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1. ELŐSZÓ
Magyarország Alaptörvénye értelmében minden munkavállalónak joga van az egészségét,
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. Talán nem túlzás azt állítani, hogy
aktív életünk legnagyobb részét munkával töltjük, a munkahelyünkön, az otthonunkban vagy bárhol
máshol. Éppen ezért, egyáltalán nem mindegy a számunkra, hogy a napi szinten végzett
tevékenységünk milyen hatással van az egészségünkre. Természetes igényünk, hogy a munkánk
során (is) a lehető legkisebb ráfordítással, lehetőleg károsodás nélkül, a lehető legnagyobb hasznot
tudjuk elérni. Mindez gondos tervezés nélkül nem valószínű, hogy sikerülni fog. Sajnos gyakran
tapasztaljuk, hogy a gondatlanságnak, a szakértelem hiányának baleset, egészségkárosodás, vagy
akár halálos következménye is lehet. Pedig már az ókorban, több mint 2500 évvel ezelőtt, Biasz, a hét
bölcsek egyike is, rávilágított az "Előbb gondolkodj, aztán cselekedj!" igazságára. Erről az előre
gondolkodásról gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni.
A fejlődés egyetlen járható útja, ha vannak céljaink, hiszen jövőkép nélkül mai létünk sem nyerhet
igazi értelmet. Célunk eléréséhez szükségünk van egy jól kitalált stratégiára, mely konkretizálja,
kisebb lépésekre bontja a kitűzött célhoz vezető utat.
A stratégiai tervezés fontosságára a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a
munkakörnyezetről szóló 155. számú ILO Egyezmény és a 164. számú ajánlás is felhívja a figyelmet.
Magyarország ezt a kötelezettségét a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt.)
deklarálta. A jogszabály kimondja, hogy az állam feladata a munkavédelem stratégiájának (nemzeti
politikájának) kialakítása. Országos szinten a munkavédelmi tervezés legmagasabb szintje a nemzeti
munkavédelmi politika, melynek eredményessége az intézkedések végrehajtásán és nyomon
követésén múlik.
Az Egyezménynek megfelelő Mvt. is a nemzeti politika céljaként a kockázati tényezők ésszerű
mértékű csökkentésével a munkabalesetek és egészségi ártalmak megelőzését fogalmazza meg.
Az Mvt. alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató is köteles egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítani, amely egyaránt kiterjed a
munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális
kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. Ezen feltételek megteremtéséhez az Európai
Bizottság 2014-2020-as munkavédelmi stratégiája adhat iránymutatást, de mik a tagállamok stratégiai
tervei, hol vannak a nemzeti stratégiába foglalt javaslataink, hol marad a magyar sajátosságok
figyelembevétele?
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon a munkavédelem irányításában dolgozó szakértők által
előkészített országos cselekvési programjavaslatok nem kerültek végrehajtásra. A jövőkép és a
küldetés a munkavédelemben érintett szervezetek számára még nagyrészt világos, de a főbb célok
szélesebb körben történő elfogadtatása nagyobb hatékonyságot eredményezne.
A munkavédelem fejlesztését szolgáló TÁMOP 2.4.8.-12/1-2012-0001 projekt keretében készült el ez,
a nemzeti stratégiákat elemző tanulmány, mely hasznos információkkal szolgálhat valamennyiünk
számára, akár a Munkavédelem Nemzeti Politikája véglegesítése előtt, annak érdekében, hogy ne
csak tervezési szinten maradjon, hanem elfogadásra és megvalósításra is kerüljenek az abban
megfogalmazott feladatok.
Valamennyi munkavédelmi szakember és munkavédelem iránt érdeklődő figyelmébe ajánlom ezt a
tanulmányt, mert biztos vagyok abban, hogy minden olvasó talál majd benne olyan hasznosítható
tartalmat, amelyet alkalmazni tud a munkafeltételek fejlesztéséhez, a munka minőségének
javításához.

Nesztinger Péter főosztályvezető
NGM Munkafelügyeleti Főosztály
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2. BEVEZETŐ
A szakma tisztelete
Bármely – a munkavédelemmel foglalkozó – intézmény, szervezet, vállalat, vállalkozás részére
megtiszteltetést és egyben óriási kihívást jelenthet az egyes európai országok munkavédelmi
stratégiáinak összehasonlító elemzése, javaslattétel Magyarország munkavédelmi stratégiai céljaira.
A munkavédelmi szakterület komplex bemutatásához, elemzéséhez, súlyozásához, nem elegendő
teljes mélységében ismerni a szakmát, további szükséges és fontos követelmények:
-

-

a teljes szakmai folyamat (korábbi és jelenlegi) objektív ismerete;
a munkavédelmi területen szerzett minél hosszabb és minél többrétű (igazgatás, jogalkotás,
nemzetközi területen végzett munka, szakértői tevékenység, hatósági tevékenység,
tanácsadás, tervezés, szolgáltatás, vállalkozás, stb.) gyakorlat, szakmai tapasztalat;
a nemzetközi munkavédelmi trendek, folyamatok, irányok és aktualitások ismerete;
a szükséges nyelvismeret;
a megoldásra törekvő – a realitásokat nem túlhaladó – operatív gondolkodás;

Társaságunk – a nálunk dolgozó és velünk együttműködő munkatársaknak köszönhetően – ezeknek a
követelményeknek megfelel, ezért vállalhattuk fel a tanulmány megírásával járó kihívást.
A munkavédelem legfontosabb feladata a megelőzés és a megelőzés színvonalának folyamatos
emelése minden tekintetben. A megelőzés vonatkozásában a legfőbb cél a munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben történő balesetek, a fizikai és lelki sérülések, a különböző egészségkárosító
tényezők miatti fokozott expozíciók és a foglalkozási megbetegedések számának csökkentése, akár
direkt, akár pedig indirekt módon.
Egy ország esetében a munkavédelmi megelőzés elsőbbségét – minden vitán felülállóan – komoly
nemzetgazdasági érdekek támasztják alá. A nemzetgazdasági érdekek mellett a munkáltatói és a
munkavállalói érdekek sora is a megelőzés prioritását támasztja alá. Tehát rögzíthető, hogy a
munkavédelem vonatkozásában az ország, a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok érdekei
maradéktalanul egybeesnek, erősítik egymást. A munkavédelem nemzetgazdasági hatása sokkal
szélesebb társadalmi területen hat, mint a „szervezett munkavégzés” által lefedett területek, ezért
fontos, hogy a korszerű munkavédelem jelen legyen az emberi lét minden mozzanatánál, mert a
„megelőzést” csak akkor lehet jól alkalmazni, ha az ember minden cselekedetének megkezdése előtt
önmagában elvégzi a kockázatértékelést és megpróbál helyesen dönteni.
A munkavédelem, mint tudományos szakterület és úgy is, mint operatívan és a gyakorlatban
megvalósítandó feladat, interdiszciplinárisan átszövi az állam és a gazdaság működésének minden
területét. Ebből következik, hogy minden állami, munkáltatói vagy munkavállalói döntésnek és
cselekménynek – adott esetben – egymással szervesen összefüggő következményei lehetnek,
mondhatjuk, hogy a munkavédelem egyes elemei komplexek és rendszerszemléletűek.
Mindezekből következik, hogy óvatosan és körültekintően kell kezelni a munkavédelmi kérdéseket,
csak olyan politikai, szakmapolitikai, jogi és gazdasági stb. intézkedéseket lehet a munkavédelem
területén megtenni és kritika nélkül elfogadni, amelyek tiszteletben tartják a rendszerszemléletet, az
érintettekkel való egyeztetést és átmenetileg sem sértik a megelőzés „szentségét”.
A korszerű munkavédelmi felfogás szerint, minden koncepció, a rövid-, a közép- és a hosszú távú
stratégia, terv valamint program előkészítése, nagy körültekintést, objektivitást és racionalitást igényel.
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A Nemzeti Munkavédelmi Stratégia minden magyar érdekeit kell, hogy szolgálja, ezért nem
alacsonyodhat le egyes – az erről eltérően gondolkozó – politikai szervezetek, társadalmi rétegek,
vagy szakmai csoportok érdekeinek kiszolgálójává, a többség emberközpontú érdekeit kell érvényre
juttatni.

Minden stratégia annyit ér amennyit megvalósítanak belőle!

A SZERZŐK
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3. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR
Rendszerszemléletre, egységességre, racionalitásra az élet minden területén – így a
munkavédelemben is – szükség van azért, hogy fenntartható legyen az egyensúly és egyúttal
biztosított legyen a folyamatos fejlődés lehetősége is.
A rendszerszemlélet és a többi említett követelmény érvényre juttatása csak jól szabályozott keretek
között lehetséges. Mivel a stratégia a munkavédelem minden lényeges területét érintheti, így előre
megjósolható, hogy a szűken értelmezett szabályozási háttér is igen jelentős mennyiségű szabályt
tartalmaz.
Tényként lehet megállapítani, hogy a magyar szakemberek nagyobb része ma már hozzáfér a
szabályokhoz, de nem tudják rendszerbe rakni a szabályhalmazt. Sokan részismeretek alapján
próbálják megítélni a munkavédelmi stratégiával kapcsolatos helyzetet.
Azon szervezetek és személyek számára, akik az új nemzeti munkavédelmi stratégia
előkészítésében, létrehozásában, végrehajtásában részt vesznek (anyaggyűjtés, rendszerezés,
lobbizás, döntéshozás, indokolás, megvalósítás, stb.), elengedhetetlen a kapcsolódó nemzetközi és a
magyar szabályozás megismerése. (A szabályozás egyes elemei a címek szerint interneten is
elérhetők!)
Kellő mélységű szabályismeret hiányában, illetve részismeretek birtokában nem lehetséges olyan
koncepció összeállítása, amely alkalmas lehet a stratégiában szerepeltetni kívánt, priorizált célok
kijelölésére.
Tanulmányunk tartalmának tervezésekor - valamennyi együttműködő fél egyetértésével döntöttünk
arról, hogy tanulmányunk 3-as pontjában csak röviden hivatkozzuk a szabályokat. Ugyanakkor az
1 - es számú mellékletben teljes részletességgel átadjuk – a tanulmány írásakor hozzáférhető és
aktuális - az EU Közösségi Munkavédelmi Stratégiát és a Nemzeti Munkavédelmi Politikákat
(stratégiákat) közvetlenül meghatározó nemzetközi követelményeket, ajánlásokat tartalmazó
szabályok listáját és néhány fontos kiemelést ezekből.
Ugyanezt tesszük a magyar követelmények vonatkozásában is.(Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy
az 1-es számú mellékletben található szabálylista a 2015. szeptember 13-án hatályos szabályokat
tartalmazza.
(Azok későbbi időpontban történő alkalmazása vagy hivatkozásai esetén javasoljuk frissíteni a
szabályok verzióit.)
A fent említett (és a mellékletben közzétett) szabályokból a következő átfogó alapkövetelményeket
emeljük ki és összegzésként néhány fontosabb - a Nemzeti Munkavédelmi Politikát is érintő kérdésre ráirányítjuk a figyelmet.
A NEMZETKÖZI ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR BEMUTATÁSA
Az Európai Uniós Szerződések – mint az Alapszerződés, az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés és a Módosított Szociális Alapjogi Charta – 2010 óta egységes szerkezetbe foglalva a
Szociálpolitika címszó alatti 151 - 156. cikkben (korábban: a 136 - 140. és a 137/A. cikkben)
határozzák meg a munkavédelemmel kapcsolatos főbb alapelveket.
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A munkavédelem olyan általános, alapvető emberi (szociális) alapjognak minősül, ami a
munkakörülmények javítása és a szociális párbeszéd (tájékoztatás, informálás, tanácsadás,
tanácskozás és konzultáció) biztosítása révén segíti a munkavállalók egészségének és biztonságának
védelmét.
Az EGK - EK - EU munkavédelmet érintő fejlődéstörténetében az 1987. évi Egységes Európai
Okmány (vagy Akta) a belső piac (az ún. Single Market) kialakítása révén jelentett áttörést, amikor a
gazdasági jogok mellé a szociális jogokat (közte a munkavédelmet,) is felzárkóztatta nemcsak a
közösségi joganyagba, hanem szorgalmazta a tagállamok helyes munkahelyi munkavédelmi
gyakorlatának bevezetését is. Ennek alapján született meg a 89/391/EGK Tanácsi irányelv és a
végrehajtására kiadott további 16 egyedi irányelv (jelenlegi számuk 24).
A munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) feladatokat meghatározó keret-irányelv
és a végrehajtást szolgáló szabályok közös jellemzője, legfőbb alapelve, hogy







kiemelik a munkakörnyezet, a munkafeltételek meghatározó szerepét a műszaki biztonság, a
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése terén
a munkavégzés, a munkakörülmények és a munkakörnyezeti tényezők esetén is a megelőzés
módszereként bevezetett kötelező kockázatértékelést hangsúlyozzák
minden szektorra – függetlenül a tulajdonlás formájától (állami vagy magán) és a gazdálkodó
szervezet nagyságától (mikro-, kis-, közepes vagy nagy vállalkozás) – azonos minimum
feltételeket, követelményeket (standardokat) határoznak meg
a közös minimum feltételek teljesítése mellett megengedik a szigorúbb nemzeti szabályok
fenntartását (amennyiben az nem okoz megoldhatatlan feladatot és elviselhetetlen anyagi és
adminisztrációs terhet a kis- és közepes vállalkozásoknak)
a jogharmonizáció/jogközelítés teljesítésén túl előírják a munkahelyi kockázatoknak megfelelő
(szükség szerint speciális) nemzeti megelőző egészségügyi szolgáltatás biztosítását is
támogatják a tagállami kötelezettségbe utalt nemzeti politika szükségességét és az ezzel járó
kötelezettségek teljesítését (kialakítás, monitoring, jelentések teljesítése) is.
1

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Alkotmánya a foglalkozási egészség biztosítása, a
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (vagy Szervezet) a munka világához kapcsolódó Egyezményei és
Ajánlásai, az EU a munkavédelem normarendszerét meghatározó Irányelvei (és Rendeletei) alapján
összhangban rögzítik „a biztonságos és egészséges munkahelyi környezet” megvalósítását célzó
nemzeti politika, a munkavédelem nemzeti rendszerének ezen elvek szerinti végrehajtását.
A magyarországi munkavédelmi szabályozás napjainkban alapvetően megfelel az ország nemzetközi
kötelezettségeinek, nemcsak az EU, hanem az ILO, a WHO elvárásainak, továbbá összhangban van
egyéb nemzetközi egyezményekkel is. (Egyedül a Nemzeti Munkavédelmi Politika törvényi kihirdetése
maradt el az EU27 tagállamával szemben.)
A magyarországi munkavédelem szabályozásának alappillére a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény, amely az Alkotmányban – 2011 óta az Alaptörvényben – foglalt elvek alapján
szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és
szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének
megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket
és a foglalkozási megbetegedéseket.

1

WHO Globális Stratégiája: „Foglalkozási Egészséget Mindenkinek!”
„A foglalkozás-egészségügy fontos tényezője a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődésnek, amely képessé teszi a
dolgozót az egészséges és produktív életvitelre aktív dolgozó korában és azon túl is” (WHO Pekingi Nyilatkozata, 1994)
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Magyarország már az EU csatlakozását megelőző jogharmonizáció során számos munkavédelmi
jellegű ILO Egyezményt és EGK irányelvek épített be a magyarországi munkavédelem
normarendszerébe, mint pl.





az üzemegészségügyről szóló 1985. évi 161. számú ILO Egyezményt az 1988. évi 13.
törvényerejű rendelettel,
a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 1981. évi 155. számú
ILO Egyezményt a 2000. évi LXXV. törvény által,
a munkavédelmi (egyedi) irányelvek egész sorát ágazati, szabálykörök szerinti és szektoriális
jogszabályokként, emellett
a munkavédelem országos programját a 20/2001. (III. 30.) OGY határozat is rögzítette.

Magyarország 2004. V. 1-jétől az Európai Unió rendes tagja, ennek megfelelően eleget kell tennie a
tagállami kötelezettségének a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal, a
foglalkoztatással és szociális ügyekkel kapcsolatos feladatok megvalósítása során. Az egyes
országok szakpolitikáját az EU-s minimum követelmények szabják meg mindkét szakterületen. Az EU
irányelvek a jogharmonizáció (jogközelítés) során fokozatosan beépültek, beépülnek a nemzeti
munkavédelmi szabályokba és alkalmazásra is kerülnek.
Magyarország (1922 óta) tagja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek. Az 1919 óta kihirdetett 189
ILO Egyezményből hazánkban 72 került ratifikálásra, amelyből 57 van hatályban. A
munkavédelemmel, a munkavédelmi politikával és a munkavédelmi programmal összefüggésben
kiemelt jelentőséggel bír a 161. számú Egyezmény (és 171. számú Ajánlás) és a 155. számú
Egyezmény (és a 164. számú Ajánlás).
A 155. számú ILO Egyezmény meghatározza a munkavédelem nemzeti politikájára vonatkozó
elveket, kritériumokat, kijelöli a politika tevékenységi köreit is, amelyek a munkavállalók biztonságára,
egészségére és a munkakörnyezetre hatnak. Az alapelvek és kritériumok közül a legfontosabbakat
emeljük ki:
 a munka anyagi összetevői (kiemelten: a munkahely, a munkakörnyezet, a munkafolyamat, a
gépek-berendezések, az anyagok, a kóroki tényezők, stb.)
 a munkaszervezés (a munka- és pihenőidő, az adaptáció, stb.)
 a munkavédelmi képzés és továbbképzés rendszere
 a munkavédelmi konzultáció (a kommunikáció és az együttműködés)
 a munkavédelmi érdekegyeztetés szabadsága (a munkavállalók és képviselőik védelme).
A 155. Egyezmény végrehajtását segítő 164. számú Ajánlás is megerősíti a Nemzeti Politika
Alapelveinek kialakítására és alkalmazására vonatkozó (technikai és egyéb) intézkedések
szükségességét, emellett hangsúlyozza a munkavédelmi hatóságok, a munkaadók és a
munkavállalók érdekvédelmi szerveinek az együttműködését is.
Az ILO foglalkozás-egészségügyről szóló 161. számú Egyezménye is érinti a Munkavédelmi Nemzeti
Politika kérdését azáltal, hogy 2. cikke a nemzeti politika alapelvei között meghatározza a
következőket:
„A nemzeti feltételeknek és gyakorlatnak megfelelően és ahol vannak, a munkáltatók és a dolgozók
legjelentősebb képviseleti szerveivel tanácskozva minden tagország dolgozzon ki, alkalmazzon
összefüggő nemzeti politikát az üzem-egészségügyi szolgálatra vonatkozóan, és azt időszakonként
vizsgálja felül.”
Az ILO munkavédelemről szóló 2006. évi 187. számú Keretegyezménye a megelőző jellegű nemzeti
munkavédelmi kultúrák folyamatos előmozdításának fontosságát kiemelve hivatkozik az ILO
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Alapokmányának, a 155. számú Egyezménynek és a 164. számú Ajánlásnak az előírásaira is,
kiemelten a munkabalesetek és a foglalkozásból eredő megbetegedések megelőzése érdekében. A
Keretegyezmény az, amely konkrét útmutatást ad a „nemzeti politika”, a „nemzeti munkavédelmi
rendszer”, a nemzeti munkavédelmi program”és a „megelőző jellegű munkavédelmi nemzeti kultúra”
fogalmának értelmezéséhez, magyarázatához is.
A Keretegyezmény eligazítást ad a Nemzeti Munkavédelmi Program kialakításával, felülvizsgálatával,
támogatásával és célkitűzéseivel kapcsolatban, meghatározza szabályozási, szervezeti és
módszertani kereteit is.
A munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezmény és a végrehajtását segítő 197. számú Ajánlás
2007-ben szerepelt ugyan a Magyar Országgyűlés napirendjén, de a nyilvántartásba vétel és a
ratifikálás is elmaradt. Az Országgyűlés a beszámolót a 32/2007. (IV. 19.) OGY határozattal elfogadta
a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a 197. számú Ajánlásról, de az egyes
országgyűlési határozatok deregulációs felülvizsgálatáról szóló 72/2011. (X. 5.) OGY határozata azt
visszavonta azzal a megjegyzéssel, hogy az a visszavonást megelőzően keletkezett jogokat és
kötelezettségeket nem érinti.
Magyarország Alaptörvénye
(Kivonatos közlés)
„NEMZETI HITVALLÁS
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a
szabadság kiteljesítése.”

