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Gazdasági ösztönzőkre vonatkozó útmutató

Előszó
Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) büszkén mutatja be ezt a gazdasági ösztönző rendszerekkel foglalkozó útmutatót, amelynek célja a munkavédelem előmozdítása. Kutatásaink szerint a
vállalkozásokat kockázatmegelőzési befektetésre serkentő gazdasági ösztönző rendszerek költséghatékony lehetőséget jelentenek a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések számának
csökkentésére törekvő kormányok számára. Ez az útmutató az európai gazdasági ösztönzőkre vonatkozó projektünk megállapításain alapul, célja pedig az, hogy gyakorlati és felhasználóbarát útmutatót
bocsásson az ösztönzőket nyújtó uniós partnerek rendelkezésére annak érdekében, hogy segítséget
nyújtson saját gazdasági ösztönző rendszereik létrehozásában és tökéletesítésében.
Az útmutató sajátossága, hogy e célcsoport igényeinek legteljesebb mértékű kielégítése érdekében azt
maguk a lehetséges felhasználók, nevezetesen az EU-OSHA gazdasági ösztönzőkkel foglalkozó szakértői
csoportjának tagjai készítették. E szakértői csoport a folytonosság és az évről évre bővülő aktív (önkéntes) részvétel tekintetében meglehetősen különleges. A 2007-ben létrejött szakértői csoport feladata a
tanácsadás, az Ügynökség gazdasági ösztönzőkkel kapcsolatos tevékenységeiben való közreműködés,
valamint az eredmények népszerűsítésének támogatása az érdekelt felek körében. A cél a munkavédelemre irányuló gazdasági ösztönzőkkel kapcsolatos viták fellendítése az uniós tagállamokban, ami eredményes eszköznek tekinthető a balesetek csökkentésében és a munkakörülmények javításában.
Gazdasági ösztönzőkre vonatkozó projektünk hatására a különböző uniós tagállamok máris készek arra,
hogy tanuljanak egymástól, és megosszák egymással az ösztönző rendszerek megtervezésével kapcsolatos helyes gyakorlataikat. Mindent egybevetve a projekt igazolja, hogy a gazdasági ösztönzők – a szociális biztonság és a balesetbiztosítási rendszerek terén megmutatkozó különbségek ellenére – valamennyi tagállamban hatékonyan alkalmazhatók.
A projektet és eredményeit több európai országban is megrendezett konferenciákon és munkaértekezleteken mutatták be, ilyen eseményekre került sor például Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Németországban, Olaszországban, Svédországban, Szlovéniában és az Egyesült Királyságban. Néhány gyakorlati eredmény már most megfigyelhető. Az INAIL, az olasz munkavállalói balesetbiztosítási
hatóság például olyan új ösztönző rendszert dolgozott ki, amely más országok tapasztalatait és helyes
gyakorlatait is figyelembe veszi, így az elérhető legjobb nemzetközi ismereteken alapul. Az INAIL rendszere 60 millió EUR feletti költségvetésével főként a kis- és középvállalkozásokat célozza meg. Szakértői
becslések szerint ez társadalmi szinten 180 millió EUR összegű hasznot eredményezhet.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a gazdasági ösztönzőkkel foglalkozó
szakértői csoportunknak és minden európai partnernek, valamint az Ügynökség és a munkakörnyezettel foglalkozó témaközpont munkatársainak, akik közreműködtek ezen útmutató összeállításában.

Christa Sedlatschek
igazgató
Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU OSHA)
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Bevezetés
Az európai országok számára előnyös lenne, ha a munkavédelem előmozdítása érdekében több gazdasági ösztönzőt vezetnének be, amelyekkel a munkavállalóik védelmén legkitartóbban dolgozó szervezeteket jutalmaznák. Ez az Európai Munkavédelmi Ügynökség által a gazdasági ösztönzők terén kezdeményezett projekt üzenete.
Néhány uniós tagállam máris különféle pénzbeli ellenszolgáltatásokkal jutalmazza azokat a vállalkozásokat, amelyek munkavállalóik biztonságát szolgáló befektetéseket hajtanak végre. Ilyenek lehetnek
például a legjobban teljesítő vállalkozások számára biztosított állami szubvenciók és támogatások, adókedvezmények, kedvezőbb feltételekkel nyújtott banki hitelek és alacsonyabb biztosítási díjak.
Az Európai Közösség „A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégiája 2007–
2012 között” elismeri, hogy gazdasági ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozásokat a megelőzési munkájuk során a helyes gyakorlatok alkalmazására motiválják. Az EU-OSHA azzal járul hozzá e
szükséglet kielégítéséhez, hogy tájékoztatást nyújt a gazdasági ösztönzők azon típusairól, amelyek nagy
valószínűséggel sikerrel járnak. A kutatások szerint a külső gazdasági ösztönzők valamennyi szervezetnél még jobban motiválhatják a megelőzésre irányuló beruházásokat, amelyek nyomán csökkenhet a
balesetek száma. Például:
◆ A német vágóhidakon 2002-ben bevezetett ösztönző rendszer eredményeképpen a rákövetkező hat
évben 28%-kal csökkent a bejelentendő balesetek száma, szemben a szektor egészében tapasztalható 16%-os csökkenéssel. Összesítve ez azt jelenti, hogy az ösztönző programban részt vevő vállalkozásoknál évente mintegy 1000-rel kevesebb baleset történt.
◆ Miután az olasz munkavállalói balesetbiztosítási hatóság a kisvállalkozások körében az egészségvédelemre és biztonságra irányuló beruházások ösztönzése érdekében megkezdte a bankhitelek támogatását, a rendszerben részt vevő vállalkozások a munkabalesetek 13–25%-os csökkenéséről számoltak be.
◆ A finn mezőgazdasági ágazatban bevezetett ösztönző rendszer 10,2%-kal csökkentette a baleseti
rátát, és eddig több mint 5000 balesetet előzött meg.
Ez a projekt egyértelműen azt jelzi, hogy az ilyen típusú ösztönzők eredményesek, és a szervezeteket
munkavédelmük javítására ösztönzik. Elsler és társai 2010. évi tanulmánya szerint az ösztönző rendszereken keresztül elköltött minden egyes euró akár 4,81 EUR megtakarítást is eredményezhet a balesetek
és a megbetegedések alacsonyabb arányának, valamint a munkakörülmények javulásával a kevesebb
hiányzásnak köszönhetően.
Az ösztönzőket nyújtó szervezetek üzleti példáin kívül további érvek támasztják alá a gazdasági ösztönzők bevezetését, különösen a magán vagy az állami biztosítótársaságok esetében:
◆ a vállalati társadalmi felelősségvállalás javulása (különösen a nagyvállalatoknál);
◆ a biztosítótársaság jobb hírneve;
◆ az ügyfelekkel szemben mindkét fél számára nyertes helyzetek létrehozása;
◆ versenyelőny (a magán biztosítótársaságok esetében).
A projektet a 2007–2012-es európai munkavédelmi stratégia ihlette, amelynek célja a munkabalesetek
számának 25%-os csökkentése volt. A projekt első szakaszában több termék készült el:
◆ a munkavédelemre irányuló gazdasági ösztönzőkkel foglalkozó külön honlap 22 nyelven:
http://osha.europa.eu/en/topics/economic-incentives;
◆ egy átfogó jelentés „A munkavédelem javítását elősegítő gazdasági ösztönzők: európai szintű áttekintés” (EU-OSHA, 2010) címmel;
◆ egy tájékoztató (a jelentés összefoglalója 22 nyelven);
◆ két cikk, amelyek egy szakértők által értékelt tudományos lapban jelentek meg {Scandinavian Journal
for Work, Environment & Health, Elsler & Eeckelaert [2010], Elsler, Treutlein, Rydlewska és társai [2010]};
◆ több szakértői munkaértekezlet, amelyek ismertetése honlapunk „Eseményeink” menüpontjában olvasható;
◆ esettanulmányok gyűjteménye, amely a helyes gyakorlatokról szóló adatbázisunkban található meg.
A projekt második szakasza jelenleg azoknak a szervezeteknek nyújt gyakorlatiasabb termékeket, amelyek saját ösztönző rendszerük fejlesztésében, illetve optimalizálásában érdekeltek:

EU-OSHA – Európai Munkavédelmi Ügynökség

7

Gazdasági ösztönzőkre vonatkozó útmutató

◆ az ösztönzőket nyújtó szervezeteknek szóló gyakorlati útmutató;
◆ azoknak az innovatív munkavédelmi megoldásoknak az ágazati összefoglalása, amelyek ösztönözhetők.
Ez a dokumentum a gazdasági ösztönzőkre vonatkozó projektünk megállapításain alapul, célja pedig az,
hogy gyakorlati és felhasználóbarát útmutatót bocsásson az ösztönzőket nyújtó uniós partnerek számára annak érdekében, hogy segítséget nyújtson saját gazdasági ösztönző rendszereik létrehozásában és
tökéletesítésében. Az elsődleges célközönséget azok a szervezetek alkotják, amelyek gazdasági ösztönzőket tudnak biztosítani a munkavédelem javítására; ezek közé tartoznak a biztosítótársaságok, a szociális partnerek, illetve a kormányzati intézmények. Ezeket a szervezeteket fontos közvetítőknek tekintik,
amelyek a velük együttműködő vállalkozásoknál – például a biztosítótársaságok ügyfeleinél – ösztönözhetik a munkavédelemmel kapcsolatos további törekvéseket.
Az EU-OSHA gazdasági ösztönzőkre vonatkozó projektjének egyik következtetése szerint az ösztönző
rendszernek nemcsak a megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás korábbi eredményeit (például a differenciált díjszabásnál a balesetek számát) kell jutalmaznia, hanem azokat a konkrét megelőzésre irányuló törekvéseket is, amelyek célja a jövőbeni balesetek és megbetegedések számának csökkentése (EU-OSHA, 2010). A gazdasági ösztönzőkre vonatkozó projekt szakértői ezért
innovatív és bizonyítékokkal alátámasztott megelőző megoldások kidolgozását javasolták, első lépésben három ágazat, az építőipari, egészségügyi, valamint a szálloda- és vendéglátó-ipari ágazat számára.
Ezeket a megelőző intézkedéseket önmagukban is érdemes támogatni, emellett pedig gazdasági ösztönző rendszerekben is alkalmazhatók. Az említett megelőző megoldásokat az ösztönzőket nyújtó szervezetek kiindulási alapként használhatják fel az ágazatuk és országuk sajátos helyzetéhez igazított ösztönző rendszerek kidolgozásához.

1. A szociális keretrendszerek és a pénzügyi feltételek elemzése
Mit értünk gazdasági ösztönzők alatt?
A munkavédelemre irányuló gazdasági ösztönzők különféle módokon jutalmazhatják a biztonságos és
egészséges munkahelyeket létrehozó szervezeteket. A gazdasági ösztönzők alkalmazása hasznos módszer a szervezetek arra való motiválására, hogy fektessenek be a munkavédelembe, és lépjenek túl a
minimális jogi követelményeken. A gazdasági ösztönzők a jogszabályok végrehajtása mellett kiegészítésként működhetnek, ugyanis – mivel pénzügyi előnyöket biztosítanak – a tagállamokban működő
vállalkozások vezetői számára egyértelmű módon támasztják alá a megfelelő munkavédelem mellett
szóló üzleti érveket.
Gazdasági ösztönzők a munkakörülményeiket javító vállalkozásoknak vagy szervezeteknek nyújtott
pénzügyi előnyök. Ilyenek többek között a következők:

Állami szubvenciók, támogatások és finanszírozás
A munkakörülményeket javító vállalkozások pénzügyi támogatást kaphatnak, vagy kedvező finanszírozási
feltételekhez juthatnak (bankkölcsönök). Az állam például támogatást nyújthat a vállalkozásoknak, hogy
biztonságos gépekbe ruházzanak be, vagy biztonságosabb munkaszervezést valósítsanak meg.
Az adórendszeren vagy az adószerkezeten alapuló ösztönzők
Az adókat ki lehet alakítani úgy, hogy a vállalkozásokat bizonyos cselekvésekre ösztönözzék. Például
adókedvezmény nyújtható azoknak a munkáltatóknak, amelyek a jogi minimumkövetelményekben
meghatározottaknál biztonságosabb berendezésekbe ruháznak be.
Biztosítási díj módosítása
A vállalkozás által fizetett biztosítási díj összekapcsolható a vállalkozás munkavédelmi teljesítményével.
Azok a vállalkozások, amelyek esetében alacsony a balesetek és megbetegedések aránya, illetve megfelelőek
a biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok és a biztonsági irányítás, alacsonyabb biztosítási díjat fizethetnek.
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A biztosítási rendszerek paraméterei
Ez a szakasz útmutatást kíván adni arra vonatkozóan, hogy egy adott szociális keretrendszerben az eredményes ösztönző rendszerek kidolgozásához milyen paramétereket kell figyelembe venni, és mely paraméterek alkalmasak erre. A munkavédelmi következmények, valamint az orvosi kezeléssel kapcsolatos
költségek, a keresetkiesés és a munkaképtelenség miatti költségek az uniós tagállamokban különböző
módokon oszlanak meg. Az ösztönző rendszert nem azzal a kizárólagos céllal kell kidolgozni, hogy a
lehető legerősebb ösztönző álljon rendelkezésre – az ösztönző elemet a munkavállalói jogok, valamint
az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való zavartalan hozzáférés figyelembevételével kell
egyensúlyban tartani.
A megfelelő rendszer fő szociológiai paraméterei a következők:
◆ A foglalkozási kockázatokra vonatkozó biztosítási rendszer megléte és jellege. A foglalkozási kockázatokra vonatkozó külön biztosítási rendszer megléte a további előrelépés kulcstényezője. A meglévő rendszereket figyelembe kell venni, mivel a jelenlegi körülmények között nem könnyű változtatni.
◆ A szociális partnerek struktúrája és ereje. A szociális partnerek ereje múltbeli helyzetüktől és hagyományaiktól függően országonként különböző. Erejük a rendszer igazgatásában való részvételük
alapján mérhető (Működtetnek-e intézményeket? Hivatalos kollektív bértárgyalásokon keresztül
meghatározzák-e a béreket?). Struktúrájuk lehet központosított vagy ágazati. Struktúrájuktól függően a kollektív bértárgyalás központilag vagy helyi szinten, illetve ágazati szinten folyik. Ez utóbbi
esetben a szociális partnerek ágazati szinten a legerősebbek. Decentralizált struktúra általában nagy
gazdaságokban fordul elő.
◆ Az állami intézmények struktúrája. Az érintett intézménytípusok (munkaügyi felügyelőség, egészségügyi igazgatás, szabályozó testületek, kutató-/képzési intézmények stb.) szintén érintik az ösztönző rendszer megfelelőségét.
A javasolt biztosítási rendszerek ösztönzőit össze kell hasonlítani a nemzeti szinten vagy kollektív szerződésekben szabályozott általános táppénzellátások lehetséges ösztönzőivel. Ha a munkáltatóknak az
általános betegszabadság esetében a rendes bérek nagy arányát kell közvetlenül kifizetniük (Hollandiában például akár két évig), ez meglehetősen erős ösztönzőt jelent a megbetegedések és a balesetek
arányának csökkentésére.

