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Munkavédelmi projekt a bányászat és kőfejtés ágazatban – készül 

az oktatási anyag! 
 

Az oktatási anyag szerzői az ágazatban munkálkodó munkavédelmi és munkaegészségügyi 
szakemberek, szakmai megvalósítók,  Dr. Borodi Judit, Bőhm Balázs, Dr. Dovrtel Gusztáv, Dr. 
Izsó István, Lukucza György és Dr. Szabados Gábor. Az elkészült tananyagot dr. Koch Mária 
fogja lektorálni.  

 
 
Mi a tananyag célja? 

A tananyag tervezett célja „a „B” Bányászat és kőfejtés nemzetgazdasági ágazatban, a felszíni 
ásványi nyersanyag-kitermelő iparban különösen nagy veszélynek kitett dolgozó munkavállalók 
biztonságának és egészségvédelmének javítása a munkavédelmi képviselők képzése által, az 
Észak-Magyarországi és a Közép-Dunántúli régióban, különös figyelemmel a Mátrai Erőmű Zrt.-re, 
továbbá a térségi kőbányászati vállalkozásokra. 

 

A szerzők egyetértettek abban, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az új munkavédelmiképviselők  
képzésére, valamint az új belépők tájékoztatására a munkavédelmi képviselő részéről. Ezért (is) fontos, 
hogy a készülő oktatási anyag egyszerű, közérthető nyelvezetű legyen! 

 

A tananyag on-line is elérhető lesz a projekt befejezését követően is, minden érdeklődő számára.    

        

A képzési anyag olyan témákat fog átölelni, mint az  
 Egyéni védőeszközök az ágazatban  
 Biztonságos munkaeszközökkel és munkahellyel kapcsolatos követelmények az ágazatban  
 A munkavédelmi és munkaegészségügyi prevenció lehetőségei az ágazatban 
 Kockázatértékelési módszer az ágazatban 



 Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelességei a munkavédelemmel kapcsolatban, az 
ágazatban (munkavédelmi képviselők választása a módosított Munkavédelmi Törvény 
alapján, a Munkavédelmi hatósággal való kapcsolat; specifikus munkavédelmi szabályzatok 
az ágazat munkahelyein; munkavédelmi oktatás lehetősége és megvalósítása az ágazat 
munkahelyein).  

 

Munkavédelmi képzési anyagok másutt 

 
Az oktatási anyag szerkesztői fontosnak tartják a külföldi példákat. Egy ilyen példa lehet az USA 

Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó bányabiztonsági és egészségügyi igazgatóság által ismeretett, 

kimondottan a bányaüzemekre vonatkozó egészség és biztonság kurzusok anyaga. 

 

Képzési programok a bányászatban: USA  
 

A kurzusok között találunk olyanokat, amyelyek olyan témával foglalkoznak, mint a balesetmegelőzés 

a bányákban, a bányákban bekövetkezett balesetek kivizsgálásának technikái, bányabiztonsági és 

egészségvédelmi felügyelők felkészítése, elektromos védelem és biztonság oktatása  

szénbányászoknak és más bányászoknak, zajvédelem, bányamentéssel kapcsolatos kurzusok, stb.       

 



A teljes katalógus elérhető a következő linken: 

https://www.msha.gov/sites/default/files/Training_Education/course-catalog-2017.pdf 

 

 

Európai bányászati munkavédelem - EUROMINES 
 

Az európai bányászati munkahelyek egészségének és biztonságának biztosításáról találunk – a 

tananyagokban is felhasználható – rövid útmutatót  az Euromines kiadásában. Az információs 

kiadvány tartalmazza a főbb uniós és nemzeti jogszabályokat, a kockázatelemzést, a legfontosabb  

munkavédelmi mutatókat, a munkavédelemmel foglalkozók dolgát és nem utolsósorban a bányászatra 

érvényes munkavédelmi szabványokat és a mentést. 

 

 

   

 
Ez a kiadvány teljes egészében a következő linkről érhető el az érdeklődők számára: 
http://www.euromines.org/files/what-we-do/health-and-safety/health-safety-euromines-brochure-s.pdf 
 
 
 
 
 
 

IMC – International Mining Consultants – munkavédelmi auditok és 

https://www.msha.gov/sites/default/files/Training_Education/course-catalog-2017.pdf
http://www.euromines.org/files/what-we-do/health-and-safety/health-safety-euromines-brochure-s.pdf


kockázatfelmérések a bányászatban 
 
A brit IMC egyebek mellett Németországban, Franciaországban, az USA-ban, Ausztráliában, Új-
Zélandon, Kínában végzett bányákban munkavédelmi felmérést, kockázatelemzést. Tananyagot és 
képzést tartalmazó integrált képzési csomagokat dolgozott már ki a világ különböző helyei működő 
bányaüzemek számára.  
 
Elérhető a következő linken: 
http://imcgcl.com/areas_of_expertise/mine_safety_training.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svéd szerzők 16 ország munkavédelméről a bányászatban 
 

 
Kaj Elgstrand és Eva Vingård, foglalkozásegészségüggyel foglalkozó szakemberek – a göteburgi 
egyetem kiadásában - 16 ország tapasztalatát írják le a bányászatban megvalósuló munkavédelmet 
illetően. Svédország, Lengyelország, Spanyolország esete mellett megtalálhatjuk India, Kína, 
Indonézia, Törökország, Dél-Afrika, USA,  Ausztrália, Kanada, Brazília, Chile, Ecuador esetét is.   
 
A teljes kiadvány elérhető a következő linken: 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32882/1/gupea_2077_32882_1.pdf 

http://imcgcl.com/areas_of_expertise/mine_safety_training.html


 