R) cikk
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
I. cikk
(1) Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az
állam elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető
jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a
feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges
tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok,
valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az
emberre vonatkoznak.
XVII. cikk
(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság
fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással.
(2)Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint
szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív
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szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, amely magában foglalja a
munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát.
(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó
munkafeltételekhez.
(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett
szabadsághoz.
XVIII. cikk
(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető,
törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos.
(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.
XX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől
mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”
Mint az a kivonatokból is látható, Magyarország Alaptörvénye több helyen és több szempontból is –
közvetlenül és közvetve is – kinyilatkozza, hogy az egészség és a biztonság, a munkavédelem
alapvető emberi jog.
Az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) a munkavédelemről
(Kivonatos közlés)
Az Mvt.-ben az Általános rendelkezések – Alapelvek között szerepel, hogy „Az állam – a
munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve – meghatározza az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és
ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a
munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek
megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.” [Mvt. 2. § (1)]
Az Mvt. II. fejezetében „Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásért felelős szervek” címszó
alatt került meghatározásra, hogy:



13. § Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység
ellátásával - szervei útján - a munkavédelem megszervezése.
14. § (1) A munkavédelem irányításának keretében állami feladat
a) a munkavédelem nemzeti politikájának kialakítása;

Az Mvt. VI. Fejezete a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés szabályait foglalja össze. A
Munkavédelmi Bizottságnak a nemzeti munkavédelmi programmal kapcsolatos feladatai:
79. § (1)A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében
b) részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának, annak végrehajtását szolgáló éves
intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában;”
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Az Mvt. VII. fejezete (A munkavédelmi hatósági felügyelete) áttételesen tartalmaz a munkavédelmi
stratégiát érintő követelményeket is a következő szakaszában:


Mvt. 82/A.§: az Mt. 295. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, a
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok
munkavédelmi hatóság beszámolót készít a foglalkoztatáspolitikáért
számára. A tájékoztatásban foglalt megállapításokra az e törvény
bekezdése e) pontjában meghatározott jelentésnek ki kell terjednie.”

munkavédelemre
tapasztalatairól a
felelős miniszter
14. §-ának (1)

Amennyiben az ország rendelkezik munkavédelmi stratégiával, akkor megkerülhetetlen, hogy az éves
jelentések, tájékoztatók ne foglalkozzanak ennek az időarányos teljesítésével.
A 20/2001. (III. 30.) OGY határozat a munkavédelem országos programjáról
Az Országgyűlés 2001. március 30-i hatállyal a 20/2001. (III. 30.) OGY határozat révén elfogadta a
munkavédelem országos programját (MOP) és a Kormány feladatává tette első ízben a 2001. évi
munkavédelmi helyzetről szóló tájékoztató jelentés megtárgyalásakor – figyelemmel a központi
költségvetési helyzet lehetőségeire – a részletes intézkedési és ütemterv kidolgozását, a felelősök, a
szükséges eszközök és források meghatározásával.
Az OGY határozat az Mvt. előírásai szerint tartalmazta a középtávú (öt évre szóló) Program
cselekvési rendszerét, amely az alábbi fejezeteket öleli fel:
1. A munkavédelem tartalma
2. A munkavédelem helyzete Magyarországon
3. Stratégiai alapelvek
4. Stratégiai fő irányok
5. A célok megvalósítását szolgáló feladatok
A 20/2001. (III. 30.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló és a
2209/2002. (VII. 11.) Korm. határozattal módosított 2005/2002. (I. 11.) Korm. határozat 1. pontjában
előírt feladat végrehajtására a megelőző öt évben a tárgyévi ütemtervet a 2010/2003. (I. 24.) Korm.
határozat, a 2010/2004. (I. 22.) Korm. határozat, a 2002/2005. (I. 11.) Korm. határozat, a 2009/2006.
(I. 26.) Korm. határozat, illetve 1018/2007. (III. 26.) Korm. határozat szabályozta.
A magyar munkavédelmi szabályozási rendszerben napjainkig bekövetkezett változások, módosítások
nem változtattak az általunk bemutatott helyzeten, a magyarországi nemzeti munkavédelmi politika
készítésével, megvalósításával kapcsolatos szabályok és követelmények nem változtak.
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4. ELŐZMÉNYEK
4.1 AZ EURÓPAI MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁK
Már 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösség célul tűzte ki a munkavállalók biztonságának
növelését, majd ezt a célt a Római Szerződés minden munkavállalóra kiterjesztette. Az 1970-es évek
végétől indult a jogalkotásban a munkavédelmi előírások fejlesztése, amely különösen az 1987. évben
az Egységes Európai Okmány elfogadása után került előtérbe.
Az Európai Bizottság célja, hogy a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és más uniós
intézményekkel és testületekkel szorosan együttműködve biztonságos és egészséges
munkakörnyezetet biztosítson az Unióban dolgozó munkavállalók számára. Mivel a munkavállalók
egészségét és biztonságát érintő kockázatok jórészt hasonlóak az Unió területén, az Unió egyértelmű
feladata, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtson a kockázatok hatékonyabb kezelésében és az EU
egész területén biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket. E szerepvállalás kifejezetten elismerésre
kerül az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ 151. és 153. cikk), amely az
Uniónak megosztott hatáskört biztosít a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésére és arra, hogy
olyan minimumkövetelményeket meghatározó irányelveket fogadjon el, amelyek a munkavállalók
egészségének és biztonságának védelme érdekében a munkahelyi környezet javítását célozzák.
„Több és jobb munkahely”- ezt a célt tűzte ki 2000-ben a Lisszaboni Európai Tanács az Európai Unió
elé. A „Befektetés a minőségbe” című Bizottsági Közlemény felhívása kiemelte, hogy Európa a „tudásalapú gazdaság” felé halad, amely hatást gyakorol a társadalomra, a foglalkoztatásra és a
munkavédelemre. A munkavédelmet a munka minőségének lényeges elemeként említi.
A munkavédelem területén való uniós fellépés a következő két fő részből állt/áll:
1. Átfogó európai uniós jogszabálycsomag, amely lefedi a legjelentősebb foglalkozási
kockázatokat, közös fogalmi definíciókat, struktúrákat és szabályokat tartalmaz, amelyeket a
tagállamok eltérő nemzeti körülményeikhez igazítottak.
2. Több évre szóló cselekvési programok, később európai stratégiák, amelyek célja a prioritások
és közös célok megfogalmazása, valamint keretek biztosítása a nemzeti politikák
koordinációjára és a megelőzési kultúra kialakításának ösztönözésére.
Cselekvési programok 1978-tól 2002-ig
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való uniós fellépés egy stratégiai politikai keret
részeként valósult meg, amelynek lényeges részét alkotta a több évre szóló cselekvési programok
sorozata 1978 és 2002 között, majd ezt követően az európai stratégiák (a 2002–2006, a 2007–2012,
majd a 2014-2020 közötti periódusokban).

2002-2006
A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos politika fellendítése céljából az
Európai Bizottság 2002-ben új közösségi stratégiát dolgozott ki a 2002-től 2006-ig terjedő időszakra,
amelyet 2002-ben a Bizottság közleményeként jelentettek meg: A munka és a társadalom
változásainak adaptálása: új közösségi munkavédelmi stratégia 2002-2006 címmel.
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Brussels, 11.03.2002 COM (220) 118 final
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on health and safety at
work 2002–2006

E stratégia a jó munkahelyi közérzet átfogó megközelítésén alapult, mely figyelembe vette a munka
világában végbement változást és az új, különösen pszichoszociális eredetű kockázatok
megjelenését.
Ezen kívül felhívta a közvélemény figyelmét a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
fontosságára azáltal, hogy a megelőzésre irányuló politikákat a minőség, illetve a gazdasági
teljesítmény és versenyképesség szerves részeként határozta meg. Felhívta a figyelmet a
társadalomban lezajlott változásokra (a női, idősödő munkavállalók valamint az atipikus foglalkoztatás
arányának növekedésére, a foglalkoztatási formák és a kockázatok természetének változására).
A stratégia célul tűzte ki a munkahelyi jóllét globális megközelítését, a megelőzési kultúra erősítését,
az eszközök és a partnerség kiépítését, az (EU) bővítésre való felkészülést, a nemzetközi
együttműködések fejlesztését.
A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2002-2006-os közösségi stratégia
értékelő jelentése megállapította, hogy a közösségi stratégia innovatív megközelítése ígéretes
eredményeket hozott és nemzeti szinten felerősítette a megelőzésre irányuló politikák szerepét,
koherens és meggyőző érveket hozott fel a közös célok eléréséhez létrehozandó partnerség
érdekében, illetve felszólította a megelőzés szimpatizánsait, hogy gondolják végig az e célkitűzések
eléréséhez szükséges stratégiát.
A 2000-től 2004-ig terjedő időszak során az EU-15 tagállamokban a halálos munkahelyi balesetek
száma 17%-al, míg három napos vagy annál hosszabb keresőképtelenséggel járó balesetek száma
pedig 20%-al csökkent.

2007-2012
A 2007-2012-es stratégia ennél is ambiciózusabb célt tűzött ki: 2012-ig 25%-kal kívánta
csökkenteni az immár 27 tagországot tömörítő EU27-ben a munkabaleseteket és foglalkozási
megbetegedéseket. Ugyanakkor figyelembe vette, hogy az elért előrelépések ellenére a
munkakörülményeket vizsgáló 4. európai felmérés eredményei azt mutatták, hogy a munkavállalók
többségének megítélése a munkahelyi egészségüket és biztonságukat veszélyeztető tényezők
tekintetében nem javult, valamint azt is, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos több olyan kihívás,
amelyet az előző időszak során már azonosítottak, továbbra is növekvő jelentőséggel bírt.
A 2007-2012. évekre szóló európai munkavédelmi stratégiát az Európai Közösségek Bizottsága 2007.
februárban az előző időszakhoz hasonlóan közlemény formában publikálta:
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA
Brüsszel 21.2.2007
COM (2007) 62végleges
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
A munka minőségének és termelékenységének javítása:
a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012
között
{SEC (2007) 214}
{SEC (2007) 215}
{SEC (2007) 216}
A dokumentum bevezetőjében összegzi az időszakra szóló fő kihívásokat, és a fő célkitűzéseket.
A legfontosabb azonosított kihívások:
1. a munkaképes korú lakosság öregedése és a demográfiai változás
2. a foglalkoztatás új tendenciái, beleértve az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység
térnyerését, az alvállalkozói szerződést és a kis- és középvállalkozások által történő
foglalkoztatást
3. az Európába irányuló új és egyre nagyobb tömegeket érintő migrációs hullámok
A 2007-2012-es közösségi stratégia elsődleges célja a munkahelyi balesetek és foglalkozási
megbetegedések folyamatos, tartós és homogén csökkentése. A Bizottság úgy értékelte, hogy ezen
időszak központi célkitűzését a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések – 100 000
munkavállalóra levetítve – 25%-os csökkentése kellene, hogy képezze a 27-tagú EU-ban.
Ezen ambiciózus célkitűzés elérése érdekében a következő fontosabb célok megvalósítását
javasolták:
1. az EU jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása
2. a kis- és középvállalkozások támogatása a hatályos jogszabályok végrehajtása során
3. a jogi keretnek a munka világában végbement fejlődéshez történő igazítása és annak
egyszerűsítése, különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében
4. a nemzeti stratégiák fejlesztésének és végrehajtásának elősegítése
5. a munkavállalók magatartásában bekövetkezett változások bátorítása, illetve a munkáltatók
egészségorientáltabb szemléletre való ösztönzése a lehetséges új kockázatok azonosítására
és értékelésére létrehozott módszerek kidolgozása
6. az elért eredmények nyomon követésének javítása
7. az egészségvédelem és a biztonság nemzetközi szinten történő előmozdítása.
A stratégia megállapította, hogy a siker azon múlik, hogy a tagállamok mennyire kötelezik el magukat
olyan koherens nemzeti stratégiák elfogadása mellett, melyek mennyiségi célkitűzéseket határoznak
meg a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések csökkentése céljából, illetve olyan
ágazatokra és vállalatokra összpontosítanak, melyek a leggyengébb eredményt mutatják fel, illetve a
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leggyakoribb kockázatokra és a legkiszolgáltatottabb személyekre összpontosítanak. Ezeket a
stratégiákat a nemzeti helyzet részletes értékelése alapján kell meghatározni az érdekelt felekkel,
köztük a szociális partnerekkel folytatott konzultáció alapján.
A 2007–2012 közötti európai stratégia eredményeképpen 27 tagállam vezetett be nemzeti stratégiát.

2

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégia 2012-ben ért véget. 2013-ban elkezdődött az
értékelése, amely számos különböző forrásból származó adaton alapult, ideértve a Bizottság
megbízásából 2011 decemberében készült tanulmány eredményeit, valamint a tanulmányhoz
kapcsolódóan az érdekelt felekkel az e területen illetékes uniós egyeztető szervek – azaz a
Munkavédelmi Tanácsadó Bizottság (ACSH) és a Munkafelügyeleti Vezetők Bizottsága (SLIC) –
közreműködésével folytatott konzultációt. Emellett a foglalkozási vegyianyag-expozíciós
határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL) munkájának eredményeit is figyelembe
vették. 2011 áprilisában a Bizottság szolgálati munkadokumentumot fogadott el e stratégia középtávú
értékeléséről. A munkadokumentum az e területtel foglalkozó fő érdekelt felek és szereplők
részvételével zajló, széles körű konzultációs folyamat eredményei alapján összegezte a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági stratégia végrehajtásának első szakaszában elért eredményeket és a
hiányosságokat.
2013. május 31. és augusztus 26. között az Európai Bizottság nyilvános online konzultációt indított,
melyben az érdekeltek véleményét kérte a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatos előző stratégia végrehajtásáról és annak folytatásáról. A több mint 500 válasz
megerősítette, hogy szükséges az uniós szintű koordináció folytatása ezen a területen, és hasznos
javaslatok érkeztek az új stratégiai keret tartalmára vonatkozóan. A válaszadók nagy többsége úgy
vélte, hogy többet kell tenni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) adminisztratív terheinek és
megfelelési költségeinek csökkentésére. A válaszadók többsége azt is jelezte, hogy ezeket a célokat,
a munkahelyi biztonság és egészségvédelem elveinek való magas szintű megfelelés mellett továbbra
is fenn kell tartani, a vállalkozások méretétől függetlenül. A válaszadók 90%-a európai munkavédelmi
politikát sürgetett, több mint 70%-a úgy vélte, ennek a politikának „stratégia” formát kell öltenie. A
válaszok 40%-a a munkavédelmi Acquis további egyszerűsítését javasolta. A fő kihívásokat is
azonosította a konzultáció, ezek következők: a pszichoszociális és egészségi kérdések, az idősödő
munkavállalók, a sérülékeny csoportok, a munkavédelmi acquis végrehajtása, a kkv-k támogatása.
Javaslatok érkeztek még a társadalmi párbeszédre mind EU mind nemzeti szinteken.
A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2007–2012-es stratégiára
vonatkozó javaslat kidolgozásakor a Bizottság számos hozzászólást is figyelembe vett, melyek mind
egy új stratégiai politikai kezdeményezés mellett érvelnek; ilyenek különösképpen az Európai
Parlament, az ACSH, valamint a SLIC részéről érkezett hozzászólások.

2014-2020
A 2013. év vége és a 2014. év eleje feszült várakozással telt, olyan hangokat is lehetett hallani, hogy
a mandátumának vége felé járó Barroso kormány idején már nem történik meg az új stratégia
megjelentetése, annak ellenére, hogy a foglalkoztatási biztos több alkalommal is kiállt a stratégia
megjelentetése mellett.
Végül 2014. június elején megjelent az EU Hivatalos Lapjában a Bizottság közleményeként a 20142020. közötti évekre szóló Munkavédelmi Stratégia, mellyel a Tanulmány 5.1 fejezete foglalkozik.

2

Forrás: Európai Unió Munkavédelmi Stratégiája (2014-2020)
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4.2 MAGYARORSZÁG
Ha rövid visszatekintést teszünk a magyar munkavédelem történetében, akkor a munkavédelem
szervezete, működése és tervezése vonatkozásában a következő rövid összefoglalót tudjuk
bemutatni.
1950 – 1984
A munkavédelem központi szakmai irányítását és a hatósági feladatokat is a Szakszervezetek
Országos Tanácsa (SZOT) Munkavédelmi Osztálya látta el a Megyei Munkavédelmi Felügyelőségek
közreműködésével. A munkavédelem állami irányításában és a hatósági munkában részterületeken
feladatokat láttak el a következő szervezetek:
- MÉM Munkavédelmi Osztálya – a Megyei Tanácsok Munkavédelmi Osztályai
- OKISZ (Ipari Szövetkezetek Országos Szövetsége) Munkavédelmi Osztálya – a megyei KISZÖVök munkavédelmi munkatársai
- KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége) Munkavédelmi Osztály és megyei szervezetei
Mint a végrehajtást segítő állami szervezetek, az irányítást és a hatósági munkát végző
szervezetekkel együttműködtek az egyes ágazati minisztériumok munkavédelmi osztályai és ennek
megfelelően a Megyei Tanácsok Osztályainak munkavédelmi szakemberei is. Az ágazatok önállóan
irányították és szervezték a központilag meghatározott feladatok végrehajtását a tárcájukhoz tartozó
gazdasági területeken. Ezekhez a feladatokhoz megfelelő minőségű és létszámú apparátus állt
rendelkezésre.
Az állami feladatokat ellátó szervezetek mellett – minden szinten - igen nagy létszámú „társadalmi
munkavédelmi felügyelő” gárda és „társadalmi munkavédelmi őrség” segítette a „hivatásos”
szakemberek munkáját.
A bemutatásra kerülő időintervallumban a tervgazdálkodás volt kötelező, így a munkavédelem
területén is készültek - országos érvényű - hosszú-, közép- és rövidtávú (éves) tervek. A hosszú távú
stratégia megvalósítását célzó éves országos terveket az ágazati minisztériumok lebontották az
általuk irányított ágazatok sajátosságaira fókuszálva és közreadták az ágazathoz tartozó állami
szervekhez és az általuk irányított vállalatokhoz. Minden gazdálkodó szervezet éves tervezésre és
beszámolásra volt kötelezve. A vállalati adatszolgáltatásokból állt össze az ágazati terv és a
beszámoló is. Az ágazati összesítések adták a minisztériumi adatokat, ezek összegzése pedig az
országos terveket és tényeket.
Az időszak utolsó évtizedére – a sajátos politikai és gazdasági környezet ellenére - a magyar
munkavédelem már nemzetközi vonatkozásban is komoly eredményeket tudott felmutatni, különösen
a munkavédelmi kutatás, a baleseti oktatás és a munkavédelmi képzések vonatkozásában. Európa
egyik legkorszerűbben felszerelt kutatóbázisaként működött és - mint szellemi központ - segítette a
munkavédelem fejlődését a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet (1954-1984). A
munkavédelmi szakemberképzés 1959-ben indult meg Felsőfokú Munkásvédelmi Tanfolyam
elnevezéssel, amely 1976-ban SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézetté, majd 1984-ben
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetté (OMKTI) alakult át. (1997-től gazdasági
társasági formában működik, a felsőfokú képzést pedig átvette a BME)
A munkavédelmi jogszabályok rendszere – az akkori joghierarchia ellentmondásai ellenére – teljes
körűnek és szakmailag megfelelőnek értékelhető. Az Ágazati Balesetelhárító és Egészségvédő
Óvórendszabályok (összesen kb. 120) konkrét előírásaikkal lefedték az alágazatokat is.
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1984 - 1994
A munkavédelem központi szakmai irányítási szervezete teljes átszervezésre került. Az állami
központi irányítás - az önálló költségvetési fejezetként működő - Országos Munkavédelmi
Felügyelőséghez (előbb OMF, majd OMvF) került, amelynek létrejöttek - a megyei államigazgatási
szervezetektől teljesen független – a területi szervei, a megyei felügyelőségek. Az OMvF közvetlenül
Miniszterelnök helyetteshez tartozó szervezetként működött, államtitkári rangú elnök irányításával.
1984 – ben a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet átalakul Országos Munkavédelmi
Tudományos Kutató Intézetté (OMTKI). Ebben az időszakba Európa egyik legkorszerűbb és
legjobban működő munkavédelmi kutatóbázisa volt az intézet.
Az ágazati minisztériumok – megfelelő szakmai felkészültségű és létszámú apparátussal - továbbra is
ellátták korábbi funkcionális és szakmai munkavédelmi feladataikat.
1987 – től az OMvF munkaügyi ellenőrzési hatáskört is kapott, a szervezet neve pedig Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőségre (OMMF) változott.
Megjelentek a munkavédelemmel kapcsolatos ME rendeletek:
-

7/1985 (VII.20.) ME r. a munkavédelmi minősítésről;
9/1985 (VII.20.) ME r. a munkavédelmi oktatásról és vizsgáztatásról;
3/1987 (VII.20.) ME r. a foglalkozási balesetek kivizsgálásáról, bejelentéséről és
nyilvántartásáról;