Pénzügyi és ágazati paraméterek
A szociális struktúra az ösztönző rendszer kidolgozását és fenntartását befolyásoló fő paraméter.
A következő paramétereket kell elemezni:
◆ A balesetek száma és típusa összesítve. Az ösztönző rendszer fő célja a munkabalesetek (és foglalkozási megbetegedések) csökkentése; ennélfogva a balesetek számának csökkentését a gazdasági
ösztönzők alkalmazási kritériumának kell tekinteni.
◆ A foglalkozási megbetegedések száma és típusa. Bár a foglalkozási megbetegedések a foglalkozási
kockázatok és (költségeik) nagy arányát képviselik, jóval nehezebb az ösztönző rendszerek vonatkozásában mutatóként használni őket. A munkabalesetekkel ellentétben a megbetegedések lappangási (és expozíciós) ideje hosszú, és nem mindig könnyű bizonyítani, hogy egy adott esemény
munkahelyen levő kockázattal függ-e össze. Meg kell említeni, hogy számos ország (például Belgium, Spanyolország, Portugália és Dánia) a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozóan külön biztosítási rendszert dolgozott ki.
◆ A foglalkozási megbetegedések súlyossága és a fizetett nyugdíjak. A gazdasági ösztönző rendszerek
gyakran a foglalkozási kockázatokra vonatkozó biztosítási rendszer részét képezik; más szóval a biztosítási rendszer működéséhez szükséges díjak egyensúlyban tartására szolgálnak. Az ellentételezés
költségét (a távolléti díj/az orvosi kezelés/a rehabilitáció költségét), illetve a nyugdíjakat ezért azokra
a vállalkozásokra kell hárítani, amelyek általában költségesebb megbetegedéseket okoznak. Ezért
nemcsak az eseményt, hanem a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések súlyosságát is figyelembe kell venni. Mutatóként általában az elhalálozás, illetve a tartós fogyatékosság esélyét vagy
a távolléti napok számát használják.
◆ A megbetegedések száma. A megbetegedések munkáltatók és egészségbiztosítási intézmények
szerint nyilvántartott száma jelentős gazdasági tényező. A számadatok azonban a különböző számítási módszerektől függően változhatnak. A betegség bejelentése fontos kérdés. Meg kell oldani azt
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◆

◆

◆

◆

a problémát is, amikor szándékosan a ténylegesnél több vagy kevesebb betegszabadságot jelentenek be. Minden ország esetében elemezni kell a foglalkozási megbetegedések arányát, és össze kell
hasonlítani az összes megbetegedés arányával (például hogy az adott országban a tüdőrák átlag
feletti előfordulása kulturális tényezőknek, például a dohányosok nagyobb arányának tudható-e be).
Ezenkívül, ha a megbetegedések aránya bizonyos ágazatokban eltérő, ezt figyelembe kell venni annak a problémának az ellensúlyozása érdekében, miszerint a hosszú lappangási időszak miatt nehézséget jelent annak megállapítása, hogy a megbetegedés a foglalkozási megbetegedések közé sorolható-e.
A munkahellyel való elégedettség. A munkahellyel való elégedettség a munkakörülmények általánosabb összefüggésében szintén kapcsolódik a munkavédelemhez, különös tekintettel a kevesebb
munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos problémára, például a zaklatásra, a
stresszre, a kiégésre, a megfélemlítésre, a pszichoterrorra stb.. Az alacsonyabb munkahelyi elégedettséget felmutató ágazatok (vagy vállalkozások) ezért díjjal terhelhetők annak érdekében, hogy
így ösztönözzék őket munkakörülményeik javítására.
A vállalkozás és az ágazat kiadásai. A munkavédelemre irányuló lehetséges beruházásoknak az ösztönző rendszerek részét kell képezniük. A biztosítási intézmények általában finanszírozzák az egyes
megelőző intézkedésekre irányuló beruházásokat. A munkavédelemre irányuló beruházások vállalkozásonkénti összegének felmérése nehéz, kivéve, ha ez a beruházás egy központi kezdeményezés
része. Ehhez a felméréshez teljesítményosztályozásra (más szóval ellenőrzésekre) van szükség, ami
a biztosítási intézmény részéről nagyobb erőfeszítéssel és kiadásokkal járhat. E nehézségek ellenére a kiadás egy fontos paraméter, mivel (a baleseti nyilvántartásokkal szemben) a megelőzés egyik
mutatója.
A munkavédelmi kérdések terén a vállalkozásokon belüli tájékozottsági szint és a döntéshozók képzettsége. A munkavédelem javítása terén alapvető fontosságú, hogy a döntéshozók (igazgatók, üzemi felügyelők stb.) abban milyen mértékben vesznek részt, valamint milyen mértékben akarják és tudják
ösztönözni a helyes munkavédelmi gyakorlatoknak és jogszabályoknak a vállalkozás napi működésében való alkalmazását. A tudatossági szint számszerűsítése nehéz, de minőségi mutatók használatával
megbecsülhető. Ilyen mutató például a vállalkozásnál tartott munkavédelmi képzés, az alkalmazott
folyamat- és minőségellenőrzések, valamint a döntéshozók munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdésekkel kapcsolatos szakértelmének meghatározására szolgáló kérdőívek eredményei.
Ágazati fejlesztések. A tevékenységek kiszervezése, az átszervezés és az áthelyezés miatt a foglalkozási kockázatok egyik ágazatból áttevődhetnek egy másik ágazatba, vagy nagyobb vállalkozásoktól
átkerülhetnek kisebb vállalkozásokhoz, amelyek általában kevésbé tudnak megfelelni a munkavédelmi jogszabályoknak és helyes gyakorlatoknak vagy irányelveknek. Az ösztönző rendszereknek
nem szabad alábecsülniük ezt a tendenciát, amely által lekerül a nyomás azokról az ágazatokról vagy
vállalkozásokról, amelyek a felelősséget kisebb költségvetésű vagy kevésbé alkalmas üzlettársakra
helyezik át. A kiszervezett műveleteknek megfelelő irányú díjáthelyezés érdekében a kiszervezés
adott ágazatban tapasztalható mértékétől függően ágazati kiegyenlítő tényező számítható fel. A
független ágazati biztosítási intézményekkel rendelkező rendszerekben egy központi hatóság felügyelheti ezt a kiegyensúlyozási mechanizmust.

2. Ösztönző rendszerre vonatkozó stratégia kidolgozása
A folyamat Zink és társai 2009. évi tanulmánya alapján hét lépésre bontható (1. ábra).

1. ábra: Ösztönző rendszerre vonatkozó stratégia kidolgozási folyamata
0.
A szervezet
jövőképe és
küldetésnyilatkozata

I.
Stratégiai
elemzés

II.
A stratégiai
célok
levezetése

Első ciklus: a stratégiai koncepció kidolgozása
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2. ciklus: a stratégiai koncepció módosítása
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Az 1. ábrán bemutatott stratégiai folyamat az ösztönző rendszernek az ösztönzést nyújtó szempontjából
történő kidolgozására vonatkozik. A folyamat szervezetekre összpontosító, valamint egyénekre vonatkozó ösztönző rendszerekre is alkalmazható. Célja egy folyamatos javulási folyamat elindítása; más szóval a
VI. szakaszban a stratégia felülvizsgálatának az addig szerzett tapasztalatok alapján egy magasabb szinten kell újraindítania a folyamatot. A folyamat felülvizsgálatától függően bizonyos lépések kihagyhatók.

0. lépés: A szervezet jövőképe és küldetésnyilatkozata
A munkavédelmet számos független tényező befolyásolja, amelyekkel a szervezeteknek szembe kell
nézniük. Az ösztönző rendszer kidolgozásának és alkalmazásának megkezdése előtt ezért fontos, hogy
átgondolják az ösztönző rendszer által támogatandó egészségről alkotott alapvető elképzeléseket. Például felhasználható az egészség széles értelemben vett meghatározása, amely fizikai és pszichoszociális
dimenziót is magában foglal. Ez fontos, mert az „egészségről” és a „biztonságról” alkotott elképzelések
meghatározzák azokat a cselekvési területeket, amelyeket az ösztönző rendszernek kezelnie kell.
Ehhez az értelmezéshez kapcsolódóan számos tényező befolyásolja az ösztönző rendszer hatókörét.
Annak érdekében, hogy ezekről a tényezőkről és hatásukról egy első benyomást kapjunk, a tervezett
ösztönző rendszer konkrét elképzeléseivel kapcsolatban célszerű megemlíteni és meghatározni néhány
„tervezési elvet”. E tervezési elvek közé tartozhatnak például a következők:
Az ösztönző rendszernek:
◆ meg kell határoznia és értékelnie kell azokat a szervezeteket és munkavállalókat, amelyek, illetve akik
komolyan érdeklődnek a munkavédelem javítása iránt, és akik, illetve amelyek készek a szükséges
intézkedések végrehajtására;
◆ azokra a kis- és középvállalkozásokra kell összpontosítania, amelyeknél a munkavédelemmel kapcsolatos kérdések sokszor kisebb érdeklődésre tartanak számot, és alacsonyabb prioritást kapnak;
◆ arra kell motiválnia az ösztönzőkben részesülő felet, hogy módszeresen hajtsa végre az intézkedéseket;
◆ az ösztönzőket ellenőrizhető kritériumokhoz kell kötnie, hogy az ösztönzőket csak akkor lehessen
odaítélni, ha a kritériumok teljesítését ellenőrzik;
◆ az eredményesség és a hatékonyság valamennyi résztvevő/érintett személy tekintetében történő
maximalizálása érdekében folyamatos javításra van szüksége;
◆ mérlegelnie kell valamennyi érintett célcsoport érdekeit;
◆ az ösztönzőket nyújtó és az ösztönzőkben részesülő fél szempontjából is előnyös helyzetet kell teremtenie;
◆ objektívnek, átláthatónak és érthetőnek kell lennie;
◆ minden résztvevő esetében megfelelő módon egyensúlyba kell hoznia az előnyöket és az erőfeszítéseket;
◆ minden olyan érdekelt előtt nyitva kell állnia, aki komolyan érdeklődik az egészségvédelem javítása
iránt; megfelelő feltételek szabályozzák a hozzáférési lehetőségeket.
A konkrét „tervezési szabályok” meghatározása után ezek a szabályok a stratégia kidolgozásának teljes
folyamata alatt – amelynek során a különböző szabályokat lépésről lépésre kell meghatározni – iránymutatásként alkalmazhatók.
Az ösztönzőt nyújtó és az abban részesülő fél számára is nyertes helyzetek biztosítása érdekében meg
kell határozni, hogy hol biztosíthatók mindkét fél számára az előnyök. Ezért tanácsos meghatározni azokat a területeket, ahol a lehetséges előnyök meghatározásához és számszerűsítéséhez, valamint a munkavédelem javítását alapvetően előmozdító tényezők összekapcsolásához stratégiai elemzéseket kell
végezni. A cselekvési területek körébe tartozhatnak például a következők:
◆ viselkedéssel kapcsolatos megelőzés;
◆ helyzetekkel kapcsolatos megelőzés;
◆ a munkavédelemhez kapcsolódó statisztikai adatok;
◆ a szervezet célkitűzésének részét képező munkavédelem.

