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Munkabalesetek számának alakulása Magyarországon 
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A súlyos, ezen belül a halálos munkabalesetek alakulása 

 

Az elmúlt évek súlyos munkabaleseteinek átlagosan csaknem fele halálos kimenetelű volt. 
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Közúti és nem közúti halálos balesetek megoszlása 
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A bejelentett súlyos baleseti események (kivéve: közúti) 2016-ban 

Sérülés módja 
Súlyos sérülés jellege 

halálos életveszélyes 
súlyos 

csonkolásos 

maradandó 

károsodás 
szemsérülés 

Állat támadása 3 3 0 0 0 

Áramütés 1 1 1 0 0 

Behúzás, csonkolás 0 0 0 1 0 

Borulás 3 0 0 0 0 

Csípés 2 0 0 0 0 

Csonkolás 1 0 19 0 0 

Égés 1 1 0 0 0 

Elesés 2 2 0 0 0 

Feltekerés 1 0 0 0 0 

Fulladás 3 0 0 0 0 

Gázolás 7 0 3 0 0 

Hőguta 1 0 0 0 0 

Leesés 12 18 0 2 0 

Összenyomás 2 3 1 0 0 

Ráesés 11 5 3 1 0 

Szemsérülés 0 0 0 0 5 

Támadás 0 1 0 0 0 

Ütés 2 1 0 0 0 

Ütközés 1 1 0 0 0 

Vágás 0 1 0 0 0 
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A halált okozó sérülések módjainak megoszlása 

A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja 2012 2013 2014 2015 2016 

Elektromos feszültséggel, hőmérséklettel, veszélyes 

anyagokkal való érintkezés 
5 2 8 5 2 

Fulladás, betemetődés, beborítódás 3 8 5 3 4 

Vízszintes vagy függőleges irányú ütközés álló helyzetben 

lévő tárggyal (a sérült mozgásban van) 
12 20 18 20 21 

Mozgásban lévő tárgy által mért ütés vagy vele való 

ütközés 
30 31 27 35 30 

Éles, hegyes, durva, érdes anyagi tényezővel való érintkezés 0 0 2 4 3 

Beszorulás, összezúzódás, stb. 8 11 16 9 14 

Fokozott fizikai igénybevétel vagy lelki stressz 0 1 0 1 1 

Állati vagy emberi harapás, rúgás stb. 3 1 0 6 3 

Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt érintkezés – sérülési mód 1 1 2 1 2 
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Munkabaleseti adatok nemzetgazdasági ágazatok szerint 

 

A legtöbb súlyos munkabaleset 2016 évben: 

 

1. építőipar (34 súlyos, ebből 16 halálos) 

2. mezőgazdaság (25 súlyos, ebből 18 halálos) 

3. szállítás, raktározás (22 súlyos, ebből 13 halálos)  

 

Az elmúlt 5 év időszaka alapján ezekben az ágazatokban történt a 

legtöbb súlyos és halálos munkabaleset. 
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Munkabalesetek megoszlása a kiemelt ágazatokban (2016) 

Kiemelt ágazat 
Összes 

munkabaleset 
Halálos 

Súlyos 

csonkulásos 

Egyéb 

súlyos 

Súlyos 

összesen 

Csonkulásos 

összesen 

mezőgazdaság 837 18 3 4 25 12 

feldolgozóipar 

(kivéve: gépipar) 
4075 6 8 6 20 57 

gépipar 4550 4 5 6 15 51 

építőipar 782 16 2 16 34 12 

egészségügyi, 

szociális ellátás 
1549 2 0 4 6 6 

Összes ágazat 23027 80 31 66 177 210 

A nem súlyos, valamint a súlyos (kivéve: közúti) munkabalesetek fele a 

munkavédelmi hatóság által kiemeltnek tekintett ágazatokban történt. 
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Kiemelt ágazatok ellenőrzése (2016) 

Kiemelt ágazat  
Ellenőrzések 

száma (db) 

mezőgazdaság 725 

feldolgozóipar (kivéve: gépipar) 3 374 

gépipar 1 899 

építőipar 4 099 

egészségügyi, szociális ellátás 222 

A munkavédelmi hatóság 2016-ban 15 459 munkáltató ellenőrzése során 

összesen 28 203 látogatást folytatott le.  
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Fókuszban az építőipar 
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Fókuszban az építőipar 
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Az építőipari ágazat helyzete 2016-ban – ahogyan a munkavédelmi 

hatóság látja 

 • az egyik legveszélyesebb ágazat (5/1993. (XII.26.) MüM r.: I. 

veszélyességi o.); 

• nagy fluktuációval érintett ágazat; 

• szélsőséges környezeti viszonyok közt végzett tevékenység; 

• jellemző a többszörös, átláthatatlan alvállalkozói lánc; 

• gazdasági problémákkal sújtott ágazat; 

• gyakoriak a rövid ideig tartó, veszélyes tevékenységek (daruzás, 

szerelés, bontás, állvány építés-bontás); 

• a legkirívóbb szabálytalanságokat ebben az ágazatban állapítja meg a 

hatóság; 

• a legtöbb halálos munkabaleset (az összes halálos eset körülbelül fele) 

építőipari tevékenység közben következik be!; 

• a legtöbb munkavédelmi bírsággal sújtott ágazat. 
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Hatósági ellenőrzések adatai 1. 