1993 év végére – hosszú kodifikációs tevékenység után – elkészül a Munkavédelmi Törvény, amely
1994.01.01-jével lépett hatályba.
A rendszerváltás utáni gazdaságra vonatkozó liberális szemlélet és az Mvt. megjelenése a
munkavédelemben is éreztettette hatását.
Bár munkavédelmi stratégiája nem volt az országnak, a tervszerűség biztosított volt és a kormány
legalább évente egyszer foglalkozott a munkavédelemmel.
1994 – 2006
Az időszak első éveit a Munkavédelmi törvény hatálybalépését követő átmeneti időszak jellemezte. A
sok hatályon kívül helyezett jogszabály, illetve a más típusú szabályozási struktúra és tartalom sok
bizonytalanságot okozott a munkavédelem területén.
Az állami irányító és ellenőrző szervezet neve Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Felügyelőségre (OMMF) változott, ami hangsúlyosan szemlélteti, hogy a munkavédelem
munkaegészségügyi irányítási és felügyeleti funkcióit továbbra is az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) látta el.
1995 – ben kormányzati döntés alapján az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet
(OMTKI) neve Munkavédelmi Kutatási Közalapítványra (MKK) változott.
1996 – ban törvényi szintre emelkedett a munkaügyi ellenőrzés szabályozása, ezzel párhuzamosan
az OMMF területi felügyelőségeit 1997. január 1-jével a Megyei Munkaügyi Központok szervezetébe
integrálták. 3 év után került visszaállításra az eredeti szervezeti struktúra
Ebben az időszakban került sor az Európai Unióba való belépésünk előkészítésére, az OMMF, az
Országos Munkavédelmi Bizottság és a minisztériumok legaktívabb évei voltak a munkavédelmi
jogalkotás vonatkozásában.
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Az időszak aktivitásának eredménye volt, hogy „A munkavédelem országos programjáról” (MOP)
szóló 20/2001. (III. 30.) OGY határozat elfogadásával öt évre (2002-2007) szóló munkavédelmi
cselekvési programot állított fel a magyar parlament. (3. sz. melléklet)
Az Uniós csatlakozást követően elkezdődött az állami munkavédelmi szervezet átalakítása. 2006.
január 1-től az OMMF megyei felügyelőségei regionális felügyelőségekké alakultak, de különvált a
munkabiztonsági és a munkaügyi szervezet.
2007 –
A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány (MKK) sem költségvetési támogatást, sem állami
megrendeléseket nem kapott. A 1081/2007. (X. 12.) kormányhatározat jogutód nélkül megszüntette,
ezzel megkezdődött a magyar munkavédelmi kutatás hanyatlása.
Az 1018/2007. (III. 26.) Korm. határozatban a feladatok többsége a jogalkotással, a
jogharmonizációval volt kapcsolatos, mivel ebben az időszakban (2006. december és 2007. május
között) valósult meg a munkaegészségügy integrációja és az egységes állami munkavédelmi
irányító és ellenőrző szervezet kialakítása szabályozási és szervezési eszközök révén.
A hazai munkavédelem szervezeti átalakításának főbb lépései 2006 és 2015 között.
Az államháztartás hatékony működését elősegítő, a hét régióra kiterjedő szervezeti átalakításokról és
az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (V. 30.) Korm. határozat 2007. január 1-jétől
rendelte el az ÁNTSZ regionalizációjával összefüggésben a munkaegészségügyi feladatok átadását
az OMMF-nek. A szociális- és munkaügyi igazgatás területén a 2006. évi CIX. törvény a kormányzati
szerkezet átalakítással összefüggő módosításokkal, a 2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelmi
törvény módosításával, a 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörének meghatározásával, a 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet pedig, mely az
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szólt, az egységes munkavédelmi hatóság
jogi alapjait teremtette meg. .
A jogszabályok sora a szervezeti integrációt alapozta meg. A nemzetgazdasági szintű munkavédelmi
feladatok meghatározásán túl az egységes munkavédelmi hatóság megszervezését a 70/2007. (IV.
14.) Korm. rendelet, a munkaegészségügyi feladatok integrálását a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet
írta elő jelentős számú munkaegészségügyi jogszabály módosításával (18 jogszabály és 14 melléklet
módosult, 2 jogszabály hatályon kívül helyezésre került). Ezáltal a korábban ÁNTSZ hatáskörben
ellenőrzött munkaegészségügyi jogszabályokban nevesített munkaegészségügyi feladatok átkerültek
az egységes munkavédelmi hatósághoz, jogszabályonként külön - külön is megjelölve az OMMF-nek
átadott hatásköröket.
Az átszervezések során az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) az
OMMF szakmai bázisintézete lett, a foglalkoztatáspolitikai miniszter utasításai révén módosult az
OMMF és az OMFI Alapító Okirata is.
Az egységes munkavédelem létrejötte és a munkaegészségügy integrációját követően megkezdődött
az egységes munkavédelmi felügyelet és ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a helyes munkahelyi
munkavédelmi gyakorlat érvényesítése, ami nemcsak szemléleti és módszerbeli váltást, hanem a
korábbitól eltérő tudást és felkészülést (képzést és továbbképzést) igényelt a munkavédelem
valamennyi szereplőjétől.
A munkavédelem 2007. évi jogi és szervezeti átalakítása – habár a munkavédelmi hatóság
szerkezetét, szervezeti felépítését, alapvető funkcióját nem érintette – a foglalkozás-egészségügy
területén is jelentős, főleg szervezési és működési szabálymódosításokat eredményezett.
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A közigazgatás hatékonyabbá tétele végett a 2011. évi újabb szervezeti átalakítás során számos
jogszabály rendelkezett a központi államigazgatási szervekről, a kormánytisztviselőkről, a
kormányhivatalokról, a feladatokról és hatáskörökről és a képesítésekről is. Ezek közül a
legfontosabbak:











2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról
2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról
2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
212/2010.(VII.1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
277/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. II. 3.)
Korm. rendelet módosításáról
314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről,
valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről
351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó
egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő
módosításáról.

A jogszabályok eredményeként a fővárosi/megyei kormányhivatalokon belül szakigazgatási szervek
jöttek létre, melyek irányítása megosztottá vált, mivel a szervezeti irányítást a közigazgatási és
igazságügyi tárca gyakorolta, a szakmai irányítás a foglalkoztatáspolitikáért felelős szaktárca feladata
maradt. A szabályozási és szervezeti átalakulás eredményeként az OMMF és a munkavédelmi
felügyelőségek jogállása, feladat- és hatásköre is megváltozott. A Kormány a munkavédelemmel
kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (OMMF), továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi
felügyelőségét (munkavédelmi felügyelőség) jelölte ki, amelyek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok munkavédelmi szakigazgatási szervének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervezeti egységeként tevékenykedtek.
Az OMMF továbbra is központi hivatalként működött, amelyet a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter irányított, vezetőjét (elnökét) a miniszter nevezte ki. Az OMMF elnöke az OMMF központi
hivatalát közvetlenül vezette, de az OMMF szakmai szervezeti egységein keresztül ellátta a
munkavédelmi felügyelőségek szakmai irányítását is. Az OMMF munkavédelmi tevékenységének
ellátását továbbra is az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet segítette. Az
OMFI - az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott - munkahigiénés, foglalkozásegészségügyi és a munkaegészségügyi kutatással is összefüggő feladatokat látta el.
Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a Kormány az OMFI-t jelölte meg:



a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása és nyilvántartása
érdekében szükséges adatkezelésre [Eüatv. 15/A (2)-(3)]
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagokkal kapcsolatos adatok kezelésére és nyilvántartására
[Mvt. 83/A. § (4)]
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A közfeladatok 2011 - 2012. évben zajló újbóli átalakítása a közigazgatás további korszerűsítése és
egyszerűsítése a munkavédelem intézményrendszerét is érintette. 2012. január 1-jével megalakult a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH). Az OMMF feladatait az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatósága (MMI) vette át, a korábbi OMFI az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztálya lett. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről a 323/2011. (XII. 28.) Kormány rendelet intézkedett.
A munkavédelem intézményrendszerét érintő szabályozások és szervezeti átalakítások továbbra sem
érintették, nem módosították az államnak a munkavédelmi törvényben meghatározott feladatait, így a
Nemzeti Munkavédelmi Politikával kapcsolatos kötelezettségeket sem.
A 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a munkavédelem rendszerén belül a munkavédelmi adatok
nyilvántartása, az egységes informatikai rendszer, az állami munkavédelmi feladatok segítése, a
nemzeti munkavédelmi politika és a munkavédelmi helyzetről szóló éves jelentések, a makroszintű
munkavédelmi érdekegyeztetés tekintetében is eligazítást ad.
A jogszabály az alábbiakat rögzíti:
„„A munkavédelmi… igazgatóság - a munkavédelmi felügyelőségek közreműködésével - részt
vesz… a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában, a
nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság
munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentés előkészítésében.”
Az NMH Alapító Okirata a jogszabályokban rögzített munkavédelmi feladatok és hatáskörök alapján
meghatározta, hogy az NMH a munkavédelem irányítása keretében közreműködik a nemzeti
munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában.
A munkaerő-piaci intézményrendszer változásai és a Kormány 2014. év júniusában végrehajtott
szerkezeti átalakításával a NMH kikerült a nemzetgazdasági minisztérium szervezeti és működési
szabályzatából, mint a minisztérium által irányított és felügyelt központi államigazgatási szerv. Ezt
követően 2014. 12. 30-ával az NMH jogutód nélkül meg is szűnt. Az NMH megszűnésével feladatait
és hatásköreit szétosztották különböző tárcák és intézmények között.
A 2014 – 2015. évi átalakításokat megalapozó, fontosabb jogszabályok:







318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával
kapcsolatos módosításáról
319/2014. (XII.13.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról
320/2014. (XII. 13) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a
szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról
70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
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Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosítása
2015. évi VIII. törvény a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő
egyes törvények módosításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény módosítása
Hatályát vesztette a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú
felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet.

Az NMH megszűnésével a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el a munkavédelem
nemzetgazdasági irányítását, a kormányhivatalok munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai
irányítását. Egyes munkavédelmi hatósági jogkörök gyakorlására, a munkavédelmi szakmai feladatok
irányítására is a miniszter került kijelölésre. A miniszter irányítása mellett a feladatok ellátása a
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár és helyettes államtitkár vezetésével a
Kormányhivatalok (Foglalkoztatási Főosztály – Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya) és
az NGM Munkafelügyeleti Főosztálya révén valósulnak meg.
Az NMH megszűnésével 2014. XII. 15-től a korábbi MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi
Főosztály, az ÁNTSZ – Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) szervezetébe főosztályként
integrálódott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként.
Ettől kezdve az OTH látja el a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy)
területén az Alapító Okiratában, illetve jogszabályokban meghatározott feladatokat (foglalkozásegészségügyi kutatás, gyakorlati és betegellátási feladatok, a foglalkozási megbetegedések
felismerésével, ellátásával kapcsolatos feladatok, a foglalkozás-egészségügy szakmai irányítása és
szakfelügyelete, a foglalkozás-orvostan területén a szakorvosképzésnek, a kötelező
továbbképzéseknek szakvizsgáló, módszertani, oktatási országos központi feladatai). A
munkaegészségügyi feladatokat -– a munkaegészségügyi hatósági feladatok kivételével első fokon - a
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve látja el, másodfokon az OTH jár el. A
munkaegészségügyi feladatok tekintetében a hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult, a
döntések szakmai előkészítésében a szakmai irányító szerv vezetőjeként az országos tisztifőorvos
közreműködik, kivéve: a munkavédelmi hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és
hatásköröket, ami a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter jogköre.
2015. április 1-jétől a kormányhivatalok belső integrációját megalapozó törvények - az egyes
közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény, valamint a területi
államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2015. évi VIII. törvény - jelentősen érintették a munkavédelmi ellenőrzés területi szervezeti rendszerét
és az ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköröket is. A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási
szervek megszűntek 2015. április 1-jétől. A megyei szakigazgatási szervek feladatai a
Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai alatt működő Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztályaihoz kerültek. A kormányhivatalban egy-egy főosztály több korábbi szakigazgatási szerv,
illetve törzshivatali főosztály feladatát látja el, ezzel összefüggésben csökkent a vezetői szintek
száma, így (várhatóan) a hatósági, közigazgatási ügyek még gyorsabb, hatékonyabb, rugalmasabb
intézése valósul meg. (A kormányhivatal főosztályokból és osztályokra tagozódó járási szervekből áll.)
A 2015. április 1-jén hatályba lépő módosítások következtében a munkavédelmi felügyelő feladatait,
hatáskörét a munkavédelmi hatóság látja el a feladatok változatlan megtartása mellett. Az ellenőrzés
körében megszűnt a felügyelő önálló intézkedési jogosultsága, ezzel együtt az önálló hatáskörű
kiadmányozási joga is. A szervezetet megillető jogkör gyakorlója általános esetben a
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kormánymegbízott, így a közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntés kiadmányozására is ő
jogosult, melynek delegálásáról minden megyében a kormánymegbízott az SZMSZ-ben döntött.
A munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatok közül kiemelendő
feladatok:








az állami irányítási feladatok ellátása
a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés elkészítése
a Nemzeti Munkavédelmi Politika kialakításában való részvétel
a nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont feladatainak ellátása
a munkavédelmi információs rendszer működtetése
a bizottsági, testületi tevékenységek (különösen a szabványosítás, akkreditálás, nukleáris baleset
elhárítás, kémia biztonság területén munkavédelmi feladatok).

A magyarországi munkavédelmi (ma: munkafelügyeleti) rendszer főbb változásait az 1984 - 2015.
közötti időszakban az alábbi áttekintő táblázatban mutatjuk be:
1984. 07. 01-től megalakult az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMvF), az országos hatáskörű és
önálló költségvetési fejezetet képező szerv, aminek a célja a munkavédelem irányítása, összehangolása és
ellenőrzése.
1987-ben a Főfelügyelőség hatásköre kibővült a munkaügyi ellenőrzéssel, egyidejűleg a neve Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségre (OMMF) módosult
1994. 01. 01-jén hatályba lépett a munkavédelmi törvény, mely törvényi szintre emelte a munkavédelmi
szabályozást. A hatóság megnevezése Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségre módosult. A
munkavédelem egyik ága az OMMF által felügyelt munkabiztonság, másik ágának a munkaegészségügynek
irányítási, felügyeleti funkciói az ÁNTSZ hatáskörében maradtak.
1997-től 2000-ig a területi felügyelőségek a munkaügyi központoknál működtek.
2000. 01. 01-jével az OMMF szervezetében valósult meg a munkavédelem szakmai és funkcionális irányítása
2006. 01. 01-jétől megalakultak a regionális munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségek. Az ILO
ajánlásoknak (1991-1992) megfelelően 2007-ben a munkaegészségügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos
közigazgatási feladatok ellátása az ÁNTSZ-től az OMMF-hez került, létrejött a munkabiztonság és
munkaegészségügy szakterületét – az irányítás és az ellenőrzés tekintetében - magába foglaló egységes
munkavédelmi hatóság.
2007. novemberében létrejött minden régióban az ingyenesen igénybe vehető munkavédelmi tanácsadó
szolgálat
2011. 01. 01-től a területi felügyelőségek helyett a megyei kormányhivatalokban megalakultak a
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervek. A funkcionális feladatokat a kormányhivatalok vették
át, míg a szakmai irányító szerv továbbra is az OMMF maradt.
2011. XII. 1-jén az OMFI beleolvadt az OMMF-be (Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály lett.)
2012. 01. 01-jén létrejött a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, az OMMF feladatait a Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóság vette át. Az átszervezések kapcsán a feladatok átcsoportosítására is sor került: a regionális
szinten működő tanácsadó szolgálat tájékoztatási tevékenységét a fővárosi/megyei Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervek vették át.
2014. XII. 30-án megszűnt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal. A Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi
Főosztály az ÁNTSZ OTH-ba került 2014. december 15-től, míg a Munkavédelmi és Munkaügy, valamint a
Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály személyi állománya, valamint a szakmai irányítási feladatok ellátása
a Nemzetgazdasági Minisztériumba került.
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2015-ben a foglalkoztatáspolitikai feladatok ellátását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
irányítja. Az átalakítást előíró jogszabályok mellett az NGM szervezeti és működési szabályzata
részletesen tartalmazza a foglalkoztatáspolitikai célok megvalósításához szükséges szervezeti
struktúrát, illetve a hatásköröket a nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása szerint.
A miniszter irányítja a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár tevékenységét, akinek - többek
között - a feladatkörébe tartozik:
 a munkavédelem fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásának az
irányítása, valamint a területet szabályozó jogszabályok szakmai előkészítése
 a munkabiztonsági (és munkaügyi) ellenőrzés irányításának ellátása is.
A munkaerőpiacért és képzésért felelős helyettes államtitkár feladata - egyéb feladatok mellett - hogy:
 kijelölje az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival kapcsolatos
jogalkotás koncepcionális irányait
 és irányítsa a Munkafelügyeleti Főosztály vezetőjének tevékenységét.
Az NGM Munkafelügyeleti Főosztálya a kodifikációs, koordinációs, funkcionális feladatai mellett egyéb
feladatai körében „elkészíti a munkavédelem nemzetgazdasági helyzetéről szóló jelentés
szövegtervezetét” és „részt vesz a Nemzeti Munkavédelmi Politika és a munkavédelemre vonatkozó
fejlesztési koncepciók kialakításával és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásában, a
munkavédelmi közép- és rövid távú stratégiai tervek előkészítésében és folyamatos aktualizálásában.”
A munkavédelem intézményének nemzetközi szabályozásának vázolása, a hazai szabályozás és a
szervezeti változások bemutatása által azt kívántuk igazolni, hogy Magyarországnak változatlanul
fennáll azon törvényi kötelezettsége, hogy az állam a munkavédelmi feladatainak irányítása keretében
alakítsa ki a nemzeti munkavédelmi politikát. Ez a kötelezettség – a munkavédelem szabályozási és
szervezeti
átalakításától
függetlenül
–
változatlanul
megjelenik
a
munkavédelem
intézményrendszerében, de az Nemzeti Munkavédelmi Politika kihirdetése – a szociális partnerek
sürgetése és az EU Bizottság és a SLIC visszatérő ajánlásai ellenére – ez ideig elmaradt, de
előkészítése az NGM 2015-ös munkatervében a Munkafelügyeleti Főosztály feladatainál már
szerepel.
A szervezeti átalakításoktól függetlenül a következő lépések történtek ebben az időszakban a MOPpal kapcsolatban:
A Szociális és Munkaügyi miniszter a tárcák és a szociális partnerek közreműködésével 2008-ban
elkészítette a MOP végrehajtásáról szóló beszámolót, de azt a Kormány sem és az Országgyűlés
sem tárgyalta meg. Több tárca, állami szerv és az OÉT Munkavédelmi Bizottsága is kinyilvánította,
hogy támogatja a Munkavédelem Országos Programjának folytatását a meg nem valósított és új célok
megvalósítása érdekében.
További előterjesztéseket megtárgyalt és elfogadott az országos Munkavédelmi Bizottság:
- 2009 „Előterjesztés a Kormány részére a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti
munkavédelmi politika megvalósítását elősegítő kormányzati programról”,
- a 2011. évi „Nemzeti Munkavédelmi Politika (2011-2013)”
Mindezek nem kerültek kormányzati megvitatásra és így az EU számára sem mutatta be
Magyarország.
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Az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a Munkavédelmi Bizottság 2015. március
18-ai plenáris ülésén tájékoztatást adott arról, hogy a versenyszférában jelentős mértékű
foglalkoztatás-bővülés valósult meg, a foglalkoztatási területen a folyamat javuló tendenciákat mutat,
ezért különösen fontos a kormányzat részére, hogy a javuló gazdasági és foglalkoztatási adatokkal
párhuzamosan a munkavédelem mutatói is javuljanak, a baleseti statisztikai adatok ne növekedjenek.
Az államtitkár kifejezésre juttatta az igényét, hogy kezdődjön el, majd folytatódjon az a szakmai
munka, melynek eredményeképp elkészülhet egy új - reális célokat tartalmazó – hosszú távú
munkavédelmi koncepció.
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5. EURÓPAI STRATÉGIÁK
5.1 AZ EU AKTUÁLIS MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA
Az Európai Bizottság a 2002-től 2006-ig terjedő időszakra kidolgozott első közösségi munkavédelmi
stratégiája 2002. márciusban a Bizottság közleményeként jelent meg: „A munka és a társadalom
változásainak adaptálása: új közösségi munkavédelmi stratégia 2002-2006” címmel.
A 2007-2012. évekre szóló második európai munkavédelmi stratégiát az Európai Közösségek
Bizottsága 2007. februárban az előző időszakhoz hasonlóan közlemény formában publikálta, a
dokumentum
„A
munka
minőségének
és
termelékenységének
javítása:
a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012
között” címet viselte.
A 2014. június elején az EU Hivatalos Lapjában megjelent 2014-2020. közötti évekre szóló harmadik
európai munkavédelmi stratégia az előző két stratégiához hasonlóan a Bizottság közleményeként
látott napvilágot.

EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2014.6.6.
COM(2014) 332 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A
RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–
2020-as stratégiájáról

Ez a stratégia –az előzőtől eltérő módon– nem tartalmaz számszerűen megfogalmazott célokat,
csupán stratégiai „keretet” ad a politikának, a cselekvések, fellépések és bevált gyakorlatok
cseréjének keretét határozza meg a 2014-2020 közötti időszakban.
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A COM 2014 (332) végleges jelzésű közlemény 2014. június 6-án jelent meg a Hivatalos Lapban,
szerkezete hasonló az előző időszakokra megalkotott stratégiához: bevezetés, helyzetfelmérés,
kihívások, célkitűzések és eszközök meghatározása.
Az 1. fejezet a Bevezetés-aktuális helyzet címet viseli és bemutatja az Európai Bizottság átfogó célját:
az Unióban dolgozó több mint 217 millió munkavállaló számára biztonságos és egészséges
munkakörnyezet biztosítása, melyet a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, más uniós
intézményekkel és testületekkel együttműködve kíván elérni.
A korábbi stratégiák értékelési tapasztalataira építi az új stratégiát, amely stratégia intelligens, a
fenntartható és inkluzív gazdasági növekedéshez szükséges tényezőként, jó befektetésként kezeli a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre irányuló ráfordításokat. A befektetés javítja a
munkavállalók jó közérzetét és költséghatékony. Friss becslések szerint az ez irányú befektetések
megtérülési aránya magas, átlagosan 2,2-szeres. Uniós átlagban 1,29- és 2,89-szeres
tartományban mozog.
A 2. fejezet a helyzetfelmérés keretében a korábbi stratégiák által elért eredményeket összegzi és többek között - idézi a közelmúltra vonatkozó statisztikai adatokat és az 5. Európai
Munkakörülmények Felmérés megállapításait:
 Évente több mint 4000 munkavállaló hal meg munkahelyi balesetek következtében és több
mint 3 millió munkavállaló szenved három munkanapnál hosszabb hiányzást indokoló súlyos
munkahelyi balesetet.
 A munkavállalók 24,2 %-a gondolja, hogy egészsége és testi épsége a munkahelyén
veszélyben van, és 25 %-a nyilatkozott arról, hogy a munka leginkább negatívan befolyásolja
az egészségét.
Figyelemre méltó a dokumentum következő megállapítása is:
”A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén hozott politikai intézkedések – ideértve a
szabályozást – gazdasági és társadalmi előnyei, hogy bizonyítottan pozitív hatással vannak a
növekedésre és a termelékenységre, valamint hozzájárulnak a balesetek és a súlyos betegségek
előfordulásának csökkentéséhez. Ugyanakkor a konkrét cselekvéskor kellően figyelembe kell venni a
vállalatokat terhelő költségeket”.
A stratégia az aktuális helyzet felmérése után a 3. fejezetében meghatározta a következő időszak fő
kihívásait, ezek:
1. Tagállamok végrehajtási eredményeinek javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására, annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony és valós kockázat megelőzési intézkedések alkalmazására
2. Foglakozásból eredő megbetegedések megelőzésének javítása, a meglevő, új és újonnan
felmerülő kockázatok kezelése révén
3. Demográfiai változások kezelése
A Bizottság a három kihívás holisztikus és több területet érintő megválaszolásához egy sor, a
tagállamokkal, a szociális partnerekkel és más érdekeltekkel együttműködve kifejlesztendő és
végrehajtandó cselekvést javasol, amelyeket hét alapvető stratégiai célkitűzés mellé rendel.
A stratégia alapvető célkitűzései és hozzájuk rendelt cselekvések a következők, zárójelben azok a
szervezetek, amelyek részt vesznek a megvalósításban:
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1. A nemzeti stratégiák további konszolidációja




a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos nemzeti stratégiák
felülvizsgálata az új európai stratégia fényében (a tagállamok a megfelelő érintettekkel –
beleértve a szociális partnereket – konzultálva)
a nemzeti munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégia kereteit
tartalmazó adatbázis létrehozása (a Bizottság az EU-OSHA-val együttműködésben);
a nemzeti stratégiáért felelős kapcsolattartó pontok kinevezése (tagállamok), amelyek
rendszeresen találkoznak a bevált gyakorlatok feltérképezése és cseréje céljából (Bizottság,
EU-OSHA, ACSH és SLIC).

