velük dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos 
veszélyeket illető biztonsága és egészsége, beleértve a vázizomzati 
rendellenességek kockázatát és a vegyi anyagok valamint biológiai szerek 
alkalmazását, a biztonságos munkahelyi rendszerek megtervezését, és az 
egyéni védőfelszerelés, gépek, szerszámok és készülékek kiválasztását, 
alkalmazását és karbantartását; és 

 (ii) a gyermekek megóvása a veszélyes tevékenységekben való részvételtől.  

14. Abban az esetben, ha a gazdasági, társadalmi és közigazgatási feltételek az 
önfoglalkoztató gazdáknak és családtagjaiknak egy nemzeti vagy önkéntes biztosítási 
rendszerbe történő bevonását nem teszik lehetővé, a tagállamoknak intézkedéseket kell 
tenni ezen személyeknek az Egyezmény 21. cikkében előírt szintig történő, fokozatos 
ellátása érdekében. Ez a következő eszközökkel érhető el: 

(a) speciális biztosítási rendszerek vagy alapok kialakítása; vagy 

(b) a már meglévő társadalombiztosítási rendszerek adaptációja. 

15. Az önfoglalkoztató gazdákkal kapcsolatos fenti intézkedések 
hatálybaléptetésekor figyelemmel kell lenni a következők különleges helyzetére: 

(a) kisbérlők és részes bérlők; 

(b) kistulajdonos-üzemeltetők; 

(c) a mezőgazdasági kollektív vállalkozásokban résztvevő személyek, például a 
gazdaszövetkezetek tagjai; 

(d) a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően meghatározott 
családtagok; 

(e) önellátó kistermelők; és 

(f) egyéb, a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által mezőgazdaságban tevékenykedő, 
önfoglalkoztatónak minősülő személyek.  
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2002. évi Jegyzőkönyv 
 

a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményhez 

 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, 
és amely 2002. június 3-án kilencvenedik ülésszakára ült össze,  

Figyelembe véve a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezmény (a továbbiakban: 
az „Egyezmény”) 11. cikkének rendelkezéseit, amely különösen azt állapítja 
meg, hogy: 

„Annak érdekében, hogy a jelen Egyezmény 4. cikkében hivatkozott 
politika érvényesüljön, az illetékes hatóság vagy hatóságok gondoskodnak 
arról, hogy a következő feladatok fokozatosan teljesüljenek: 

… 

(c) az üzemi balesetekről és foglalkozási betegségekről szóló 
bejelentésekkel kapcsolatos eljárásoknak a munkaadók által történő 
kialakítása és alkalmazása, valamint, az adott esetnek megfelelően biztosító 
intézetek és más, közvetlenül érintettek, valamint az üzemi balesetek és 
foglalkozási betegségek éves statisztikájának kialakítása; 

… 

(e) a jelen Egyezmény 4. cikkében hivatkozott politika értelmében 
hozott intézkedésekkel és az üzemi balesetekkel, valamint a foglalkozási 
betegségekkel és egyéb, a munkavégzés során vagy azzal kapcsolatban 
jelentkező egészségkárosodással kapcsolatos tájékoztatás évenkénti 
közzététele,” 

és 

Tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási betegségekre vonatkozó 
nyilvántartási és bejelentési eljárások erősítésének, valamint – okaik 
azonosítása és óvintézkedések kialakítása céljából – a nyilvántartási és 
bejelentési rendszerek harmonizálása elősegítésének igényére, és 

Miután úgy döntött, hogy különböző javaslatokat fogad el az üzemi balesetek és 
foglalkozási betegségek nyilvántartására és bejelentésére vonatkozóan, amely 
kérdés az ülésszak napirendjének ötödik pontjaként szerepel, és 

Miután úgy határozott, hogy ezeket a javaslatokat a munkavédelemről szóló 1981. 
évi Egyezményt kiegészítő Jegyzőkönyv formájában adja közre; 

a mai napon, 2002. június 20-án, elfogadja az alábbi Jegyzőkönyvet, amely a 
“munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményt kiegészítő 2002. évi Jegyzőkönyv” 
néven idézhető. 
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I. MEGHATÁROZÁSOK 

 

1. cikk 
 A jelen Jegyzőkönyv szempontjából: 

