
 
 

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS 
(Mvt. 70−80. §) 

 
A munkavállalókkal folytatott tanácskozás 

70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonsá-
gos munkavégzés érdekében köteles a munkaválla-
lókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel ta-
nácskozni, valamint biztosítani részükre a lehető-
séget, hogy részt vehessenek az egészségre és biz-
tonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő 
időben történő előzetes megvitatásában. 
(2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavé-
delmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meg-
határozottak mellett - különösen a következő 
munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosu l-
tak tanácskozást folytatni: 
a) a munkavédelmi feladatok elvégzésében érin-
tett személyek kijelölése, foglalkoztatása, tevé-
kenysége (8. §, 54/A. §, 57-58. §-ok); 
b) a munkavédelmi tartalmú információk biztosítá-
sa [különösen a 40. § (2) bekezdésében, a 42. § a) 
pontjában, a 45. § (2) bekezdésében, az 54. § (1) 
bekezdése i) pontjában, az 54. § (7) bekezdése a) 
pontjában, az 58. § (3) bekezdésében, az 59. § (2) 
bekezdésében, a 81. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján]; 
c) a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezése és 
megszervezése. 
(3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyen-
súlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve mun-
kavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.  
(4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a mun-
káltató köteles a munkavédelmi kérdésben intéz-
kedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni ma-
gát a tanácskozáson. 

A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munka-
védelmi bizottság, a paritásos munkavédelmi tes-
tület 

70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem ve-
szélyeztető és biztonságos munkavégzéssel össze-
függő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak 
maguk közül - a következők szerint - képviselőt 
vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi 
képviselő) választani: 
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani 
minden olyan munkáltatónál, ahol az Mt. hatálya 
alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven 
fő. A választás megtartásának lebonyolítása, a fe l-
tételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége; 
b) amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavá l-
lalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi 
képviselő választást a munkáltatónál működő 
szakszervezet, üzemi tanács vagy ezek hiányában a 
munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás 
megtartásával kapcsolatos, a) pontban meghatá-
rozott kötelezettség a munkáltatót terheli; 

c) az ötven főnél kevesebb munkavállalót fogla l-
koztató munkáltatónál - amennyiben nem kerül 
sor munkavédelmi képviselő választásra - a mun-
káltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint 
kell a munkavállalókkal tanácskoznia; 
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél 
akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, 
ha az 54-56. §-okban meghatározott munkáltatói 
munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, 
részleg vezetőjét részben vagy egészben megille-
tik. 
(2) Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes 
munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja a 
munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll. Az újonnan alakult munkáltató-
nál a munkavédelmi képviselő ilyen jogviszonya 
időtartamát feltételként nem kell figyelembe ven-
ni. 
(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és 
közvetlen szavazással öt évre választják. A megvá-
lasztott munkavédelmi képviselők személyéről a 
munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi 
képviselők megválasztásának, megbízatása meg-
szűnésének, visszahívásának rendjére, működési 
területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, il-
letve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezé-
seit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a köz-
ponti munkavédelmi bizottság megalakításának 
lehetőségét is. 
(4) Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma 
eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi b i-
zottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak 
létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavéde l-
mi képviselőt megillető jogokat - ha azok a munka-
vállalók összességét érintik - a bizottság gyakorol-
ja. 
(5) A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdemé-
nyezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel rendel-
kező megbízottja köteles részt venni.  
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a fogla l-
koztatottak száma legalább ötven fő, és munkavé-
delmi képviselők működnek, a munkáltató 
összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi 
testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, 
amelyben egyenlő számban vesznek részt a mun-
kavállalók és a munkáltató képviselői. 
(2) A testületnek a munkavállalói és munkáltatói 
oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai 
vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyette-
síti a rendes tagot, illetve a rendes tag megbízatá-
sának valamilyen ok miatti megszűnése esetén he-
lyére lép. 
(3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (ren-
des és póttagot) a 70/A. § (1) bekezdése a) pontja 
szerint megválasztott munkavédelmi képviselők 
maguk közül titkos szavazás útján jelölik. A mun-



 
 

 

káltató kezdeményezi a testület létrehozását, biz-
tosítja a szavazás lebonyolításának feltételeit. 
(4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jo-
gosult vezető állású munkavállalót (Mt. 188. §), 
továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat 
részben vagy egészben ellátó személyt (intézke-
désre jogosult munkairányítót, illetve a munkálta-
tóval szervezett munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelö l-
ni. A munkáltató számára rendszeres munkavé-
delmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghí-
vottként vesznek részt a testület munkájában. 
(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása 
öt évre szól. 
(6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, i lletve 
a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A 
testület rendes és póttagjainak számában, a tagok 
megbízatásának megszűnése, valamint a visszahí-
vás feltételeiben, elnöklési és működési rendjé-
ben, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenysé-
gével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavá l-
lalók képviselői és a munkáltató állapodnak meg. A 
testület működésének feltételeit a munkáltató biz-
tosítja. 
(7) A testület az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdek-
egyeztető tevékenysége keretében:  
a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalom-
mal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet 
és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő 
lehetséges intézkedéseket; 
b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi prog-
ramot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását; 
c) állást foglal a munkavédelmet érintő belső sza-
bályok tervezetéről. 
(8) A testület működése nem érinti a munkavé-
delmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi b i-
zottság jogállását, valamint a munkáltatónak a 
munkavédelmi követelmények megvalósításáért e 
törvényben meghatározott felelősségét. 
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képvise-
lőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egész-
séget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzés érdekében együtt kell működn iük, jogaikat 
és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelő-
en kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így külö-
nösen a szükséges információt (tájékoztatást) a 
kellő időben egymás részére megadniuk. 
72. § (1) A munkavédelmi képviselő - a 70. §-ban 
leírtakat is figyelembe véve - jogosult meggyőződ-
ni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés követelményei-
nek érvényesüléséről, így különösen 
- a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni vé-
dőeszközök biztonságos állapotáról;  