2. A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak való megfelelés
megkönnyítése, különösen a mikro- és kisvállalkozások esetében






pénzügyi és technikai segítségnyújtás az OiRA és más informatikai eszközök tagállamokban
történő alkalmazásához, a prioritást élvező ágazatokra összpontosítva a tagállamok, az
Európai Szociális Alap (ESZA) és az EU-OSHA támogatásával;
útmutatók összeállítása és a bevált gyakorlatok azonosítása, figyelembe véve a kis- és
középvállalkozások specifikus adottságait és feltételeit, különös tekintettel a
mikrovállalkozásokra (a Bizottság és az EU-OSHA);
a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése, a vállalkozó-beszállító-vásárló lánc révén a
nagyvállalatok bevonása a kis- és középvállalkozások támogatásába a munkahelyi biztonság
és egészségvédelem javítása érdekében (a Bizottság, együttműködésben a tagállamokkal és
az ACSH-vel);
további figyelemfelkeltő kampányok folytatása (a Bizottság, együttműködésben a
tagállamokkal és az EU-OSHA-val).

3. A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok jobb tagállami
érvényesítése érdekében:





a munkaügyi felügyelőségek erőforrásainak feltérképezése és a fő feladatuk elvégzésére –
vagyis a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályozás
érvényesítésére – irányuló kapacitásuk felmérése (SLIC);
a munkaügyi felügyelők csere-/képzési programjának értékelése, és annak vizsgálata, hogy
miként lehet a SLIC keretén belül létező együttműködési eszközöket továbbfejleszteni,
figyelembe véve a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén jelentkező új kihívásokat
(a Bizottság, a SLIC-kel együttműködve); valamint
a tagállamok által kiszabott szankciók és közigazgatási bírságok hatékonyságának felmérése,
valamint egyéb „puha érvényesítési” intézkedések és a megfelelés nyomon követésében
alkalmazott nem hagyományos módszerek azonosítása (Bizottság, a tagállamokkal
együttműködve a SLIC-en és az ACSH-n keresztül).

4. A meglévő jogszabályok egyszerűsítése



a lehetséges egyszerűsítések azonosítása és/vagy az adminisztratív terhek csökkentése a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok értékelése részeként,
valamint az érdekeltekkel folytatott nyilvános vita ösztönzése (a Bizottság és az ACSH);
a tagállamok ösztönzése arra, hogy azonosítsák a nemzeti szabályzáson és a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok átültetésén keresztül létrehozott
specifikus szabályozási terhek forrásait, és elemezzék a nemzeti végrehajtási jelentéseket a
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bevált gyakorlatok azonosítása és az információcsere ösztönzése céljából (a tagállamok a
Bizottsággal együttműködésben); valamint
a mikrovállalkozások helyzetének felmérése az alacsony kockázattal rendelkező ágazatokban,
továbbá annak megfontolása, hogy miként egyszerűsíthető a kockázatértékelés végrehajtása,
beleértve a dokumentációt (a Bizottság).

5. A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő kockázatok, valamint a munkavégzéssel
kapcsolatos és foglalkozásból eredő megbetegedések kezelése








a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakemberek és tudományos
szakértők hálózatának létrehozása, valamint egy független tudományos konzultációs bizottság
felállításának szüksége, mely ajánlásokat megfogalmazva venne részt a Bizottság
munkájában (a Bizottság);
támogatás az Európai Kockázatfigyelő Központ megállapításainak az érintett szereplők
körében való terjesztéséhez (a Bizottság az EU-OSHA-val együttműködésben);
a bevált gyakorlatok azonosításának és cseréjének ösztönzése a következő területen: a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó feltételek javítása egyes sajátos
munkavállalói csoportokat tekintve, mint pl. az idősebb dolgozók, a tapasztalat nélküli fiatal
munkavállalók (beleértve a különféle ideiglenes szerződések keretében alkalmazottakat),
szakmai gyakorlatok, a fogyatékos munkavállalók, valamint a nők
(EU-OSHA);
rehabilitációs és reintegrációs intézkedések ösztönzése az Európai Parlament idősebb
munkavállalókkal foglalkozó kísérleti projektje és a 2016-17-es Egészséges munkahelyért
kampány eredményeinek végrehajtásával (a Bizottság az EU-OSHA-val együttműködésben;
a munkahelyi mentális egészségügyi problémák megelőzésével kapcsolatos bevált
gyakorlatok azonosítása és terjesztése (EU-OSHA).

6. Statisztikai adatgyűjtés javítása és információs bázis kialakítása








a munkabalesetek európai statisztikája (ESAW) adatgyűjtés keretében a tagállamok által a
munkahelyi balesetekről közvetített adatok minőségének értékelése a lefedettség,
megbízhatóság, összehasonlíthatóság és időszerűség javítása céljából (a Bizottság és az
illetékes nemzeti hatóságok);
2016 végéig különböző lehetőségek megvizsgálása arra vonatkozóan, hogy hogyan javítható
a foglalkozásból eredő megbetegedésekre vonatkozó uniós szintű adatok elérhetősége és
összehasonlíthatósága, valamint az egyszerűsített adatátvitel megoldhatóságának felmérése
(a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok);
eszmecsere indítása az ACSH-n belül, nemzeti szakértők támogatásával annak érdekében,
hogy ajánlásokat tegyenek a munkahelyi veszélyeknek való kitettségekre vonatkozó közös
adatbázis létrehozására (a Bizottság, az ACSH és a nemzeti szakértők);
a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a felmerülő költségekre és a keletkező
haszonra vonatkozó információk javítását célzó lehetőségek vizsgálata 2016 előtt; valamint
az Unió 2014–2020 közötti stratégai keretének végrehajtását nyomon-követő eszköz
kifejlesztése, ideértve a szakpolitikai- és teljesítménymutatókat, a 2009-es stratégiai
eredménytáblát alapul véve (a Bizottság és az ACSH).
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7. Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések kezelésében és a nemzetközi szervezetekben való
részvétel








a tagjelölt államoknak a csatlakozási tárgyalások 19. fejezetére vonatkozó, valamint a
stabilizációs és társulási megállapodásban részt vevő, potenciális tagjelölt országok
támogatásának folytatása a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
jogszabályaik uniós joggal történő harmonizációját célzó erőfeszítések terén (a Bizottság);
a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos együttműködés erősítése,
különösen az ILO-val, de ugyanúgy a WHO-val és az OECD-vel is (a Bizottság);
az ILO-val kötött egyetértési megállapodás felülvizsgálatának elindítása a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos szakpolitikának való jobb megfelelés
érdekében (a Bizottság);
az uniós szabadkereskedelmi és befektetési megállapodások fenntartható fejlődéssel
foglalkozó fejezetének a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a
munkakörülmények tekintetében történő végrehajtásának elősegítése (a Bizottság);
a globális ellátási láncban a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
hiányosságok kezelése az ILO-val közösen, valamint a G20-ak biztonságosabb
munkahelyekre irányuló kezdeményezéseinek támogatása (a Bizottság);
a stratégiai partnerekkel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén folytatott
együttműködés és párbeszéd erősítése (a Bizottság).

A közlemény 5. fejezetében részletesen leírja azokat az uniós eszközöket, amelyek a stratégia
megvalósítását segítik: jogalkotás, uniós források, szociális párbeszéd, kommunikáció és tájékoztatás,
más szakpolitikai területekkel megvalósuló szinergiák.
A stratégia végrehajtására vonatkozó információk a közlemény 6. fejezetben találhatók, a közlemény
kinyilvánítja, hogy a megvalósítás csak a nemzeti hatóságok és a szociális partnerek aktív
együttműködésével valósulhat meg.
Ezért a Bizottság a megfelelő fórumokon keresztül nyílt vitát fog folytatni a kulcsszereplőkkel a jelen
közleményben foglalt nézetekről és javaslatokról, és adott esetben bevonja őket a végrehajtási
intézkedésekbe. Az uniós intézmények, a szociális partnerek, a szakbizottságok – mint pl. az ACSH
és a SLIC–, az EU-OSHA véleményei kiemelt figyelmet kapnak.
Ez a stratégiai keret a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós vívmányok
(acquis) utólagos értékelésének eredményei és a végrehajtásban elért előrehaladás tükrében 2016ban felülvizsgálatra kerül.
A Bizottság biztosítani fogja a stratégiai keret végrehajtásának nyomon követését, amennyiben
használni fogja a meglévő fórumokat, és munkáját az uniós intézmények és minden érdekelt fél teljes
körű bevonásával végzi.
(A COM 2014 (332) végleges közlemény teljes szövege jelen tanulmány 2.1 mellékletében
található.)
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5.2 AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSRA ÉS ELEMZÉSRE SZÁNT ORSZÁGOK KIVÁLASZTÁSÁNAK
INDOKOLÁSA
Csehország, Szlovákia és Lengyelország földrajzi adottságai és gazdasági fejlettsége hasonlóak,
az egy főre eső GDP-ben sincs jelentős eltérés. A közelmúlt során végbement társadalmi és
gazdasági átalakulások hasonló kihívásokat jelentettek a foglalkoztatás terén a visegrádi négyek
országainak, ezért indokoltnak tartottuk a munkavédelemre vonatkozó stratégiájuk megismerését.
Franciaország egyik alapító tagja az Európai Uniónak, méretében, népességében és a
foglalkoztatottak számában is hatszorosa Magyarországénak. Fejlett a mezőgazdasága és az ipara
is. Már 10 éve is volt munkavédelmi stratégiájuk, két tervezési ciklust lezártak, jelenleg készül a
legújabb tervük. A munkavédelem terén a stratégiai tervezésben és végrehajtásában a hazainál
nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, ezért került be kiválasztott országok közé.
Nagy-Britannia rendelkezik a világon az egyik legjobban összesített egészségvédelmi és biztonsági
statisztikával,
így
a
munkavédelemre
vonatkozó
stratégiai
tervezésük
az
egyik
legmegalapozottabbnak tekinthető, tervezésük elemzését feltétlenül indokoltnak tartottuk.
A német gazdaság fejlettsége, stabilitása példaértékű számunkra. A termelés megszervezésére
jellemző a német precizitás, mely a technológiai fejlesztésekre, munkakörülmények kialakítására is
hatással van. A munkaszervezés részeként tekintik a munkavédelem megszervezését, stratégiai
szintű tervezésük is példaértékű lehet számunkra.
Ausztria népessége megközelíti hazánkét. Ipari ország, de sokoldalú mezőgazdasággal is
rendelkezik, az erdőgazdálkodás és különösen a veszélyes fakitermelés fontos szerepet játszik az
ország gazdasági életében.
Közös történelmi múltunk miatt és szomszédos országként
megkerülhetetlen a Tanulmány szempontjából.
Belgium népességét tekintve hasonló Magyarországéhoz, fejlett ipari ország. Belgium volt a
kontinentális Európa első országa, ahol lezajlott az ipari forradalom az 1800-as évek elején.
Munkavédelem szempontjából a legjelentősebb kockázatok ebben az ágazatban jelentkeznek, a
baleseti veszélyforrások és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett lépések
tanulmányozása példaértékű modellként szolgálhat mindeni számára.
Dánia területét, népességét tekintve fele csak a Magyarországénak, de a munkavédelem területén
külön kutató intézet működik. A munkavédelmi hatóság a munkaerőpiaci partnerekkel
együttműködésben előírások és utasítások előkészítésével is foglalkozik. Nagy hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a döntésekbe a munka világának minden szereplője bevonásra kerüljön. Jelentős
szerepe van az állami irányításban, a munkavédelemben a hatóságnak (200 fő a központban, 550 fő
a felügyeleti szerveknél). A dánok a munkavédelem fontos, megkerülhetetlen tényezőjének tekintik,
hogy mindig legyen Nemzeti Munkavédelmi Stratégiájuk. A 2012 - 2020 időszakra szóló
munkavédelmi stratégiájukat a parlament fogadta el széles konszenzussal, így létjogosultsága nem
kérdőjelezhető meg, tanulmányozásra alkalmasnak ítéljük.
Írország gazdasága ipari-, agrár-ország. Az elmúlt évtizedben tapasztalt gazdasági növekedése a
legnagyobb dinamizmust mutatta az Európai Unióban A kulcsrakész ipari parkok, támogatások,
ösztönzők segítségével kezdetben a munkaerő-intenzív iparágakat sikerült az országba vonzani,
majd a hatvanas évektől egyre inkább a modern, high-tech nagyvállalatok betelepülése volt jellemző.
A kilencvenes években, átlagfeletti-dinamikájú éves GDP-növekedéssel elvezetett egészen a „kelta
tigris” cím kiérdemléséig, mely arra utal, hogy az ír gazdaság gyors iramú fejlődése csakis a
délkelet-ázsiai kistigrisek növekedéséhez fogható. A 2001 világgazdasági recessziója óta
napjainkban az ír gazdaság növekedése is lassuló tendenciát mutat és hasonló kihívásokkal terhelt
munkavédelem terén, mint a gazdasági válsággal sújtott Magyarország. Fontos lehet számunkra,
hogy a munkakörülmények javítására milyen eszközöket használnak fel, azoknak milyen a
támogatottságuk.
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5.3 AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSRA ÉS ELEMZÉSRE SZÁNT ORSZÁGOK STRATÉGIÁINAK
BEMUTATÁSA
5.3.1

Csehország – Cseh Köztársaság

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.1.1

2

78 866 km
10 521 000 fő
3
5,9%
3 793 000 fő

A cseh munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

Cseh Köztársaságban a munkahelyi biztonság, egészségvédelem és jó közérzet ügye elsősorban a
Munkaügyi és Szociális Minisztérium hatáskörébe tartozik. Ennek a minisztériumnak a feladata a
szociális partnerekkel és a Cseh Köztársaság Egészségügyi Minisztériumával folytatott párbeszéd
fenntartása is. Kisebb mértékben még a Cseh Bányászati Hivatal és a Nukleáris Biztonsági Állami
Hivatal is felelős a témáért.
A munkaügyi ellenőrzéssel foglalkozó Állami Munkaügyi Felügyelőség és regionális felügyelőségei
érvényesítik a munkahelyi biztonsággal és feltételekkel kapcsolatos követelményeket. A Cseh
Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának részét képező Munkahelyi Egészségvédelemért Felelős
Állami Hivatal felel a munkahelyi egészségügyi normák betartásáért. A Cseh Bányászati Hivatal
szerez érvényt a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi normáknak a bányaiparban, illetve
robbanóanyagok használata esetén. A Nukleáris Biztonsági Állami Hivatal felelős az ionizáló
sugárzással kapcsolatos szabályozásért.
A kormány 2003. szeptember 3-án kelt, 858. számú rendelete alapján felállította az Egészségvédelmi
és Biztonsági Kormányzati Tanácsát (a továbbiakban „Kormányzati Tanács”), amely a Cseh
Köztársaság kormányának állandó tanácsadó testülete munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
ügyekben. A Tanács elnöke a Munkaügyi és Szociális Miniszter.
Tekintettel a magas költségekre, az üzemi balesetek, munkahelyi megbetegedések és egyéb
munkahelyi egészségkárosító hatások okozta pótolhatatlan veszteségek emberéletben és egészségi
állapotban egyaránt, valamint az ezekből következő negatív társadalmi hatások miatt, amelyek
jelentős emberi és anyagi veszteségeket okoznak, elfogadták a Nemzeti Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Politikát (a továbbiakban „Nemzeti MEB Politika”), amely a jelenlegi
helyzet fejlesztését célzó intézkedés-rendszer csomag. (Teljes szövege a mellékletben olvasható)

3

Forrás: http://hu.tradingeconomics.com/
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A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika 10 fő célkitűzése:
1. Foglalkozási kockázatok megelőzése
2. Meghatározott csoportok védelme (kiskorúak, időskorúak, fogyatékkal élők…)
3. A munkával kapcsolatos egészségkárosodásokból következő károk csökkentése, vagy teljes
megszűntetése (teljes rehabilitáció lehetőségei)
4. Oktatás és képzés (tantervbe való bevonás, szakmai képzések fejlesztése)
5. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások (fókuszálása a létező, új és potenciális kockázatokra, a
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására)
6. Információ- és tanácsadás (kis- és középvállalkozások a fókuszban)
7. Figyelemfelkeltés és népszerűsítés (kampányok, díjazások…)
8. Az országos ellenőrző hatóságok tevékenysége.
9. A hatóságok, intézmények, társadalmi partnerek és szakértők együttműködése.
Az együttműködés fő színtere a Cseh Köztársaság kormányának tanácsadó testülete – a
Kormányzati Tanács és a különálló állandó bizottságok és munkacsoportok, folyamatos
párbeszédet folytatva a tripartit szervezet tanácsadó testületén belül.
10. Külföldi és nemzetközi együttműködés - Aktív együttműködés az Európai Unióval, EU
tagállamokkal, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel és az Egészségügyi Világszervezettel, a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.
A fentebb említett prioritások részletes leírását és a célok megfogalmazását a mellékletben található
Politika teljes szövege tartalmazza (2.2. sz. melléklet)
A Nemzeti MEB Politika a legfelsőbb végrehajtó hatóságok akaratát testesíti meg, melyhez kétéves
ún. Nemzeti Cselekvési Programokat rendelnek.
A Programok a Politikában keretként
megfogalmazott prioritások iránymutatása alapján kerül kidolgozásra.
A 2015-2016 Nemzeti Cselekvési Program hét prioritást és 17 intézkedést határoz meg, melyekhez
felelőst, közreműködőket és határidőt rendel. A 2015-2016-os évre kidolgozott NEMZETI
PROGRAM kulcsfontosságú prioritásai:
I. Prioritás - Funkcionális baleset-biztosítási rendszer bevezetése
1. A baleset-biztosítási rendszer jogi szabályozásának előkészítésének megfigyelése, annak
előkészítésében való részvétel, eközben a megelőzés, rehabilitáció és az ehhez kapcsolódó
motivációs eszközök alkalmazásának promóciója, az MEB minőségének fejlesztése érdekében.
II. Prioritás – MEB rendszer finanszírozása
2. A Kormányzati Tanácson belül a Nemzeti Munka- és Egészségvédelmi Irányelvek tervezete
aktualizálásának elkészítése, megvitatása, beleértve a megvalósítás finanszírozását is.
3. Az Európai Szociális Alap 2014-2020-as programozási időszakára való előkészület során, a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése a Foglalkoztatási operatív programba, a
Kutatási Fejlesztési és Oktatási operatív programba, kiemelt figyelemmel a munkahelyi
egészség-károsító tényezők megelőzésére, rehabilitációjára.
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III. Prioritás – Foglalkozási Kockázat-megelőzés
4. Jogi szabályozás tervezet megfogalmazása és bemutatása az olyan műszaki berendezések
biztonságának növelése érdekében, melyek megnövekedett veszélyt jelenthetnek az életre és
egészségre.
5. Jogi szabályozás tervezet megfogalmazása és bemutatása az építőiparban használatos olyan
gépek operátorainak különleges képesítésének biztosítására, mely gépek megnövekedett
veszélyt jelenthetnek az alkalmazottak életére és egészségére.
6. A foglalkozási megbetegedések listájának aktualizálásáról tervezet elkészítése.
IV. Prioritás – Gyermekek, kisiskolások, diákok biztonsága, egészségvédelme
7. Jogi szabályozás tervezetének elkészítése a gyermekek, kisiskolások és diákok biztonsága és
egészségvédelme biztosítása érdekében, iskolákban, oktatási intézményekben.
8. Jogi szabályozás tervezetének elkészítése egyetemi hallgatók biztonsága, egészségvédelme
érdekében, beleértve a tanulmányaik közben keletkezett sérülések nyilvántartását,
dokumentációját.
V. Prioritás – Munkahelyi sérülések és foglalkozási megbetegedések utáni rehabilitáció
9. A baleset-biztosítás jogi szabályozásának tervezetének elkészítése közben, megfigyeli a
munkahelyi balesetet szenvedett, foglalkozás körében megbetegedett személyek mindent
magába foglaló rehabilitációjának rendszerszerű megoldásának alkalmazását, a foglalkozási
egészség-károsodás szociális és gazdasági következményeinek csökkentése, és a munkába
való mielőbbi visszatérés érdekében.
VI. Prioritás –MEB szakemberek oktatása
10. Szakképesítések létrehozásával, új
szakképesítések felülvizsgálatával,