I. lépés: Stratégiai elemzés
Az I. lépésben az ösztönzőket nyújtó és az ösztönzőkben részesülők számára a kezdő pontról kapott
holisztikus kép kialakítása érdekében stratégiai elemzést kell végezni. Ezért az ösztönző rendszer kidol-
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gozásával kapcsolatos minden lényeges információt össze kell gyűjteni. Az elemzés a következő két részre osztható: a belső és a külső előfeltételek elemzésére.
Belső előfeltételként értelmezhető az ösztönző rendszer alkalmazásához és működéséhez szükséges, az
ösztönzőket nyújtó fél rendelkezésére álló összes erőforrás. A legfontosabb erőforrások az alábbiak:
A rendelkezésre álló humán és pénzügyi erőforrások – az ösztönző rendszer kidolgozása és folyamatos
működtetése időigényes lehet. A rendszer hatókörét a rendelkezésre álló erőforrások korlátozzák. Az
EU-OSHA esettanulmányai azonban kimutatták, hogy az ösztönző rendszerek többségét jelentős számú
további munkatárs bevonása vagy az ösztönzőket nyújtókra háruló kiegészítő pénzügyi követelmények
nélkül valósították meg. Mindössze okosan át kell szervezni az erőforrásokat.
Alapvető belső kompetenciák és fejlesztési igények – az ösztönző rendszer működtetéséhez meghatározott kompetenciákra van szükség, különösen a cselekvési területek vonatkozásában (0. lépés). Amennyiben a rendszer a szervezet számára új cselekvési területeket támogat, a kompetenciák fejlesztésére van
szükség.
Az ösztönzést nyújtó fél számára a tervezett előnyök és a kulcsfontosságú indikátorok monitorozása jár
sikerrel.
A belső előfeltételeknek megfelelően vannak külső érdekelt felek és erők, amelyek befolyásolhatják az
ösztönző rendszer sikerét. Ezért valamennyi érintett csoportot azonosítani kell, és az ösztönző rendszerrel kapcsolatos érdekeiket/igényeiket meg kell határozni, és átláthatóvá kell tenni. Az ösztönző rendszerrel kapcsolatos érintett érdekelt felek és erők körébe tartoznak például az ösztönzők (lásd a 3. fejezetet),
valamint a jogi és társadalmi-gazdasági korlátozások által érintett célcsoportok, éppúgy, mint a stratégiai partnerek és versenytársak (például szociális partnerek vagy más biztosítószövetségek).
A belső és külső lehetőségek és korlátok meghatározását követően állapíthatók meg az ösztönző rendszer alkalmazásához kapcsolódó erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek, és állítható fel prioritási sorrendjük. Az érdekelt felek különböző csoportjai közötti összeférhetetlenség ekkor nyilvánvalóvá válik, és ezen összeférhetetlenségek megoldására ki kell dolgozni a lehetséges módszereket.

II. lépés: A stratégiai célok levezetése
A következő lépésben az ösztönző rendszer további elvi kidolgozására való összpontosítás és az előrehaladás mérésére szolgáló alap megteremtése érdekében stratégiai célokat kell meghatározni. A stratégiai célok az egészségről alkotott meghatározott elképzelésekből, valamint a munkavédelem javítására
irányuló, kapcsolódó cselekvési területekből vezethetők le. A stratégiai célok két további típusát kell
megkülönböztetni: az egészségvédelem javításának értékelésére szolgáló, „eredményorientált” célok,
valamint a jövőbeli javulások lehetővé tételéhez szükséges javítási intézkedések nyomon követésére
szolgáló célok. A célok leírásának figyelembe kell vennie a „SMART” (konkrét, mérhető, elfogadott, valós, időszerű) kritériumokat.
Megfelelő stratégiai cél például a következő:
„Azoknak a biztosított vállalkozásainknak, amelyek esetében az egy évben bekövetkezett súlyos munkabalesetek száma (balesetenként 35 napot meghaladó távollét) meghaladja a négyet, ezt a számot
három éven belül nullára kell csökkenteniük.” A tevékenységek tekintetében az egyik alárendelt cél a
következő lehet: „Azon biztosított vállalkozásaink 80%-ának, amelyek esetében az egy évben bekövetkezett súlyos munkabalesetek száma (balesetenként 35 napot meghaladó távollét) meghaladja a
négyet, munkavállalóik számára biztonsági létrákat kell biztosítaniuk, és ezek használatáról képzést
kell nyújtani számukra.”
Ezzel összefüggésben egy másik fontos pont a stratégiai célok prioritási sorrendjének felállítása, valamint annak ellenőrzése, hogy az érdekelt felek érdekei/igényei között van-e összeférhetetlenség. Fontos a célok elérésének módja, mivel a folyamathoz különböző tényezők járulhatnak hozzá, és meg kell
határozni, valamint számszerűsíteni kell, hogy a célok elérésében milyen szerepet játszott az ösztönző
rendszer.
12
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III. lépés: Alternatív stratégiai koncepciók kidolgozása
A stratégiai célok meghatározását követően azonosítani kell az ezeknek a céloknak az eléréséhez szükséges megfelelő módszereket. Ezért fontos a kívánt jövőbeli helyzetről alkotott átfogó kép kialakítása,
amely magában foglalja annak a szerepnek a leírását, amelyet az ösztönző rendszer az ön szervezete és
az ösztönzőkben részesülők szempontjából a jövőben játszani kíván. A határidő, az elérni kívánt célok és
az érdekelt felek szerepével kapcsolatos elgondolás egy jövőszemléletet képeznek, és ezek adják azt a
hivatkozási pontot, amely alapján nyomon követhető az előrehaladás. Erre a pontra többféleképpen el
lehet jutni, de minden forgatókönyvnek figyelembe kell vennie a következő szempontokat:
Milyen ösztönzőket kell nyújtani? (például minőségi védjegy, biztosítási díj visszatérítése, nem pénzbeli
juttatások, adókedvezmények).
Milyen intézkedéseket kell előmozdítani az ösztönzőkkel? (például minőségi védjegy az ergonómia terén elért javításokért vagy a képzésért, illetve biztosítási díj visszatérítése a balesetek számának csökkentésére irányuló intézkedésekért).
Mit jelent az értékelési folyamat, és melyek az értékelési kritériumok? (például ellenőrzések, az egészségügyi mutatók értékelése).
Mi az ösztönző rendszer bevezetésének megfelelő módja (például annak biztosítására, hogy a jövőben
a megfelelő cselekvési területekkel foglalkozzanak)?
A különböző forgatókönyvek meghatározását követően fontos, hogy értékeljék és összehasonlítsák a
stratégiai elképzeléseket, valamint kiválasszák a legjobb alternatívát. Egy ellenőrző lista segíthet a fő
szempontok átgondolásában, valamint a jelenlegi és a jövőbeli helyzet közötti különbséget leíró kép
kialakításában. Ennek az ellenőrző listának a lehetséges dimenziói/kritériumai lehetnek a következők:
Belső tényezők és korlátok:
◆ a szükséges infrastruktúra (például kapcsolattartó személy, konzultáció, eszközök stb.);
◆ a szükséges belső erőforrások;
◆ képesítéssel kapcsolatos intézkedések stb.;
◆ külső tényezők és korlátok:
◆ a jogi követelmények teljesítése;
◆ a szükséges információk és a kommunikációs koncepció stb.;
Hozzájárulás a stratégiai célokhoz (a II. lépésben meghatározott stratégiai célok javítása).
A szervezet sajátos igényeinek való megfelelés érdekében néha célszerű a kiválasztási kritériumok kiigazítása és súlyozása.

IV. lépés: A kiválasztott stratégia bevezetése
Az ösztönző rendszer sikeres alkalmazásához módszeres projektirányításra, elegendő erőforrásokra, valamint kiegészítő információs és kommunikációs stratégiára van szükség. A folyamat megtervezésének
legfontosabb lépéseit az alábbiakban vázoljuk fel.
Első lépésként fontos a már kiválasztott stratégiai elképzelés tartalmához kapcsolódó munkacsomagok
meghatározása. Ezek a munkacsomagok teszik világossá, hogy miként számolják fel az azonosított hiányosságokat (például hogyan történik az ösztönző rendszer folyamatos működtetéséhez az infrastruktúra kiépítése, a munkavállalók képesítése, a belső felelősségi körök és feladatok kialakítása stb.). A munkacsomagokat meghatározásukat követően egy végrehajtási ütemtervhez kell hozzárendelni. A
folyamatban lévő munka ellenőrzéséhez hasznos meghatározni a munkacsomagok időrendi sorrendjét
és a minőségi pontokat/szakaszokat (például mérhető célok a munkacsomagok teljesítésének értékelésére). Fontos továbbá, hogy a végrehajtási koncepciót az érdekelt felek hagyják jóvá. Az ösztönző rendszerre vonatkozó tervezett végrehajtási folyamatot és koncepciót a változtatási igények azonosítása érdekében minden érintett érdekelt féllel (például vállalatvezetővel, a jogi igazgatás képviselőivel, az
ügyfelekkel) meg kell vitatni. Szükség esetén a fellépés elindítása előtt a tervet módosítani kell.
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V. lépés: A stratégia végrehajtásának ellenőrzése
A végrehajtás során ellenőrizni kell, hogy a megvalósítás a terv szerint halad-e. Ez a projektirányítás feladata, amelyet a stratégia végrehajtása előtt kell létrehozni. A projektvezető értékeli a folyamatban lévő
munkát, és szükség esetén kiigazítja a munkacsomagokat és a célokat. A bevezetés előtt az ösztönző
rendszert az érintett érdekelt felek körében be kell jelenteni és népszerűsíteni kell (lásd az 5. fejezetet).
VI. lépés: A stratégia felülvizsgálata
Az ösztönző rendszer eredményességének és hatékonyságának biztosítása érdekében ellenőrizni kell,
hogy sikerült-e a stratégiai célok elérése, illetve hogy ez hogyan történt. Előfordulhat, hogy az ösztönző
rendszerre megválasztott stratégia nem megfelelő, és bizonyos vonatkozásokban módosítani kell a koncepciót (például az ösztönzőkben részesülők motivációjának megtartása érdekében módosítani kell a
nyújtott ösztönzőket, a rendszert meg kell nyitni új célcsoportok előtt, vagy ki kell igazítani az odaítélési
kritériumokat). Erre abban az esetben is szükség lehet, ha a megváltozott általános feltételek hatással
vannak az ösztönző rendszerre (például a jogi előírások megváltozása). Értékelni kell tehát, hogy a stratégia továbbra is hasznos-e, és hogy van-e lehetőség a későbbi javításokra, ami egy folyamatos javulási
folyamatot eredményez.

3. A célcsoport és a cselekvési területek meghatározása
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a célcsoportra és a kockázatokra vonatkozóan vannak rendelkezésre álló információk, elképzelhető, hogy a következő részletes elemzésre nincs szükség.
A gazdasági ösztönzők célja a célcsoport külső motivációja a magatartás megváltoztatására és oly módon való cselekvésre, ami az ösztönzést nyújtó számára kedvező. A stratégia kidolgozásának (lásd a 2.
fejezetet) nagyon fontos része a megszólítandó célcsoport meghatározása. Egy biztosítótársaság számára célcsoport lehet a biztosított ágazat, vállalkozás vagy munkavállaló. Egy szakpolitikai intézmény
számára ez lehet egy helyi régió, egy korcsoport, egy ágazat vagy egy nagy kockázatú szakma. Az ösztönzőket nyújtó fél számára ezek a fogalommeghatározások az ösztönző rendszer tervezésének középpontjában állnak, és általában a célcsoporttal kapcsolatos elképzelés már a tervezés igen korai szakaszában kialakul. A célcsoport az ösztönzőket nyújtó fél céljaitól függően a következő kategóriákba eshet:
◆
◆
◆

nagy kockázatnak kitett csoportok;
magas költségekkel járó csoportok;
alacsony énhatékonysággal rendelkező csoportok, amelyek esetében az önszabályozás nem automatikus (például alacsony jövedelmű vagy alacsony képzettségű csoportok).
Egy biztosítótársaság például tudatában lehet annak, hogy az építőipari ágazatban a kisvállalkozások
esetében aránytalanul nagy a magasból való leeséses munkabalesetek száma, ami ennek megfelelően magas költségeket okoz a biztosítóintézet számára. Ezért fontolóra vehetik, hogy költségeiket az
erre a konkrét csoportra vonatkozó ösztönző rendszer alkalmazásával csökkentik.

Több célcsoport meghatározása is elképzelhető. Ebben az esetben bizonyos prioritási sorrendet kell felállítani. Előfordulhat, hogy az ösztönző rendszerhez a legmegfelelőbb csoport nem az a csoport, ahol a
legtöbb baleset vagy megbetegedés fordul elő, hanem az a csoport, ahol a legkönnyebb a rendszer
bevezetése. Először a javítás szükségességét kell meghatározni, majd meg kell találni az ösztönző rendszerrel előmozdítható gyakorlati megoldásokat is. Amennyiben gyakorlati megoldás nem nyújtható,
másik prioritást élvező csoportot kell választani.
A meghatározott csoport(ok)at érintő gazdasági ösztönző rendszer kialakításához gondosan tanulmányozni kell az e csoportot ért korábbi munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket. Ennek
egyik legcélravezetőbb módja a munkabalesetek számának és súlyosságának elemzése egy kvantitatív
adatelemzés keretében. Egy másik stratégia a kvalitatív elemzés, amelyet a célcsoportok bevonása
mellett szakértőkkel folytatott interjúk vagy munkaértekezletek keretében végeznek el. Az alábbiakban mindkét stratégiára szerepelnek példák.
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A megelőző intézkedések meghatározására irányuló kvantitatív és kvalitatív
adatelemzés vázlata
A tanulmánynak azokra a tényezőkre kell összpontosítania, amelyek a legnagyobb számú munkabalesetet/betegszabadságban töltött napot okozzák, illetve azokra a tényezőkre, amelyek a magas kártérítési
igényeket eredményezték, és amelyek esetében e számadatok csökkentése érdekében közbe kell lépni.
Elengedhetetlen a kártérítési igények részletes megoszlására vonatkozó egyes statisztikai adatok összegyűjtése, mivel ez lehetővé teszi az hatásmérséklő intézkedések kidolgozásának további finomítását.
A 2. ábra az ezen elemzés elvégzéséhez szükséges három lépést ábrázolja.