(a) az „üzemi baleset” kifejezés a munkavégzésből eredő, vagy annak során jelentkező 
olyan eseményre vonatkozik, amely halálos, vagy nem halálos kimenetelű sérülést 
eredményez; 

(b) a „foglalkozási betegség” kifejezés bármely, a munkahelyi tevékenységből fakadó 
kockázati tényezők behatásának eredményeként kialakuló betegségre vonatkozik; 

(c) a „veszélyes esemény” kifejezés könnyen azonosítható, a nemzeti törvények és 
rendelkezések által meghatározott eseményre vonatkozik, amely magában hordja a 
munkahelyen dolgozó személyek, illetve a lakosság sérülésének, illetve 
betegségének lehetőségét; 

(d) a „munkába járás közben bekövetkező közlekedési baleset” kifejezés a munkahely 
és az alábbiak valamelyike közötti közvetlen útvonalon bekövetkező halálos 
kimenetelű, illetve személyi sérüléssel járó balesetre vonatkozik: 

 (i) a munkavállaló elsődleges vagy másodlagos tartózkodási helye; vagy 

 (ii) az a hely, ahol a munkavállaló rendszerint étkezik; vagy 

 (iii) az a hely, ahol a munkavállaló rendszerint megkapja illetményét. 

 

II. NYILVÁNTARTÁSI ÉS BEJELENTÉSI RENDSZEREK 

 

2. cikk 
Az illetékes hatóság törvények vagy rendelkezések, illetve bármely más, a nemzeti 

feltételekkel és gyakorlatokkal összeegyeztethető módszer révén, és a munkaadók, 
valamint munkavállalók legreprezentatívabb szervezeteivel történt konzultáció során 
követelményeket és eljárásokat alakít ki és azokat rendszeresen felülvizsgálja a 
következők tekintetében: 

(a) az üzemi baleseteknek, a foglalkozási betegségeknek és - az adott esetnek 
megfelelően - a veszélyes eseményeknek, közlekedési baleseteknek és a 
feltételezhetően foglalkozási betegségek eseteinek nyilvántartásba vétele; 

(b) az üzemi balesetekről, a foglalkozási betegségekről és - az adott esetnek 
megfelelően - a veszélyes eseményekről, a közlekedési balesetekről és a 
feltételezhetően foglalkozási betegségek eseteiről szóló bejelentések. 

 

3. cikk 
    A nyilvántartásba vétel követelményei és eljárásai meghatározzák: 

(a) a munkáltatók arra irányuló felelősségét, hogy: 

(i) az üzemi baleseteket, a foglalkozási betegségeket és - az adott esetnek 
megfelelően - a veszélyes eseményeket, a közlekedési baleseteket és a 
feltételezhetően foglalkozási betegségek eseteit nyilvántartásba vegyék; 
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(ii) a munkavállalók és képviselőik a nyilvántartási rendszer tekintetében kellő 
tájékoztatást kapjanak; 

(iii) a szóban forgó nyilvántartások megfelelő karbantartásáról és azoknak az 
óvintézkedések kialakítása érdekében történő alkalmazásáról 
gondoskodjanak; 

(iv) tartózkodjanak a munkavállaló ellen az üzemi baleset, foglalkozási betegség, 
veszélyes esemény, közlekedési baleset vagy a feltételezhetően foglalkozási 
betegség eseteinek jelentése miatt hozott megtorló, illetve fegyelmi 
intézkedésektől; 

(b) a rögzítendő információt; 

(c) a szóban forgó nyilvántartások vezetésének időtartamát; és azokat az 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a munkáltató tulajdonában lévő személyi és 
egészségügyi adatok bizalmas kezelését, a nemzeti törvényekkel és 
rendelkezésekkel, feltételekkel és gyakorlattal összhangban. 

 

4. cikk 
 A bejelentésre vonatkozó követelmények és eljárások meghatározzák: 

(a) a munkavállalók azon felelősségét, hogy: 

(i) az illetékes hatóságokat vagy más, kijelölt testületeket az üzemi balesetekről, 
foglalkozási betegségekről és - az adott esetnek megfelelően - a veszélyes 
eseményekről, közlekedési balesetekről és a feltételezhetően foglalkozási 
betegségek eseteiről értesítsék; és 

(ii) a bejelentett esetek vonatkozásában a munkavállalókat és azok képviselőit 
alkalmas módon tájékoztassák; 

(b) az adott esetnek megfelelően az üzemi baleseteknek és foglalkozási betegségeknek 
a biztosító intézmények, foglalkozásegészségügyi szolgálatok, orvosok és más, 
közvetlenül érintett testületek által történő bejelentésére vonatkozó intézkedéseket; 

(c) azokat a kritériumokat, amelyeknek megfelelően az üzemi baleseteket, a 
foglalkozási betegségeket és - az adott esetnek megfelelően - a veszélyes 
eseményeket, közlekedési baleseteket és a feltételezhetően foglalkozási betegségek 
eseteit be kell jelenteni; és 

(d) a bejelentésre vonatkozó határidőket. 