szakképesítések

kialakításával

vagy

létező

MEB

11. Folytatni a képesített személyek továbbképzéséhez szükséges módszerek, technikák,
tananyagok elkészítését.
12. Az MEB témájú felnőttképzés létező szintjeinek, módszereinek, formáinak kiértékelése a Cseh
Köztársaságban.
VII. Prioritás – Kutatás és fejlesztés
13. A kutatás-finanszírozó rendszer új alapokra helyezése, közvetlenül az egyes részlegeken, azért,
hogy minden részlegnek közvetlen hatása lehessen a kutatási feladatokra, a kutatási-fejlesztési
projektek fejlődésére, belefoglalva a legmagasabb kvalitatív eredményeket adó kiértékelési
mutatókat.
14. Az MEB kutatás-fejlesztés prioritásainak aktualizálása, a 2014-2020-as EU MEB stratégiai
keretrendszerével kapcsolatos kulcsfontosságú célokkal és feladatokkal kapcsolatosan. Ezen
prioritások megvitatása az MEB Kormányzati Tanácson belül, specifikus intézkedések ajánlása
azok bevezetése érdekében.
15. További MEB kutatás a nanoanyagokkal való munka során – állami egészségügyi
felülvizsgálatok részeként nanoanyagokkal végzett munka megfigyelése, nanoanyagoknak való
kitettség egészségügyi hatásainak kutatása, kitettség mérésének, becslésének fejlesztése,
megelőzési eszközök (PPE) fejlesztése.
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16. Váz és izomrendszeri betegségek további kutatása, kiemelt figyelem a munkahellyel
kapcsolatos deréktáji gerincoszlopot érintő megbetegedésekre, teher-mozgatás módszereinek
és ergonomikus megelőző-eszközöknek a felülvizsgálata.
17. Foglalkozási, pszichológiai normák kifejlesztése az idősebb lakosságra vonatkozólag,
munkavégző képesség értékelésének figyelembe vételével.
A már folyamatosan bevezetett intézkedések:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások
18. Az egész életen át tartó tanulás rendszerében, oktatási intézményekkel együttműködve, a már
létező képzési kurzusok és szemináriumok további fejlesztése érdekében, a foglalkozásegészségügyi szolgáltatást nyújtók és kisiskolások és diákok jövőbeli foglalkozásához
szükséges fittségi felmérésével foglalkozó egészségügyi szolgáltatást nyújtók képesítettségének
fejlesztése.
19. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó általános orvos, gyermek- és ifjúsági orvos
képesítéssel rendelkezőknek adott ajánlások bizonyos, oklevelet adó, legalább 150 órás
foglakozás-egészségügyi képzéseken való részvételre.
20. A foglakozás-egészségügyi posztgraduális tanulmányok alapág fenntartása (EU országokban 4
éves képzés), foglalkozás-egészségügyi képzési program, mint szak létrehozása, mihelyt
lehetséges.
Közvélemény figyelmének felkeltése az MEB-bel kapcsolatosan
21. Felügyelő és felülvizsgáló szervek megelőző programjai által, mint pl. a „Biztonságos
Vállalkozás”, „Biztonságos város”, „Biztonságos Iskola”, „Egészséget népszerűsítő Vállalkozás”,
„Arany Permon” – melyek segítik az MEB minőségének javulását, a munkakörülmények
javulását, illetve e programok Európa-szerte való promóciója.
22. Egységes MEB terminológiák megfogalmazása MEB Enciklopédia formájában, külön
figyelemmel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Ügynökség tevékenységeire
(„OSH Wiki” nevű projekt), más érdekelt felekkel együttműködve.
23. Egy olyan gyakorlati eszköz tervezetének publikálása, mely az üzleti életben részt vevő
természetes és jogi személyek figyelmét felhívja az MEB-bel kapcsolatos témákra, beleértve a
különleges műszaki berendezések kérdését is.
Nemzetközi együttműködés
24. Részvétel az Európai MEB-re fókuszáló információs és felügyeleti kampányokban, szoros
együttműködés az egyes részlegekkel, szociális partnerekkel, mint pl. Európai kampány a
munkahelyi kockázatértékelésről, vagy a munkahelyi egészséget népszerűsítő európai hálózat,
illetve olyan nemzeti kampányok koordinálása, melyek a munkavállalók egészségére
fókuszálnak.
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5.3.1.2

A cseh stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

Az új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági keretstratégia kidolgozása során nagy hangsúlyt
helyeztek az EU „A munka minőségének és termelőképességének fejlesztése: Az EU munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági stratégiája a 2007-2012-es időszakra” című globális koncepciójának
felhasználására (a továbbiakban „EU MEB Stratégia”).
A 2015-2016-os időszakra az MEB Nemzeti Cselekvési Program megfelel „az Európai Unió
munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájának“ azon
elvárásának, mely szerint az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy építsék be az EU
MEB elsődleges fontosságú céljait nemzeti célrendszerükbe.
A lényegesebb hasonlóságok / átfedések a két stratégiában megfogalmazott célok tekintetében (lásd
táblázat):
EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
cseh Nemzeti Politika és Program

A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.

Politika 3. és 6. célkitűzése

A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

Politika 1. célkitűzése
Program III. prioritása

A demográfiai változás kezelése.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő
kockázatok,
valamint
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
és
foglalkozásból
eredő
megbetegedések kezelése.
Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

Politika 2. célkitűzése
Program V. prioritása

Politika 10. célkitűzése
Program – Nemzetközi együttműködés
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5.3.2

Lengyelország – Lengyel Köztársaság

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.2.1

2

312 679 km
38 484 000 fő
7,9%
15 837 000 fő

A lengyel munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

Lengyelországban a biztonságos és egészséges munkahelyi feltételekhez való jogot biztosító
alapjogszabály a Lengyel Köztársaság alkotmánya. Ezen jog érvényesítésének módját a munka
törvénykönyve határozza meg. A törvénykönyvben a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén az alaprendelkezések a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozóan a X.
szakaszban, a nők munkahelyi védelmére vonatkozóan a VIII. szakaszban, a fiatalok munkahelyi
védelmére vonatkozóan pedig a IX. szakaszban találhatók. A munkahelyi védelem szervezeti
rendszere országos szintű és szervezeti szintű rendszerre osztható.
Az előbbihez tartozik a parlament, a kormány és egyéb állami hivatalok, az állami felügyelő és
ellenőrző szervek, melyeknek különböző feladataik vannak. A felügyelő és ellenőrző szervek közé
tartozik a nemzeti munkaügyi felügyelőség, a nemzeti egészségügyi felügyelőség, a technikai
felügyelőség hivatala, a bíróságok és az államügyészi hivatal. A munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi szervezeti rendszeren belül fontos szerepet játszik a munkavédelmi tanács, mely a
Szejmhez (országgyűlés alsóháza) tartozik és a nemzeti munkaügyi felügyelőséget ellenőrzi (további
részletek a http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/en oldalon találhatók).
A Miniszterek Tanácsának 2013. július 16-i 126/2013. számú határozata a „Biztonság és
4
munkakörülmények fejlesztése" – 3. szakasz (2014-2016) Nemzeti Program létrehozására.
A program koordinátorának a Központi Munkavédelmi Intézet – Központi Kutató Intézet került
megbízásra, végrehajtásával pedig az intézet igazgatója, prof. Danuta Koradecka, Ph.D., D.Med.Sc.
(A Nemzeti Program teljes szövege a mellékletben olvasható).
A 3. szakasz „A biztonság és munkakörülmények fejlesztése” nemzeti program folytatása, a
Miniszterek Tanácsának 2007. július 3-i 117/2007. számú határozata alapján elfogadott 1. szakaszt
(végrehajtva 2008 és 2010 között), valamint a Miniszterek Tanácsának 2010. szeptember 21-i
154/2010. számú határozata alapján elfogadott 2. szakaszt (végrehajtva 2011 és 2013 között)
követően. Az 1. és 2. szakasz eredményeit pozitívan értékelte a Munkaügyi és Szociálpolitikai
Minisztérium és a Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium.
A fentebb leírtakból és a lengyel fókuszpont vezetőjével történt egyeztetés alapján kiderült,
hogy a lengyel kormány a 3 évre meghatározott nemzeti programjait tekinti az aktuális
munkavédelmi stratégiájának. A nemzeti program számos nemzetközi, Európai Uniós
dokumentumra épül, melyek között szerepel az EU aktuális stratégiája is.

4

Forrás: http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/en?_nfpb=true&_pageLabel=P26400121511406886174136
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Elvárás a programmal szemben, hogy a várakozások szerint:
 jelentős mértékben hozzá fog járulni a foglalkozási kockázatok csökkentéséhez,
 kedvezően fogja befolyásolni a munkában, jó egészségi állapotban eltöltött aktív évek
meghosszabbításának lehetőségeit,
 a program eredményeinek köszönhetően a fejlesztett biztonsági-, és egészségi körülmények a
munkahelyeken szintén csökkenthetik a szakmai ártalmak miatt az államra és a társadalomra
nehezedő terheket.
Az intézkedések különböző szinteken kerülnek végrehajtásra:


központi – a megfelelő minisztériumok koordinálásával; Pl.: a program bevezetésére irányuló
munka a közösség különböző részeiben (pl. kis- és középvállalkozások)



társadalmi – közösen végrehajtva szociális partnerekkel és a lengyel munkavédelmi rendszer
meghatározó intézményeivel; Pl.: a munkáltatók és munkavállalók kiválasztott csoportjainak
oktatása (különösen a magas kockázatú területekről) és szakemberek képzése



helyi – a vállalkozásokban és a meghatározott célcsoportokban végrehajtva; Pl.: a
munkakörülmények átalakítása a meghatározott munkavállalók szükségleteihez alkalmazkodó
munka, pl. életkorukból vagy munkaképtelenségből kifolyólag

A program hatása:


csökkenő szakmai ártalom a szakmai tevékenységek szélesebb körében,



magasabb munka és életminőség,



magasabb színvonalú biztonsági kultúra a munka és életkörülményekben,
következtében csökken a balesetek és a foglalkozási megbetegedések száma.

amely

Fő célkitűzés:
A program fő célkitűzése olyan innovatív technikai és szervezeti megoldások kifejlesztése, amelyek
alkalmazásával lehetővé válik a káros, veszélyes és nagy megterhelést jelentő munkakörökben
dolgozók számának, valamint az ezekkel kapcsolatos munkahelyi balesetek és foglalkozási
megbetegedések számának csökkentése, és az ebből eredő gazdasági és szociális veszteségeké
egyaránt.
Részletes célkitűzések:


lehetőségek biztosítása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) és az EU
direktíváinak megfelelő új stratégiai dokumentációkban meghatározott elvárások
teljesítésre,



a munkaképességek fejlesztését és megóvását célzó megoldások kifejlesztése és fejlesztése,
annak megelőzése érdekében, hogy kiszoruljanak a munkaerő piacról, különösen az idős
emberek,



a munkakörnyezeti szakmai ártalom, beleértve az új és felmerülő veszélyek megelőzését
és csökkentését célzó eljárások és eszközök kifejlesztését,
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a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak okaival és eredményeivel, valamint a
megelőző tevékenységek előnyeivel kapcsolatos ismeretek bővítése állami és vállalati
szinten,



biztonsági kultúra kialakítása és terjesztése munkahelyi biztonság és egészségvédelem
irányításával, egy korszerű képzési rendszer kialakításával és a társadalom
tájékoztatásával a teljes életciklusra vonatkozóan, gyermekkortól a nyugdíjazásig.

A közszolgálat intézmények feladatai:
1.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem színvonalának kialakítása.
2.
A munkakörnyezeti foglalkozási ártalom megelőzését és csökkentését célzó
eljárások és eszközök kifejlesztése.
3.
Gépek, készülékek, eszközök, egyéni és közös használatú védőfelszerelések
vizsgálati rendszerének kifejlesztése.
4.
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem oktatási, információs és terjesztési
rendszerének kifejlesztése.
Kutatási és fejlesztési feladatok:
1.

Működési képességek fejlesztése és megőrzése.

2.

Új technológiákkal és munkafolyamatokkal kapcsolatos új és felmerülő veszélyek.

3.

Nano-technika és tudomány, valamint új technológiák a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem területén.

4.

Biztonsági kultúra kialakítása.

A program végrehajtásával a következőket szeretnék elérni (legfontosabbak kiemelve):
1.
Munkahelyi ártalom megelőzését célzó tevékenységek növekvő hatékonysága,
figyelembe véve a munkaképesség szükségességét a megnövekedett aktív
dolgozó időszak tekintetében.
2.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányítás minőségének fejlődése,
figyelembe véve a kormenedzsmentet.
3.
Korszerű megközelítés biztosítása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén, ergonómiai témák megjelenítése a tanagyagokban minden szinten,
illetve szakértők kompetenciáinak fejlesztése.
4.
Szélesebb lehetőségek biztosítása lengyel egyéni védőfelszerelés gyártók
számára, valamint nagyobb biztonság nyújtása a felhasználók számára új,
fejlesztett termékek elérhetővé tételével.
5.
A törvényhozó és szabványosító munka folytatása a lengyel törvényekkel és
EU-s munkahelyi biztonság és egészségvédelmi szabályozásokkal
összhangban, valamint a megfelelő EU-s szabványok beillesztése a lengyel
munkahelyi biztonság és egészségvédelmi szabványok rendszerébe.
6.
Lengyelország aktív részvételének biztosítása európai és nemzetközi
kutatási együttműködésekben, valamint a már bevált gyakorlatok cseréje a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem és az ergonómia területén.
7.
Terjesztési és információs tevékenységek hatékonyságának fejlesztése a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén, beleértve a Munkahelyi
Biztonság és Egészségvédelmi Európai Ügynökség Nemzeti Kapcsolattartó
Pontja tevékenységeinek fejlesztését.
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A programot 17 tudományos intézet hajtja végre – egyetemek és kutatóintézetek, a Lengyel
Tudományos Akadémia, vállalatokkal, kormányzati és munkavédelmi szervekkel együttműködve.
A lengyel nemzeti program, mely egyben egy intézkedési program is több szempontból
hiányérzetet kelt. Már a program felépítése is hiányos. Az előző programok eredményei, a
programban megfogalmazott célok végrehajtási terve (felelősök, határidők…), a megvalósulás
nyomon követésének rendszere hiányolható a programból. A felelős szervezetek
beszámoltatási kötelezettségéről, a finanszírozási forrásokról szintén nincs információ a
dokumentumban.

5.3.2.2

A lengyel stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

A Nemzeti Program időintervalluma beleesik az EU aktuális stratégiájának (2014-2020) időszakába. A
Program utal az EU stratégiájára, mint egy vonatkozó dokumentumra.
A lényegesebb hasonlóságok / átfedések a két stratégiában megfogalmazott célok tekintetében (lásd
táblázat):
EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
2014-2016 lengyel Nemzeti Program

A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.
A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

A demográfiai változás kezelése.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő
kockázatok,
valamint
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
és
foglalkozásból
eredő
megbetegedések kezelése.

A törvényhozó és szabványosító munka
folytatása a lengyel törvényekkel és EU-s
munkahelyi biztonság és egészségvédelmi
szabályozásokkal összhangban, valamint a
megfelelő EU-s szabványok beillesztése a
lengyel
munkahelyi
biztonság
és
egészségvédelmi szabványok rendszerébe.

Egészségvédelmi
tanulmányok,
készültek a témában.

kutatások

E cél megvalósítása érdekében kihívásként
fogalmazzák meg az aktív dolgozói életkor
kiterjesztése, az új, nyugdíjakra és a
Társadalombiztosítási Alapból finanszírozott
rokkantsági ellátásokra vonatkozó 2012. május
5-i törvényben meghatározottak szerint.
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EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
2014-2016 lengyel Nemzeti Program

Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

Lengyelország aktív részvételének biztosítása
európai
és
nemzetközi
kutatási
együttműködésekben, valamint a már bevált
gyakorlatok cseréje a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem és az ergonómia területén.

Összegezve: A Programban a kis- és középvállalkozásokat kiemelt módon nem szólítják meg. A
kockázatok kezelésének, elemzésének egyszerűsítése, segítése sem része a programnak, ahogy
jogszabályi háttér ésszerűsítése sem jelenik meg a dokumentumban.
Azonban az európai szervezetekkel való együttműködés és a demográfiai változások kezelése ún.
kormenedzsment különös figyelmet kap a Nemzeti Programban.
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5.3.3

Szlovákia – Szlovák Köztársaság

2

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.3.1

49 036 km
5 397 000 fő
12,1%
2 392 000 fő

A szlovák munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

5

A nemzeti kormányzat hatáskörébe tartozó munkavédelmi feladatok végrehajtását a következő
szervek végzik:
 a szlovák Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium alá tartozó munkaügyi ellenőrző
szervek és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén működő felügyeleti szervek
 a szlovák Egészségügyi Minisztérium alá tartozó közegészségügyi szervek,
 a szlovák Gazdasági Minisztérium (MH SR) alá tartozó állami bányászati hatóság,
 a szlovák Közlekedési, Építőipari és Regionális Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
„MoTCRD SR”) alá tartozó közegészségügyi szervek,
 a szlovák Védelmi Minisztériumhoz (MD SR) alá tartozó felügyeleti szerv,
 a szlovák Belügyminisztériumhoz (MI SR) alá tartozó felügyeleti szerv,
 a szlovák Igazságügyi Minisztérium alá tartozó Büntetés-végrehajtási és Bírósági Őrgárda,
 a szlovák Pénzügyminisztérium (MF SR) Pénzügyi Igazgatósága alá tartozó felügyeleti szerv.
A Szlovák Munkahelyi Biztonsági, Egészségvédelmi és Tűzvédelmi Szövetség (a továbbiakban:
„Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség”) – a szociális partnerek nemzeti és regionális szintű
tevékenységének felhasználásával –, valamint médiaeszközök, szemináriumok és konferenciák is
népszerűsítik a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégiát.
„A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia 2020-ig a Szlovák
Köztársaságban és a stratégia végrehajtásának programja a 2013–2015-ös időszakban,
valamint távlatok 2020-ig” címmel kiadott stratégia (a továbbiakban: stratégia) egy rendhagyó
stratégia. Már a címe is utal arra, hogy az ún. hosszú távú prioritások és keretrendszer
megfogalmazása mellett a stratégia szerves része egy 3 éves végrehajtási program. Így egy
dokumentumban átláthatóan nyomon követhetőek a stratégia célok megvalósításához rendelt
intézkedések. (A stratégia teljes szövege a mellékletben olvasható)
A stratégia a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről való munkáltatói gondoskodás
tekintetében tervezett, a munkáltatóknak nyújtandó támogatás alapvető céljait és prioritásait, valamint
elsődleges feladatait határozza meg.
Külön kiemelésre került, hogy a stratégiát és különösen a végrehajtására vonatkozó programot
frissíteni kell a 2016–2020-as időszakra, figyelembe véve Szlovákia jövőbeli státusát és szükségleteit.

5

Forrás: http://www.ip.gov.sk
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A stratégia fő prioritásai:
1. prioritás:

A nyilvános tájékoztatás, a hírverés és a megelőzés kultúrájának javítása a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén.

2. prioritás: A személyi és tárgyi feltételek javítása a munkaügyi ellenőrző szervek és a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén működő más felügyeleti szervek munkájának
minősége és hatékonysága érdekében.
3. prioritás: A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való működésre jogosult
jogalanyok tevékenysége minőségének javítása
4. prioritás: Rendszerszintű megközelítés alkalmazása a munkahelyi
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések esetében.

biztonsággal

A stratégia végrehajtási részében megfogalmazásra került feladatokhoz
(minisztériumok) közreműködő szervezetek és határidők lettek hozzárendelve.

és

felelősök

Az alábbi témakörökben kerültek a kiemelt feladatokat megfogalmazásra:
A.) A nyilvános tájékoztatás, a hírverés és a megelőzés kultúrájának javítása a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén – 14 kiemelt feladat – Pl.:


Információk közzététele a médiában a veszélyes munkavégzéssel kapcsolatos
tendenciákról nemzeti és regionális szinten, továbbá tájékoztatás a foglalkozási
megbetegedések előfordulásáról és tendenciáiról Szlovákiában.



Célzott szaktanácsadás nyújtása munkáltatóknak és munkavállalóknak a munkahelyi
egészségi kockázatok megelőzése és a munkahelyi egészségvédelem témakörében,
különös hangsúlyt fektetve a kis- és középvállalkozásokra.



Szakosodott konferenciák és szakszemináriumok szervezése.



Szakmai kézikönyvek, tájékoztatók és reklámanyagok megjelentetése.



Hozzájárulás a szociális és jogi tudatosság növeléséhez a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem terén a „Nyílt napokon” keresztül.



A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre szakosodott weboldal létrehozása
és üzemeltetése.