- az egészség megóvására, illetőleg a munkaba l-
esetek és foglalkozási megbetegedések megelőzé-
sére tett intézkedések végrehajtásáról; 
- a munkavállalóknak az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzésre történő 
felkészítéséről és felkészültségéről.  
(2) A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben 
meghatározott jogának gyakorlása keretében 
a) működési területén a munkahelyekre munka-
időben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó 
munkavállalóktól; 
b) részt vehet a munkáltató azon döntései előké-
szítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavá l-
lalók egészségére és biztonságára, ideértve a szak-
emberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-
ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezé-
sére és megszervezésére, az új munkahelyek léte-
sítésére vonatkozó döntéseket is; 
c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden 
kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzést; 
d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a 
munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét; 
e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, 
az arra jogosult kezdeményezésére közreműköd-
het a foglalkozási megbetegedés körü lményeinek 
feltárásában; 
f) indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező mun-
kavédelmi hatósághoz fordulhat;  
g) a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző 
személlyel közölheti észrevételeit.  
(3) A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a mun-
káltatóval történő előzetes megállapodás alapján 
szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdések-
ben megbeszélést folytatni a munkavédelmi ható-
sággal. 
(4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdé-
sében foglalt kötelezettsége keretében munkavé-
delmi szabályzatban határozza meg a követelmé-
nyek megvalósításának módját, úgy e szabályzat 
kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) 
egyetértése szükséges. 
73. § (1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottság-
nak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban megha-
tározott kezdeményezésére a munkáltatónak in-
tézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell. 
(2) Amennyiben a kezdeményezéssel a munká ltató 
nem ért egyet, álláspontjának indokait - kivéve az 
azonnali intézkedést követő esetben - írásban kö-
teles közölni. 
74. § A munkavédelmi képviselő (bizottság) mun-
kahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet 
javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendele-
tében meghatározott munkáltató ezzel nem ért 



 
 

 

egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) az 
Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát 
kezdeményezhet. 
75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a felté-
teleket annak érdekében, hogy a munkavédelmi 
képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen 
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkere-
settel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a 
munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében 
a havi munkaideje legalább tíz százaléka;  
b) a szükséges eszközöket, így különösen a műkö-
dési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vo-
natkozó szakmai előírásokat; 
c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasz-
tását követő egy éven belül legalább 16 órás kép-
zésben, ezt követően évente legalább 8 órás to-
vábbképzésben való részvétel lehetőségét. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a mun-
káltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés 
csak rendes munkaidőben történhet, szükség sze-
rint külső helyszínen is megtartható. 
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) 
jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.  
(2) A munkavédelmi képviselő (bizottság) a műkö-
dése során tudomására jutott adatok, tények nyi l-
vánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács 
tagjára (üzemi megbízottra) megállapított munka-
jogi szabályoknak megfelelően köteles eljárni. 
(3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmé-
re a választott szakszervezeti tisztségviselőre vo-
natkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti 
szerven a bizottságot, annak hiányában a munka-
védelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat 
kell érteni. 
77. § E törvény 70-76. §-ainak alkalmazásában 
nem munkavállaló a büntetés-végrehajtási jogvi-
szonyban munkát végző személy.  

Munkavédelmi Bizottság 

78. § Az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzéssel kapcsolatos országos ér-

dekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók 
érdek-képviseleti szervezetei és a Kormány képv i-
selőiből (a továbbiakban: tárgyaló csoportok) álló, 
az, saját ügyrend szerint működő Munkavédelmi 
Bizottság látja el. 
79. § (1) A Munkavédelmi Bizottság az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre 
vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége kereté-
ben 
a) előzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt 
jogszabály-koncepciók és egyéb előírások, intézke-
dések tervezeteit, a beszámolókat, jelentéseket és 
az időszakos programokat azzal, hogy egyhangú á l-
lásfoglalását vagy a tárgyaló csoportok eltérő vé-
leményét az előterjesztéseken fel kell tüntetni; 
b) részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájá-
nak, annak végrehajtását szolgáló éves intézkedési 
és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében 
és felülvizsgálatában; 
c) tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást vagy vé-
leményt alakít ki a tárgyaló csoportok által előter-
jesztett munkavédelmi kérdésekről;  
d) ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonat-
kozó szabályokban rögzítetteket meghaladó mun-
kavédelmi követelményekről; 
e) munkájáról a közvéleményt tájékoztatja;  
f) saját adataival, megállapításaival szükség szerint 
segíti a munkavédelmi információs rendszer mű-
ködését; 
g) dönt a nevelés és az oktatás területén a bizton-
ságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az  
egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos 
munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag 
meghatározásával kapcsolatos kérdésekben. 
(2) A Munkavédelmi Bizottság működésével kap-
csolatos titkársági, adminisztratív teendőket a 
munkavédelmi hatóság látja el. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