Év Megnevezés 

 Ellenőrzött 

munkáltatók 

száma              

 Szabálytalan-

sággal érintett 

munkáltatók 

száma         

 Szabálytalan 

munkáltatók 

aránya        

 Látogatással 

érintett 

létszám                      

(látogatási 

lap adatai)                      

 Szabálytalan-

sággal érintett 

ellenőrzött 

létszám  

 Súlyos 

szabálytalansággal 

érintett létszám               

 Szabálytalansággal 

érintett és súlyos 

szabálytalansággal 

érintett munkavállalók 

aránya        

 db   db   %   fő   fő   fő   %  

2012 

Építőipar       3 880           2 850           73,5           31 729              19 509                9 474     48,6     

Összesen    16 761        13 305           79,4         440 819            236 644              80 700     34,1     

2013 

Építőipar       4 616           3 427           74,2           33 169              21 245              10 825     51,0     

Összesen    17 172        14 015           81,6         417 980            243 680              88 667     36,4     

2014 

Építőipar       5 251           3 981           75,8           32 198              22 723              11 974     52,7     

Összesen    16 941        14 022           82,8         338 345            210 147              67 682     32,2     

2015 

Építőipar       3 746           2 811           75,0           22 900              17 058                7 722     45,3     

Összesen    13 721        11 213           81,7         264 111            173 550              56 373     32,5     

2016 

Építőipar       4 099           3 003           73,3           23 465              18 172                9 094     50,0     

Összesen    15 459        12 231           79,1         281 486            186 022              53 322     28,7     
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Hatósági ellenőrzések adatai 2. 

 
Munkavédelmi döntések megoszlása 2012 - 2016 években 

Év Megnevezés 

Munkavédelmi bírság 
Határidős 

kötelezés 

Azonnali intézkedések                 

(Munkavégzéstől eltiltás, felfüggesztés) 

határozat Ft intézkedés 
érintett 

létszám 
munkaeszköz tevékenység 

2012 
Építőipar 336 62 156 610 5 929 2 071 2 879 2 486 

Összesen 644 188 566 341 64 118 5 179 11 391 7 991 

2013 
Építőipar 384 61 887 140 6 848 2 081 2 965 3 319 

Összesen 680 150 948 246 66 657 5 192 11 765 9 219 

2014 
Építőipar 370 52 761 910 8 376 1 804 3 806 4 626 

Összesen 623 156 058 435 63 754 4 886 12 076 12 562 

2015 
Építőipar 250 57 775 405 5 478 976 3 006 4 069 

Összesen 476 116 299 325 51 783 3 498 10 826 11 257 

2016 
Építőipar 247 50 539 090 5 037 947 3 437 4 633 

Összesen 459 112 075 570 54 603 3 885 13 275 13 809 
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Hatósági ellenőrzések adatai 3. 

 
Az intézkedések leggyakoribb okai: 

 

• Be- és leesési veszély; 

• Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok; 

• Omlásveszély, dúcolatlan munkaárkok; 

• Villamos biztonsági hiányosságok; 

• Nem megfelelő munkaeszközök; 

• Botlás- elesés, elcsúszás veszély; 

• Nem megfelelő anyagtárolás; 

• Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hiányosságok; 

• Porokkal kapcsolatos hiányosságok; 

• Munkavédelmi ismeretek hiánya; 

• Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos hiányosságok; 

• Kockázatértékeléssel, egyéni védőeszköz juttatással kapcsolatos 
hiányosságok; 
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Be- és leesési veszély 
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Be- és leesési veszély 
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Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok 
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Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok 
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Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságok 
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Omlásveszély, dúcolatlan munkaárkok 
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Villamos biztonsági hiányosságok 



24 

Nem megfelelő munkaeszközök 

 

 



25 

Nem megfelelő munkaeszközök 
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Botlás- elesés, elcsúszás veszély (leesésveszély) 
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Nem megfelelő anyagtárolás 
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„Kockázatértékelés 1.” 
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„Kockázatértékelés 2.” 
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„Egyéni védőeszköz juttatási rend” 
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Munkabalesetek száma az építőiparban, valamint arányuk az 

összes munkabalesethez képest 
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Az építőipari súlyos munkabalesetek száma az összes súlyos 

munkabalesethez viszonyítva 

Az elmúlt évek súlyos munkabaleseteinek 20-25 százaléka az építőiparban történt. 