B.) A személyi és tárgyi feltételek javítása a munkaügyi ellenőrző szervek és a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén működő más felügyeleti szervek működésének
minősége és hatékonysága érdekében – 3 kiemelt feladat – Pl.:


Az élethosszig tartó tanulás biztosítása, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
biztosítására irányuló jogszabályok és más előírások betartásának felügyeletét ellátó
állami alkalmazottak munkatevékenysége szakmai színvonalának és nyelvtudásának
javítása, valamint az e munkatevékenységhez szükséges szaktudás és készségek
elmélyítése.

C.) A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való működésre jogosult
szakértő jogalanyok tevékenysége minőségének javítása – 1 kiemelt feladat
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D.) Rendszerszintű
megközelítés
alkalmazása
a
munkahelyi
biztonsággal
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések esetében – 2 kiemelt feladat – Pl.:


és

A munkáltatók arra való ösztönzése, hogy független ellenőrzéssel önként
ellenőriztessék a munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyzetét cégüknél, és
ezáltal támogassák a „Biztonságos vállalkozás” programot és az „Egészséges
munkahelyek” kampányt.

E.) Együttműködés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén – 5 kiemelt
feladat – Pl.:


A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakértők bevonása a
nemzetközi együttműködésbe európai és nemzetközi intézmények szakértői
csoportjai, technikai bizottságai és projektjei keretében.



Tárgykörök és időrend kidolgozása és végrehajtása e stratégia végrehajtásához a
felelős és együttműködő intézmények szintjén. Szociális partnerek bevonása a fentiek
nemzeti, ágazati és vállalati szinten történő kidolgozásába.



A felügyeleti szervek és más intézmények együttműködésének javítása a hatékony
felügyelettel összefüggő információcsere terén.

F.) A kutatás és az oktatás fejlesztése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén és a kutatási eredmények alkalmazása – 5 kiemelt feladat – Pl.:


Hozzáférés biztosítása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén elért új
kutatási eredményekhez az érintett közigazgatási szervek és a szakértők lehető
legszélesebb köre, valamint a nagyközönség számára.



Az új technológiákra (például az újrafeldolgozásra, a nanotechnológiákra,
biotechnológiákra, a zöld energiára), a munka világában végbemenő változásokra és
a kockázati tényezők új kombinációira – köztük a demográfiai változásokra és a
produktív munkaerő elöregedésére, valamint a mentális egészségre a biztonsággal és
a biztonságossággal összefüggésben – irányuló kutatás előmozdítása.



A munkahelyi biztonság és egészségvédelem témakörének az iskolai oktatás
rendszerébe való mélyebb integrálása (a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
megvalósítása a diákok és hallgatók jövőbeli szakmai életében), a módszerek modern
elektronikus oktatási rendszerekkel párhuzamos alkalmazása, szabványosító
rendszerek, amelyek célja a munkaerő Unión belüli szabad mozgásának
megkönnyítése.

G.) A munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására irányuló jogszabályok – 2
kiemelt feladat – Pl.:


A munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására irányuló jogszabályok
frissítése az építőiparban, a fuvarozásban stb.

H.) Finanszírozás – 2 kiemelt feladat – Pl.:
Források elkülönítése az uniós strukturális
egészségvédelem területe számára.

alapokból

a

munkahelyi

biztonság

és
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Stratégia végrehajtásának ellenőrzése
A stratégia végrehajtását és prioritásainak teljesülését a Munkahelyi
Egészségvédelmi Koordinációs Bizottság félévente ellenőrzi és értékeli.

Biztonsági

és

A Bizottság a szlovák Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium tanácsadó testülete. A
Munkahelyi Biztonsági Koordinációs Bizottságot abból a célból hozták létre, hogy dolgozza ki és
hangolja össze a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a szlovák stratégiai célokat, és
értékelje a célok elérését szolgáló feladatok teljesülését.
Menete:
1. A vonatkozó stratégia végrehajtására irányuló program egyes feladatainak elvégzéséért
felelős tisztviselők és az együttműködő intézmények benyújtják a szlovák Munka-, Szociális
és Családügyi Minisztériumhoz a stratégia megvalósításával kapcsolatos információkat.
2. Ezt követően
Bizottságban.

az

információkat

megvitatják

a

Munkahelyi

Biztonsági

Koordinációs

3. A Munkahelyi Biztonsági Koordinációs Bizottság tagjai folyamatosan beszámolnak a stratégiai
feladatok végrehajtásáról.
Először 2014-ben, majd ezután évenként legkésőbb hat hónappal az értékelt naptári év végét
követően a szlovák kormány ülésén nyújtanak be tájékoztató beszámolót a stratégia végrehajtásáról.
Összefoglalva elmondható, hogy a szlovák stratégia egy komplex, egységes szerkezetű
stratégia, mely jól összeszedve és rendezetten tartalmazza a vonatkozó prioritásokat,
végrehajtási feladatokat, ellenőrzési, finanszírozási és fejlesztési folyamatokat, lehetőségeket.

5.3.3.2

A szlovák stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

A stratégiát az Európai Unió munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a 2020-ig tartó
időszakra érvényes stratégiájának ismert szándékaival, céljaival és jogi aktusaival összefüggésben
dolgozták ki.
A lényegesebb hasonlóságok / átfedések a két stratégiában megfogalmazott célok tekintetében (lásd
táblázat):
EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
2014-2016 lengyel Nemzeti Program

A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.

A munkavédelem jelenlegi szintjének megőrzése
érdekében új jogszabályokat kell elfogadni a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem
terén.
A
munkahelyi
biztonság
és
egészségvédelem biztosításához – a gyakori
változások elkerülése érdekében és azért, hogy
lehetővé tegyék a könnyebb tájékozódást és
javítsák a jogszabályok alkalmazását –
módosítani kell a törvényeket és más,
általánosan kötelező erejű jogszabályokat.
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EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
2014-2016 lengyel Nemzeti Program

A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.

Célzott szaktanácsadás nyújtása munkáltatóknak
és munkavállalóknak a munkahelyi egészségi
kockázatok megelőzése és a munkahelyi
egészségvédelem
témakörében,
különös
hangsúlyt
fektetve
a
kisés
középvállalkozásokra.

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

A
hatékony
munkahelyi
biztonság
és
egészségvédelem irányítása és megvalósítása,
és különösen a munkahelyi balesetek és
foglalkozási
megbetegedések
számának
csökkentése érdekében a munkáltatóknak
ismerniük kell a munkahelyükön felmerülő
kockázatokat; a nagyobb profit reményében nem
helyezhetik gazdasági érdekeiket a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem elé, illetve nem
utasíthatják a munkavállalókat túlórázásra
megfelelő pihenőidő nélkül. Meg kell állapítani a
fentiek miatt bekövetkező munkahelyi balesetek
és foglalkozási megbetegedések okát.

A demográfiai változás kezelése.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő
kockázatok,
valamint
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
és
foglalkozásból
eredő
megbetegedések kezelése.

Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

A munka világában végbemenő változásokra és
a kockázati tényezők új kombinációira – köztük a
demográfiai változásokra és a produktív
munkaerő elöregedésére, valamint a mentális
egészségre
a
biztonsággal
és
a
biztonságossággal összefüggésben – irányuló
kutatás előmozdítása.
Aktív részvétel az Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Ügynökség és a SLIC által
szervezett nemzetközi kampányokban és az
Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és
Egészségvédelmi Ügynökség által célzott egyéb
tevékenységekben,
és
e
tevékenységek
szervezése Szlovákiában.

A stratégia már konkrét intézkedések megfogalmazásával fedi le az EU stratégia iránymutatásait. Az
előző végrehajtási program objektív visszatekintő értékelése, hiányosságok célzott megfogalmazása
pedig hozzájárul a gyakorlati bevezetés akadályainak felismeréséhez, csökkentéséhez.
.
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5.3.4

Franciaország – Francia Köztársaság

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.4.1

2

640 679 km
65 931 000 fő
10,3%
27 299 000 fő

A francia munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

6

A munkahelyi kockázatok megelőzésének francia rendszere a következőképpen áll össze:


A Munkaügyi Minisztérium dolgozza ki és hajtja végre a francia munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi politikát és igazgatja a Munkakörülmények Végrehajtó Bizottságán
(Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT)) belül a szociális partnerek közti
együttműködést.
A COCT tagjai az állam képviselői, a munkáltatói szakmai szervezetek nemzeti szintű
képviselői, a szakszervezetek nemzeti szintű képviselői, a nemzeti társadalombiztosítási
szervezetek képviselői, a szakértésre és a megelőzésre szakosodott nemzeti szervezetek
képviselői, valamint más, magasan képzett szakemberek.



A társadalombiztosítási szervek szintén részt vesznek a kockázat-megelőzésben az üzemi
balesetek és a foglalkoztatási megbetegedések terén. Kizárólag a munkavállalói
hozzájárulásokból finanszírozva, a rendszert a szociális partnerek igazgatják. Támogatói a
Bérből és Fizetésből Élő Munkavállalók Nemzeti Egészségbiztosítási Alapja (Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)), valamint a Regionális
Egészségbiztosítási Alapok (Caisses Régionales d’Assurance Maladie).



A tudományos, operatív és orvosi szervek felelősek a munkahelyi kockázatok kezeléséért,
megelőzéséért, és az ezzel kapcsolatos tudatosság növeléséért. A fő szerv a Munkahelyi és
Környezeti Egészségvédelem Francia Ügynöksége (Agence Française de Sécurité
Sanitaire de l’Environnement et du Travail), amely részt vesz a munkahelyi kockázatok
megelőzésére vonatkozó ismeretek javításában. A Munkakörülmények Javításának
Nemzeti Ügynöksége (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail) cégeknek történő tanácsadással foglalkozik és a munkahelyi kockázat-megelőzés
operatív területén működik.

6

Forrás: http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/sante-et-securite-au-travail,301/plans-de-sante-autravail-pst,548/le-plan-de-sante-au-travail-2010,12475.html
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A munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó tisztviselők által nyújtott munkahelyi orvosi
szolgáltatások, amelyek szerepe kizárólagosan megelőző, és azt hivatottak biztosítani, hogy
a munkavállalók egészsége foglalkozásuk miatt ne romolhasson.

Franciaországban az első munkavédelmi stratégia (Munkahelyi Egészségterv, továbbiakban: Terv) a
2005-2009-es időszakot ölelte fel és célja a munkahelyi kockázatok megelőzésére vonatkozó
országos rendszer megreformálása volt.
A jelen tanulmányban tárgyalt francia Terv 2010-ben került elfogadásra (A terv teljes szövege a
mellékletben olvasható). Az új – harmadik – Terv kidolgozása jelen tanulmány készítésének idejében
zajlik, várhatóan 2015 végén kerül elfogadásra és a 2015-2019-es időszakra vonatkozik majd. A
tanulmány írásának idejében csak egy útmutatás volt elérhető a harmadik Tervhez kapcsolódóan,
amely útmutatás maga, illetve az ez alapján a közeljövőben elfogadásra kerülő Terv ennek
megfelelően sok változáson mehet keresztül a jóváhagyási folyamat végéig. A tanulmány
szempontjából így ez az útmutatás nem volt figyelembe vehető.
Mindebből következik, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiája abban az évben került elfogadásra,
ameddig a jelen tanulmányban bemutatásra kerülő francia Terv (2010-2014) szólt.
Annak ellenére, hogy a két stratégia időbeli átfedést nem mutat, Franciaország figyelembe vétele
megkerülhetetlennek tűnik jelen tanulmány szempontjából. Ennek két fő oka van:


a francia gazdaság világviszonylatban is meghatározó mérete/szerepe,



az előremutató, rendkívüli részletességgel megalkotott második Terv esetlegesen példaként
történő figyelembe vétele.

A második (2010-2014) Terv kidolgozási folyamata jelentős mértékben a részvételen alapult, hiszen
2009 nyara óta nemcsak a kormányzatot érinti, hanem a prevencióban részt vevő szervezeteket,
valamint a 2009 áprilisában létrehozott Munkakörülményeket Vizsgáló Tanácsban működő szociális
partnereket is. Az országos és helyi szinteken működő szociális partnerek ennek a közérdekű
politikának a kidolgozásában és megvalósításában is kiemelt szerepet játszanak.
A regionális különbözőségek figyelembevétele miatt a második Terv tartalmazott egy regionális
munkahelyi egészségtervet is, melyért - együttműködve a helyi prevenciós szereplőkkel - a regionális
igazgatóságok feleltek.
A Terv átláthatóan, egyértelműen tagolt: Tengelyekre, azon belül Célokra, azon belül pedig Akciókra
osztották fel.
Összesen:


3 Tengely



13 Cél



36 Akció található benne.

A Tengelyek fogalmazzák meg a Terv által érintett 3 legfőbb terület általános tartalmát. A Célok már
ennél konkrétabban bontják ki a Tengelyekben megfogalmazottakat. Az Akciók pedig még ennél is
konkrétabban írják le a megvalósítás módjait.
A Terv ennél fogva több-, mint a legtöbb EU tagállam által készített stratégia, hiszen a Tervben
egyesül az elvont célokat megfogalmazó stratégia és a célok megvalósítását leíró akcióterv /
ütemterv. A legtöbb EU tagállamban a stratégia és az akcióterv / ütemterv teljesen különválik
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egymástól nem csak oly módon, hogy különálló dokumentumokat képeznek, hanem más
időperiódusokat is ölelnek fel. A Terv esetében teljes az időbeni átfedés, hiszen egy és ugyanazon
dokumentumban egyesül a kettő. Egyéb országok akcióterveitől / ütemterveitől abban térnek el
csupán, hogy azokkal ellentétben, a Tervben konkrét befejezési dátumok nem szerepelnek az egyes
Akciók tekintetében.
A Terv 3 fő Tengelye:


A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK BŐVÍTÉSE



A
FOGLALKOZÁSI
TÁMOGATÁSA



A MUNKAHELYI KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS PREVENCIÓS
TÁMOGATÁSA
A
KÖZEPES-,
ÉS
KISVÁLLALKOZÁSOK,
MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KOCKÁZATOKRA

VONATKOZÓ

PREVENCIÓS

POLITIKA

INTÉZKEDÉSEK
VALAMINT
A

A Terv tekintetében az alábbiak követése megfontolásra javasolt:


A stratégia és az akcióterv / ütemterv egy dokumentumban történő egyesítése (figyelembe
véve azt a tényt, hogy az akcióterv / ütemterv módosításának igénye esetén az egész
dokumentum módosítása válik szükségessé, tehát bizonyos tekintetben rugalmatlanabb ez a
típusú bontás)



A dokumentum tagolása: „általános – konkrétabb – egészen konkrét” fokozatok



A Célok és az Akciók tekintetében a konkrét megvalósítást irányító szervek, az indikátorok, az
időbeni ütemezés és a megvalósítás lehetséges eszközeinek szerepeltetése



A Tervben megtalálható és a magyarországi stratégia készítése során megfontolásra javasolt
konkrét célok / akciók:
- Kutatási programok támogatása az egészséges munkakörnyezet érdekében (jelenleg is
több központi és regionális kutatóközponttal rendelkeznek)
- Kiemelt hangsúly helyezése a foglalkozási megbetegedésekre (nem csak a megelőzés,
hanem a figyelemmel kísérés, adatgyűjtés / kiértékelés tekintetében)
- A munkahelyi egészségvédelem bevezetése a különböző képzésekbe:
-

Középiskolák és szakmunkásképző intézmények
Mérnökök és menedzserek
Munkavállalók
Álláskeresők
Munkavédelmi ellenőrzést végzők képzései
Alap- és továbbképzések

- Kiemelt hangsúly helyezése a veszélyes anyagokkal történő munkavégzésre (különös
tekintettel a rákkeltőkre)
- Kiemelt hangsúly helyezése a váz- és izomrendszeri betegségekre
- Kiemelt hangsúly helyezése az újonnan megjelenő kockázatokra (nanotechnológia,
biológiai kockázatok)
- Különálló Akciók megalkotása az exponált szektorokra, pl.:
-

Építőipar
Mezőgazdaság és erdészet
Közlekedéshez köthető foglalkozási ágak
Betegápolás
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- Kiemelt hangsúly helyezése azokra a helyzetekre, amikor egyszerre több vállalkozás
működik ugyanazon munkaterületen (ezt különálló Célként kezelik)
- Különálló Célként szerepel a munkaügyi felügyelőség fejlesztése és modernizációs terve
Elsősorban a Tervben meghatározott indikátorokra támaszkodva a Terv kiértékelése folyamatosan
megtörtént és ezt követően tájékoztatókat tartottak a Terv eredményeiről.
Annak érdekében, hogy a Terv évenkénti nyomon követése és irányának meghatározása biztosítva
legyen, egy országos irányító bizottság jött létre.
A bizottság elnöke a munkaügyi főigazgató vagy képviselője. Ő hívta össze az akcióban résztvevőket
és a terv finanszírozóit, a vezetőséget és az operatív közreműködőket.
A monitoring mutatók és az éves költségvetési tételek lehetővé teszik a Tervben lefektetett akciók
nyomon követését. A második munkahelyi egészségterv és második regionális munkahelyi
egészségterv akcióiról szerzett információk alapján változtatások javasolhatók és meghatározhatók az
éves prioritások.
Az irányítóbizottságban egy technikai munkacsoport feladata a terv éves előrehaladási állapotának
meghatározása az indikátorok és az összegyűjtött információk összegzése révén.
A technikai munkacsoportot a célfeladatok irányító szervek képviselői alkotják, és felelősek a
munkahelyi egészségterv akcióinak éves nyomon követéséért.
A Munkaügyi Főigazgatóság egyik csoportja biztosítja a második munkahelyi egészségterv akcióinak
évenkénti összegzését. A csoportot a területi koordinációs feladatokért felelős képviselők, a
munkahelyi egészség, biztonság és munkahelyi körülmények felelősei és munkafelügyelők alkotják.
A munkahelyi egészségterv 2010-2014 végső értékelése a Munkaügyi Főigazgatóság hatáskörébe
tartozott. Pályáztatás révén külső szolgáltatókat is felkérhettek erre a feladatra.
Két értékelés volt előirányozva: az egyik 2012 végén, a másik 2014-ben, a tervidőszak végén.
Az értékelésekről szóló összegző beszámoló az illetékes miniszterekhez és a munkahelyi
egészségterv nyomon követési bizottságához kerül.

5.3.4.2

A francia stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

Annak ellenére, hogy a 2010-2014 francia stratégia időben megelőzte az EU 2014-2020 stratégiáját,
több ponton tapasztalható átfedés a kettő között, vagyis a francia stratégia megalkotói már négy évvel
a jelenlegi EU stratégia megalkotása előtt hivatalos formában vetettek fel olyan problémákat,
melyekkel az EU stratégiája csak most foglakozik.
A francia Terv az EU stratégiához hasonlóan megnevezi a legfőbb kihívásokat, valamint célokat.
A lényegesebb hasonlóságok / átfedések a két stratégiában megfogalmazott kihívások / célok
tekintetében (lásd táblázat):
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Főbb kihívások / célok
EU 2014-2020 stratégia
A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.

2010-2014 francia Terv

Támogatni
a
vállalatok
prevenciós
tevékenységeit, különös figyelmet fordítva az 50nél kevesebb főt foglalkoztató vállalatokra.

A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.
Hatékonyabb prevenciós politika megvalósítása,
annak érdekében, hogy a munkavállalók
megőrizzék testi-lelki egészségüket.

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

Fejleszteni a foglalkozási kockázat-megelőzési
tevékenységeket,
kiemelten
kezelve
a
pszichoszociális
kockázatokat,
a
kémiai
kockázatokat, mely lehet rákkeltő, mutagén vagy
reprodukciót károsító (CMR), valamint a váz-és
izomrendszeri megbetegedéseket (MSD).
Figyelembe kell vennünk az új munkaszervezeti
formák
hatásait
a
munkavállalókra,
szorgalmaznunk kell a munkakörülmények
javítását, különösen az újonnan felmerülő
kockázatok vagy a technológiai változások miatt.

A demográfiai változás kezelése.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő
kockázatok,
valamint
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
és
foglalkozásból
eredő
megbetegedések kezelése.

Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

A minőségi munkahelyek népszerűsítése, mivel
ez kulcsfontosságú feltétele a társadalmi és a
gazdasági
teljesítménynek
és
a
versenyképességnek, valamint mert ez feltétele
az
idősebb
munkavállalók
aktivitásának
folyamatos biztosításához.
Megerősíteni
a
különböző
partnerek
koordinálását és mozgósítását mind országos,
mind regionális szinten, és helyet biztosítani
foglalkozás-egészségügyi reformok végrehajtása
során a prevenciós stratégia szereplőinek.
Hozzá kell járulni az európai foglalkoztatási
stratégiához.
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Összegezve a stratégiák közötti hasonlóságokat a kihívások / célok tekintetében:


a mikro- és kisvállalkozások kiemelt módon történő kezelése;



a foglalkozásból eredő megbetegedések megelőzési hatékonyságának javítási szándéka;



az egyre idősödő társadalom által felszínre kerülő problémák kezelésének igénye;



az érintett szervezetek hatékonyabb koordinációja nemzetközi (EU), illetve ugyanez nemzeti –
azon belül regionális – szinten.
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5.3.5

Nagy-Britannia – Anglia, Skócia, Wales

2

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.5.1

209 331 km
60 800 000 fő
5,6%
29 862 000 fő

A brit munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

Nagy-Britanniában a munkavédelem területét állami oldalról az Egészségvédelmi és Biztonsági
Végrehajtó Hatóság (Health and Safety Executive – HSE) irányítja – mint központi szerv – a helyi
hatóságokkal karöltve.
A HSE székhelye Liverpool-ban található. Ez a szervezet felel az egészségvédelem és biztonság
helyzetének javításáért, annak szabályozásáért, végrehajtásért, valamint a munkahelyi kockázatokkal
összefüggő kutatásokért. Munkájának részeként a HSE vizsgálja ki az ipari baleseteket azok
nagyságrendjétől függetlenül.
Általánosan a HSE hajtja végre / tartatja be az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályokat az ipari
munkahelyeken, a több mint 400 helyi hatóság pedig a szolgáltatói szektorban. A vasutakkal
kapcsolatban a törvény betartatása a Vasúti Szabályozási Hivatal (Office of Rail Regulation –
ORR) feladata.
Hasonló rendszer működik Észak-Írország tekintetében is.
Nagy-Britanniában az egészségvédelmi és biztonsági szabályozás nagy múlttal rendelkezik, amely
egészen a 19. századra nyúlik vissza. A jelenlegi egészségvédelmi és biztonsági rendszer alapjait az
1974-es munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági törvény határozta meg. A jogszabály lényege egy
egyszerű, de örök érvényű elv: azok a legalkalmasabbak a kockázatok kezelésére, akik
létrehozzák azokat. A HSE szervezetét a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági törvény
hatályba lépésével egy időben hozták létre.
A rendszer kiállta az idő próbáját, hiszen Nagy-Britannia rendelkezik a világon az egyik legjobb
összesített egészségvédelmi és biztonsági statisztikával.
1. HSE stratégia

7

A jelenleg hatályos brit keretstratégia (továbbiakban: HSE stratégia) 2009-ben került elfogadásra.
A következő HSE stratégia kidolgozása jelen tanulmány készítésének idejében zajlik.

