
125. sz. Ajánlás 

a föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak munkafeltételeiről 
 

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, 

Hivatkozva a hatályos nemzetközi munkaügyi Egyezményekre és Ajánlásokra, 
amelyeket a bányákra is alkalmaznak, és amelyek a fiatalkorúak 
foglalkoztatásának feltételeit is tartalmazzák; 

Figyelembe véve, hogy bizonyos szempontból kiegészítő normák szükségesek, 

Miután úgy határozott, hogy különböző javaslatokat fogad el a Fiatalkorúak föld alatti 
munkán történő foglalkoztatásának feltételeiről, - amely kérdés az ülésszak 
napirendjének negyedik pontjaként szerepelt, és  

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

a mai napon, 1965. június 23-án, elfogadja az alábbi Ajánlást, amely �A fiatalkorúak 
foglalkoztatásának feltételeiről (földalatti munka) szóló 1965. évi Ajánlás" néven idézhető: 

 

I. MEGHATÁROZÁS 

 

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. 

 

II. AZ ALKALMAZÁS MÓDOZATAI 

 

2. A jelen Ajánlás rendelkezéseit országos törvényhozás útján, kollektív szerződések, 
döntőbírói határozatok vagy bírósági döntések, vagy minden más olyan módszerrel 
alkalmazni lehet, amely összhangban van az országos gyakorlattal, és alkalmasnak látszik az 
egyes ország sajátos feltételei szempontjából. 

 

III. EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS JÓLÉT 

 

3. Azon fiatalok oktatási programjainak, akiket föld alatti munkán foglalkoztatnak 
vagy szándékoznak foglalkoztatni, gyakorlati és elméleti oktatást kell tartalmazniuk azokról 
a kockázatokról, amelyeknek a munkavállalók egészsége és biztonsága a bányákban ki van 
téve, valamint az egészségügyről és elsősegélyről, továbbá azokról a védőrendszabályokról, 
amelyeket az egészség védelme és a munkabiztonság érdekében foganatosítani kell. Ezt az 



oktatást olyan személyek által kell nyújtani, akik az adott kérdés tekintetében 
szakképzettséggel rendelkeznek. 

4. A munkaadónak abban az esetben, ha fiatalkorút alkalmaz és föld alatti feladat 
elvégzésével bíz meg, informálnia kell a fiatalkorút azokról a baleseti és betegségi 
kockázatokról, amelyek ezzel a munkával járnak, valamint a védőrendszabályokról és 
védőfelszerelésekről, a munkabiztonsági szabályzatokról és az elsősegély eszközeiről. 
Ezeket a felvilágosításokat megfelelő időszakokban meg kell ismételni. 

5. (1) A biztonsági megbízottak, a biztonsági küldöttek, a munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi bizottságok és a vállalat összes olyan egyéb szervei, amelyek a 
munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel foglalkoznak, valamint az országos felügyelő 
szervezet, különös figyelmet kell hogy fordítsanak azokra a jogszabályokra, amelyek 
lehetővé teszik a bányákban föld alatti munkán alkalmazott vagy munkavállaló fiatalkorúak 
életének és egészségének védelmét. 

(2) E rendszabályok mellett célszerű lenne minden bánya vonatkozásában gyakorlati 
munkabiztonsági programot kidolgozni, amely az alábbiakat tartalmazná: 

(a) rendelkezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy megelőzzék azokat a kockázatokat, 
amelyek a munkahelyeken lévő feltételek idéznek elő, és amelyek javítják ezeket a 
feltételeket; 

(b) megfelelő oktatási, felügyeleti és vizsgálati eszközöket a balesetekről, valamint a 
baleset elhárításról; 

(c) a munkaadó költségére védőruhák és felszerelések nyújtását és pótlását a természetes 
elhasználódás után, a munka jellegétől és azon feltételektől függően, amely között ezt 
a munkát végzik, valamint kötelezettségeket azon fiatalok tekintetében, akiknek ezeket 
használniuk kell; 

(d) minden egyéb olyan rendszabályt, amely hasznos a fiatalkorúak munkabiztonsága és 
egészsége szempontjából. 

