
124. sz. Ajánlás  

a foglalkoztatás alsó korhatáráról a bányákban végzett  földalatti munkán 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, 

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és 
amely 1965. június 2-án negyvenkilencedik ülésszakára ült össze, 

Miután elfogadta a foglalkoztatás alsó korhatáráról (földalatti munka) szóló 1965. évi 
Egyezményt; 

Miután úgy határozott, hogy különböző javaslatokat fogad el a foglalkoztatás alsó 
korhatáráról földalatti munkákon a bányákban - amely kérdés az ülésszak 
napirendjének negyedik pontjaként szerepelt, és  

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat Ajánlásként adja közre, 

a mai napon, 1965. június 22-én, elfogadja az alábbi Ajánlást, amely az �A foglalkoztatás 
alsó korhatáráról (földalatti munka) szóló 1965. évi Ajánlás" néven idézhető: 

1. (1) A jelen Ajánlás alkalmazása szempontjából a "bánya" fogalma kiterjed az összes 
olyan állami vagy magánvállalatokra, amelyek célja a földalatti anyagok kitermelése, és 
amelyek személyeket földalatti munkán foglalkoztatnak. 

(2) A jelen Ajánlás rendelkezései kiterjednek a földalatti foglalkoztatás vagy munka 
tekintetében a kőfejtőkben történő földalatti foglalkoztatásra vagy munkára. 

2. Abban az esetben, ha a földalatti foglalkoztatás vagy munka alsó korhatára a 
bányákban 16 éven aluli, a lehető legsürgősebben intézkedéseket kell foganatosítani annak 
érdekében, hogy elérjék ezt a szintet. 

3. (1) A földalatti foglalkoztatás vagy munka alsó korhatárát a bányákban fokozatosan 
emelni kell 18 éves minimális korhatár eléréséig. 

(2) Minden tagállamnak erőfeszítéseket kell tennie e cél elérése érdekében, 
lehetőségeik keretében, szem előtt tartva azokat a veszélyeket, amelyek a bányákban végzett 
földalatti munkákkal kapcsolatosak, valamint az oktatási eszközök fejlődését - különösen a 
jövő bányászai szakképzési eszközeinek fejlődését -, a tanköteles kor alsó határát, az 
alkalmazás alsó korhatárát az egyéb ipari munkáknál és az összes egyéb lényeges 
tényezőket. 

4. Azon személyek, akiknek kora a foglalkoztatás alsó korhatáráról (földalatti munka) 
szóló 1965. évi Egyezményben megállapított minimális korhatár között van, amelyet minden 
ország saját maga határoz meg, és amely nem alacsonyabb 18 évnél, föld alatt nem 
foglalkoztathatók vagy nem dolgozhatnak csak: 

(a) a szakma megtanulása vagy egyéb rendszeres szakmai képzés céljából, amely olyan 
illetékes személyek megfelelő ellenőrzése alatt történik, akik ennek a szakmának 
műszaki ismereteivel és gyakorlati tapasztalataival rendelkeznek; 

(b)  illetékes hatóság által engedélyezett munkahelyeken és szakmákban és a rendszeres 
orvosi ellenőrzés és a biztonsági felügyeletre vonatkozó rendszabályok betartása 
mellett. Minden olyan esetben, amennyiben a jelen bekezdésben feltüntetett fiatalkorú 
befejezi a szakma elsajátítását, vagy valamilyen más rendszeres szakmai képzést, a b) 
pontban előírt feltételek között más célokból is foglalkoztatható föld alatt. 
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5. (1) Speciális rendelkezéseket kell foganatosítani a földalatti foglalkoztatás vagy 
munka végzésére hivatott azon személyek foglalkoztatásának alsó korhatára tekintetében, 
akik: 

(a)  olyan meghatározott munkát, amelyek kihathatnak az egészségre; 

(b) olyan meghatározott feladatokat végeznek, amely kihat az egészségre 

(c) olyan meghatározott feladatokat végeznek, amely őket vagy másokat veszélynek 
tehetik ki. 

(2) Minden egyes ország illetékes szerveinek meg kell határoznia ezeket a feltételeket 
és feladatokat, valamint az alkalmazás megfelelő korhatárát minden egyes esetre, amely 
elegendően magas és egy esetben sem lehet 18 évnél alacsonyabb. 

6. (1) Rendszabályokat kell foganatosítani azon személyek érdekében, akik bányákban 
kívánnak dolgozni, azonban még túlságosan fiatalok ahhoz, hogy föld alatt foglalkoztassák 
vagy dolgoztassák őket, miután az alkalmazás alsó korhatára magasabb, mint a minimális 
iskolaköteles életkor. Ezeket a rendszabályokat össze kell kapcsolni vagy bele kell építeni 
azokba a rendszabályokba, amelyek célja az ország egész fiatalságának oktatása, képzése 
vagy hasznosítása. 

(2) A fenti (1) albekezdésben feltüntetett rendszabályok, amelyeket külön-külön vagy 
együttesen alkalmaznak, az alábbiak lehetnek: 

(a) a föld felszínén végzett munkákon történő olyan foglalkoztatás, amely megfelelő 
szakmai képzést nyújt, 

(b) szakmai képzés a föld felszínén, amelyet úgy alakítanak ki, hogy az érdekelt 
személyeket előkészíti jövőbeni szakmájukra, 

(c) iskola utáni oktatás pályaválasztási tanácsadással összekötve, 

(d) az iskolaköteles életkor növelése. 

7. Minden egyes ország illetékes hatósága köteles kikérni az érdekelt legreprezentatívabb 
munkaadói és munkavállalói szervezetek véleményét, mielőtt meghatározná a jelen Ajánlás 
alkalmazásának általános politikáját, és szabályozást fogadna el annak végrehajtása 
érdekében. 

 