140 

187 
172 173 177 
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A súlyos, ezen belül a halálos munkabalesetek megoszlása az építőiparban 

 

Az elmúlt évek építőipari súlyos munkabaleseteinek átlagosan 60 százaléka halálos 
kimenetelű volt. 
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Munkabaleseti ráta alakulása az építőipari ágazatban 
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A 2014. évi építőipari célvizsgálat számokban 

• Az építés-kivitelezési munkaterületeken 1.351 munkáltató ellenőrzése. 

Az ellenőrzött munkáltatók 91%-ánál tapasztaltak szabálytalanságot. 

• 13.608 munkavállaló munkavégzésére terjedtek ki az ellenőrzések 

(egyszerűsített foglalkoztatás aránya csaknem 3%). Az ellenőrzéssel 

érintett munkavállalók 24,8%-át a munkáltatója szabálytalan 

munkakörülmények között foglalkoztatta. 

A szabálytalansággal érintett munkavállalók 63,8%-át (2.153 főt) 

súlyosan veszélyes munkakörülmények között foglalkoztatták (azonnali 

intézkedést igénylő esetek). 

• Az ellenőrzött munkaterületek csaknem felénél (43%) nem volt 

kiépítve a személyek és tárgyak leesése ellen védelmet nyújtó berendezés 

(kollektív műszaki védelem).  

A hiányosságok 57,3 %-a a szabadba vezető falnyílásoknál volt 

tapasztalható. 
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A 2014. évi építőipari célvizsgálat számokban 

 

 

 

• A leesés elleni egyéni védőeszköz használatához szükséges kikötési 

pont meghatározása az esetek 68,2 %-ban nem történt meg. 

Ahol a leesés elleni egyéni védőeszközt biztosították a munkavállalók 

részére, ott az érintettek 78,7 %-a használta is azt a munkája során. 

• Az egyéni védőeszközök juttatásával és a használatukkal kapcsolatos 

hiányosságok csaknem az összes ellenőrzött munkáltatót érintette. 

• Az építési állványok 20%-a nem rendelkezett a felállítását követően 

elvégzett, használatba vétel előtti vizsgálatról szóló írásos 

dokumentációval, engedéllyel. (Ahol készült, ott sem állt rendelkezésre a 

dokumentum az esetek jelentős részénél.) 

Mobil, szerelő és guruló állványok esetében a vizsgált állványok 

51,4%-ánál volt megállapítható, hogy az állvány kialakítása az 

előírásoknak nem felelt meg. 
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A 2014. évi építőipari célvizsgálat számokban 

 

 • A vizsgált esetek 22%-ánál nem az előzetes talajmechanikai 

szakvéleményben, illetve a tervben foglaltak szerint történt a földfal 

megtámasztása. 

• A vizsgált területek 26,3%-ánál talajmechanikai vizsgálat hiányában 

sem a legkedvezőtlenebb talaj figyelembevételével történő dúcolást, 

illetve rézsűhajlásokat alkalmaztak. 

• A munkagödör/munkaárok oldalfalainak megtámasztását az esetek 

41%-ában nem végezték el. 

  

• A villamos kábelek és vezetékek 24,4%-a szigetelő szalaggal volt 

javítva.  
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A 2014. évi építőipari célvizsgálat számokban 

 

 
• A leggyakrabban használt gépek (betonkeverők, sarokcsiszolók, 

gyorsvágók) 

Ezeknél a gépeknél a feltárt hiányosságok 28,4%-a a forgó-mozgó 

részek védőburkolatával, 71,6%-a a gépek elektromos csatlakozó 

kábeleivel, azok sérülés elleni védelmével voltak kapcsolatosak. 

• A munkáltatók 19,2%-a nem tartotta meg a kötelezően előírt 

munkavédelmi oktatásokat. A munkáltatók 82%-a csak formálisan 

gondoskodott a munkavállalók munkavédelmi oktatásról, de az 

egyes munkahelyi kóroki tényezők kockázataira (hatására) és a 

szükséges megelőző intézkedésekre vonatkozó speciális ismeretek 

átadása, tájékoztatás vagy képzés formájában több munkahelyen 

elmaradt. 

• A munkáltatók 7,4%-a nem rendelkezett kockázatértékeléssel. 

 



39 

2017. évi építőipari országos célvizsgálat 

2017. II. negyedév (május – június) 

A célvizsgálat indoka: 

• a súlyos munkabalesetek aránya az egyik legmagasabb volt ebben az 

ágazatban; 

• 2016-ban 16 halálos kimenetelű munkabaleset az építőiparban (az összes 

halálos munkabaleset közel harmada) 

• az építési munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből 

származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal is 

számolni kell (pl. nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés, 

határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció lehetősége, a szabadtéri 

klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai ). 

