
Az ipar- és munkaegészségügy körébe tartozó törvényekrıl 

 

 

Az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védelmérıl szól az 1893. évi XXVIII. tc.  

A Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egyesület 1900-ban jött létre, s annak hatására még 

a század elsı évtizedében, 1907-ben megalakult a Törvényes Munkásvédelem Magyarországi 

Egyesülete, amely önálló kiadványsorozatot is indított. A sorozatban az egyes években elért 

eredményeiket külön-külön kötetben adták közre. Az Egyesület életében komoly szerepet 

játszott annak – alapításától fogva – titkára, Heller Farkas, a késıbbi neves egyetemi 

közgazdász professzor. Ehhez kapcsolódik az ipari- és kereskedelmi alkalmazottak betegség- 

és balesetbiztosításáról szóló 1907. évi XIX. tc.  

 

 

A törvények fıbb részletei 

 

1893. évi XXVIII. törvénycikk 

Az ipari és gyári alkalmazottaknak baleset elleni védelmérıl és az iparfelügyelıkrıl 

 

 

I. fejezet 

A balesetek elháritása és az alkalmazottak életének, testi épségének és egészségének 

megóvása érdekében szükséges intézkedésekrıl 

 

1. § A munkaadó köteles ipartelepén mindazt létesiteni és fentartani, a mi, tekintettel a telep 

és az üzem minıségére, annak követelményeihez képest az alkalmazottak életének, testi 

épségének és egészségének lehetı biztositása érdekében szükséges; és pedig: 

a) azon helyeken, hol az alkalmazott élete, testi épsége vagy egészsége leesés, vagy 

valamely tárgy lehullása által veszélynek lehet kitéve, köteles megfelelı védı 

készülékeket alkalmazni, a mélyedéseket, valamint az oly tartályokat, melyeknél a 

beesés veszélye fenforog – a mennyiben az üzem természete azt megengedi – kellıleg 

bekeriteni, illetve befedni; 

b) a hajtó és fogaskerekeket, a hajtóerı-közvetitıket legalább is azon magasságig, a 

meddig az alkalmazottak vagy más járókelık azokkal érintkezhetnének, – 

védkészülékkel vagy korláttal ellátni; 

c) a körfürészeken, a gyalu, maró, köszörülı és más gépeken védı készülékeket 

alkalmazni; 

d) a gépek olajozását és a hajtószijak alkalmazását, felrakását és leszedését, illetve a 

közlı mőveket különös gonddal kezeltetni; 

e) a felhuzó-gépeknek veszély nélkül hord-, illetve szállitó-képességét ugy a teher-, 

valamint a személy-szállitás tekintetében az iparhatóság közbenjöttével megállapitani, 

azt szembetünı helyen megjelölni és a felett ırködni, hogy ezen gépek csak 

hordképességüknek megfelelı mérvben használtassanak s hogy biztonsági 

fogókészülékkel láttassanak el; 



f) a gáz- és kıolaj-lámpákat akkép elhelyezni, hogy a tüzveszély ne fokoztassék; elég 

tágas, könnyen nyiló és hozzáférhetı ki- és lejárásokat alkalmazni, a szükséges tüzoltó 

készülékeket gyors használatra mindig alkalmas állapotban készletben tartani; 

g) a gyári helyiségek kellı szellıztetésérıl és világitásáról, a fejlıdı gáz és pornak, a 

hulladékok és egyéb szennyek eltávolitásáról, oly zárt munkahelyiségekben pedig, 

melyekben az alkalmazottak hosszabb idın át tartózkodnak, arról gondoskodni, hogy a 

munkásokra elegendı mennyiségü légtér jusson; 

h) arról gondoskodni, hogy azon alkalmazottak, kiknek mérges anyagokkal telt 

helyiségekbe kell bemenniök, vagy ott tartózkodniok, respiratorokkal legyenek ellátva 

s a respiratorokat használják is; ott pedig, a hol nagymérvü por fejlıdik, exhaustorok 

alkalmaztassanak; 

i) az elsı segélyre szükséges köt- és gyógyszereket készletben tartani. 

A kereskedelemügyi minister felhatalmaztatik, hogy a különbözı iparágak üzemének 

viszonyaihoz képest szükséges hasontermészetü óvóintézkedéseket rendeleti uton 

szabályozza. 

Munkaadó a jelen törvény értelmében az ipartelep tulajdonosa, vagy bérlıje, illetıleg a 

tulajdonos, vagy bérlı nevében eljáró helyettes. 

 

2. § Az ipari telepen alkalmazottak kötelesek a munkaadó által a vállalat üzeme körül az élet, 

testi épség és egészség biztositása érdekében tett intézkedésekhez alkalmazkodni, illetve 

az e tekintetben mérvadó rendszabályokat megtartani és teljesiteni. 

 

3. § Ha az iparhatóság arról értesül, hogy az 1. és 2. § rendelkezései tekintetében hiányok és 

mulasztások forognak fenn, köteles azonnal intézkedni; illetve ha a tapasztalt hiány 

pótlása a munkaadót terheli, a munkaadót azoknak azonnal, vagy záros határidı alatt 

való pótlására felhivni. 

Az ebbeli határozatról az illetı kerületi iparfelügyelı értesitendı. 

 

4. § Az iparhatóság az 1. és 2. §-ban foglalt intézkedések megtétele körüli eljárása 

alkalmából, a mennyiben késedelem által veszély nem idéztetnék elı, az iparfelügyelıt 

szakvéleményének nyilvánitása végett megkeresheti. 

 

5. § A munkaadónak joga van kivánni, a mennyiben a késedelem veszélylyel nem jár, hogy az 

iparhatóság által elrendelt meghagyások célszerüsége iránt az iparfelügyelı 

meghallgattassék, s hogy az iparhatóság az elrendelt intézkedések célszerü kivitele 

végett, – a mennyiben azt a körülmények indokolnák, – az iparfelügyelıt helyszini 

tárgyalásra hivja meg, vagy pedig annak véleményét irásban szerezze meg. 

Az iparfelügyelı véleményezése alá terjesztetni kért iparhatósági meghagyás elleni 

felfolyamodás határideje (1884:XVII. tc. 181. §), ha az iparhatóság az iparfelügyelı 

meghallgatását megtagadta, ezen megtagadó határozatnak, – ellenkezı esetben pedig az 

iparfelügyelı véleménye folytán hozott iparhatósági határozatnak kihirdetésétıl, 

illetıleg kézbesitésétıl számitandó. 

 



6. § Az iparhatóságnak a balesetek elháritása és az ipartelepen alkalmazottak élete, testi 

épsége és egészségének megóvása érdekében az 1. és 2. §-ok értelmében kiadott 

meghagyása ellen szóló felfolyamodás a végrehajtást nem gátolja. 

Mindazonáltal, ha a munkaadó az elrendelt intézkedések foganatositására kitüzött 

határidın belül az 5. § szerint az intézkedések célszerüsége tekintetében az 

iparfelügyelı meghallgatása iránti kivánatát terjesztette elı, s ha a késedelem 

hátránynyal nem jár; az iparhatóság az elrendelt intézkedések foganatositását az 

iparfelügyelı nyilatkozatának beérkeztéig függıben tartani köteles. 

 

7. § A munkaadó az ipartelepen elıfordult minden balesetet, mely egy vagy több alkalmazott 

megsérülését vonta maga után, a baleset megtörténtét követı 48 óra alatt az illetékes 

iparfelügyelınek bejelenteni köteles. (…) 


