
 

 

197. sz. Ajánlás  

a munkavédelemről 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,  

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és 
amely 2006. május 31-én kilencvenötödik ülésszakára ült össze,  

Miután úgy határozott, hogy bizonyos javaslatokat fogad el a munkavédelemre 
vonatkozólag, amely kérdés az ülésszak napirendjének negyedik pontjaként 
szerepelt, és 

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat a munkavédelemről szóló 2006. évi 
Keretegyezményt (a továbbiakban „Egyezmény”) kiegészítő Ajánlás formájában 

adja közre: 

a mai napon, 2006. június 15-én elfogadja a következő Ajánlást, amely „A munkavédelemről 
szóló 2006. évi Ajánlás” néven idézhető.  

 

I. NEMZETI POLITIKA 

1. Az Egyezmény 3. cikkében megfogalmazott nemzeti politikának figyelembe kell 

vennie a munkavédelemről szóló 1981. évi (155. sz.) Egyezmény II. részét, valamint a 
munkavállalóknak, munkaadóknak és kormányoknak az említett Egyezményben 
meghatározott vonatkozó jogait, kötelességeit és felelősségeit.  

 

II. NEMZETI RENDSZER 

2. Az Egyezmény 1. cikkének (b) pontjában meghatározott nemzeti munkavédelmi 
rendszer létrehozása, fenntartása, fokozatos fejlesztése és rendszeres felülvizsgálata során a 
tagállamok: 

(a) figyelembe kell venniük a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a 

munkavédelem ügyét elősegítő keretintézkedésekre vonatkozó, a jelen Ajánlás 
mellékletében felsorolt instrumentumait, különösen a munkavédelemről szóló 1981. évi 

(155. sz.) Egyezményt, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1947. évi (81. sz.) Egyezményt 
és a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság) szóló 1969. évi (129. sz.) Egyezményt; és  

(b) az Egyezmény 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott konzultációkat 

kiterjeszthetik egyéb érdekelt felekre is.  

3. A munkabalesetek, foglalkozási betegségek és halálesetek megelőzése céljából, a 
nemzeti rendszernek megfelelő intézkedéseket kell biztosítania valamennyi munkavállaló, 

különösen a kiemelt kockázatú ágazatokban dolgozók és a veszélyeztetett csoportok, úgymint 
az informális gazdaságban dolgozók, valamint a migráns és a fiatal munkavállalók, védelme 
érdekében. 

4. A tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük mindkét nembeli munkavállalók 
biztonságának és egészségének védelme érdekében, ideértve a reproduktív egészséget is.  

5. Az Egyezmény 1. cikkének (d) pontjában meghatározott megelőző jellegű nemzeti 
munkavédelmi kultúra előmozdítása során a tagállamoknak törekedniük kell a következőkre: 



 

 

(a) a munkavédelemmel kapcsolatos tudatosság növelésére a munkahelyeken és a 

nyilvánosság szintjén nemzeti kampányok révén, adott esetben munkahelyi és 
nemzetközi kezdeményezésekkel összekapcsolva; 

(b) a munkavédelemmel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
eljárások előmozdítására, különösen a vezetők, a munkabiztonsági szaktevékenységet 
ellátók, a munkavállalók és képviselőik, továbbá a munkavédelemért felelős 

kormánytisztviselők körében; 
(c) az oktatási és szakmai képzési programokban munkavédelmi fogalmak, adott esetben 

kompetenciák bevezetésére;  
(d) a munkavédelmet érintő statisztikák és adatok cseréjének megkönnyítésére az érintett 

hatóságok, munkaadók, munkavállalók és képviselőik között;  

(e) információ és tanácsadás nyújtására a munkaadók és a munkavállalók és ezek 
szervezetei számára, valamint a közöttük folyó együttműködés előmozdítására vagy 

megkönnyítésére azzal a szándékkal, hogy a munkával összefüggő kockázatokat – 
amennyire ez a gyakorlatban lehetséges – megszüntessék vagy minimálisra 
csökkentsék; 

(f) munkahelyi szinten munkavédelmi politikák és közös munkavédelmi bizottságok 
létrehozásának és a munkavállalók munkavédelmi képviselők kijelölésének 

elősegítésére, a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően; és  
(g) a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal valamint a munkaerő-kölcsönzésben részt vevő 

közvetítőkkel kapcsolatos problémák figyelembe vételére a munkavédelmi politikák és 

rendelkezések végrehajtása során, összhangban a nemzeti jogszabályokkal és 
gyakorlattal. 

6. A tagállamok a munkavédelem kérdésében törekedjenek a vezetési rendszerszemlélet 

támogatására, hasonlóan a Munkavédelem irányítási rendszereiről szóló útmutatóban 
felvázolt módszerhez (ILO-OSH, 2001). 

 

III. NEMZETI PROGRAM 

7. Az Egyezmény 1. cikkének (c) pontjában meghatározott nemzeti munkavédelemi 

programnak a kockázatok értékelésének és kezelésének elvein kell alapulnia, különösen a 
munkahelyi szinten. 