 

5. cikk 
 A bejelentés a következőkre vonatkozó adatokat tartalmazza: 

(a) a vállalat, a vállalat alapítása és a munkaadó; 

(b) amennyiben az helyénvaló, a sérült személyek és a sérülések vagy betegség 
természete; és 

(c) a munkahely, a baleset vagy a veszélyes esemény körülményei, és - foglalkozási 
betegség esetén - az egészségügyi kockázatok behatásának körülményei. 
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III. NEMZETI STATISZTIKA 

 

6. cikk 
A jelen Jegyzőkönyvet ratifikáló minden tagállam a bejelentések és más, 

rendelkezésre álló információ alapján évente közli az országos, reprezentatív statisztikai 
adatokat és azok elemzését az üzemi balesetek, foglalkozási betegségek és – amennyiben 
az helyénvaló - a veszélyes események, valamint közlekedési balesetek vonatkozásában.  

 
7. cikk 

A statisztikát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, vagy más illetékes nemzetközi 
szervezetek égisze alatt létrehozott legújabb, idevonatkozó nemzetközi rendszereknek 
megfelelő osztályozási rendszereket követve kell kialakítani. 

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8. cikk 
1. A jelen Jegyzőkönyvet az Egyezmény ratifikálásával egyidejűleg, vagy azt 

követően bármikor minden tagállam ratifikálhatja oly módon, hogy a hivatalos 
ratifikációt közli a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójával, nyilvántartásba vétel 
céljából.  

2. A jelen Jegyzőkönyv tizenkét hónappal azt követően lép hatályba, hogy a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet két tagállamának részéről történ ratifikációt a 
főigazgató nyilvántartásba vette. Ezt követően a jelen Jegyzőkönyv egy adott tagállam 
vonatkozásában 12 hónappal azt követően lép hatályba, hogy annak ratifikációját a 
főigazgató nyilvántartásba vette, és az Egyezmény a jelen Jegyzőkönyv 1-7. cikkével 
kiegészítve az érintett tagállamra nézve kötelező lesz. 

 

9. cikk 
1. A jelen Jegyzőkönyvet ratifikáló tagállam a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

főigazgatójával egy nyilvántartásba vétel céljából közölt nyilatkozat útján mondhatja fel a 
Jegyzőkönyvet, valahányszor az Egyezmény – a 25. cikkében foglaltaknak megfelelően – 
felmondható.  

2. Az Egyezménynek a 25. cikkében foglaltaknak megfelelően történő felmondása 
a jelen Jegyzőkönyvet ratifikáló tagállam részéről ipso jure magában foglalja a jelen 
Jegyzőkönyv felmondását. 

3. A jelen Jegyzőkönyvnek bármely, a jelen cikk 1. vagy 2. bekezdésének 
megfelelően történő felmondása a nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével válik 
hatályossá. 
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10. cikk 
1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet valamennyi tagállamát köteles értesíteni a Szervezet tagállamai által vele 
közölt valamennyi ratifikáció, illetve felmondás nyilvántartásba vételéről. 

2. A főigazgató a második ratifikáció nyilvántartásba vételéről küldött értesítésével 
egyidejűleg köteles felhívni a Szervezet tagállamainak a figyelmét a Jegyzőkönyv 
hatálybalépésének időpontjára is. 

 

11. cikk 
 A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója az előző cikkek rendelkezéseivel 
összhangban nyilvántartásba vett ratifikációkat és felmondásokat az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának 102. cikkelye értelmében valamennyi részletükben megküldi az 
Egyesült Nemzetek főtitkárának nyilvántartásba vétel céljából. 

