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Tisztelt Kiin g Úr! 

A távoktatási formával és Ön által megkül döt t munkavédelmi ok tatási anyaggal kapcsol a
tos kérdései re az alábbi választ adom:
 
A munkav éd el ern r ől szó ló 1993. évi XCIII . törvény (továbbiakban Mv t.) 50 .§ tartalmazza a
 
munkavégzés személyi felt ételeivel kapcso latban az alábbiaka t:
 

"A munkaváll aló csak o lyan munkával bízható meg, ame lynek e llá tására egészségi leg a l
ka lmas , rende lkez ik az egészséget nem veszé lyezte tő és biz tonsá gos mun kav égz éshez 
szüks éges ism erete kkel , készségge l és jártass ággal" 
Az Mv t. 55 . ~ rögzíti a munkáltató köte lességeit a munkavédelmi oktatással összefüggés

ben , mel y kiterjed a munkavállaló elmé leti és gyakorlati ism erete inek biztosítására. Az
 
oktatás keretéb en nem csupán a szüks éges ismeretek átadását kell biztosítani, hanem meg
 
kell győződni annak elsajátításáról. Cé lsz erű a munkavédelm i okta tás kereté ben a kocká

za tértékelés álta l fe ltárt hiányosságokat is ismertetni [Mvt. 59 .§ (2)].
 
1) A távoktatási for ma természet esen egyik megold ási módj a leh et a rn unkav éde lmi okta


tásnak, azonban kétségte len e lő nye i mell ett hátrányai is va nnak, pl. oktató hián yáb an a 
fe l merü lő kér dések megválasz olására nincs mó d, megb ízható módon nem leh et megbi
zo nyosodni a tudn ivalók elsajátításáról, helyi sajá tosságok nem kerü lne k ismerte tés re, 
elméleti ism eretek mellett a gyakorl at i tudn ivalók nem kerülnek isme rte tésre stb. Gya
korlati tap asztalat tová bbá, hogy az online teszt alkalmazása kij átszh ató. 
A csak távo ktatással tartott munkavédelmi oktatás hatékonysága a fent iek miatt két séges, 
ezért cél szerü azt a hagyományos módsze rű ismeretátadással kiegész íten i. A "Munkavé 
delmi törvény magyarázata" cím ű könyvbő l vett idézet is az elmé leti ok tatás ra vo natko 
zik, melyen kívü l gyakorla ti ok tatás is szükséges, melyne k megva lósí tása írásos anyagok 
átadásáva l prob lematik us. 

2) Az Ön álta l kés zített irodai munk át végzők számára készített ok tatási anyag tartalmil ag 
és formailag is elismerés re méltó, tart almazza a szükséges legfontosabb munkavédelmi 
ismereteket, ez ért a pro gram a munkavédelmi ok tatásokon jól alkalmazható . Természe
tesen nem rögz íthe ti az adott munkahelyekre vo natkozó speciális követe lmé nyeket, a 
munkáltató sajátos e l ő í r ása i t. 
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Felhívom szíves figyelmét, hogya levelemben foglaltak - a 60/ 1992 . (XI. 17.) AB határo

zat értelmében - nem tekinthetők jogi iránymutatásnak, állásfoglalásnak, azok bíróság, ha

tóság el őtt , vagy felek egymás közötti vitájában nem használhatók fel. 
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