8. A nemzeti programnak meg kell neveznie azokat a cselekvési prioritásokat, 

amelyeket rendszeresen felül kell vizsgálni, és naprakésszé kell tenni.  

9. A nemzeti program kialakítása és felülvizsgálása során a tagállamok egyéb érdekelt 
felekre is kiterjeszthetik az Egyezmény 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
konzultációkat. 

10. Az Egyezmény 5. cikke rendelkezéseinek érvényre juttatása céljábó l a nemzeti 

programnak aktívan támogatnia kell a munkahelyi megelőzési intézkedéseket, valamint 
azokat a tevékenységeket, amelyekben a munkaadók, a munkavállalók és ezek képviselői is 

részt vesznek. 

11. A munkavédelem nemzeti programját adott esetben össze kell hangolni egyéb 
nemzeti programokkal és tervekkel, például a közegészségügyi és gazdaságfejlesztési 

programokkal. 

12. A nemzeti program kialakítása és felülvizsgálása során tagállamoknak figyelembe 
kell venniük a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkavédelem ügyét elősegítő 



 

 

keretintézkedésekre vonatkozó, a jelen Ajánlás mellékletében felsorolt instrumentumait, az 

általuk ratifikált Egyezményekben vállalt kötelezettségeik sérelme nélkül.  

 

IV. NEMZETI BESZÁMOLÓ  

13. A tagállamok készítsék el, és rendszeresen tegyék naprakésszé nemzeti 
beszámolójukat, amely összefoglalja a munkavédelem terén fennálló helyzetet és az 

egészséges és biztonságos munkahelyi környezet megvalósítása felé megtett haladást. A 
nemzeti program kialakítása és felülvizsgálata a beszámolón alapuljon.  

14. (1) A munkavédelem nemzeti beszámolója lehetőség szerint a következő elemekre 

vonatkozó információkat foglalja magába: 

(a) jogszabályok és rendeletek, adott esetben kollektív megállapodások, és bármilyen 
egyéb, a munkavédelemre vonatkozó okmányok; 

(b) a munkavédelemért felelős hatóság vagy testület, vagy hatóságok vagy testületek, 
amelyeket a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően jelöltek ki;  

(c) a nemzeti jogszabályok és rendeletek tiszteletben tartását biztosító eljárások, ideértve az 

ellenőrzési rendszereket; 
(d) intézkedések a vállalkozás szintjén történő együttműködés előmozdítására a vezetőség, 

a munkavállalók és képviselőik között, a munkahelyi szintű prevenciós intézkedések 
elengedhetetlen alkotóelemeként; 

(e) a munkavédelem kérdéseivel foglalkozó tripartit nemzeti tanácsadó testület vagy 

testületek; 
(f) információs és tanácsadó szolgáltatások a munkavédelemről;  

(g) munkavédelmi képzés nyújtása; 
(h) foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak 

megfelelően; 

(i) munkavédelmi kutatások; 
(j) a munkabalesetekre és foglalkozási betegségekre vonatkozó adatok és az okok 

gyűjtésének és elemzésének mechanizmusa, figyelembe véve a vonatkozó ILO 
instrumentumokat; 

(k) a munkabalesetek és foglalkozási betegségek területén érdekelt biztosítókkal vagy 

társadalombiztosítási rendszerekkel folytatott együttműködésre vonatkozó 
rendelkezések; és 

(l) a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál és az informális gazdaságban a munkavédelmi 
feltételek fokozatos javítására irányuló támogatási mechanizmusok.  

(2) Ezen túlmenően, ahol helyénvaló, a munkavédelem nemzeti beszámolójának 
adott esetben tartalmaznia kell továbbá a következő elemekre vonatkozó információkat: 

(a) koordinációs és együttműködési eljárások nemzeti és vállalkozási szinten, ideértve a 

nemzeti program felülvizsgálatára vonatkozó eljárásokat;  
(b) a munkavédelemre vonatkozó szabványok, szabályzatok és útmutatók;  

(c) oktatási és tudatosságnövelő intézkedések, ideértve a elősegítő kezdeményezéseket;  
(d) olyan szakosított műszaki, egészségügyi és tudományos intéze tek, amelyek 

kapcsolatban állnak a munkavédelem különféle szempontjaival, ideértve a 

munkavédelem kérdéseivel foglalkozó kutatóintézeteket és laboratóriumokat;  
(e) a munkavédelemi hatóság személyi feltételeire; 

(f) munkabalesetek és foglalkozási betegségek statisztikái; 



 

 

(g) a munkaadók és munkavállalók szervezeteinek munkavédelemre vonatkozó politikái és 

programjai; 
(h) a munkavédelemmel kapcsolatos rendszeres vagy folyamatos tevékenységek, ideértve a 

nemzetközi együttműködést; 
(i) a munkavédelmet érintő pénzügyi és költségvetési források; és 
(j) a rendelkezésre álló demográfiai, iskolázottsági, gazdasági és foglalkoztatási adatok, 

valamint bármilyen egyéb vonatkozó információ.  