 

12. cikk 
 A jelen Jegyzőkönyv szövegének angol és francia változata egyaránt hiteles. 
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194. számú Ajánlás 

 

a foglalkozási betegségek jegyzékéről és a foglalkozási betegségek és üzemi balesetek 
nyilvántartásáról és bejelentéséről  

 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,  

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, 
és amely 2002. június 3-án kilencvenedik ülésszakára ült össze,  

Figyelembe véve a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a 
munkakörnyezetről szóló 1981. évi Egyezmény és Ajánlás, valamint a 
foglalkozásegészségügyi szolgálatokról szóló 1985. évi Egyezmény és 
Ajánlás rendelkezéseit, és 

Figyelembe véve úgyszintén az üzemi balesetek esetén járó juttatásokról szóló 
1964. évi Egyezményt kiegészítő, a foglalkozási betegségek 1980-ban 
módosított jegyzékét, és 

Tekintettel az üzemi balesetekre és foglalkozási betegségekre vonatkozó 
azonosítási, nyilvántartási és bejelentési eljárások erősítésének igényére 
annak érdekében, hogy a betegségek okát azonosíthassák, óvintézkedéseket 
alakíthassanak ki, a nyilvántartó és bejelentő rendszerek harmonizálását 
elősegíthessék, egyszersmind a kártérítési folyamatot üzemi balesetek és 
foglalkozási betegségek esetén tökéletesíthessék, és  

Tekintettel a foglalkozási betegségek jegyzékének frissítésére vonatkozó 
egyszerűsített eljárás iránti igényre,  

Miután úgy döntött, hogy különböző javaslatokat fogad el az üzemi balesetek és 
foglalkozási betegségek nyilvántartására, valamint bejelentésére és a 
foglalkozási betegségek jegyzékének rendszeres felülvizsgálatára, valamint 
frissítésére vonatkozóan,- amely kérdés az ülésszak napirendjének ötödik 
pontjaként szerepelt, és 

Miután úgy határozott, hogy ezeket a javaslatokat Ajánlás formájában adja közre,  

a mai napon, 2002. június 20-án, elfogadja az alábbi Ajánlást, amely a „foglalkozási 
betegségek jegyzékéről szóló 2002. évi Ajánlás” néven idézhető. 

 1. Az illetékes hatóság az üzemi balesetek és foglalkozási betegségek 
nyilvántartására, valamint bejelentésére vonatkozó rendszerek kialakításakor, 
felülvizsgálatakor és alkalmazásakor vegye figyelembe az üzemi balesetek és 
foglalkozási betegségek nyilvántartására és bejelentésére vonatkozó, 1996. évi gyakorlati 
iránymutatást és más, e témakörrel összefüggő gyakorlati iránymutatást, illetve 
útmutatást, amelyet a jövőben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jóváhagy. 

 2. Az illetékes hatóság a munkáltatók és munkavállalók legreprezentatívabb 
szervezeteivel történt konzultáció során a nemzeti feltételek és gyakorlat szempontjából 
alkalmas módszerekkel, egyszersmind a szükséges fokozatok alkalmazásával alakítson ki 
nemzeti jegyzéket a foglalkozási betegségekről a megelőzés, nyilvántartás, bejelentés és, 
ha alkalmazható, kártérítés céljából. Ennek a jegyzéknek: 
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(a) megelőzés, nyilvántartás, bejelentés és kártérítés céljából tartalmaznia kell legalább 
az üzemi balesetek esetén járó juttatásokról szóló 1964. évi, 1980-ban módosított 
Egyezmény I. függelékében felsorolt betegségeket; 

(b) a lehető legteljesebb mértékben tartalmaznia kell más, a foglalkozási betegségekről 
készített, és a jelen Ajánláshoz csatolt jegyzéken található betegségeket; és 

(c) a lehető legteljesebb mértékben tartalmaznia kell a „Feltételezett foglalkozási 
betegségek” c. szakaszt.  

 3. A jelen Ajánláshoz csatolt jegyzéket a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
Igazgató Tanácsa által összehívott, háromoldalú szakértői ülések közreműködésével 
rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Minden ily módon kialakított új 
jegyzéket az Igazgató Tanács elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. Jóváhagyása után 
az új jegyzék az előző jegyzék helyébe lép, amiről értesíteni kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet tagállamait. 

 4. A foglalkozási betegségekről készült nemzeti jegyzéket a fenti 3. bekezdésnek 
megfelelően kialakított, érvényben lévő jegyzékre való kellő tekintettel kell felülvizsgálni 
és frissíteni. 