2. ábra: A célcsoport igényeinek elemzésére vonatkozó vázlat
Ösztönző programra vonatkozó stratégia kidolgozásának folyamata
0.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

A szervezet

Stratégiai

A stratégiai

Alternatív

A kiválasztott

A stratégia
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nyilatkozata

kidolgozása

Első ciklus: a stratégiai koncepció kidolgozása

ellenőrzése

2. ciklus: a stratégiai koncepció módosítása

1. lépés – Munkabalesettel összefüggő változók meghatározása: tényezők és mutatók
Ennek a szakasznak a célja a munkabalesettel és a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos releváns
változók meghatározása a statisztikai adatok összegyűjtése és az adatgyűjtési folyamat strukturálása,
valamint ezen adatok megfelelő módon történő bemutatása érdekében. Ez az útmutató a megvitatásra
váró legáltalánosabb kérdéseket érintő tényezők és mutatók struktúrájára tesz javaslatot, de lehetnek
más alternatívák is. A legmegfelelőbb struktúra kiválasztása az elkészítendő tanulmány típusától függ.
Munkabaleset bekövetkezése esetén a foglalkozási kockázatok megelőzése szempontjából négy fontos
fő tényező jelölhető meg: a vállalkozás, a munkavállaló, a munka és az esemény. Az első három tényező
olyan elemeket érint, amelyek általában a munka részét képezik, a negyedik tényező pedig azokra a
szokatlan körülményekre vonatkozik, amelyek az eseményt és annak következményeit okozzák. E négy
alapelem mindegyikének az elemzése biztosítja az alapanyagot az érintett célcsoportban a legtöbb balesetet okozó alapvető problémák átvizsgálásához. E négy fő tényező mindegyike egy sor mutatót tartalmaz, amelyek a célcsoport adott tényezővel kapcsolatos állapotát írják le. A mutatók csak iránymutatásul szolgálnak; nincs szükség mindegyikük elemzésére, csak azokéra, amelyeket fontosnak ítélnek. Minél
több mutatót elemeznek azonban, annál alaposabb és teljesebb lesz a teljes elemzés.
A célcsoport kiválasztása már előre meghatározhat egy vagy több tényezőt, illetve mutatót, így az elemzésnek annak megállapítására kell összpontosítania, hogy a további tényezők és mutatók hogyan befolyásolják a balesetek vagy megbetegedések bekövetkezését. Például ha a célcsoport egy tevékenységi
ágazat, részben meghatározzuk a vállalkozással kapcsolatos tényezőt. Hasonlóképpen, ha célcsoportként nagy pszichoszociális kockázatnak kitett munkavállalókat választunk, meghatározunk néhány
munkával kapcsolatos mutatót és néhány eseménnyel kapcsolatos mutatót. Az adott tényezőkön belüli
mutatók teljes körét és azok magyarázatát az alábbiakban soroltuk fel.

A vállalkozás
◆ Gazdasági tevékenységi ágazat: a szervezet fő termelőtevékenysége (ipar, építőipar stb.). Az ESAW
(munkabalesetek európai statisztikája) vagy az EODS (foglalkozási megbetegedések európai statisztikája) által szolgáltatott adatok NACE-kódokat használnak (franciául: Nomenclature statistique des
activites economiques dans la Communaute europeenne; gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben).
◆ A vállalkozás mérete: a vállalkozásban foglalkoztatottak teljes létszáma.
◆ A helyi egység mérete: a vizsgált konkrét munkahelyen foglalkoztatottak létszáma.
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◆ A megelőzéssel foglalkozó szervezeti rendszer: a vállalkozás által a megelőző tevékenységek kialakítására és azok kezelésére rendelkezésre bocsátott humán és anyagi erőforrások.

A munkavállaló
◆ Nem: a munkavállaló neme, férfi vagy nő.
◆ Életkor: korosztályok meghatározása annak érdekében, hogy több munkavállalót is felöleljen; például az 55 év feletti munkavállalók.
◆ Foglalkozás: ezt a mutatót nem szabad összekeverni a sérült szakmai profiljával. A munkavállaló foglalkozását vagy munkakörét jelenti. Az ESAW adatok ISCO-kódokra hivatkoznak.
◆ Foglalkoztatási helyzet: a munkavállaló foglalkoztatásának stabilitása vagy munkaszerződésének típusa lehet olyan kérdés, amely több-kevesebb valószínűséggel hozzájárulhat a baleset vagy megbetegedés bekövetkezéséhez (például a megbízás alapján dolgozó munkavállalók körében több baleset és foglalkozási megbetegedés fordulhat elő, mint a rendes munkavállalók körében).
◆ A vállalkozásnál szerzett tapasztalat: a munkavállaló mennyi ideje tartozik a vállalkozás szervezetébe.
◆ A foglalkozás terén szerzett tapasztalat: a munkavállaló mennyi ideje végzi az adott munkát. Ez a
mutató minden olyan vállalkozást figyelembe vesz, ahol a munkavállaló eddig dolgozott.
A munka
◆ Konkrét fizikai tevékenység: a munkavállaló által közvetlenül a baleset vagy a megbetegedés előtt
végzett konkrét tevékenység.
◆ Munkafolyamat: a munkavállaló által a baleset vagy a megbetegedés időpontjában végzett általános
tevékenység. Ez nem a munkavállaló munkakörére vagy a konkrét fizikai tevékenységre vonatkozik.
◆ Munkakörnyezet: a munkavállaló általános (fizikai, pszichoszociális) környezete a munkabaleset időpontjában vagy a betegszabadság kivétele előtt.
Baleset bekövetkezése
◆ Rendellenesség: a normálistól eltérő, baleseteket eredményező események.
◆ Balesetokozó tárgy: a balesetben közvetlenül szerepet játszó tárgy, eszköz vagy szerszám. Érintkezés
– a sérülés módja: az áldozat hogyan sérült meg, és az adott személy hogyan került kapcsolatba a
sérülést okozó tárggyal. Ez a cselekmény tehát közvetlenül kapcsolódik a rendellenességhez, amely
a balesetet elindító esemény.
◆ Dátum és időpont: amikor a baleset bekövetkezett.
◆ A sérülés típusa: a munkavállalót által elszenvedett sérülés típusa.
◆ A megsérült testrész: a sérülést szenvedett emberi testrész.
A mennyiségi tényezőknek, például a vállalkozás méretének, a helyi egység méretének vagy az életkornak az elemzését gondosan kell elvégezni. A statisztikai középérték vagy átlag alkalmazását ebben az
összefüggésben kerülni kell, mivel gyakran előfordulhat, hogy ezek nem megfelelő megoldás jelentenek. Inkább ajánlott az a megközelítés, hogy a szóban forgó tényezőhöz kapcsolódó munkabalesetek
számának, a kártérítési igények nagyságának vagy a diagnosztizált megbetegedéseknek az eloszlását
veszik figyelembe. Az eloszlás elemzése során adott esetben megállapítható, hogy ez a tényező milyen
arányban felel a munkabalesetek vagy foglalkozási megbetegedések miatti hiányzásokért (például
többségében, 75%-os arányban, 50%-os arányban stb.).

2. lépés – Adatgyűjtés: meglévő vagy új adatok
A fontos változók struktúrájának meghatározása után új felmérésekkel vagy az e tekintetben már meglévő adatok összegyűjtésével megfelelő adatokat kell gyűjteni. Természetesen kényelmesebb a már korábban elkészült felmérésekből származó adatokat részben vagy egészben felhasználni. Uniós szinten a balesetekre vonatkozó adatok érdekes forrásai közé tartozik az Európai Bizottság 2009. évi kiadványa és az
Eurostat 2010. évi kiadványa, bár a tagállamok szintjén más hasonló statisztikai adatok is felhasználhatók.
3. lépés – Adatelemzés és megállapítások
A célcsoportról összegyűjtött adatok olyan valós adatok halmazát jelenti, amely a célcsoport munkahelyi helyzetéről ad tájékoztatást. Olyan számadatokat tartalmaz, amelyek elemzésére a kártérítési
igények felmerülését okozó gyenge pontok felderítéséhez van szükség. Ezt követően a módosítandó
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megelőzési területekről kell következtéseket levonni. A megelőző intézkedések körébe tartozhatnak
a következők:
◆ helyettesítés, a kockázatok forrásuknál történő megelőzése;
◆ technikai intézkedések; például biztonságosabb berendezések és gépek rendelkezésre bocsátása;
◆ szervezeti intézkedések, például bizonyos csoportok bizonyos területekről való elzárása, utasítások,
képzés;
◆ egyéni intézkedések, például hevederek és biztonsági csizmák;
◆ a fentiek kombinációja; például a technikai intézkedések kombinálása az azok használatára vonatkozó utasításokkal.
Amennyiben nem állnak rendelkezésre mennyiségi, kvantitatív adatok, vagy megszerzésük nehéz, helyettük minőségi, kvalitatív adatok gyűjthetők. Ezek az adatok megfelelő szakértőkkel, például munkavédelmi
szakemberekkel folytatott interjúkon keresztül szerezhetők be (a kvantitatív elemzésnél megadott struktúra alapján). Munkakörülményeiket illetően maguk a munkavállalók is szakértőknek tekinthetők.
Az elemzés nagyon gyakran kvalitatív és kvantitatív adatok kombinációján alapul. Mindazonáltal a munkabalesetek/foglalkozási megbetegedések mögött meghúzódó okok meghatározása és a megfelelő megelőző intézkedések ajánlása érdekében ezeket az adatokat a szakértők adatmagyarázatával kell kiegészíteni.

Példa építőipari ágazatban bekövetkezett balesetek statisztikai adatelemzésére
Célcsoportként az építőipari ágazatot határozták meg, mert ott magas a balesetek száma. Ehhez az adatelemzéshez a fent tárgyalt háromlépéses megközelítést vesszük igénybe.
1. lépés – A balesettel összefüggő változók meghatározása: tényezők és mutatók
Az ebben a fejezetben az előzőekben javasolt négy tényező és az azoknak megfelelő mutatók struktúráját alkalmazzuk.
2. lépés – Adatgyűjtés: meglévő vagy új adatok
Az adatelemzéshez a munkabalesetekről készült Eurostat-felmérést (Európai Bizottság, 2009) használjuk. Ezek az adatok harmonizált nemzeti statisztikai forrásokon alapulnak. A felmérésben nem szereplő
mutatókat figyelmen kívül hagytuk.
A vállalkozás
Ebben a tényezőben a tevékenységi mutató már építőipari ágazatként meg van határozva. Ezen a tényezőn belül azonban elemezhetők más mutatók is.
A helyi egység mérete: a 2005-re vonatkozóan az eseményeknek a helyi egységek (EU15+Norvégia) mérete szerinti előfordulási arányát mutató statisztikai adatok szerint a 10–49 főt foglalkoztató helyi egységekben volt a legmagasabb a több mint háromnapos távollétet eredményező munkabalesetek aránya,
a halálos balesetek aránya pedig a harmadik legmagasabb volt. Másrészt az 1–9 főt foglalkoztató helyi
egységekben volt a legmagasabb a halálos munkabalesetek aránya, továbbá a harmadik legmagasabb
a több mint háromnapos távollétet eredményező balesetek aránya, így a két lehetőség közötti választás
attól függ, hogy milyen típusú munkabalesetek számát kívánjuk csökkenteni.
Mivel a fent említett felmérésben {Európai Bizottság [2009]} nem állnak rendelkezésre a vállalkozás méretei és a megelőzéssel foglalkozó szervezetre vonatkozó rendszeradatok, ezekkel a mutatókkal kapcsolatban nem vonhatók le következtetések.

A munkavállaló
◆ Nem: 2005-re vonatkozóan a több mint háromnapos távollétet eredményező munkabalesetek számát
nemenként mutató adatok (EU15) szerint a balesetek túlnyomó többségét a férfiak szenvedik el. Ezenkívül 1995 és 2005 között a balesetek számának csökkenése a férfi munkavállalók esetében jóval lassúbb volt, mint a női munkavállalók esetében. A halálos munkabaleseteket illetően az adatok hasonló
tendenciákat mutatnak. A több mint háromnapos távollétet eredményező munkabalesetekre vonatko-
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zó 2005. évi adatok (EU15) azt jelzik, hogy ugyanabban az időszakban a férfiakat érintő munkabalesetek
száma hatszorosa volt a nőket ért munkabalesetek számának, és az ilyen munkabalesetek számának
a csökkenése a férfiak körében hatodrésze volt a balesetek nők körében mért csökkenésének.
◆ Életkor: az adatok a halálos és a nem halálos munkabalesetek áldozatainak átlagéletkorát mutatják.
Ezek a paraméterek azonban nem alkalmasak az elemzés céljának eléréséhez, mivel nem tükrözik a
munkabalesetek különböző életkori kategóriák közötti megoszlását.
◆ Foglalkozás: a magas kockázatú tevékenységi ágazatokban a nem halálos munkabalesetek foglalkozás szerinti megoszlása tekintetében (EU15, 2005) az építőipari ágazaton belül a kitermelő és építőipari foglalkozások körében messze a legmagasabb a munkabalesetek aránya (64,3%).
A többi mutatóra vonatkozóan nem találtunk ilyen, a foglalkoztatási helyzettel és a tapasztalattal kapcsolatos adatokat.

