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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Egyre több a munkahelyi baleset, nem csökken a 
munkaügyi szabálytalanságok száma" 

Tisztelt Miniszer Úr!

„Jelezni  szeretném,  hogy  a  munkavédelmi  hatóság  tavalyi  ellenőrzési  adataiból  Ön  téves
következtetést von le.” – mondta legutóbbi kérdésünkre az Ön államtitkára.

Most, a friss adatok birtokában sajnos újból azt kell mondanunk, hogy az elmúlt évben tovább nőtt a
súlyos munkahelyi balesetek száma, miközben egyre kevesebb munkavédelmi ellenőrzést tartanak a
hatóságok. Ezt az elmúlt 5 év adatai világosan mutatják,

A szakemberek szerint a legnagyobb mértékben a kisebb vállalkozások igyekeznek eltitkolni ezeket 
az eseteket. A Pénzügyminisztérium adatai szerint tavaly csaknem 24 ezer munkahelyi baleset 
történt országszerte, ezek során sajnos 78-an meg is haltak. A legtöbb súlyos baleset a gépiparban 
történt, de veszélyes üzemnek számít az építőipar, a mezőgazdaság, a szállítás és a raktározás is.

A Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó munkavédelmi hatóság 2018. évi ellenőrzéseiből az 
is kitűnik, hogy az ellenőrzött munkáltatók közel 73%-ánál tapasztaltak munkavédelmi 
szabálytalanságot. Ami még mindig igen magas számnak tekinthető. 2018-ban az állampolgárok 
nagy számban tettek bejelentést a munkavédelmi hatóság irányába, az egészséget és biztonságot 
veszélyeztető munkakörülmények miatt. A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között 
vezető helyet foglalt el az előzetes-, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
elmulasztása, a veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés során a megfelelő védelmet 
nyújtó egyéni védőeszköz biztosításának hiánya. 

A munkavédelmi hatóság legtöbb intézkedése - több mint 10%-a - a nem megfelelő munkaeszközök
miatt történt. Ez is jól mutatja, hogy a dolgozók munkafeltételei nem megfelelőek és igen nagy a 



veszélye a munkahelyi balesetek bekövetkeztének.

A tavalyi évben a munkavédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok 
többsége az építőipari, a feldolgozóipari, a kereskedelmi, a mező- és erdőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódott. Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebb, általában szabálytalanul 
foglalkoztató, a munkavédelmi követelményeket nem ismerő, és be nem tartó munkáltatók 
igyekeztek megakadályozni az ellenőrzés lefolytatását.

Az előbbiek alapján elmondható, hogy a Fidesz az elmúlt kilenc évben a munka világában nem 
tudott érdemben javítani a dolgozók munkavédelmi és munkabiztonsági feltételein. Nem tudták 
megteremteni azokat a minimális feltételeket sem, melyek elengedhetetlenek a kiszámítható és 
biztos munkavégzéshez. Ezzel szemben folyton olyan szabályokat hoznak, melyek a munkavállalók
munkaidejét növelik és pihenőidejét csökkentik.

Mindezek alapján kérdéseim a következők:

Milyen konkrét intézkedéseket tesznek a munkakörülmények javulása érdekében?

Mit tesznek a munkaügyi szabályok betartása és betartatása érdekében?

Hogyan tudnak azoknak az embereknek a szemébe nézni, akiknek hozzátartozói azért haltak 
meg munkavégzés közben, mert Önök nem tudták vagy nem akarták biztosítani a tisztes 
munkavégzéshez a megfelelő körülményeket?

Várom megtisztelő válaszát!
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