5. Az egyes tagállamok a jelen Ajánláshoz mellékelt, a foglalkozási betegségekről 
készült jegyzék rendszeres felülvizsgálatának és frissítésének megkönnyítésére eljuttatják 
a foglalkozási betegségekről készített saját nemzeti jegyzékeiket a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatalhoz, amint azokat létrehozták vagy felülvizsgálták.  

6. Az egyes tagállamok a szóban forgó statisztika nemzetközi kicserélésének és 
összehasonlításának megkönnyítésére évente eljuttatják az üzemi balesetekre és 
foglalkozási betegségekre, valamint - az adott esetnek megfelelően - a veszélyes 
eseményekre és a munkába járás közben bekövetkező közlekedési balesetekre vonatkozó 
átfogó statisztikájukat a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalhoz. 
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A foglalkozási betegségek jegyzéke 
 

1. Hatóanyagok által okozott betegségek 
1.1. Kémiai hatóanyagok által okozott betegségek 
1.1.1. Berillium vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.2. Kadmium vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.3. Foszfor vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.4. Króm vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.5. Mangán vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.6. Arzén vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.7. Higany vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.8. Ólom vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.9. Fluor vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.10. Szénkéneg által okozott betegségek 

1.1.11. Az alifás vagy aromás szénhidrogének mérgező halogén származékai által 
okozott betegségek 

1.1.12. A benzol vagy annak mérgező homológja által okozott betegségek 

1.1.13.  Benzol vagy homológjai mérgező nitro- és amino-származékai által okozott 
betegségek 

1.1.14. Nitroglicerin vagy egyéb salétromsav-észterek által okozott betegségek 

1.1.15. Alkoholok, glükolok vagy ketonok által okozott betegségek 

1.1.16. A fojtószerek: szénmonoxid, hidrogén-cianid vagy annak mérgező származékai, 
hidrogénszulfid által okozott betegségek 

1.1.17. Akrilonitril által okozott betegségek 

1.1.18. Nitrogénoxidok által okozott betegségek 

1.1.19. Vanádium vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.20. Antimon vagy annak mérgező vegyületei által okozott betegségek 

1.1.21. Hexán által okozott betegségek 

1.1.22. Szervetlen savak által okozott fogbetegségek 

1.1.23. Gyógyszervegyészeti hatóanyagok által okozott betegségek 

1.1.24. Tallium vagy annak vegyületei által okozott betegségek 

1.1.25. Ozmium vagy annak vegyületei által okozott betegségek 

1.1.26. Szelén vagy annak vegyületei által okozott betegségek 

1.1.27. Réz vagy annak vegyületei által okozott betegségek 
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1.1.28. Ón vagy annak vegyületei által okozott betegségek 

1.1.29. Cink vagy annak vegyületei által okozott betegségek 

1.1.30. Ózon, foszgén által okozott betegségek 

1.1.31. Ingerlő hatású anyagok: benzokinon és más szaruhártya izgató anyagok által 
okozott betegségek 

1.1.32. Egyéb, az előző 1.1.1.ponttól 1.1.31. pontig felsoroltak alatt nem említett vegyi 
anyagok által okozott betegségek abban az esetben, ha a munkavállalónak a 
szóban forgó vegyi anyagokkal kapcsolatos expozíciója és az elszenvedett 
betegségek közötti kapcsolat kimutatható 

1.2. Fizikai hatások által okozott betegségek 
1.2.1. Zaj által okozott halláskárosodás 

1.2.2. Rezgés által okozott betegségek (az izmok, inak, csontok, izületek, perifériás 
véredények vagy perifériás idegek rendellenessége) 

1.2.3. A sűrített levegőben történő munkavégzés által okozott betegségek 

1.2.4. Ionizáló sugárzás által okozott betegségek 

1.2.5. Hősugárzás által okozott betegségek 

1.2.6. Ibolyántúli sugárzás által okozott betegségek 

1.2.7. Szélsőséges hőmérsékleti értékek által okozott betegségek (például napszúrás,  
 fagyás) 

1.2.8. Bármely más, a fenti 1.2.1.-1.2.7. pont alatt nem említett fizikai hatások által 
okozott betegségek abban az esetben, ha a munkavállalónak a szóban forgó 
fizikai hatásokkal kapcsolatos expozíciója és az elszenvedett betegségek közötti 
közvetlen kapcsolat kimutatható 