A munka
◆ Konkrét fizikai tevékenység: a nem halálos munkabalesetekre vonatkozó adatok (EU_V,1 2005) azt
mutatják, hogy fő fizikai tevékenységként az anyagmozgatást és -kezelést kell figyelembe venni. Az
EU_V körében a 2003–2005 közötti időszakban bekövetkezett halálos munkabalesetekre vonatkozó
adatok szintén azt igazolják, hogy az anyagmozgatás, valamint szállítóeszköz vagy az anyagmozgatás során használt berendezések vezetése, illetve az azokban való tartózkodás az egyik fő elem.
◆ Munkafolyamat: a halálos (EU_V, 2003–2005) és nem halálos (EU_V, 2005) munkabalesetekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy ezek a munkabalesetek minden súlyossági szinten leggyakrabban
földkiemelés, kivitelezés, felújítás és bontás során következnek be.
◆ Munkakörnyezet: a halálos (EU_V, 2003–2005) és nem halálos (EU_V, 2005) munkabalesetekre vonatkozó adatok alapján különösen veszélyes munkakörnyezetnek tekinthetők az építési helyszínek, a
külszíni fejtésű kőbányák és a külszíni fejtésű ércbányák.
Az esemény
◆ Rendellenesség: ez a mutató azt jelzi, hogy az építőipari ágazatban a nem halálos munkabalesetek
esetében (EU_V, 2005) az egyensúly elvesztése és az elcsúszás, a megbotlás és leesés, valamint a
személyek leesése jelenti a fő rendellenességeket. A halálos munkabalesetek esetében (EU_V, 2003–
2005) az adatok alapján a fent említett rendellenességek közül a második kap hangsúlyt.
◆ Érintkezés – a sérülés módja: a nem halálos munkahelyi balesetekre (EU_V, 2005) és a halálos munkahelyi balesetekre vonatkozó adatok (EU_V, 2003–2005) azt mutatják, hogy a leggyakoribb az álló tárggyal való horizontális vagy vertikális ütközés (az áldozat mozgásban van).
◆ A balesetokozó tárggyal, a sérülés típusával, a sérült testrésszel, valamint a munkabaleset dátumával és
időpontjával kapcsolatban az építőipari ágazatra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre külön adatok.
3. lépés – Adatelemzés és megállapítások
A mutatók elemzése alapján kapott eredmények figyelembevételével uniós szinten a négy tényezőn keresztül jellemezhetjük az építőipari ágazatot, és az ágazat fő igényeit a következőkben határozhatjuk meg:
Vállalkozások:
◆ Helyi egységek: < 50 munkavállaló.
Munkavállalók:
◆ Nem: férfi.
◆ Foglalkozás: kitermelő és építőipari foglalkozások.
Munkakörök:
◆ Különleges vagy fizikai tevékenység: anyagmozgatás; anyagkezelés; szállítóeszköz vagy anyagmozgatás során használt berendezés vezetése, illetve az azokban való tartózkodás.
◆ Munkafolyamat: földkiemelés, kivitelezés, felújítás, bontás.
◆ Munkakörnyezet: építési helyszín, külszíni fejtésű kőbánya, külszíni fejtésű ércbánya.

1
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Események:
◆ Rendellenesség: egyensúlyvesztés, elcsúszás, megbotlás és leesés, személyek leesése.
◆ Érintkezés – a sérülés módja: horizontális vagy vertikális ütközés álló tárggyal (az áldozat mozgásban
van).
A meghatározott célcsoportban bekövetkezett munkabalesetek okainak vizsgálata után meghatározhatók a helyzet javítására alkalmas megelőző intézkedések.

A célcsoport igényeinek
vállalati felméréseken és interjúkon keresztül történő elemzésének vázlata
Egy olyan ösztönző rendszer kialakítása érdekében, amelyet a célcsoport kedvezően fog fogadni, fel kell
mérni a csoport igényeit, például úgy, hogy kikérdezik a vállalati munkavédelmi képviselőket a követelményeikről, elvárásaikról és kilátásaikról. Nem elég az ösztönzőket nyújtó felek álláspontjának a gondos
elemzése, miközben figyelmen kívül hagyják a ösztönzőkben részesülő feleket. A cél egy olyan helyzet
kialakítása, amely mind az ösztönzőket nyújtó, mind pedig az ösztönzőkben részesülő fél számára előnyös. A munkáltatóknak és a munkavállalóknak meggyőző érvekre van szükségük ahhoz, hogy csatlakozzanak a rendszerhez.
Ha a felméréshez kérdőívet használnak, annak az az előnye, hogy nagyszámú képviselő bevonására van
lehetőség. E módszer hátránya, hogy a kapott eredmények az előre meghatározott kérdésekre és válaszokra korlátozódnak. Alternatív módszer lehet a kvalitatív interjúk készítése, ebben az esetben azonban
általában csak csekély számú képviselő vonható be.
A kérdőívben vagy az interjúban például a következő kérdések hangozhatnak el:
◆ Melyek a főbb munkakörök, részlegek és foglalkozások, amelyek esetében az Ön vállalkozásánál
munkavédelmi problémák merülnek fel? Milyen típusú megbetegedések és balesetek fordulnak elő
a leggyakrabban?
◆ Hogyan oldja meg jelenleg a vállalkozás a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat? Ki a felelős?
◆ Hogyan kap a vállalkozás támogatást külső intézményektől a munkavédelmi feltételek javítása érdekében? Milyen intézmények milyen támogatást nyújtanak?
◆ Hogyan biztosíthat az ösztönzőket nyújtó fél több olyan támogató erőforrást, amely segíti a vállalkozást abban, hogy javítsa a munkavédelmi struktúrákat és tevékenységeket?
◆ A vállalkozás milyen feltételekkel venne részt egy gazdasági ösztönző programban?
◆ Milyen ösztönzők lennének vonzóak a vállalkozás számára (adókedvezmények, támogatások, biztosításidíj-módosítások, biztosításidíj-visszatérítések, jobb banki feltételek, díjak/védjegyek)? Hogyan
kellene strukturálni az ösztönzőket ahhoz, hogy a legnagyobb támogatást nyújtsák?
◆ Milyen megelőző intézkedések lennének a legalkalmasabbak a vállalkozás/a munkavállalók számára?
A vállalati felmérések vagy interjúk eredményeit összegyűjtik, értékelik és elemzik. A legfontosabb megállapításokat végül összefoglaló formába öntik, és egy érdekelt felekből álló külső csoport és/vagy belső
döntéshozók elé terjesztik. A részt vevő képviselők számára az eredményekről érkező visszajelzésekre
úgy kell tekinteni, hogy azok egy támogató hálózatot hoznak létre a jövőbeni ösztönző rendszerhez.

Példa egészségvédelemmel összefüggő ösztönző rendszerekre vonatkozó vállalati felmérésre
A német Bertelsmann Alapítvány az Institut für Technologie und Arbeit (Technológiai és Munkaügyi
Intézet) elnevezésű intézettel közösen végrehajtott projekt keretében végzett vállalati felmérésben
egy kérdőívet alkalmazott. E projekt célja egészvédelemmel kapcsolatos ösztönző hálózatok kialakítása volt.
A felmérés elkészítésével az EUPD piackutató intézetet bízták meg. A felmérésben 135, átlagosan 500 főt
foglalkoztató németországi vállalkozás vett részt. Munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó vállalati
képviselőket kértek fel a kérdőív megválaszolására. A résztvevők 61%-a emberi erőforrásokért felelős
vezető volt, a többiek pedig felsővezetők és üzemorvosok. A részt vevő vállalkozások hatvan százaléka
úgy nyilatkozott, hogy befektetnek a munkahelyi egészségvédelembe. A projekt eredményeit Zinnk és
társai 2009. évi kiadványa mutatja be. Az itt szerepeltett adatok onnan származnak.
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3. ábra: Az intézményekkel szembeni elvárások értékelése
Mely intézményektől vár munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatos ösztönzőket? Melyek nyújtanak ösztönzőket?
Intézkedések
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A 3. ábra azt mutatja be, hogy mely intézmények nyújtanak ösztönzőket, és milyen elvárásai vannak a
vállalati képviselőknek. Az ábrából kitűnik, hogy az ösztönzők nyújtása terén az egészségbiztosítók állnak az első helyen; ezért az elvárások elsősorban az egészségbiztosítók irányába mutatnak. Az ösztönzőket nyújtó intézmények közül a második helyen a balesetbiztosító intézetek álltak. A nyugdíjbiztosítás
nem játszik szerepet a vállalkozások megfontolásaiban.

4. ábra: A legvonzóbb ösztönzőtípusok
A társadalombiztosítási ösztönzők közül melyek tarthatnának számot az ön vállalatának érdeklődésére?
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A 4. ábra a részt vevő vállalkozások szempontjából a különböző típusú ösztönzők vonzerejével kapcsolatos eredményeket mutatja be. Mintegy 50% válaszolta, hogy az ingyenes egészségvédelmi tanfolyamok, valamint a pénzügyi támogatások vagy a biztosításidíj-kedvezmények érdekesek lennének számukra. A vállalkozások egyharmadát a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
támogatott tanácsadás is érdekelné. Ebben a felmérésben legkevésbé vonzó ösztönzőtípusnak a tanúsítványok számítanak.

A megállapítások bemutatása az érdekelt felek egy csoportja előtt
A célcsoport igényeinek elemzését, értékelését és felmérését követően célszerű az érdekelt felek egy
csoportja előtt bemutatni az eredményeket, hogy értelmezzék azokat, és hogy meghatározzák a további lépéseket. Ebben a szakértői csoportban minden érdekelt félnek képviseltetnie kell magát (szakmai
szövetségek, szakszervezetek, kormány).
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Ezen a munkaértekezleten középpontban állhat például annak a megvitatása, hogy a célcsoportban
leggyakrabban előforduló munkabaleseteknek mik az elsődleges okai, a betegszabadságok esetében
melyek a leggyakoribb diagnózisok, vagy melyek a munkahellyel és a vállalkozással összefüggő munkaköri terhelések. Az érdekelt felekkel folytatott eszmecsere alapján következtetéseket vonnak le az általános megelőző rendszer bizonyos területein a beavatkozás szükségességéről, maga az eszmecsere pedig
támogató hálózatot teremt a tervezett ösztönző rendszer megvalósításához. A célcsoport lehetséges
igényei közé tartozhatnak például a következők:
◆ ipari folyamatok és technológiák;
◆ munkamódszerek;
◆ munkakörnyezet;
◆ a munkavállalók képzése és tájékoztatása;
◆ a humán erőforrások szervezete;
◆ munkaeszközök és anyagok;
◆ vegyi anyagok és hasonló termékek;
◆ munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer.
A 4. fejezet részletesebben megvizsgálja az eredményes ösztönző rendszerek kidolgozásához alkalmazható intézkedéseket.
A beavatkozást igénylő területek meghatározása után megfelelő módon kidolgozhatók a gazdasági ösztönzők eszközei, és kijelölhetők a legsürgetőbb problémák megoldásához rendelkezésre álló erőforrások.

4. Eredményes ösztönző rendszerek kidolgozása
A vizsgált célcsoportok követelményeitől függően vonzó ösztönzőtípusokat kell meghatározni. Fontos
meghatározni, hogy valószínűsíthetően milyen nemzeti szakpolitikai és jogi feltételek szerint milyen típusú
ösztönző rendszerek lesznek sikeresek. Ezért figyelembe kell venni a különböző országok társadalmi-gazdasági keretfeltételei (lásd az 1. fejezetet) és a legmegfelelőbb ösztönző rendszerek közötti kapcsolatot.
Az ösztönzőket nyújtó fél célja, hogy ösztönző rendszer útján arra motiválja az ösztönzőkben részesülő
felet, hogy megelőző intézkedéseket vezessen be, illetve tökéletesítse azokat. Ezek az intézkedések a
következők lehetnek:
◆ helyettesítés, a kockázatok forrásuknál történő megelőzése;
◆ technikai intézkedések, például biztonságos(abb) gépek;
◆ szervezeti intézkedések, például utasítások, képzés, motiváció;
◆ egyéni intézkedések, például hevederek és védőlábbelik.
Nagyon gyakran a legmegfelelőbb megoldás az intézkedések összekapcsolása, például a technikai intézkedések összekapcsolása az azok használatára vonatkozó utasításokkal. Bizonyos típusú ösztönzők
többé-kevésbé bizonyos típusú intézkedésekhez kapcsolódnak. Sok esetben azonban az ösztönző rendszer nem írja elő, hogy milyen típusú intézkedéseket kell hozni. E fejezet végén található néhány megfontolásra érdemes példa.