7

Forrás: http://www.hse.gov.uk/strategy/index.htm
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Amikor a HSE új testülete megalakult 2008 áprilisában, úgy döntöttek, hogy egy előremutató, új
stratégiát fognak készíteni.
A HSE stratégia elkészítése konzultációs folyamat eredménye volt. Egy három hónapos konzultációs
programot szerveztek, rendezvényekkel szerte az országban. A konzultáció során számos érdekelt fél
és személy véleményét kérték ki, köztük: az üzleti élet vezetői; az ipari szektorok képviselői; a
szakszervezetek képviselői; parlamenti képviselők; alkalmazottak; a munkavédelem rendszerének
képviselői. A konzultációs folyamat célja az volt, hogy ötleteket kapjanak arra nézve: hogyan lehetne
mindenki "részese a megoldásnak".
Az egyik legfőbb kihívásnak azt tekintették, hogy megállítsák a munkavédelem leértékelődésének
folyamatát, mely sokak számára a felesleges bürokrácia szinonimájaként létezett.
A HSE stratégia megalkotásakor döntés született arról, hogy a fejlődésről, a célok megvalósulásáról
rendszeres jelentések formájában be fognak számolni, illetve arról, hogy a mérések a közös
erőfeszítésekre irányulnak majd, nem csak a szabályozó szerv(ek) teljesítményének mérésére
korlátozódik.
A HSE stratégia egyrészt helyzetleírásra hagyatkozik, másrészt viszont rendkívül általános módon
fogalmazza meg a jövőre vonatkozó kívánalmait. Az általános megfogalmazási módra a magyarázatot
az jelentheti, hogy alsóbb szinteken történik meg a célok konkrét kifejtése (ágazati stratégiák, üzleti
tervek).
A HSE stratégia megalkotásakor négy világos célt határoztak meg Nagy-Britannia egészségvédelmi
és biztonsági helyzetére vonatkozóan:


a munkahelyi balesetek, sérülések és megbetegedések számának csökkentése;



széles körű elköteleződés és elismerés kivívása a valós egészségvédelem és biztonság
tekintetében;



motiválni mindazokat, akik az egészségvédelmi és biztonsági rendszer tagjai, annak
érdekében, hogy egy magasabb szintű egészségvédelmi és biztonsági teljesítményhez
képesek legyenek hozzájárulni;



annak biztosítása, hogy felelősségre vonásra kerüljenek azok, akik nem teljesítik az
egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségeiket.

2. Ágazati stratégiák

8

A brit HSE stratégia általános célokat fogalmaz meg, egy átfogó stratégiai keretet biztosít.
Világossá teszi azt, hogy egy magas szintű egészségvédelmi és biztonsági rendszer fenntartása
érdekében minden érdekelt félnek – legyen az akár munkaadó, gyártó, beszállító, munkavállaló,
független szervezet, HSE, vagy helyi hatóság – meg kell értenie a szerepét, és teljesítenie kell a
kötelezettségeit.
A HSE stratégia keretében különálló ágazati stratégiákat dolgoztak ki az érintettek bevonásával.
Annak eldöntése, hogy mely ágazatokra készüljön ágazati stratégia, több tényező figyelembe
vételével történt: az adott ágazat tényleges kockázati szintje; a különböző típusú beavatkozási módok

8

Forrás: http://www.hse.gov.uk/aboutus/strategiesandplans/sector-strategies/index.htm
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várható hatékonysága / eredményessége; az iparág baleseti és megbetegedési mutatói; adott ágazat
elkötelezettsége (vagy ennek hiánya) a munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránt.
Az alábbi ágazatokra készültek stratégiák: mezőgazdaság; szépségipar; vegyipar; építőipar; villamos
energia-ipar; robbanóanyag-ipar; gáz/olaj és azok csővezetékeihez kapcsolódó ipari ágazatok;
szabadidő szektor; logisztika; alacsony nyomású otthoni és kereskedelmi gázokhoz kapcsolódó ipari
ágazatok; gyártási ágazatok; bányászat; közszolgáltatások; kőbányászat; hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás.
Minden ágazati stratégia egy sor célt határoz meg, mely célokat a HSE stratégia általános
célkitűzéseihez igazítják.
Az egyes ágazatokra megállapított relatív prioritásokat rendszeresen felülvizsgálják és változtathatják
abban az esetben, ha az adott ágazat gyenge teljesítményt nyújt, vagy ha változtak az ágazathoz
kapcsolódó kockázatok.
3. Üzleti tervek

9

A stratégiákon túl üzleti terveket (business plan) is készít a HSE.
Az üzleti tervnek kettős funkciója van:


A mindenkori brit stratégiákhoz kapcsolódóan, azok tartalmát kibontva, a gyakorlati
megvalósításhoz határoznak meg alapvető célkitűzéseket és konkrét feladatokat.



A HSE saját gazdálkodásával kapcsolatban szintén célokat határoz meg.

Az üzleti terv tehát a HSE szakmai és pénzügyi céljait tartalmazza konkrét tartalommal.
A már elfogadott üzleti terveket szükség szerint frissítik azok lejárata előtt akár többször is,
amennyiben az szükséges. A 2012-2015 időszakra elfogadott üzleti tervet például évente vizsgálták
felül.
A jelenlegi időszakra (2015-2016) vonatkozóan is rendelkeznek elfogadott üzleti tervvel. Az üzleti terv
a stratégiánál konkrétabban fogalmazza meg a megvalósítandó feladatokat.
Alapvető célkitűzésekből és ezeken belül alfejezetekből áll össze. Az alfejezeteken belül konkrét
megvalósítandó feladatokat jelöl meg. Az üzleti tervben meghatározott, egészen konkrét feladatokhoz
befejezési dátumokat is rendelnek (év/hónap).
A jelenleg elfogadott üzleti tervből a négy alapvető célkitűzés (core aim):


Másokat rávezetni a munkahelyi egészség és biztonság javítására;



Hatékony szabályozási keretrendszer megalkotása;



Biztosítani a törvényeknek való megfelelést;



A ritkán előforduló, de súlyos
valószínűségének csökkentése.

következményekkel

járó

katasztrófa-események

Az üzleti tervek az alapvető célkitűzéseken és a konkrét feladatokon túl tartalmazzák a HSE pénzügyi
terveit, illetve a tervezett költségvetését (a HSE-t nagyobbrészt a Brit Munka- és Nyugdíjügyi

9

Forrás: http://www.hse.gov.uk/aboutus/strategiesandplans/businessplans/index.htm
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Minisztérium finanszírozza, amit egyéb bevételekkel egészítenek ki: bírságok, engedélyezési díjak
(pl.: rovarirtók, biocidok engedélyezése), valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevételek).
4. Éves összefoglaló jelentések

10

A HSE minden évben összefoglaló jelentést készít. A HSE éves jelentésében értékeli a HSE
megelőző évi teljesítményét, valamint a szervezetet érintő egyéb kulcsfontosságú fejleményeket.
Ennek keretében – többek között – feladatról feladatra haladva értékelik az éppen aktuális üzleti
tervben maghatározott feladatoknak történő megfelelést.
A kiértékeléskor 3 fokozat létezik:

Az éves összefoglaló a HSE működésével kapcsolatos pénzügyi beszámolót is tartalmazza.
A HSE stratégia tekintetében az alábbiak követése megfontolásra javasolt:


Stratégia / ágazati stratégiák / akcióterv - típusú bontás, amely közel teljes lefedettséget
biztosít az összes ágazatra nézve - azon belül bizonyosan a kiemelt ágazatokra -, valamint
megvalósul az „általános – konkrétabb – egészen konkrét” típusú fokozati tagoltság. Mindezt
azzal a kitétellel, hogy a brit HSE stratégia leíró és rendkívül általános jellegével ellentétben
már a keretstratégia szintjén valamelyest a konkrétumokra javasolt törekedni (legalább
utalások szintjén).



A megvalósítandó feladatok tekintetében a konkrét határidők szerepeltetése.



Széles társadalmi bázisra, egyeztetésekre történő építkezés (elejét véve a jövőbeni
kritikáknak).

5.3.5.2

A brit stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

Annak ellenére, hogy a brit HSE stratégia elfogadása időben megelőzte az EU 2014-2020 stratégiáját,
néhány ponton tapasztalható átfedés a kettő között.
Megjegyzés: a HSE stratégia EU stratégiával való összehasonlíthatóságát nagyban megnehezíti az a
tény, hogy a HSE stratégia még az EU stratégiánál is általánosabb módon fogalmaz és a legtöbb
helyen leíró részekre korlátozódik.

10

Forrás: http://www.hse.gov.uk/aboutus/reports/ara-2014-15.htm
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A lényegesebb hasonlóságok / átfedések a két stratégiában megfogalmazott célok tekintetében (lásd
táblázat):
Főbb kihívások / célok
2014-2020 stratégia -- EU
A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.
A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.

HSE Terv – Nagy-Britannia

A kis- és közepes vállalkozások gyakran
problémásnak találják a cél alapú egészségügy
és biztonságirányítás alkalmazását, ezért a HSE,
a helyi hatóságok és minden kis- és közepes
vállalkozásokban érintett számára cél, hogy új
módszerek megismertetetésével segítsenek a
kis- és közepes vállalkozásoknak.

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

Új módszereket kell találni a régi problémák
leküzdésére. Hasonlóképpen, a kialakulóban
lévő ágazatokban és az olyan, már létező
ágazatok
esetében,
amelyek
a
fejlődő
technológiáktól kaptak új lendületet, szükséges a
bennük rejlő új kockázatok felismerése, és a
megfelelő módszerek alkalmazása a kockázatok
kezelésére az elejétől fogva.

Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

Szükség van az egyensúlyra a HSE és más
szabályozó szervek között az érintkezési
területek kezelésében.

Összegezve a stratégiák közötti hasonlóságokat a célok tekintetében:




a kis- és közepes vállalkozások kiemelt módon történő kezelése;
az új technológiák következtében létrejövő új típusú kockázatok kezelésének igénye;
az érintett szervezetek hatékonyabb koordinációja nemzetközi (EU), illetve ugyanez nemzeti
szinten.

Általában véve megfigyelhető az, hogy a brit hatóságok hozzáállása a szabályok betartatásához
sokkal inkább „keményvonalas”, mint az EU teljesen megengedő, óvatos viselkedése.
Ez tetten érhető abban, hogy a HSE stratégiában is és a szabályozás alsóbb szintjein is sok helyen
jelenik meg az indokolt esetben történő felelősségre vonás szükségessége. Figyelembe véve a nagy
múltra visszatekintő és a statisztikák szintjén is eredményes brit hatósági működést, megfontolandó a
hasonlóan kevésbé megengedő irányvonal követése és annak kinyilvánítása már a stratégia szintjén.
A 2014-2020-as EU stratégia, valamint a HSE által képviselt irányvonal a fentebb felsoroltaknál több
ponton mutat átfedést, de nem a stratégiák szintjén. A HSE által képviselt irányvonal ugyanis
nagyrészt nem magában a HSE stratégiában ölt testet, hanem az ez alatti szinteken jelenik meg
(ágazati stratégiák, üzleti tervek). Az ágazati stratégiák, üzleti tervek tartalmának tételes összevetése
az EU stratégiával azonban nem képezi jelen tanulmány tárgyát, annak kereteit átlépi.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

60

5.3.6

Németország – Német Szövetségi Köztársaság

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.6.1

2

357 168 km
80 500 000 fő
4,7%
42 822 000 fő

A német munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

11

A német munkahelyi biztonság és egészségvédelem (munkavédelem) terén kettős struktúra működik.
A struktúrába egyrészt az állami biztonsági és egészségvédelmi szervezetek (szövetségi és
tartományi szinten), másrészt az autonóm balesetbiztosítási intézmények tartoznak. Az állam
(szövetségi és tartományi szinten) feladata a jogszabályok, rendeletek megalkotása és az állami
intézmények működési szabályainak megfogalmazása és az ennek megfelelő irányítás, működtetés.
A balesetbiztosító intézmények saját balesetmegelőző szabályzatot tesznek közzé, miután a
szövetségi és tartományi kormányok megvizsgálták és jóváhagyták igényeiket.
A Közös Német Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi (munkavédelmi) Stratégiát (Gemeinsame
Deutsche Arbeitsschutzstrategie - röviden: GDA) a szövetségi és tartományi kormányok, valamint a
balesetbiztosítók azért dolgozták ki, hogy a munkahelyen dolgozók biztonsága és egészségének a
védelme egyezményes, egységes és rendszeresen alkalmazott munkavédelmi szakpolitika keretében
fenntartható, javítható és fejleszthető legyen. A GDA minden német tartományra egyöntetűen
vonatkozik. A GDA megvalósításának résztvevői a munkahelyi megelőzés terén a jövőben az
eddiginél szorosabb együttműködés segítségével koordinálják tevékenységeiket, a közösen
egyeztetett munkavédelmi célok alapján.
Az „Országos Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Konferencia” (Nationale
Arbeitsschutzkonferenz – NAK) felállítására, mint központi tervező, koordináló, értékelő és
döntéshozó szerv kerül sor, a Közös Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia keretein
belül. Tagságát a szövetségi kormány, a tartományok és a balesetbiztosítási pénztárak alkotják.
Minden tag három képviselőt delegál a NAK-ba, akik jogosultak részt venni és felszólalni a
konferencián, de nem rendelkeznek szavazati joggal. A NAK elnöki tisztségét a szövetségi kormány, a
tartományok, vagy a balesetbiztosítási pénztárak képviselője tölti be, évenként váltva egymást. A
társadalmi partnerek a munkahelyi egészségvédelem és biztonság céljainak meghatározásakor
szintén részt vesznek a NAK tanácskozásain, mint tanácsadók.
A Közös Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia résztvevői és a vonatkozó
területekben érdekelt felek közötti rendszeres párbeszéd a Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Fórum keretein belül történik, amelynek a feladata, hogy tanácsadással segítse az
„Országos Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Konferencia” munkáját. A Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Fórum rendszerint évente egy alkalommal kerül megrendezésre,
munkaértekezlet formájában. A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Fórumon részt vesznek a

11

Forrás: http://www.gda-portal.de/en/Homepage.html
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társadalmi partnerek, szakmai és ipari társaságok, egészségbiztosítási pénztárak és
nyugdíjpénztárak, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság országos hálózatai, valamint a
tudományos világ képviselői.
A fentebb leírt szervezeti felépítést az alábbi ábra szemlélteti.

12

A Közös Német Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia központi elemei


Közös célok kialakítása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.



Közös tevékenységi területek, munkaprogramok és gyakorlati alkalmazásuk kidolgozása,
egységes szabályok alapján.



Célok, közös tevékenységi területek és munkaprogramok értékelése.



Összehangolt munkavégzés és munkamegosztás kialakítása az állami munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági hatóságokkal, valamint balesetbiztosító pénztárakkal.



Átlátható, ésszerű rendelkezések és szabályozási rendszer kialakítása, közös illetékességi
területek nélkül.

Az eddig leírtakból érzékelhető, hogy a 2008-ban kiadott közös stratégia csak egy keretrendszert
biztosít a megfogalmazott munkavédelmi célok (munkaprogramok) végrehajtásához.

12

Forrás: http://www.gda-portal.de/de/Bilder/GDA-Struktur.jpg?__blob=poster&v=2

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

62

Ahol lehetséges, tudományos és tapasztalat alapú adatgyűjtés előzi meg a prioritások kijelölését. A
munkahelyi egészségvédelem és biztonság közösen megvalósítandó céljaival kapcsolatos döntések
egy előkészítő eljárás során kerülnek meghozatalra. A közös munkahelyi egészségvédelem és
biztonság céljait a Közös Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia résztvevő határozzák
meg, a társadalmi partnerekkel szoros együttműködésben. Egy középtávú időszakot kerül kijelölésre egy 3-tól 5 évig terjedő periódus – a programok végrehajtására. Ezen időszak alatt a résztvevők
összehangolt tevékenységükkel és közös intézkedésekkel hozzájárulnak a célok megvalósításához.
A kiemelt időszakokra kidolgozott célok ún. munkaprogramok segítségével valósulnak meg, melyekről
részletes tájékoztató és munkaterv készül. A munkaterv részletesen tartalmazza:


a program célját,



a fő folyamatait,



az együttműködés szintjeit, partnereket,



a határidőket, felelősöket,



az adatgyűjtés és az ellenőrzés módját,



indikátorok segítségével a hatások folyamatos kiértékelését.

Elmondható, hogy 3 fő célirány kerül megfogalmazásra az adott időszakra, melyhez a részletes
munkaprogramok kidolgozásra kerülnek. Eddig két időszakra fogalmaztak meg kiemelt célokat:
Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Célok 2008 – 2012:


Munkabalesetek gyakoriságának és súlyosságának csökkentése



Váz- és izomrendszeri megbetegedések gyakoriságának és súlyosságának csökkentése



Bőrbetegségek gyakoriságának és súlyosságának csökkentése

Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Célok 2013 – 2018:
2013 és 2018 között a német kormány, a szövetségi tartományok és a balesetbiztosító társaságok az
alábbi három munkavédelmi célra koncentrálnak, mint a munkahelyi baleseteket, megbetegedéseket
megelőző intézkedésekre:


A vállalkozások (főleg a kis és közepes) munkavédelmi szervezettségének és tudatosságának
fejlesztése (ORGA).
Erre a célra egy online eszköz, ún. ORGAcheck (www.gda-orgacheck.de) kerül(t)
kifejlesztésre mely tájékoztatni és motiválni fogja a vállalatokat a megfogalmazott cél
érdekében. Ugyanakkor, az online program segítségül is szolgálhat a hatóságok, biztosítók
konzultációs és ellenőrzési tevékenységéhez. Ezen kívül az ORGAcheck lehetővé teszi a
vállalkozások számára az önértékelést és teljesítményértékelést a saját ágazatukon belül,
mely hozzájárul a kockázatok egzakt értékeléséhez, a szükséges intézkedések
meghozatalához



A munkahelyi megbetegedések és a váz- és izomrendszeri megbetegedések csökkentése
(MSD).
A 2008-2012 időszakra megfogalmazott cél most továbbgondolásra és kiterjesztésre került. A
biztosítótársaságok felmérése alapján a munkaképtelenség leggyakoribb oka a mozgásszervi
megbetegedések miatt következik be. Majdnem minden negyedik kiesett munkanap
valamilyen váz- és izomrendszeri megbetegedésre vezethető vissza. Ez súlyos pénzügyi
terhet eredményez a cégeknek és a társadalombiztosítási szolgáltatóknak egyaránt. Az MSD
munkaprogram célja (www.gdabewegt.de), hogy csökkentse a munkával összefüggő
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egészségügyi kockázatokat és a mozgásszervi megbetegedéseket. A hatóság 2017-ig kb.
16 000 cégnél szeretne ez irányú célellenőrzést tartani. A programot mozgásszervi
specialisták, ergonómiai szakemberek is bevonásra kerülnek.


5.3.6.2

Védelem a munkával kapcsolatos pszichés terheléssel szemben. Munkahelyi stressz
kezelése (PSYCH).
Mint az előző munkaprogramoknak, ennek is egy külön weboldalt hoztak létre (www.gdapsyche.de/), ahol az összes releváns információ megtalálható.
Biztonsági és Munkaegészségügyi törvény 2013-tól kifejezetten felhívja a figyelmet a
pszichoszociális kockázatértékelésre. Az értékelés segítésére egy kiadványt szerkesztettek,
mely a honlapról letölthető. 2015-től a hatóságok és biztosítók ellenőrzéseinek az egyik fő
prioritása a munkahelyi stressz és annak kezelése az adott munkahelyen.
A német stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

Németország már 2001-ben –hozzájárulásaként a Lisszaboni Stratégiához – útjára indítottak egy, a
munka minőségének fejlesztését célzó programot, az Új Munkaminőség Kezdeményezést (INQA),
amely azoknak a szervezeteknek és intézményeknek a szövetsége, amelyek a munka világának
meghatározó elemei Németországban, és az új munka minőség támogatását fontos közös
feladatuknak tartják. Ennek megfelelően az INQA mottója: „A munka közös, a felelősség mindenkié.”
Az INQA ragaszkodik a korszerű, új és teljes körű megközelítéshez a munkahelyi egészségvédelem
és biztonság területén, valamint e megközelítés gyakorlati alkalmazásának támogatásához a
vállalkozásokban. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a pozitív munkakörülményekre, amelyek
előnyösek egészségügyi és személyes szempontokból egyaránt, ugyanakkor a vállalkozások is
érdekeltek gazdaságilag, mivel lehetőség nyílik az innovációs kapacitás növelésére és a további
gazdasági növekedésre.
Jelenleg az INQA a munka világában zajló demográfiai változások kezelésére, és a munkavállalóközpontú vállalati kultúra támogatására összpontosítja figyelmét. (További információk: www.inqa.de)
Az áttekintésből is kiderül, hogy a német munkavédelem egy jól szervezett, több fronton támogatott
rendszer, mely előrelátóan tervezi és hajtja végre a célként megfogalmazott prioritásait. Központban a
munkavállaló egészsége áll a munkahelyi balesetek és megbetegedések csökkenésének elvárása
mellett. A munkaprogramok is ezt támogatják, ami szinkronban van az EU stratégiáinak irányelveivel,
célkitűzéseivel.
EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
Közös német stratégia és munkaprogramjai

A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.
A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.