1.3. Biológiai anyagok által okozott betegségek 
1.3.1. Olyan munkakörben szerzett fertőző betegségek vagy parazitafertőzések, ahol a 

fertőzés konkrét kockázata fennáll 

 

2. Betegségek osztályozása a károsodott szervrendszerek szerint  
2.1. Foglalkozási eredetű légzőszervi betegségek 
2.1.1. Szklerogén (meszesedést okozó) szervetlen por által okozott pneumoconiosisok 

(szilikózis, szénporos szilikózis, asbestosis) és szilikotuberkulózis feltéve, hogy a 
szilikózis lényeges tényező az ennek eredményeként létrejött munkaképtelenség 
vagy halál előidézésében. 

2.1.2. Keményfém-por által okozott bronchopulmonaris betegségek 

2.1.3. Pamut-, len-, kender- vagy szizálpor által okozott bronchopulmonaris betegségek 
(byssinosis) 

2.1.4. A munkafolyamat során használt, elismerten szenzitizáló vagy ingerlő anyagok 
által okozott foglalkozási eredetű asztma 

2.1.5. A nemzeti jogszabályokban szerves porként meghatározott anyagok belélegzése 
által okozott exogen allergiás alveolitis 
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2.1.6. Vasporbelégzéses pneumoconiosis (siderosis) 

2.1.7. Krónikus, elzáródást okozó tüdőbetegségek 

2.1.8. Alumínium által okozott tüdőbetegségek 

2.1.9. A felső légutaknak a munkafolyamatból eredő, elismert szenzitizáló vagy ingerlő 
hatású anyagok által kiváltott rendellenességei 

2.1.10. Bármely más, az előző 2.1.1.-2.1.9. pont alatt nem említett, olyan anyag által 
előidézett légzőszervi betegség, ahol a munkavállalónak a szóban forgó anyaggal 
kapcsolatos expozíciója és az elszenvedett betegség közötti közvetlen kapcsolat 
kimutatható 

2.2. Foglalkozási eredetű bőrbetegségek 
2.2.1.  A más pontok alatt nem említett fizikai, kémiai vagy biológiai anyagok által   

előidézett bőrbetegségek 

2.2.2. Munkahelyen szerzett, illetve foglalkozási eredetű vitiligo (bőrbetegség) 

2.3. Foglalkozási eredetű csontváz-izomzati rendellenességek 
2.3.1. Közelebbről meghatározott munkahelyi tevékenységek vagy munkahelyi 

környezet által előidézett csontváz-izomzati betegségek abban az esetben, ha 
konkrét kockázati tényezők vannak jelen 

A szóban forgó tevékenységek vagy környezet példáinak körébe tartoznak a 
következők: 

(a) gyors vagy ismétlődő mozdulat 

(b) komoly megerőltetés 

(c) a mechanikus erő túlzott koncentrálása 

(d) szokatlan vagy nem semleges testtartások 

(e) rezgés 

A helyi vagy környezeti alacsony hőmérséklet növelheti a kockázatot 

 

3. Foglalkozási eredetű rákbetegség 
3.1. A következő hatóanyagok által okozott rák 
3.1.1. Azbeszt 

3.1.2. Benzidin és annak sói 

3.1.3. Bisz-klórmetiléter (BCME) 

3.1.4. Króm és krómvegyületek 

3.1.5. Kőszénkátrányok, kátrányszurkok vagy kormok 

3.1.6. Béta-naftilamin 

3.1.7. Vinilklorid 

3.1.8. Benzol vagy annak mérgező homológjai 

3.1.9. Benzol vagy homológjainak mérgező nitro- és amino-származékai 
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3.1.10. Ionizáló sugárzások 

3.1.11. Kátrány, szurok, bitumen, nyersolaj, antracén vagy az említett anyagok 
vegyületei, termékei, illetve maradványai 

3.1.12. Kokszolókemence-emissziók 

3.1.13. Nikkelvegyületek 

3.1.14. Faliszt 

3.1.15. Bármely más, az előző 3.1.1.-3.1.14. pont alatt nem említett anyag által okozott 
rák, ahol a munkavállaló szóban forgó anyaggal kapcsolatos expozíciója és az 
elszenvedett rák közötti közvetlen kapcsolat kimutatható 

 

4. Egyéb betegségek 
4.1. Bányász-nystagmus 
 
 

 