Az ösztönzők típusai
Az európai országokban a munkavédelem előmozdítására a következő gazdasági ösztönzők fordulnak
elő (EU-OSHA, 2010):
◆ biztosításidíj-módosítások, például a következőktől függően:
– munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések (differenciált díjszabás);
– egyedi ágazati kockázatok;
– megelőző tevékenységek, például képzés, beruházások, egyéni védőintézkedések;
◆ állami támogatások, például innovatív beruházásokra vagy átszervezésre;
◆ adóösztönzők, például jobb leírási feltételek;
◆ jobb banki feltételek, például alacsonyabb kamatok;
◆ nem pénzügyi ösztönzők, például a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek
tanúsítása vagy díjak.
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Biztosítási díj módosítása
Európában számos általános ösztönző rendszer a biztosítási díj csökkentésén alapul. Ha a biztosítási díj
csökkentését a korábbi balesetbiztosítás és a foglalkozási megbetegedések arányának figyelembevételével,
egyszerűen a vállalkozás kockázatának megfelelően számítják ki, ez az úgynevezett differenciált díjszabási folyamat nagyon egyszerűen alkalmazható. Ezenfelül ebben az ösztönző rendszerben nagyszámú vállalkozás vehet részt, mivel minden biztosított vállalkozásra alkalmazható. A differenciált díjszabás eredményességét vizsgáló kutatás megállapította (például Tompa és társai, 2007), hogy alacsonyabb baleseti
rátát érnek el vele. A differenciált díjszabás hatásával kapcsolatban a finn mezőgazdasági ágazat ösztönző
rendszerében mélyreható elemzést végeztek. Igazgatási adatok felhasználásával Rautiainen és társai
(2005) megszakított idősorelemzést végeztek, amely azt mutatta, hogy a biztosítási díj csökkentése a
teljes kártérítési igényt 10,2%-kal csökkentette. A szerzők azonban nem zárják ki annak lehetőségét, hogy
a ténylegesnél kevesebb baleset bejelentése részben hozzájárulhatott a kártérítési igény csökkenéséhez,
bár az ilyen gyakorlatból ténylegesen egyetlen gazdálkodónak sem származik gazdasági haszna. A lehetséges biztosításidíj-visszatérítés jóval alacsonyabb, mint a munkabaleset költsége, amelyet nem térítenének vissza, ha nem szerepelne a jelentésben. A ténylegesnél kevesebb munkabaleset bejelentését gyakran említik mint a differenciált díjszabás lehetséges kedvezőtlen mellékhatását. Ahogy a finn példa
mutatja, az ilyen gyakorlat szinte sohasem jelent gazdasági hasznot a ténylegesnél kevesebb balesetet
bejelentő vállalkozás számára, ha az ösztönző rendszert megfelelően tervezték meg.
Kohstall és társai (2006) azt javasolják, hogy egy ösztönző rendszerben pozitív és negatív ösztönzőket is
alkalmazni kell. Negatív ösztönzőkön (vagy büntetéseken) keresztül a balesetek számát tekintve az ágazati átlagot jelentősen meghaladó vállalkozások arra kötelezhetők, hogy magasabb biztosítási díjat fizessenek. Ez növelné a rossz munkavédelmi teljesítmény ismertségét, ezáltal növelné az érintett vállalkozásoknál a tudatosságot. A rendes biztosítási díjakat általában betervezik a vállalkozások költségvetésébe.
Természetesen a pozitív változás üdvözlendő, a negatív változás azonban költségvetési tervük kiigazítására kényszeríti a vállalkozásokat, ezért arra készteti őket, hogy mélyrehatóbban mérlegeljék megelőző
intézkedések meghozatalát. A biztosítási díjak további negatív változása pszichológiai „kezdő lépésnek”
tekinthető a munkavédelmi felügyelők vagy a munkavédelmi képviselők számára, akik arról próbálják
meggyőzni a vállalkozást, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket a munkavédelem terén.
Összességében a kutatásokra vonatkozó szakirodalom meggyőző bizonyítékokkal szolgál a differenciált
díjszabás pozitív hatásairól, ez a módszer azonban rejt néhány lehetséges hiányosságot is. Különösen a
kis- és középvállalkozások (kkv-k) ritkán részesednek az ilyen ösztönző rendszerek által nyújtott előnyökből, ezért az FBG (Németország) és az INAIL (Olaszország) biztosítási rendszere a differenciált díjszabási
rendszert egy olyan finanszírozási rendszerrel kombinálja, amely bizonyos megelőző tevékenységeket is
jutalmaz. Mindkét esettanulmány statisztikai elemzése bizonyította az ilyen megközelítés eredményességét, amelynek nyomán a részt vevő vállalkozások körében jelentősen csökkent a balesetek száma, és
javultak az egészségügyi eredmények. A kkv-k esetében fontos, hogy a munkavédelmi tevékenységek
és az elismerés, például a biztosításidíj-csökkenés között közvetlen kapcsolat jöjjön létre. Az erőfeszítéseket díjazó ösztönző rendszerek ezért a kkv-k esetében eredményesebbek, mint a pusztán differenciált
díjszabáson alapuló megközelítés.
Az ilyen típusú ösztönző rendszer lehetséges módozatai kiindulási pontként szolgálhatnak, majd a magas kezdeti biztosítási díjak évente csökkennek, ha nem következik be baleset (a gépjármű-biztosításhoz
hasonlóan). Egy másik elképzelés lehet a bővebb jelentéstétel annak érdekében, hogy a munkabalesetekről/foglalkozási megbetegedésekről részletesebb információk érkezzenek.
Példa: A német vágóhidak balesetbiztosítási ösztönző rendszere (EU-OSHA, 2010, 208. o.)
A részt vevő vállalatok biztosítási díját csökkentik, ha a megelőző intézkedéseket vezetnek be például a
késsel előforduló munkabalesetekkel, az eleséses és megcsúszásos balesetekkel, a gépekkel és a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban. A gazdasági ösztönző a biztosítási díj 5%-os csökkentését is elérheti. Munkavédelmi ellenőrzést is felajánlanak, amelyben több mint 40 vállalat vett részt 2008-ban. A vizsgált időszak alatt (2001-től 2007-ig) a részt vevő vállalkozásoknál folyamatosan javult a célkitűzések teljesítése.
Miután 2001-ben hasonló baleseti rátával indultak (1000 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra 92 baleset), a programban hat éven át részt vevő vállalkozások 1000 teljes munkaidőben foglalkozatott munkavállalóra vetítve 65-re csökkentették a munkabalesetek számát, míg a programból kimara22
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dóknál ez a szám 78 volt. A nyújtott díjkedvezményeket és a baleseti kiadások elméleti csökkenését
összehasonlító költség-haszon elemzés azt mutatja, hogy a biztosítási oldalon jelentősek voltak a pénzügyi előnyök. Pozitív mellékhatás, hogy az összegyűjtött adatok más vállalkozások számára teljesítménymutatóként szolgálhatnak, és a rendszer kidolgozásához alapként figyelembe vehetők.

Támogatások
Támogatások a szociális rendszerektől függetlenül minden uniós tagállamban léteznek. Céljuk lehet a
meghatározott kockázatok megelőzése vagy az innovatív megoldások ösztönzése. A támogatási rendszerek akkor megfelelőek, ha meghatározott megelőző tevékenységek célzott előmozdítására irányulnak, például az időskorú munkavállalók foglalkoztatásban tartására (mint például a Dán Megelőzési
Alap, a Belga Tapasztalati Alap). Az egyes vállalkozások egyéni igényeinek figyelembevételével innovatív
megoldások támogathatók. Ezek a rendszerek gyakran minden ágazat és mindenféle méretű vállalkozás
számára nyitottak. A támogatási rendszerek általában korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, mert a
közintézményeknek hosszú távra kell megtervezniük kiadásaikat. Ez azonban, ami az ösztönzőket nyújtó
szervezet szempontjából előnynek számít, bizonyos hátrányt jelenthet az azokat kérelmező vállalkozások számára. Például elképzelhető, hogy egy támogatási kérelmet odaítélnek egy vállalkozásnak, míg
egy másik, a feltételeknek megfelelő vállalkozás kérelmét elutasítják, egyszerűen azért, mert a második
kérelmet az első után néhány nappal adták be, és a finanszírozásra rendelkezésre álló költségvetés kimerült. Ezenkívül néha azért utasítják el a támogatást, mert a kérelem nem felel meg a rendszer feltételeinek, például úgy ítélhetik meg, hogy nem elég innovatív. Emellett gyakran nehéz elérni sok vállalkozást,
és bizonyos esetekben nem egyértelmű az erőfeszítés és az elismerés közötti kapcsolat.
Példa: Munkavédelmi kérdésekre vonatkozó megállapodások támogatási rendszere a holland foglalkoztatási ágazatokban (Veerman, 2010)
A megállapodás általában egy olyan típusú szerződés, amely meghatározott tevékenység végzésére
tesz ígéretet. A holland megállapodási program (1999–2007) a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány között a munkakörülmények javítására és a betegszabadságok csökkentésére irányuló, pontos és
mérhető célokat és célkitűzéseket tartalmazó ágazati megállapodásokat foglalt magában. A megállapodási programba mintegy 303 millió EUR-t fektettek be, ennek 55%-át a részt vevő ágazatok szociális
partnerei fizették, a fennmaradó 45%-ot pedig a Szociális Minisztérium. Összesen 67 ágazati megállapodás jött létre, amelyek az összes holland munkavállaló 50%-át lefedték. A megállapodásokban leggyakrabban meghatározott célok között szerepelt a betegszabadságok, a pszichoszociológiai vagy a fizikai
stressz vagy nyomás csökkentése. Az egy munkavállalóra eső éves költség ágazatonként változó volt, de
általában 10 és 30 EUR között ingadozott. A megállapodásokban részt vevő ágazatokban a betegszabadságokban tapasztalt rendkívüli csökkenés értéke – amelyet a ledolgozott évenkénti hozzáadott értékben számítottak ki – 2,7 milliárd EUR-t tesz ki. Nem állapítható meg, hogy a csökkenés milyen arányban köszönhető ténylegesen a megállapodásoknak, de a kifizetési arány még 33%-os visszafogott
becslés esetén is minden elköltött euróra 3 EUR-t jelentene.
A projekt alatt a megelőző intézkedéseket általában az érintett érdekelt felekből, köztük a munkavállalókból vagy képviselőikből álló munkacsoportok dolgozták ki. Az intézkedések gyakran különböző típusú intézkedések összekapcsolását jelentették, és a veszélyes anyagok helyettesítését, ergonómiai segédeszközöket, különleges képzést, munkakör-rotációt, munkakörbővítést, vezetőképzést, konzultációt stb.
foglaltak magukban.

Adóösztönzők
Néhány európai uniós országban a munkavédelmi tevékenységek előmozdítására adóösztönzőket nyújtanak. Ha a kormányok pénzügyi támogatást kívánnak nyújtani a munkavédelem számára, és nagyobb számú vállalkozást kívánnak elérni, ez lehet egy ösztönzési lehetőség. Az ösztönzők nyújthatók meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tevékenységek vagy berendezésekbe való beruházás
alapján, ahogy az a holland Farbo-rendszerben történt. Mivel ezeket a rendszereket könnyű alkalmazni, és
az erőfeszítés és az elismerés közötti kapcsolat elég egyértelmű, ezek a rendszerek magas szintű motivációs hatást gyakorolhatnak a vállalkozásokra. Arra ösztönözhetik a vállalkozás pénzügyi osztályait, hogy a
munkavédelem terén növeljék az érdekeltséget. Az adókedvezmények azonban csak az adót fizető szerve-
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zetek számára ösztönzőek, ezért a legtöbb állami és nonprofit szervezetet ezek nem érintik. Az ilyen típusú
ösztönzőkkel kapcsolatban további problémát jelent a holtteher veszteség és a költségvetés biztosítása.
Példák:
◆ Lettországban a munkavédelmi intézkedések általános kiadásaira nyújtanak adómentességet.
◆ Németországban 2009-ben a munkahelyi egészségvédelem elősegítésére adóösztönzőket vezettek
be. A munkáltatók a munkahelyi egészségvédelmet elősegítő tevékenységek után évente munkavállalónként 500 EUR-t írhatnak le az adójukból.
◆ Hollandiában a Farbo-rendszert először adóösztönző rendszerként határozták meg, 2005-ben azonban támogatási rendszerré alakították. 2009-ben a rendszer megszüntetése mellett döntöttek.
Az ösztönző rendszerek gyakran összpontosítanak a technikai berendezésekre, de tanfolyamok vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek megvalósítása is beépíthető a rendszerekbe.

Jobb banki feltételek
A vállalkozások általános pénzügyi ösztönzése a munkavédelmi gyakorlat sajátos jellegű javítására használható fel. Az egyik módszer az egészségvédelem és a biztonság terén meghatározott beruházások
kijelölése, amelyeket támogatott bankhitelekkel finanszíroznak. Ez egyrészt banki rendszerek, másrészt
állami finanszírozású hatóságok vagy balesetbiztosító társaságok közötti együttműködés révén érhető
el. Ezek a hitelek munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek megvalósítására vagy
jobb berendezések és gépek vásárlására használhatók. Napjainkban ez jelentős ösztönzést jelenthet,
különösen a kkv-k számára, amelyek egyébként is nehezen jutnak bankkölcsönökhöz. Az alacsonyabb
kamatozású hitelnek köszönhető pénzügyi előny megszerzése mellett a kiegészítő pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés lehetősége is nagyon ösztönző.
Az ilyen típusú rendszer arra is ösztönzi a bankokat, hogy nagyobb érdeklődést tanúsítsanak ügyfeleik
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítása iránt, mivel az hozzájárul a vállalkozások általános
kockázatkezeléséhez. A megfelelő munkavédelmi teljesítményt nyújtó vállalkozásokat valószínűleg kevésbé érintik súlyos balesetek, ezért a bank számára kisebb fizetésképtelenségi kockázatot és biztonságosabb befektetést jelentenek. Egy kutatás szerint a vállalkozások 60%-ánal fordul elő kilenc napot
meghaladó leállás.2 A szigorúbb banki szabályozások (például a Bázel II. rendelet) miatt a bankoknak
továbbá alaposabban át kell világítaniuk ügyfeleik kockázatkezelését.
Példa:
◆ Miután az olasz munkavállalói balesetbiztosítási hatóság a kisvállalkozások körében a munkavédelmi
beruházások ösztönzése érdekében megkezdte a bankhitelek támogatását, a rendszerben részt
vevő vállalkozások a munkabalesetek 13–25%-os csökkenéséről számoltak be.