  

A kérdőív elkészült és az NGM Munkavédelmi Főosztálya a célvizsgálatot 

megelőzően a honlapján közzéteszi a vizsgálati szempontrendszert. 
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2017. évi építőipari országos célvizsgálat 

A vizsgálat célja:  

• feltárja az építőipar munkavédelmi hiányosságait,  

• megvizsgálja, hogy az építőipari ágazatba tartozó munkáltatók az 

ellenőrzött területeken milyen mértékben tesznek eleget az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, 

  

• a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett hatósági intézkedéseken 

keresztül elősegítse az építőipar ellenőrzött területein a biztonságosabb 

munkavégzést,  

• megszüntesse a munkavállalók egészségét veszélyeztető 

munkakörülményeket,  

• elősegítse a balesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott 

expozíciós esetek megelőzését. 

Továbbá szempont még az építőiparban foglalkoztatottak 

munkakörülményeinek felmérése, vizsgálata is. 
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2017. évi építőipari országos célvizsgálat 

Főbb témakörök: 

 

• Általános követelmények (munkavédelmi képviselő, munkavédelmi 

koordinátor, BET).  

[2016. júliusától az Mvt. 70/A. § módosult: mv. képviselő választás min. 20 

fő esetén,  

a munkáltatók kötelezettsége, hogy a kivitelezés során koordinátort 

foglalkoztassanak,  

BET tartalma – ne a vonatkozó jogszabály előírásait tartalmazza.] 

• Ivóvíz ellátás.  

• Szociális helyiségek. 

[Megfelelő, étkezés céljára is szolgáló pihenőhelyiség, valamint kézmosási 

lehetőség pl. veszélyes anyagok használata miatt.] 

• Egészséget nem károsító klíma. Védőital juttatás. 
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2017. évi építőipari országos célvizsgálat 

• Munkahelyi elsősegélynyújtás. 

[kiképzett elsősegélynyújtó személy, elsősegélynyújtó felszerelés (lejárt 

szavatosság, gk. mentődoboz nem megfelelő.)] 

• A veszélyes anyagok, veszélyes keverékek biztonságos tárolása. 

[por alakú kötő-ragasztó anyagok, valamint festékek, hígítók, műgyanták – 

élelmiszeres flakonban tárolása.] 

• Magasban végzett munkák követelményei. 

[kollektív, illetve egyéni védelem (kikötési pont, szabad esési magasság.]  

• Állványok biztonságos kialakításának követelményei. 

[Kialakítás, használatba vétel (MSZE 13020:2016 előszabvány és 

mellékletei).] 

• Mobil, szerelő és guruló állványok. 

[Szabályos felépítés, építést végzők jogosultsága, oktatása, szerelési 

utasítás.]  
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2017. évi építőipari országos célvizsgálat 

• Teheremelők telepítésének, biztonságos állapotának és kezelésének 

követelményei. 

[Telepítés, üzembe helyezés, kezelési jogosultság.] 

• Mélyépítési munkák. 

[Dúcolatok megléte, kialakítása. Beesés veszély.]  

• Földmunkagépek. 

[Kezelői jogosultság, elektromos szabadvezetékek közelében végzett 

munkák.] 

• Építőmesteri és szakipari munkák. 

[Közlekedés, anyagtárolás.] 

o Alkalmazott munkaállványok. 

[Állványbakok, munkaállások kialakítása, létrák.]  

o Egyéb építőipari gépek.  

[Védőburkolatok, betápkábelek.] 
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2017. évi építőipari országos célvizsgálat 

• Villamos berendezések biztonsági követelményei. 

[Felvonulási berendezések, áram-védőkapcsolók, hosszabbító kábelek.] 

• Általános munkavédelmi kérdések. 

o A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata/foglalkoztathatóság 

szakvéleményezése. 

[Előzetes, időszakos vizsgálatok megléte, érvényessége, a vizsgálatok 

rendje, speciális vizsgálatok (Bem., hallás stb.)] 

o Kockázatértékelés. 

[Megléte, teljes körűsége.] 

o Egyéni védőeszköz juttatás. 

[Eve. juttatási rend megléte, összhangja a kockázatértékeléssel, teljes 

körűsége. Eve. használata.] 

o Munkavállalók tájékoztatása, képzése. 

[Oktatás és tematika megléte, összhangja a kockázatértékeléssel, teljes 

körűsége.] 
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A tapasztalatok 

alapján mi változott a 

2014. évi 

célvizsgálathoz 

viszonyítva? 
 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 
Sima Ferenc 

osztályvezető 

 

Munkavédelmi Főosztály 

munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu 

 
 


