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Mondi Miklós        ikt.sz: 2017/134/III. 

 

MÁV ZRt. Pályavasúti Területi Igazgatóság 

Szeged 

 

Tisztelt Mondi Miklós Úr! 

 

A Vasutasok Szakszervezete tisztségviselői munkavédelmi ellenőrzést tartottak Békéscsaba 

állomáson, melynek során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra: 

 

MÁV SZK. Zrt. Ügyfélszolgálati iroda. 

 

1. A helység falai, bútorai penészesek. A penészgomba jelenléte betegségek okozója lehet, 

szemviszketés, orrfolyás, torokkaparás, köhögés jelentkezik. Az expozició következtében 

allergia, asztma, más krónikus légúti betegségek is kialakulhatnak. 

 

2. A helyiség fűtését, szellőzését szolgáló szellőztető berendezés nem megfelelő hatásfokkal 

működik. Kezelőelemeivel - a munkavállalók elmondása alapján- csak a ki és bekapcsolás 

lehetséges, a hőmérséklet szabályozására nem alkalmasak. A megfelelő hőmérséklet 

biztosításhoz hősugárzót használtak. Az ablakok nem jól zárodnak, huzatosak. 

 

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (6) a), mely szerint: 

„A munkáltató köteles gondoskodni, a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések 

rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére 

veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról” 

 

MÁV Zrt. I. sz. váltókezelői őrhely. - A konténer őrhely, nincs a közműellátásba bekötve. 

 

1. A munkavállalók részére TOI-TOI WC áll rendelkezésre, melyben nem biztosítható a 

rendeltetése szerinti hőmérséklet és a kézmosás lehetősége. 

 

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (2), valamint 19. § (8), melyek szerint: 

„A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az 

egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen 

helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.’ 
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„A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők, illetve a zuhanyozóval és 

mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönített mellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendő 

számú WC-vel és kézmosóval.” 

 

2. A munkavállalók az őrhelyen, mint kijelölt pihenőhelyiségben étkeznek, de vízellátás és 

vízöblítéses WC hiányában nem teljesülnek a pihenőhelyiségre vonatkozó jogszabályi 

követelmények. 

 

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 16. § (3), mely szerint: 

„A pihenőhelyiséget - figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek számára - 

könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogassal, szeméttartóval, továbbá 

igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell 

az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszárítás lehetőségét.” 

 

MÁV Zrt. Vonatfelvevői szolgálati helyiség. 

 

1. A munkahelyen szolgálatot teljesítő hölgy dolgozók az egyetlen közösen használt 

illemhely higiéniai állapotáról panaszkodtak. Az illemhelyet az összes közelben munkát 

végző dolgozó is használja. 

A megfelelő higiénés feltételek és a nemek szerinti elkülönült használat biztosításához, 

javasoljuk még egy illemhely kialakítását. 

 

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 19. § (9), mely szerint: 

„A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyiségek elkülönített használatáról 

kell gondoskodni.” 

 

 

Tisztelt  Mondi Úr! A munkavállalók egészségének védelme érdekében, kérjük az Ön segítségét 

és közbenjárását a feltárt munkavédelmi hiányosságok mielőbbi megszüntetésére! 

 

Szeged, 2017. december 4. 

 

        

 

Kondor Norbert Sebők Tamás 

Vasutasok Szakszervezete Vasutasok Szakszervezete 

Munkavédelmi szakértő Területi Képviseletvezető 
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