Nem pénzügyi ösztönzők
A munkavédelem terén a gazdasági jellegű nem pénzügyi (etikai) ösztönzők célja, hogy a biztonságosabb
és egészségesebb munkahelyekbe befektető vállalkozások pozitív elismerést kapjanak. Az ilyen típusú
ösztönzőknek nincs valódi pénzügyi hatása. Az előnyt az jelenti, hogy javul az érintett vállalkozás hírneve.
A nem pénzügyi ösztönzők körébe tartozhatnak a munkavédelmi intézkedések végrehajtásával kapcsolatos helyes gyakorlatért járó díjak vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás tanúsítása.
Példák:
◆ A német BGW (Egészségügyi Ágazati Kötelező Balesetbiztosítás) egészségügyi díja a munkavédelmi
partnerségi rendszer keretében a „megelőzés terén megvalósított újítások” és „az egészséges munkavállalók – egészséges vállalkozás” kategóriában díjazza a vállalkozásokat.
◆ A belgiumi Pro-Safe díj.
◆ A dániai piros, sárga, zöld és koronás mosolygó arcok (smileys) rendszere, amely lehetővé teszi, hogy
a nagyközönség lássa, milyen a vállalkozás teljesítménye a munkavédelem terén.

2 http://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh
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◆ A biztonságos munkahelyek vezetőinek fóruma és országos verseny a munkakörülmények javításáért Lengyelországban.

Az ösztönzők és az ország jellemzői közötti megfelelés
Az országok és a gazdasági ösztönző rendszerek közötti eltérések természetesen befolyásolják a munkavédelmet ösztönző rendszerek áthelyezhetőségét. Támogatási rendszerek, adóösztönzők és nem pénzügyi ösztönzők elvileg minden uniós országban elképzelhetők. A biztosítási ösztönzők tekintetében
célszerű két fő országcsoportot megkülönböztetni, amelyek a munkavállalóknak nyújtott kártérítés vonatkozásában eltérő megközelítést követnek: 19 ország a balesetbiztosítási rendszer tekintetében monopolisztikus struktúrával, nyolc ország pedig magán versengő biztosítási piaccal rendelkezik. Differenciált díjszabást alkalmazó megközelítések mind a versengő, mind pedig a monopolisztikus piacokon
megtalálhatók. Különbségek vannak azonban a jövőorientált, megelőzést szolgáló törekvések, például
a képzés vagy a munkavédelmi befektetések finanszírozása terén.
A monopolisztikus struktúrákban a változó ügyfélkör problémája nincs jelen. A vállalkozásoknak ugyanazzal a biztosítótársasággal kell szerződniük, ezáltal pedig garantált, hogy a biztosító számára előnyt
jelent az ügyfelei körében megvalósuló jobb megelőzés. E tekintetben egy monopolisztikus rendszerben jóval könnyebb olyan ösztönzőket nyújtani, amelyek a megelőzésre irányuló törekvéseket és a megelőzés eredményeit is elismerik. A kihívást inkább annak megállapítása jelenti, hogy melyek azok a munkavédelmi tevékenységek, amelyek a munkavédelmi teljesítmény terén a jövőben a legjelentősebb
javulást eredményezik, és amelyeket ugyanakkor viszonylag könnyű ellenőrizni. Mivel a biztosító támogatja ezeket a tevékenységeket, van bizonyos lehetőség a rendszerrel való visszaélésre, és előfordulhat,
hogy a vállalkozások olyan tevékenységekre próbálnak igényt benyújtani, amelyeket ténylegesen nem
is végeznek.
Versengő piacon a biztosítótársaság ki van téve annak a kockázatnak, hogy a vállalkozások előzetes
bejelentés nélkül biztosítót váltanak, így a megelőzést szolgáló törekvésekbe történő befektetések
előnyeit az eredeti biztosító helyett annak versenytársai élvezhetik. A munkavédelembe történő befektetések általában hosszabb távon térülnek meg, és ez egy piaci alapú rendszerben bizonyos mértékig ellentétben áll a biztosítótársaság szabad megválasztásával. Elképzelhető megoldás lehet a
hosszabb távú szerződések bevezetése, de nehézséget okozhat a munkáltatók meggyőzésében,
hogy feladják választási szabadságukat. Egy másik lehetőség lenne, ha minden magánbiztosító-társaság egyenlő mértékben járulna hozzá egy közös megelőzési alaphoz, amely támogathatná az ügyfelek munkavédelmi tevékenységeit. A megelőző tevékenységek ily módon történő finanszírozásával
azok a vállalkozások, amelyek biztosítót váltanak, nem jutnak tisztességtelen előnyhöz, mivel az alap
finanszírozásához valamennyi biztosítótársaság hozzájárul. A magánbiztosítási piaccal rendelkező
országok közül némelyek már kidolgoztak egy ilyen modellt. Ilyen például a finnországi Munkakörnyezeti Alap. Arra is van azonban bizonyíték, hogy a versengő piacon a differenciált árszabás erősítheti a biztosítótársaságok közötti versenyt, mivel kénytelenek több egyedi biztosítási díjat kínálni
(Clayton, 2004).

Az ösztönzők típusainak megjelenése az uniós országokban
A biztosításon alapuló ösztönzők meglehetősen elterjedtek Európában, bár egyes országokban egyáltalán nem léteznek (Dánia, Észtország, Görögország, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság).
Támogatási rendszereket azonban szinte minden országban alkalmaznak.
Nyilvánvaló továbbá, hogy a biztosítási ösztönzőkkel nem rendelkező országok némelyike több állami
támogatási rendszert kínál (például Spanyolország, Dánia). Ezért célszerű lehet annak mérlegelése,
hogy melyik ösztönzőtípus milyen célkitűzés elérését szolgálja a leginkább. A biztosítással összefüggő rendszerek, mint például a német vágóhidak fentiekben leírt támogatási rendszere (FBG) abban az
esetben előnyös, ha nagyszámú vállalkozás tud benne részt venni. Az ösztönző rendszer igénylése
egyszerű, mivel a vállalkozásnak mindössze egy kétoldalas kérdőívet kell kitöltenie. Ezenkívül a részt
vevő vállalkozások biztosak lehetnek abban, hogy ha megfelelnek a meghatározott megelőzési tevékenységlista különleges kritériumainak, bizonyos számú bónuszpontot kapnak, és arányosan csökkentik biztosítási díjukat. Az, hogy a biztosítási díjat közvetlenül csökkentik, tovább egyszerűsíti az
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adminisztratív folyamatot. A vállalkozás megelőzést szolgáló törekvései és az ezért járó, haladéktalanul kifizetett jutalom nagyon motiválóvá teszi az ösztönző rendszert. Ezt a részt vevő vállalkozások
magas száma is jelzi (a lehetséges felhasználók 46%-a).

Gazdasági ösztönző rendszerek, megelőző intézkedések és a vállalkozás jellemzői
A megelőző intézkedések sikere szempontjából fontos, hogy széles körben terjesszék a támogatott intézkedések jellegére vonatkozó információkat, és összekapcsolják a bevezetett intézkedéseket a megelőző mutatókkal. Helyénvaló, ha az ösztönzőkben nagyobb mértékben azok a vállalkozások részesülnek, amelyek az egészségvédelmi és biztonsági intézkedések terén kiemelkedő eredményeket értek el.
A tapasztalatok szerint a vállalkozás mérete befolyásolja az ösztönzők iránti érdeklődés irányultságát:
a kisebb vállalkozásokat gyakran a berendezésekbe való beruházások finanszírozása érdekli, miközben
a nagyobb vállalkozások inkább a munkaszervezés javítására irányuló intézkedésekre összpontosítanak.
Az alábbiakban felsorolunk néhány példát.
A berendezések, az eszközök vagy gépek javítása
Az intézkedések vonatkozhatnak a munkakörnyezet műszaki berendezéseinek cseréjére vagy fejlesztésére. A gyártási technológiák tökéletesítése az elavult gépek és rendszerek cseréjével abban az esetben
kaphat elismerést, ha a nem megfelelő technikai berendezés megbetegedést vagy baleseteket idézhet
elő. Ide tartozhat a munkahelyen a veszélyes anyagokkal szembeni expozíció csökkentése érdekében
a munkavégzésre szolgáló helyiségek átalakítása vagy megfigyelő rendszerek telepítése. A vállalkozások
általában kedvelik ezeket az intézkedéseket, mert gyakran egyidejűleg a termelékenység javulásával is
járnak.
Néhány példa:
◆ A vállalkozás gépek vagy berendezések alkatrészeinek tervezett és megelőzést szolgáló cseréjét
hajtja végre.
◆ A munkáltató a gépekkel, az üzemmel és az egyes berendezésekkel kapcsolatosan rendszeresen
gyűjti és elemzi a munkahelyi igénybevételre és balesetekre vonatkozó információkat.
◆ A vállalkozásnak a berendezések, a gépek és az üzem tervezett karbantartására szakosodott céggel
van szerződése.
◆ A tűzvédelmi rendszer és a kapcsolódó rögzített és mobil berendezés tesztjét, ellenőrzését és karbantartását a hatályban lévő rendelkezésekben előírtnál gyakrabban elvégzik.
◆ A munkavállalók vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal szembeni expozíciójának ellenőrzése érdekében a munkakörnyezet állapotának nyomon követésére szolgáló rendszer működik.

Képzési és tájékoztatási tevékenységek végrehajtása
A munkavállalók képzése különösen eredményes, mivel hosszú távon javítja abbéli képességüket, hogy
a munkahelyi feladatokat úgy lássák el, hogy alacsony legyen a foglalkozási a megbetegedések és a
munkabalesetek száma. Fontos bevezetni olyan eljárásokat, amelyek garantálják a munkavállalók megfelelő és folyamatos képzését. A munkavédelem terén az egyes munkavállalók által elért képzettségi
szintet rendszeresen ellenőrizni kell. A képzési tevékenységeket a munkaterületen tapasztalattal rendelkező szakembereknek kell megszervezniük, és biztosítaniuk kell az egyes ágazatokban az esettanulmányokra, munkabalesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó adatok megosztását. A képzésre és tájékoztatásra vonatkozó intézkedéseket képesítési alapok is támogathatják.
Az ösztönző rendszerrel támogatandó oktatáshoz és képzéshez alkalmazott eszközök és termékek
esetében meg kell határozni a projektek bizonyos jellemzőit, és meghatározott pontszámokat kell
felállítani:
◆ a tartalomnak a szóban forgó témával szembeni teljessége és megfelelősége;
◆ a célcsoportok általi alkalmazhatóság szintje;
◆ a célcsoport tagjainak száma;
◆ a kommunikáció eredményessége a célcsoporttípusokkal összehasonlítva;
◆ az innováció mértéke a meglévő eszközök és termékek figyelembevételével;
◆ a gyártási tevékenységhez rendelt nemzeti szintű veszélyességi index.
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Néhány példa:
◆ a munkavállalóknak a kockázatokról, az anyagok, folyamatok és tevékenységek veszélyeiről, a megelőző és veszélyhelyzeti eljárásokról való tájékoztatásával foglalkozó tanfolyamok;
◆ tanfolyamok, amelyek célja a munkavállalók azon képességének a növelése, hogy meg tudjanak birkózni a munkaköri követelményekkel, stresszel és igénybevétellel;
◆ a lehető legtöbb munkavállaló részére innovatív, konkrét és könnyen érthető tájékoztató vagy képzési eszköz rendelkezésre bocsátását szolgáló tájékoztató eszközök és termékek;
◆ tanfolyamok az adott gazdasági ágazatra jellemző munkahelyi higiéniával és biztonsággal kapcsolatban;
◆ külföldi munkavállalók számára nyelvtanfolyammal egybekötött tájékoztatás és tanfolyamok .

A biztonság növelése a szállítás terén
Figyelembe véve a közúti szállítást érintő közlekedési balesetek magas számát, nagyon fontos kérdés
ezen a munkaterületen a biztonság növelése, és számos innovatív rendszer létezik.
Néhány példa:
◆ A közúti szállítással foglalkozó munkatársak számára elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmazó
speciális tanfolyamot tartanak a biztonságos vezetésről.
◆ A vállalkozás tachográfokkal szereli fel azokat a járműveket is, amelyeken ez az eszköz nem kötelező.
◆ Vannak olyan ellenőrizhető eljárások, amelyek garantálják egy második gépkocsivezető jelenlétét,
ha a napi teljes menetidő meghaladja az előírt menetidőt.
◆ Legalább a járműpark felére a terv szerinti karbantartást a kötelező átvizsgálásnál gyakrabban elvégzik.

Vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek
A vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében a vállalat saját üzletkörében, valamint a belső és külső
érdekelt felekkel folytatott kapcsolataiban önkéntesen társadalmi és környezeti feladatokat vállal. Az
ISO 26000 szerinti társadalmi felelősségvállalási elvek alapján új megoldások bevezetésére van lehetőség. Az e téren végrehajtott intézkedések általában különös hangsúlyt helyeznek arra, hogy javítsák a
munkavédelmi feltételeket a munkahelyen és a munkahelyet körülvevő társadalom különböző területein. A pozitív eredmények körébe tartozhat a munkavédelmi költségek csökkenése, a termelékenység
növekedése kiemelt motivációval rendelkező munkavállalókkal, a vállalati belső légkör javulása, a minőség javulása, valamint jobb vállalati arculat és hírnév.
Néhány példa:
◆ A vállalkozás vállalati értékként határozza meg, hogy a munkavállalók, családtagjaik és a helyi közösség egészségét a vállalkozás tevékenységeinek pozitívan kell befolyásolniuk.
◆ A vállalkozás vezetése nemcsak munkavállalói egészségével és biztonságával, hanem szállítói és vevői egészségével és biztonságával is törődik.

