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Tisztelt Producer!

Tisztelt Gyártásvezeto!

A munkahelyi kockázatértékelést Az 1993 évi XCIII. Törvény 54.§ (2) bekezdése értelmében már
korábban minden munkáltatónak el kellett készíttetnie.
Ez a törvény egy elokészíto rendelkezés alapja volt az Európai Uniós csatlakozáshoz, mely 2004. május 1.
óta szigorú ellenorzés alatt van. Az ellenorzést az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fofelügyeloség, (OMMF) látja el.
2007 január 01 módosított törvény alapján.
Mvt. 40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell
megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók
egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.
(2) Olyan munkahelyen, ahol különbözo munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat
egyidejuleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és
a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében
különösen az egészséget és biztonságot veszélyezteto kockázatokról és a megelozési
intézkedésekrol az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviseloiket, illetoleg a
munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a
felek által szerzodésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fovállalkozó, illetve
bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja,
vagy a munkahelyért a fo felelosséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelos, akinek a területén a
munkavégzés folyik.
Jogszabályi eloírás van arra, hogy a kockázatelemzést és a kockázat értékelést kizárólag munkabiztonsági
szakképesítéssel rendelkezo egyén végezheti. Ennek az elvégeztetése - valamint a törvényben leírt egyéb
munkáltatói feladatok betartása - az Mvt. 2.§(2) bekezdés alapján mindenképpen a munkáltatót, illetve
bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja,
vagy a munkahelyért a fo felelosséget viseli (Önök esetében a gyártásvezetot) terheli.
A Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelete szabályozza külön a
filmgyártásra vonatkozó szabály együttest, amely összhangban az 5/1993. (XII. 26.) többszörösen
módosított rendelettel kimondja, hogy a különbözo munkahelyek a tevékenységük alapján kerülnek
veszélyességi besorolásokba, így a filmgyártás II. veszélyességi fokozatba tartozik (92. 11) számjel alatt.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy túl a kockázatértékelésen, azokon a forgatásokon, ahol 10-49 fo között
van a stáb létszáma, foglalkoztatni kell munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezo
személyt napi 1 órában, ha 50-500 fo között van a stáb, napi két órában, illetve teljes munkaidovel. Az
OMMF ellenorzése során, ezzel a szakemberrel veszi fel a kapcsolatot. A szigorított feltételek megfelelnek
az EU normáknak és összhangban áll velük. Így a munkavédelmi szabálytalanságok nem
szabálysértésnek, hanem munkakörében elkövetett szándékos veszélyeztetésnek minosülnek. A büntetési
tételek ennek értelmében jóval magasabb összeget vonnak maguk után ( 50.000 - 10.000.000 Ft-ig) és
ez nem írható le az adóból, míg a szakérto díja elszámolható. Ami fontosabb, a birság kifizetése nem
mentesíti a produkciót a hiányok pótlásától.
A törvények szárazak és nehezen értelmezhetoek azok számára, akik nem jártasak a munkabiztonsági
jogban. Minden munkahelyen, így a filmgyártás területén is számos veszélyes muvelet, folyamat zajlik nap,
mint nap. A kockázatelemzés és kockázat értékelés lényege ezek a felismerése és elemzése:
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A feladat elemei:
1. A helyszínek szerinti kockázatok
2. A szekciók szerinti kockázatok
3. A forgatás menete közbeni kockázatok értékelése

Szakaszai:
1.
2.
3.
4.
5.

A veszélyek azonosítása
A veszélyeztetettek azonosítása.
A kockázatok minoségi, illetve mennyiségi értékelése
A teendok meghatározása és szükséges intézkedések megtétele.
Az eredményesség ellenorzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata.

A munkabiztonsági szakember feladata, hogy a leheto legtöbb kockázatot felismerje, elemzését
dokumentálja, amelyet átad a gyártásvezetonek. A kockázatelemzés megléte bizonyítja, hogy körültekinto
módon biztosították a balesetmentes és egészséges munkavégzés feltételeit. Ez a dokumentáció adja
meg az alapvédelmet minden gyártás részére, hiszen ennek alapján hozhatja meg a munkabiztonsági
döntéseit a gyártásvezeto.
Az írásos dokumentációnak szerepe van egy ellenorzés során is, hiszen ez az, amit eloször kér az ellenor,
és a munkabiztonsági szakember az, akivel felveszi a kapcsolatot, és az összes kérdés
megválaszolásában, felmerülo problémákban a szakérto képviseli a gyártásvezetot. Minden esetben
komoly anyagi tehertol és büntetojogi felelosségtol tudja megvédeni a gyártásvezetot a munkabiztonsági
szakember. Nélküle - jogi és szakmai ismeret hiányában - nehéz helyzetben van a munkáltató.
A munkabiztonsági szakember nem avatkozhat be a forgatás menetébe, nem akadályozhat meg
semmilyen munkafázist. A döntés joga a gyártásvezetoé:
elfogadja-e a szakérto véleményét.
Mint minden munkaterületen, a munkavédelem területén is szakosodtak a technikusok. Ebben a
pillanatban nincs olyan megfelelo végzettségu szakember, aki filmgyártás területén bármilyen
tapasztalattal rendelkezne, mivel a filmgyártás rendszere egyedi, struktúrája nehezen értheto kívülálló
számára.
Én 25 évet töltöttem a filmgyártás különbözo területein, tanulmányaim során tudatosan erre orientálódtam,
ami nagy segítség lehet a gördülékeny, mindkét fél megelégedésére szolgáló munkához. 2005 májusa óta
több mint 10 nagyjátékfilm biztonsági szaktanácsadója ként muködöm.
Amennyiben kérdése van, ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok személyesen, vagy írásban.
A fent leírtak figyelembevételével, felajánlom szaktudásom és munkámat önöknek.
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Törvényi hivatkozások:
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet
a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Melléklet a 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelethez
A Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat

A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat hatálya kiterjed az Mvt. 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzésre,
amelynek során mozgófilm felvételi, mozgófilm közvetítési vagy televíziós musorkészítoi
tevékenységet végeznek.

A mozgófilm felvételével és a televíziós felvétellel összefüggo, az egészséget nem
veszélyezteto és biztonságos munkavégzés követelményei

1993. évi XCIII. törvény
A MUNKAVÉDELEMROL, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELETTEL
E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem
veszélyezteto és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten
munkát végzok egészségének, munkavégzo képességének megóvása és a munkakörülmények
humanizálása érdekében, megelozve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggo
megbetegedéseket. Ennek érdekében az Országgyulés - az állam, a munkáltatók és a
munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva - a következo törvényt alkotja:
A munkavédelemrol szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás
alapján - az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, illetoleg a 13. § (1)
bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következoket rendelem el:
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A törvény hatálya
Mvt. 9. § (1) A törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben - kiterjed minden szervezett
munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.
(2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a
munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelo, látogató, szolgáltatást igénybe vevo stb.).

Tisztelettel:

Papp János
Munkabiztonsági technikus.
Telefon: 0670 3892266
hsa.film@chello.hu
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