
Kinek a feladata a szakma 

és a munkavállaló védelme, 

holisztikus kitekintés

Szűcs Viktória

BDDSZ elnök

A BDDSZ mottója: 

Te  gondoskodsz a jövőről,

a mi dolgunk jobbítani az életed!

Érted, veled, de nem helyetted!

https://www.youtube.com/watch?v=8T5XHHOopVM


Egészséges és biztonságos 

munkahelyek kialakítása

 Alapvetően 
munkáltatói 
kötelezettség!

 Önkormányzati 
fenntartású 
intézményekben még 
mindig nem kap 
elegendő figyelmet! –
tapasztalat! 

 A munkavédelmi 
képviselők szerepe!?

 Munkavédelmi képviselő 

≠ az Önkormányzat 
munkavédelmesével

 Választással létesül. 
Sok helyen hiányzik, 
ami probléma!  

(az ellenőrzéseknél is)!



A szakszervezet (is) felelős a 

dolgozókért (elsősorban a tagokért)

 Alapfeladat  - bér, munkafeltételek, 

munkabiztonság

 Hiánypótló feladat - munkavállalókat 

(tagokat) megcélozni, hogy tudatos 

munkavállalók legyenek!

 Felhívni a munkáltató / munkavállaló 

(foglalkoztatott figyelmét) a munkavédelmi 

szabályokra, jogokra, kötelezettségekre, stb.



Előzmények 2009-ről...

BDDSZ - Bölcsődei dolgozók 

egészségfelmérése - 6000 fős minta



Megállapítások 2009-ről: 99 % NŐK!

Emelés, hajlás, guggolás, kényszertesthelyzet! 

Egy autónyi súly kézi tömegmozgatása/nap!

Erős vázizomrendszeri kitettség!!



BDDSZ: Bölcsődei dolgozók 

egészségének éve program 2020

 „Újratervezés” a COVID miatt – a 

programtervet COVID-specifikus 

tette (tesztelés, védőeszköz, 

soron kívüli védőoltás kampánya)

 2021-ben az egészség éve 

program meghosszabbításra 

került – Vázizomrendszeri 

felmérés aktualizálása, hol 

tartunk most? Mi változott?



A bölcsődei dolgozók váz- és izomrendszeri 

terhelése – BDDSZ felmérés

1. rész: Kérdőíves elemzés 

(2021. nov. – dec.) – 1253 fő

2. rész: Mélyinterjús elemzés 

(2022. tavasza) – 14 fő



Bölcsőde létesítési MSZ–24210 (2011) 

szabvány maradéktalan betartása!



Új bölcsőde létesítési szabvány  

MSZ 24203-7  - 2022. március

 Az új szabvány álláspontunk szerint - visszalépés a 

bölcsődés gyermekek biztonsága, illetve a bölcsődei 

dolgozók (vázizomrendszeri) egészsége szempontjából 

több helyen (is) aggályos

Az új szabvány:

 megengedőbb, 

 nem kellően pontos, 

 lerontja a minőségi gyermekellátás feltételeit,

 munkavédelmet lerontó, dolgozók vázizomrendszeri 

egészsége ellen ható kialakításokat tartalmaz





BDDSZ tevékenységek a 

szabvány módosításáért...

 Magyar Szabványügyi Testület

 Technológiai és Ipari  Minisztérium 

(TIM) Munkavédelmi Főosztály

 Kulturális és Innovációs Minisztérium 

(KIM) Családpolitikai államtikárság



EU –OSHA 
( Európai Unió munkahelyi biztonsági és 

egészségvédelmi információs ügynöksége ) 

Legyen könnyebb a teher – kampány

 váz- és izomrendszeri megbetegedések a munkával kapcsolatos 

megbetegedések egyik legelterjedtebb típusát jelentik. 

 Európa-szerte több millió munkavállalót érintenek, és több milliárd euróba 

kerülnek a munkáltatóknak. 

 A váz- és izomrendszeri megbetegedések leküzdése hozzájárul a 

munkavállalók életének javításához, de üzleti szempontból is hasznos.

 A munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri megbetegedések a hátat, a 

nyakat, a vállakat és a felső végtagokat érintik, de az alsó végtagokra is 

kihathatnak. 

 A krónikus esetek mozgáskorlátozottsághoz és akár a munka feladásához is 

vezethetnek.





Köszönöm a figyelmet! ☺

www.bddsz.hu

http://www.bddsz.hu/