A munkafolyamat folyamatos javítása
Célravezető arra ösztönözni a vállalkozásokat, hogy hozzanak olyan szervezeti, pszichoszociális és eljárási intézkedéseket, amelyek célja a munkavédelem javítása. Különös figyelmet kell fordítani a kockázatok és a munkahelyi terhelés értékelésének folyamatára, valamint a munkavállalók bevonására képviselőiken keresztül. Előnyösen hat az intézkedések eredményességére, ha a felsővezetést bevonják a
munkavédelmi programokba, a munkavállalókat pedig a döntéshozatali folyamatokba. Az ösztönző
rendszer jutalmazhatja azt, ha a személyzeti döntéseket, a szervezeti struktúrát, a munkatér elrendezését vagy a berendezések cseréjét érintő változásokat megelőzően az összes érdekelt felet bevonják
a döntésekbe. Az adott esetben a biztosítási díjak csökkenését is eredményező vállalati intézkedések
közé tartozik a környezeti monitoring mechanizmusok vagy környezeti irányítási rendszerek bevezetése.
Néhány példa a végrehajtási eljárások és folyamatok oldaláról:
◆ A munkavédelmi feltételek javítása érdekében az ágazatban meghatározott helyes gyakorlati eljárások és struktúrák megvalósítása.
◆ A munkáltató rendszeresen gyűjti és elemzi a betegszabadságra és a munkabalesetekre vonatkozó
információkat.
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◆ A vállalkozás belső vagy külső munkatársakra bízott ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkavédelem átfogó időszakos felülvizsgálatát.
◆ A beszállítók/alvállalkozók kiválasztására vonatkozóan olyan eljárást vezetnek be, amely figyelembe
veszi a munkavédelem érvényesítését.
◆ Elsősegély és vészhelyzeti irányítási eljárások a jogszabályok által előírtnál magasabb szintű teszteken és szimulációk keresztül.
Néhány példa az összes érdekelt fél döntéshozatali folyamatokba történő bevonásának oldaláról:
◆ Az üzem felújítása, a vállalati elrendezés vagy a berendezések cseréje előtt konzultálnak az érintett
munkatársakkal, a munkavállalók képviselőinek részvételével.
◆ A vállalkozás vezetése részt vesz a munkavédelmi tanfolyamokon.
◆ A munkavédelmi képviselők biztonságáért felelős képviselők aktívan részt vesznek a kockázatértékelésben, és közreműködnek a dokumentum kidolgozásában.
◆ A munkáltató a kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének szakaszában különleges
eljárások bevezetésével bevonja a munkavállalókat.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer megvalósítása
A nemzeti és nemzetközi szinten elismert szabványokban, iránymutatásokban és szabályokban meghatározott kritériumoknak megfelelő egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer megvalósítása a
munkakörülmények javításának egyik legeredményesebb intézkedése. Az eredményes munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer növeli a szervezet munkavédelemmel kapcsolatos
teljesítményét és versenyképességét. Ezenkívül jobb lesz a szervezetekről a piacon alkotott kép, amely
azt mutatja, hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer a jogszabályokkal
összhangban működik, és célja a folyamatos javulás. A megvalósítás során a kis- és középvállalkozások
gyakran ütköznek problémákba, mert folyamataik módosítására kevés gazdasági erőforrás áll rendelkezésükre, és nehezen találnak az irányítási rendszer megvalósításában segítségnyújtásra képes belső
vagy külső szakembereket.
Különleges szabályokban és előírásokban meghatározott ellenőrzési eljárásokkal egy minősítő hatóságnak
kell tanúsítania, hogy az irányítási rendszer megfelel az elfogadott referenciaszabványoknak. A minősítő
hatóság biztosítani tudja a tanúsítási szabályok megfelelőségét, ugyanakkor ellenőrizni tudja a végrehajtást
is. A logikai indítást a Deming-ciklus, a „Plan-Do-Check-Act” (tervezd meg, tedd meg, ellenőrizd, avatkozz
be) sorozaton alapuló rendszerirányítási és szervezeti folyamatok adják meg. Ezáltal a szervezet önmagát
vizsgálva hathatós folyamatok elindításával folyamatosan javíthatja munkavédelmi teljesítményét.

1. táblázat: A munkabalesetek gyakorisági indexe és súlyosságot jelző indexe 18001 tanúsított
és tanúsítással nem rendelkező olaszországi vállalkozásnál
Tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel rendelkező vállalkozások

Termelő ágazat

Olasz átlag

Gyi

Si

Gyi

Si

10,76

1,07

14,12

1,18

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

30,77

3,86

50,10

3,85

Vegyipar

22,04

2,33

41,02

3,10

Építőipar

41,87

8,12

50,80

8,47

Energiaipar, kőolajipar és közüzemek

43,17

2,34

23,01

2,49

Gépipar, fémipar, kohászat

25,94

1,41

46,21

3,93

Bányaipar

22,03

2,14

57,95

6,27

Szolgáltatások

Textilipar

19,28

5,63

45,26

6,39

Közlekedési ágazat

22,42

2,57

41,19

5,87

Összesen

20,67

2,07

24,43

2,65

Gyi – Gyakorisági index (x 1000 munkavállaló): a sérülések és munkavállalók számának aránya
Si – Súlyosságot jelző index: a következő arányt jelenti: Si=N/M, ahol N a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések miatt kiesett munkanapok számát, az M a termelő ágazatban foglalkoztatott munkavállalók számát jelzi.
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Az olasz balesetbiztosító, az INAIL által végzett tanulmány összehasonlította a minősített munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel rendelkező vállalkozásoknál bekövetkezett balesetek arányát a többi vállalkozással. Az 1. táblázat a vizsgálat eredményeit tartalmazza, amelyből kiderül,
hogy számos termelő ágazatban a minősített vállalkozásoknál a munkabalesetek gyakorisági indexe
40–50%-kal alacsonyabb, mint a többi vállalkozásnál. A minősített irányítási rendszerrel rendelkező vállalkozásoknál a súlyosságot jelző index esetében szintén jobbak az eredmények. A közlekedési, bányászati és vegyipari területen a súlyosságot jelző index csökkenése nagyon fontos és jelentős, miközben a
szolgáltatási, építőipari és energiaágazatban a különbségek nem olyan nagyok.

Megelőző intézkedések és a vállalkozás jellemzői
A 2. táblázat a különböző vállalatkategóriák áttekintését és a munkavédelem terén a gazdasági ösztönzők tekintetében fennálló igényeiket tartalmazza. A táblázatban négy paraméter található: az ágazat
kockázati szintje, a vállalkozás mérete, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás megvalósítási szintje, valamint a kiszervezés mértéke. Például magas kockázati szintű ágazat esetében a technikai
szempontokra összpontosító konkrét intézkedéseket kell hozni. Az alacsony kockázati szintű ágazatban
a képzésre kell jobban összpontosítani. Nagyobb vállalkozás esetében a hangsúlyt a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás előmozdítására kell helyezni, miközben a kisebb vállalkozások esetében konkrét célokat kitűző projektekre van szükség. Az alacsony szintű munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítással rendelkező vállalkozások esetében a magasabb szintre való eljutást kell támogatni. A fejlettebb munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítással rendelkező vállalkozások esetében a munkakörülmények javításának az ösztönzésére képzések és elismerések/díjak alkalmazhatók. Ha
a tevékenységek kiszervezésének aránya magas, meg lehet követelni a tanúsítást.
2. táblázat: A különböző ösztönzőtípusok alkalmazásának kritériumai
Paraméter

Alacsony

Közepes

Magas

Az ágazat kockázati szintje

Képzés

Szervezés

Konkrét intézkedések;
a technikai intézkedésekre
való összpontosítás

A vállalkozás mérete

Célkitűzéseket tartalmazó
projektek

Célkitűzéseket tartalmazó
projektek

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás
előmozdítása

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás
szintje

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás
előmozdítása

Képzés

Díj

A tevékenység kiszervezésének mértéke (szállító)

A szállító részéről a munkavállalók számára megfelelő
integrációs rendszer

A szállító részéről a munkavállalók számára megfelelő
integrációs rendszer

Díjcsökkentés alkalmazása,
ha a szállítót a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítás terén sikeresen
ellenőrizték

A gazdasági ösztönző rendszerek sikertényezői
Természetesen minden ösztönző rendszert az egyes országok és ágazatok konkrét körülményeihez kell
igazítani. Azonban az EU-OSHA jelentés (EU-OSHA, 2010) megállapította, hogy az ösztönző rendszer kidolgozásánál a következő általános sikertényezőket kell figyelembe venni:
Az ösztönző rendszernek nemcsak a megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás korábbi eredményeit, más szóval a múltbeli baleseti rátát kell jutalmaznia, hanem azokat a konkrét megelőző
törekvéseket is, amelyek célja a jövőbeni munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések csökkentése.
Az ösztönző rendszereket valamennyi vállalkozás számára – azok méretétől függetlenül – rendelkezésre
kell bocsátani, és különös figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.
Az ösztönzőnek kellően magasnak kell lennie ahhoz, hogy felkeltse a munkáltatók részvétel iránti érdeklődését.
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Az ösztönözni kívánt megelőző tevékenység és a jutalom között világos és azonnali kapcsolatnak kell
lennie.
Az ösztönző rendszernek egyértelmű odaítélési kritériumokkal kell rendelkeznie, és úgy kell kialakítani,
hogy használata a lehető legkönnyebb legyen, hogy ne rójon túl nagy adminisztratív terhet a programban részt vevő vállalkozásokra és az ösztönzőket nyújtó szervezetekre.
Amennyiben az ösztönzőnek nagyszámú vállalkozást kell megcéloznia, a pontosan meghatározott kritériumokkal rendelkező, biztosítási vagy adózási ösztönzők a leghatékonyabbak (zárt rendszer).
Amennyiben a cél meghatározott területek innovatív megoldásainak elősegítése, a támogatási rendszerek a leghatékonyabbak (nyitott rendszer).

5. Az ösztönző rendszerek támogatása
Szakpolitikai szinten az ösztönzőket nyújtó felek csak abban az esetben dolgoznak ki ösztönző rendszereket, ha vonzó keretfeltételek alakíthatók ki, vagy ha a szabályozási rendszer jogszabályokban írja elő az
ösztönző rendszerek kiépítését. A gazdasági ösztönző rendszerek csak akkor lesznek sikeresek, ha az
ösztönzőkben részesülők meg vannak győződve arról, hogy az érezhető előnyt jelent számukra. Az érezhető előnyök körébe tartozhat a munkavédelem javítása, a vállalkozás nyereségességének vagy termelékenységének és hírnevének javulása. Az ösztönző rendszerek kialakítását támogató vagy érvényre
juttató szakpolitikai keretfeltételek segíthetnek ezeknek a rendszereknek a bevezetésében. A végrehajtás szintjén az ösztönző rendszerek csak akkor lesznek sikeresek, ha a vállalkozások és szervezetek körében jelentős részvételi arány érhető el, és ha az érdekelt felek körében kialakul a tudatosság. A vállalkozások akkor alkalmaznak ösztönző rendszereket, ha látják, hogy működésük szempontjából ez érezhető
előnyt jelent számukra. Első lépésként fontos, hogy mindkét szinten meghatározzák a különböző támogatási területeken a célcsoportokat. Második lépésként hatékony tájékoztatási eljárást kell létrehozni,
amely a támogató hálózat kialakulásához vezethet.
A gazdasági ösztönző rendszereket előmozdító keretfeltételek létrehozása érdekében szakpolitikai szintű lobbitevékenységre van szükség. A következő célcsoportokkal hálózatépítésre és kommunikációra
van szükség:
1 az egyes uniós országok szociális biztonságért/társadalombiztosításért felelős minisztériumai;
2 szociális partnerek uniós és nemzeti szinten;
3 nemzeti munkavédelmi/munkaügyi felügyelőségek;
4 pénzügyminisztériumok;
5 munkavédelmi szakmai szervezetek;
6 az Európai Bizottság illetékes biztosai;
7 politikai pártok és parlamentek uniós és nemzeti szinten;
8 média és nagyközönség.
Célszerű továbbá kapcsolatot tartani azokkal a vállalkozásokkal és munkavállalókkal, amelyek, illetve
akik számára előnyös lehet az ösztönző rendszer:
◆ szakszervezetek és munkáltatói szövetségek képviselői;
◆ szakemberek és szakértők, különösen a munkahelyi biztonság, a foglalkozás-egészségügy és az emberi erőforrások területéről.

Marketing a vállalkozás szintjén
A gazdasági ösztönző rendszer népszerűsítéséhez külön marketinganyagokat kell készíteni. Olyan anyagok terjesztése jöhet szóba, mint például hagyományos reklámok, szórólapok, a vevőknek szóló levelek,
szemináriumok és konferenciák, emailek, honlapokon megjelenő bannerek, újságokban és szaklapokban megjelenő cikkek stb.
Fő jellemzők:
◆ a gazdasági ösztönző rendszer leírása;
◆ laikusok számára is érthető nyelvezet;
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◆

kidolgozott példák, amelyek segítik az ügyfeleket a rendszer megértésében, elismerésében és értékelésében;
◆ az ügyfelekkel kapcsolatban álló képzett biztosítási szakemberek (például munkaügyi felügyelők,
értékesítők) fontos szerepet töltenek be a vállalkozások arról való meggyőzésében, hogy vegyenek
részt az ösztönző rendszerben.
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