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INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Tárgy: a munkavédelmi törvény hatálya nem
terjed ki az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókra
Tisztelt Miniszter Úr!
Az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021.
évi CXLI. törvény módosította a munkavédelmi törvény értelmező rendelkezéseit, amely
2022.01.01-én hatályba is lépett.
A módosítás eredményeképpen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 87. § 9.
pontjában a “szervezett munkavégzés” definíciójából törlésre került az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban végzett munka, így jelenleg sem a munkavédelmi törvény, sem annak
végrehajtási rendeletei nem vonatkoznak az Eszjtv. hatálya alatt állókra, azaz az egészségügyi
és egészségügyben dolgozókra.
Számukra jelenleg a jogszabályok alapján többek között nem szükséges védőeszközt
biztosítani, nem kell kockázatértékelés és kockázatkezelés a munkahelyen, nincsenek kémiai
biztonsági megfontolások, a rákkeltő anyagokat szabadon kezelhetik, nem szükséges
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, és nem minősülhet semmilyen megbetegedésük
foglalkozási megbetegedésnek.
A jogszabályalkotás célja és módja érthetetlen, kérjük a helyzet kivizsgálását, és a törvény
sürgősséggel történő megváltoztatását és a korábbi állapot visszaállítását.
Amennyiben a fenti változás tudatos módosítás eredménye, kérjük a törvény hatályának
értelmezését. Kérjük annak megindokolását, ha az egészségügyi szolgálati jogviszony nem
tartozik a törvény hatálya alá, akkor annak mi az oka és milyen szabályok szerint lehet
biztosítani az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozók biztonságos és egészséges
munkavégzéshez való jogát, mely - diszkrimináció nélkül - minden Magyarországon munkát
végző személyt a munkavédelmi törvény 1. § (2) bekezdése alapján egyébként megillet.
Budapest, 2022. január 31.
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