 

IV. A HETI PIHENŐIDŐ ÉS AZ ÉVES FIZETETT SZABADSÁG 

 

7. Minden 18 éven aluli olyan személynek, akit a bányákban föld alatti munkán 
alkalmaznak vagy dolgoztatnak, 7 napos időszakonként joguk kell, hogy legyen legalább 36 
óra megszakítatlan heti pihenőidőre. 

8. A heti pihenőidő tartamát fokozatosan meg kell hosszabbítani, a cél a legalább 48 
órás heti pihenőidő elérése kell, hogy legyen. 

9. A heti pihenőidőnek magában kell foglalnia az ország vagy a terület hagyományai 
vagy szokásai szerint a pihenésnek szentelt napot. 

10. A 18 évnél fiatalabb személyeket, akiket a bányában föld alatti munkán 
alkalmaznak vagy dolgoztatnak, a heti pihenőidő alatt semmilyen más munkán nem lehet 
foglalkoztatni. 

11. (1) A 18. évnél fiatalabb és a bányákban föld alatti munkán alkalmazott vagy 
munkavállaló személyek részére 12 havi szolgálatonként legalább 24 munkanap fizetett 
szabadságot kell biztosítani (ami 4 munkahétnek felel meg). 



(2) A hivatalos vagy szokásos szünnapok és a betegség által előidézett munka-
megszakítások nem számolhatók bele az évi szabadságba. 

12. (1) A munkaadónak nyilvántartást kell vezetnie, amelyet a felügyelők 
rendelkezésére kell bocsátani, és amely minden 18. évnél fiatalabb föld alatti munkán 
alkalmazott vagy munkavállaló személy tekintetében kimutatja: 

(a) a születés időpontját, a lehetőséghez képest megfelelően dokumentálva; 

(b) a heti pihenőidő időtartamát; 

(c)  a fizetett szabadság időtartamát. 

(2) A munkaadó a munkavállaló képviselőjének kérésére rendelkezésre kell, hogy 
bocsássa a (1) albekezdésben feltüntetett részleteket. 

 

V. SZAKMAI KÉPZÉS 

 

13. A szakképzésről szóló 1962. évi Ajánlásban kifejtetett elveknek megfelelően az 
illetékes hatóságnak rendszabályokat kell foganatosítania annak érdekében, hogy azon 
fiatalok, akiket föld alatti munkán alkalmaznak vagy akiket ilyen foglalkozásnak szánnak: 

(a) olyan rendszeres szakmai képzésben részesítsék a szakmunkásképzés keretében vagy 
más, az országos feltételeknek megfelelő oktatási módszer keretében, hogy jól elő 
legyenek készítve azon sajátos munkára, amelyen dolgozni fognak; 

(b) szem előtt tartva az országos feltételeket, rendelkezésükre kell, hogy álljon olyan 
megfelelő kiegészítő szakmai képzés lehetősége, amely lehetővé teszi 
szakképzettségük fejlesztését anélkül, hogy az veszélyeztetné egészségüket vagy 
jólétüket; 

(c) megfelelő lehetőségekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy a földfelszínen tanuljanak vagy 
szakképzésben részesüljenek oly módon, hogy képesek legyenek később beilleszkedni 
a bányaipar műszaki haladásába és gyakorolhassák emberi képességeiket. 

 

VI. TANÁCSKOZÁS  

 

14. Minden ország illetékes hatóságának tanácskoznia kell az legreprezentatívabb 
érdekelt munkaadói és munkavállalói szervezetekkel, mielőtt meghatározná a jelen Ajánlás 
alkalmazásának általános politikáját, és mielőtt szabályozást fogadna el annak végrehajtása 
érdekében. 