 

V. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE 

15. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet: 

(a) segítse elő a nemzetközi szakmai együttműködést a munkavédelem terén az országok, 

különösen a fejlődő országok következő célokból történő támogatása érdekében:  

(i) a megelőző jellegű nemzeti munkavédelmi kultúra létrehozására és fenntartására 
való képességük megerősítése; 

(ii) a munkavédelem terén a vezetői rendszerszemlélet előmozdítása; és  
(iii) a jelen Ajánlás mellékletében felsorolt, a munkavédelem ügyét elősegítő 

keretintézkedésekre vonatkozó instrumentumok végrehajtásának, Egyezmények 
esetében ratifikációjának, elősegítése; 

(a) segítse elő az Egyezmény 1. cikkének (a) pontja szerinti a nemzeti politikákra, valamint 

a nemzeti munkavédelmi rendszerekre és programokra vonatkozó információk cseréjét, 
ideértve a jó gyakorlatokra és az innovatív megoldásokra, illetve az új és újonnan 

felmerülő munkahelyi veszélyek és kockázatok azonosítására vonatkozó 
információcserét; és 

(b) szolgáltasson információk a biztonságos és egészséges munkahelyi környezet 

megvalósítása terén elért haladásra vonatkozóan.  

 

VI. A MELLÉKLET FRISSÍTÉSE 

16. A jelen Ajánlást a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsának kell 
felülvizsgálnia és naprakésszé tennie. Ezt követően az ily módon módosított mellékletet az 

Igazgató Tanácsnak kell elfogadnia, és az a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagállamainak 
erről történő értesítését követően az előző melléklet helyébe lép.  



 

 

MELLÉKLET 

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET INSTRUMENTUMAI  

A MUNKAVÉDELEM ÜGYÉT ELŐSEGÍTŐ KERETINTÉZKEDÉSEKRE 
VONATKOZÓAN  

 

 

I. EGYEZMÉNYEK 

 

81. sz. Egyezmény  a munkaügyi ellenőrzésről 

115. sz. Egyezmény  a sugárzás elleni védelemről, 1960  

120. sz. Egyezmény  a higiéniáról (kereskedelem és irodák), 1964  

121. sz. Egyezmény  az üzemi balesetek esetén járó ellátásokról, 1964  

129. sz. Egyezmény  a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság), 1969 

139. sz. Egyezmény  a foglalkozási eredetű rákról, 1974  

148. sz. Egyezmény  a munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés),1977  

152. sz. Egyezmény  a munkavédelméről (kikötői rakodómunka), 1979  

155. sz. Egyezmény  a munkavédelemről, 1981  

161. sz. Egyezmény  a foglalkozásegészségügyi szolgálatokról, 1985 

162. sz. Egyezmény  az azbeszt használatánál fennálló biztonságról, 1986 

167. sz. Egyezmény  a munkavédelemről (építőipar), 1988  

170. sz. Egyezmény  a vegyi anyagokról, 1990 

174. sz. Egyezmény  az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993 

176. sz. Egyezmény  a bányászat munkavédelméről, 1995 

 184. sz. Egyezmény a mezőgazdaság munkavédelméről, 2001  

1995. évi Jegyzőkönyv a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1947. évi 81. 
Egyezményhez 

 

2002. évi Jegyzőkönyv a munkavédelemről szóló 1981. évi 155. Egyezményhez  

 

 



 

 

II. AJÁNLÁSOK 

 

81. sz. Ajánlás  a munkaügyi ellenőrzésről, 1947  

82. sz. Ajánlás  a munkaügyi felügyeletről (bányászat és szállítmányozás), 
1947 

97. sz. Ajánlás  a munkavállalók egészségvédelméről, 1953 

102. sz. Ajánlás  a jóléti létesítményekről, 1956  

114. sz. Ajánlás  a sugárzás elleni védelemről, 1960  

115. sz. Ajánlás  a dolgozók lakáskörülményeiről, 1961  

120. sz. Ajánlás  a higiéniáról a kereskedelemben és az irodában, 1964  

121. sz. Ajánlás  az üzemi balesetek esetén járó ellátásokról, 1964  

133. sz. Ajánlás  a munkaügyi ellenőrzésről (mezőgazdaság) , 1969 

147. sz. Ajánlás  a foglalkozási eredetű rákról, 1974  

156. sz. Ajánlás  a munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977  

160. sz. Ajánlás  a munkavédelméről (kikötői rakodómunka), 1979  

164. sz. Ajánlás  a munkavédelemről, 1981  

171. sz. Ajánlás  a foglalkozásegészségügyi szolgálatokról, 1985 

172. sz. Ajánlás az azbeszt használatánál fennálló biztonságról, 1986 

175. sz. Ajánlás  a munkavédelemről (építőipar), 1988  

177. sz. Ajánlás  a vegyi anyagokról, 1990  

181. sz. Ajánlás  az ipari katasztrófák megelőzéséről, 1993 

183. sz. Ajánlás  a bányászat munkavédelméről, 1995 

192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről, 2001  

194. sz. Ajánlás a foglalkozási betegségek jegyzékéről és a foglalkozási 

betegségek és üzemi balesetek nyilvántartásáról és 
bejelentéséről 

 