A stratégia központi eleme az átlátható, ésszerű
szabályozási rendszer kialakítása.
Az ORGA munkaprogram a kis ás közepes
vállalkozás munkavédelmének segítését célozza
meg.
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EU 2014-2020 stratégia

Főbb kihívások / célok
Közös német stratégia és munkaprogramjai

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

Hatékonyabb prevenciós politika megvalósítása,
annak érdekében, hogy a munkavállalók
megőrizzék testi-lelki egészségüket.
Külön
munkaprogramok
a
foglalkozási
megbetegedések,
vázés
izomrendszeri
megbetegedések (MSD) és a munkahelyi stressz
megelőzésére.

A demográfiai változás kezelése.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő
kockázatok,
valamint
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
és
foglalkozásból
eredő
megbetegedések kezelése.

Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

Jelenleg az INQA a demográfiai változások
kezelésére, és a munkavállaló-központú vállalati
kultúra támogatására összpontosítja figyelmét.

A német szövetségi kormány, a tartományok és a
kötelező balesetbiztosítási pénztárak kidolgoztak
egy olyan stratégiai megközelítést, amelynek
célja, hogy a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság színvonala megfeleljen az európai és
nemzetközi követelményeknek és példáknak.
A nemzetközi szervezetekben is képviseltetik
magukat.
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5.3.7

Ausztria – Osztrák Köztársaság

Terület:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:
5.3.7.1

2

83 855 km
8 580 000 fő
5,7 %
4 282 000 fő

Az osztrák munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

13

Munkahelyi biztonság és egészség nagy hagyományokra tekint vissza Ausztriában. Már a 19. század
közepén jogszabályi rendelkezéseket hoztak létre, mely a munkavédelem alapját képezte. Az ország
már egy jól fejlett munkavédelmi rendszerrel rendelkezett, amikor 1995-ben tagja lett az Európai
Uniónak.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem témaköre Ausztriában több intézmény hatáskörébe
tartozik. A jogszabályi hátteret a munkavédelmi törvény [ArbeitnehmerInnenschutzgesetz] és a
kapcsolódó rendeletek alkotják.
2007-ben indították útjára a nemzeti munkabiztonsági és egészségvédelmi stratégiát, ahol minden
nemzeti szereplő képviselteti magát. A témák elsősorban a munkabalesetek, foglalkozási
megbetegedések megelőzésére, a kockázatértékelésre, a figyelem felhívásra, képzésekre és
továbbképzésekre fektetik a hangsúlyt.
A 2007-2012-es Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia alapvető céljai és ügyei
lényegében megtartásra kerülnek - az ezen időszak értékélése során nyert tapasztalatok beépítésével
- a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiába.
( A 2013-2020-as stratégia teljes szövege a mellékletben elolvasható)
A keretstratégia fő irányai:
• A munkával kapcsolatos egészségi kockázatok csökkentése, különös tekintettel a vázizomrendszert ért terhelésekre, mentális stressz faktorokra és a munkahelyi balesetek
számának csökkentésére.
• A kockázatfelmérés és támogatás fejlődése megelőzési specialisták segítségével.
• A munkahelyi biztonság és egészségvédelem érdekében a tudatosság és fejlődés
megerősítése az alap- és továbbképzések, továbbtanulás során (iskolai oktatások keretei
között is).
A 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia leginkább a szervezeti
átalakításra koncentrál, mely mind nemzeti, mind regionális szinten hatékonyabbá tenné a
megfogalmazott fő irányok végrehajtását, ellenőrzését, fejlesztését. Az új felállított testületek számára
pontosan meghatározott struktúra és megegyezésen alapuló célkitűzések képezik a közösen
kifejlesztett, munkahelyi biztonsági, egészségvédelmi megelőző intézkedések bevezetésének alapját.

13

Forrás: http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/Information+in+English/default.htm
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A „közös” kialakítás azt jelenti, hogy - amennyire lehetséges - bevontak minden nemzeti, regionális,
munkahelyi biztonságban és egészségvédelemben érdekelt partnert is, kompetenciáiknak és az
általuk önkéntesen nyújtott forrásaiknak megfelelően.
Ami a szervek struktúrájában állandó, az az összetétele, tehát a következőkből állnak: Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület, Munkacsoportok, Nemzeti
Koordinátorokkal, a Stratégiai Platform, regionális hálózattá alakítás a Munkaügyi
Felügyelőségeken keresztül, Regionális Koordinátorokkal és az Értékelő Csoporttal.
Az alábbi folyamatábra a résztvevő közötti együttműködés hierarchiáját, rendszerét vázolja:
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A 2013-2020-as Osztrák Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia folyamat-és
konszenzus-orientált keretstratégia. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozó szerv, a törvényes Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület, hivatalosan kinevezi a négy
munkacsoport vezetőjét, a stratégiai platformot és az Értékelő Csoportot.
A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület (MBETT) elnöke és tagsága
törvény által meghatározott. A MBETT megbízása, hogy tanácsadó feladatot lásson el a Szociális
Miniszter felé alapvető munkahelyi biztonságügyi és egészségvédelmi kérdésekben, és, hogy
megfogalmazza a 2013-2020-as Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiát.
Ezentúl ez az a testület, mely az alapvető döntéseket hozza, mint például más olyan nemzeti szervek
vezetőinek kinevezése, melyek szintén részt vesznek a 2013-2020-as Nemzeti Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Stratégiában, és ha szükséges, lefektetik annak tartalmát az Értékelő Csoport
ajánlásai alapján, miközben figyelembe veszik a partner-szervezetek „Közös Állásfoglalását” is.
A Munkacsoportok maguk határozzák meg céljaikat azon fő irányok alapján, melyek már
meghatározásra kerültek, figyelembe véve a keretstratégiát. A kidolgozott célokat bemutatják a
MBETT-nek jóváhagyás és esetleges változtatások, kiegészítések céljából.
A munkacsoportok hálózatainak kiépítése a vezetők segítségével történik, konszenzusban a
koordinációs munkára kinevezett személyekkel ún. Nemzeti Koordinátorokkal történik, akiket a
Központi Munkaügyi Felügyelőség biztosít.
Ebben az együttműködésben a Munkacsoportok egyes tevékenységeik tekintetében hálózatszerűen
oldják meg maguk között az aktuális feladatokat, az Európai Közösség Stratégiájának, a Stratégiai
Platformnak, a nemi különbségek és a diverzitás, illetve a 2013-2020-as Regionális Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiának figyelembe vételével.
A Stratégiai Platform segíti a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia
népszerűsítéséhez, megvalósításához hozzájáruló termékek terjesztését (brosúrák, útmutatók,
mappák stb.), információk megosztását a rendezvények, internetes kiadványok, egyéb kiadványok
terjesztése által. Részvétel olyan projektekben, melyeket az Állásfoglalásban alapoztak meg, mint
közös projektek, és a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia fő
kérdésköreibe tartoznak.
Az Értékelő Csoport a Stratégiai Platform intézményeiből való szakértőkből kerül kialakításra. A
vezetőt a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület jelöli ki az Értékelő Csoport
ajánlása alapján. A Munkacsoportok és a Stratégiai Platform tevékenységeinek tartalma, illetve az
egész stratégia tartalma a szakértői csoport által kerül folyamatos értékelésre.
A regionális hálózatok kiépítése a Munkaügyi Felügyelőségeken keresztül történik, melyek bizonyos
területekért felelősek, és melyeket az ország egész területén osztanak el (legalább egy Munkaügyi
Felügyelőség tartományonként). 2010-ben a Központi Munkaügyi Felügyelőség megegyezett egy
kooperációs keretrendszer létrehozásában a Munkaügyi Felügyelőségekkel, 2018-ig.
A regionális hálózattá alakítás a Munkaügyi Felügyelőségekben megy végbe a regionális hálózati
munka keret-megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A Nemzeti és a Regionális Koordinátorok
közötti hálózati munka legalább évente egyszer közösen egyeztetésre kerül.
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A dokumentumokat a Központi Munkaügyi Felügyelőség kompetens részlegéhez kell benyújtani. Ők
ez után az adatokat felviszik a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia internetes
fórumára.
A munkacsoport munkaterületei – a prioritások figyelembe vételével - az alábbiak szerint került
meghatározásra:
Az 1. Munkacsoport feladatai között szerepel a „kockázattudatosság és kockázatelemzés fejlődése”.
• Kockázatelemzés – igazolható fennmaradó kockázatok
• A jó intézkedések értékelésének kritériumai (figyelembe véve a kockázat-megelőzés
alapelveit)
• Intézkedések hatása
• Biztonsági-egészségvédelmi dokumentum alkalmazása
• Védelmet különösen igénylő személyek
- terhes nők, szoptató anyák
- fizikai, mentális fogyatékossággal élő dolgozók
- fiatalok, gyakornokok
• Fizikai intézkedések értékelése (mi folyik valójában a cégeknél?)
• Értékelés hozzáadott értéke (van haszna, és ha igen, mi az?)
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A 2. Munkacsoportnak a munkája a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos. Ezek a sajátos feladatai:
• munkahelyi balesetek számának csökkentése sajátos, az adott iparággal kapcsolatos
szemléletmód kialakításával
• adott iparággal kapcsolatos orientáció, tudatosság kialakítása a baleseti kockázatokkal
kapcsolatosan, különösen a magas kockázatú szektorokban.
A 3. Munkacsoportnak a célkitűzése a munkahellyel kapcsolatos stressz, terhelés csökkentése,
különösen a mentális stressz és a váz-izomrendszert ért megterhelések csökkentése.
A 4. Munkacsoport alap- és továbbképzéssel foglalkozik, a munkahelyi biztonság és egészség
területén nyújtott információ-szolgáltatással, illetve a megelőzési szakemberek munkájában való
fejlődéssel. A cél az, hogy a hatóságok, adminisztrációs szervek, köz- és magán szervezetek,
intézmények, társaságok és megelőzési szakemberek között fennálló létező hálózatokat kiterjesszék,
új hálózatokat népszerűsítsenek. A munkavédelmi szakemberek alap- és továbbképzésének
fejlesztése szintén a munkacsoport feladata.
A Munkacsoportok feladatai szinkronban vannak a nemzeti stratégia már 2012-ben meghatározott
központi elemeivel, céljaival.
Részletek: http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/Arbeitsschutz/strategie/en_strategie_0020.htm
Összefoglalás:
Az osztrák 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia úgy került
megtervezésre, mint egy folyamat- és konszenzus-orientált keretstratégia, melynek célja az egyes
szervek felelősségének, innovációjának, motivációjának és rugalmasságának megerősítése,
népszerűsítése, nem pedig azok korlátozása nagymértékben centralizált részletes tervezéssel.
Másrészt, a célkitűzések elérése a stratégiailag meghatározott strukturális szabályok között marad.
Az ún. keretstratégia figyelembe veszi a tartományok eltérő gazdasági adottságait és regionális
szinten is szervezeti hálózatot határoz meg, mely az adott tartomány legfontosabb vonatkozó
feladatait, céljait segíti a központi szervet felügyeletével, az aktuális stratégia keretei között. Tehát a
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület csak általános témákat,
feladatokat határoz meg a testületek, szervek részére. A szerveknek maguknak, egyénileg kell
céljaikat meghatározni, az általános előírások alapján, – különösen az az állásfoglalásban lefektetett
prioritásokat, illetve az egyes szervek speciális tárgyait, feladatait tekintve – és ezeket végül be kell
mutatniuk a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testületnek
jóváhagyásra és esetleges módosítások/kiegészítések céljából. Lényegében ún. cselekvési
programokat fogalmaznak meg, melyek konkrét célokat, határidőket tartalmaznak nemzeti és
regionális szinten egyaránt.
A rendszerbe beiktatott ellenőrzés (Értékelő csoport) folyamatos visszacsatolással szolgál a stratégia
megvalósításának állapotáról, az esetleges eltérések szükségességéről. Garantálja a folyamatos
fejlődést.
A fejlődés folyamatát az alábbi ábra szemlélteti:
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5.3.7.2

Az osztrák stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

A 2013-2020-as osztrák Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiájában két helyen jelenik
meg az Európai Közösség stratégiájához történő kapcsolódás:
-

Munkacsoportok egyes tevékenységeik tekintetében hálózatszerűen oldják meg maguk között
az aktuális feladatokat, az Európai Közösség Stratégiájának, … figyelembe vételével.

-

A nemzeti koordinátorok közül egy koordinátor a kapcsolattartó az Európai Közösség
Stratégiájával…
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Európai Unió Stratégiájával történő összevetésnél logikus az EU 2007-2012 közötti Munkahelyi
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégiával való kapcsolat elemzése,
mivel a következő EU stratégia (2014-2020), már az elfogadott osztrák stratégia után lépett hatályba.
A 2007-2012-es közösségi stratégia elsődleges célja a munkahelyi balesetek és foglalkozási
megbetegedések folyamatos, tartós és homogén csökkentése. A Bizottság úgy értékeli, hogy ezen
időszak központi célkitűzését a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések – 100 000
munkavállalóra levetítve – 25%-os csökkentése kellene, hogy képezze a 27-tagú EU-ban.
Ezen ambiciózus célkitűzés elérése érdekében a következő fontosabb célok megvalósítását
javasolják:
az EU jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása;
a kis- és középvállalkozások támogatása a hatályos jogszabályok végrehajtása során;
a jogi keretnek a munka világában végbement fejlődéshez történő igazítása és annak
egyszerűsítése, különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében;
a nemzeti stratégiák fejlesztésének és végrehajtásának elősegítése;
a munkavállalók magatartásában bekövetkezett változások bátorítása, illetve a munkáltatók
egészségorientáltabb szemléletre való ösztönzése;
a lehetséges új kockázatok azonosítására és értékelésére létrehozott módszerek kidolgozása;
az elért eredmények nyomon követésének javítása;
az egészségvédelem és a biztonság nemzetközi szinten történő előmozdítása.
Az 2013-2018 közötti osztrák stratégia a 2007-2012-es osztrák Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Stratégia alapvető céljait viszi tovább, melyek között fellelhető az EU stratégia
javasolt céljai is. Közös pontok, melyek a kijelölt munkacsoportok céljainál is megjelennek:
munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések számának csökkentése;
kockázatelemzés fejlesztése, új kockázatok kezelése;
elért eredmények ellenőrzése, javítása.
Az osztrák munkavédelmi kultúra fejlettsége 2007-re már teljesítette az egyes EU-s célokat és a
nemzeti, regionális elemzések, a gazdaság szereplőinek közös állásfoglalása alapján egyéb,
aktuálisabb célok is megfogalmazásra kerültek.
Az aktuális osztrák stratégia már 2013-ban célba vette a demográfia kihívásokat, a védett
csoportokkal való egyedi kihívások kezelésének megfogalmazásával.
A kockázatok kezelése szintén fő célkitűzése a nemzeti stratégiának.
A mikro- és kisvállalkozások segítése, jogi keret egyszerűsítése konkrétan nem jelenik meg a
fő célok között, de információink alapján a kijelölt EU-s nemzeti koordinátor és a
munkacsoportok együttműködése során bekerül a megvalósítandó célok közé.
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5.3.8

Belgium – Belga Királyság

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.8.1

2

30 528 km
11 200 000 fő
8,5%
3 892 000 fő

A belga munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

14

Belgiumban a munkahelyi biztonság, egészségvédelem és jó közérzet a munkaügyi miniszter és a
Federal Public Service Employment, Work and Social Dialogue (Szövetségi Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Szociális Közszolgálat) hatáskörébe tartozik.
A "munkahelyi jóllétet ellenőrző" munkaügyi hatóság felügyeli a munkahelyi biztonsággal,
egészségvédelemmel és jólléttel kapcsolatos irányelvek betartását. A munkahelyek jobbá tételével
foglalkozó főigazgatóság felel a szabályozási ügyekért, biztosítja a szociális partnerekkel való
párbeszédet és ösztönzi a munkahelyi jóllétet.
A munkahelyi jólléttel foglalkozó belga tudásközpont (Belgian Safe Work Information Center BeSWIC) a munkahelyi biztonsággal, egészségvédelemmel és jólléttel kapcsolatban gyűjt információt
az European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) belga weboldalán.
Az utolsó elfogadott belga stratégia a „A munkahelyi jóllét nemzeti stratégiája 2008-2012”, melynek
teljes szövege a mellékletben olvasható.
Központi gondolata a stratégiának, hogy a jó munkahelyi közérzet mindenki problémája. A munkahelyi
egészség és biztonság nem lehet csak néhány olyan cég kiváltsága, akik a szociális fejlődés
élvonalában állnak, vagy, amelyek vezetésének ez a probléma valami miatt különösen fontos.
A dolgozók biztonságának, egészségének és jóllétének fejlesztése érdekében a munkáltató és a
vezetési struktúra szerepe nem elhanyagolható a jólléti politika végrehajtása során. Ezek a
kezdeményezések a következőkkel foglalkoznak:
 A vezetők felelőssége és szerepe
 A vállalati felelősségvállalás fontosságának tudatosítása a biztonság, egészség
ösztönzése során
 A vezetők képzése
 A vezetőség, mint a felügyelet kiinduló pontja
 Belső auditok népszerűsítése

14

Forrás: http://www.beswic.be/fr/systems
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A stratégia ennek szellemében fogalmaz meg programokat, célokat, projekteket, melyekhez már - egy
cselekvési programnak megfelelően – indoklás, célkitűzés, intézkedések és az intézkedésekhez
kapcsolódó megvalósítási ütemterv kapcsolódik.
A Nemzeti Stratégiába figyelemmel kísérési és javítási faktor is beépítésre került. Annak érdekében,
hogy a Stratégia megvalósítását megfelelően tudják figyelni, új mérési és értékelési eszközök kerül
bevezetésre.
Az Európa Tanács, a Munkahelyi Biztonsági, Higiéniai és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal
együttműködve, csatlakozott egy olyan közös rendszer kifejlesztéséhez, ami nemzeti stratégiák
tartalmával kapcsolatos, a célkitűzések értékelését, elérését, a nemzeti megelőzési struktúrák
hatékonyságával, a megtett erőfeszítésekkel kapcsolatos információk összegyűjtését, cseréjét teszi
lehetővé.
Tanulságos megállapítás, hogy azon dolgozók munkába való visszailleszkedésével kapcsolatban,
akiknek (lehetséges, hogy) csökkent a munkaképessége, de már állapotuk javult, felhívták a
foglalkozás-egészségügyi orvosok figyelmét arra, hogy jobban figyeljenek azokra, akik 4 hétig, vagy
még tovább munkaképtelenek voltak. A sikeresebb visszailleszkedés jobb együttműködést igényel az
általános (házi) orvosok részéről, nagyobb elhivatottságot a munkaadó részéről. Fontos, hogy az
üzemorvos megőrizze semlegességét, és mindezen felek kielégítő módon együttműködjenek a
Közösségekkel és az Egészségügyi Miniszterrel is.
A Stratégia 3 célkitűzést, 5 fő programot, 12 kiemelt projektet és a projektekhez tartozó számos
intézkedést fogalmaz meg az alábbiak szerint:
Célok:
-

Első célkitűzés: A munkahelyi balesetek számának csökkenése 25%-al, a Közösség céljainak
követésével.
Második célkitűzés: Ösztönözni a dolgozói viselkedés megváltoztatását a kockázat
megelőzési kultúra népszerűsítésének segítségével
Harmadik célkitűzés: A megelőző szolgáltatások működésének fejlesztése, különösen az
információcsere terén, illetve a felügyelet megerősítése.

Programok:
I.
II.
III.

IV.
V.

Program: A munkahelyi megbetegedések és balesetek megelőzésének
megerősítése.
Program: A munkahelyi megbetegedések kezelésének fejlesztése és a dolgozók
visszairányítása a munkába.
Program: A törvényi rendeletek és szabályozás figyelemmel kísérésének és
alkalmazásuk hatékonyságának megerősítése, különösen a veszélyeztetett
szektorokban.
Program: A törvényi rendelkezések, szabályozás modernizációja, egyszerűsítése.
Program: Folyamatos, állandó értékelés.

Projektek:
1. Projekt:
2. Projekt:

A megelőző szolgáltatások és tevékenységeik hatékonyságuknak megerősítése (4
intézkedés).
A munkahelyi balesetek megelőzésének megerősítése, különösen a KKV-k új,
veszélyeztetett szektoraiban. Munkahelyi baleset-biztosítás – magas kockázati
indexszel rendelkező szektoroknál megelőző intézkedések előirányozása. A bonusmalus rendszer értékelése, ami a biztosítási prémiumot a cég munkahelyi baleseti
statisztikáitól teszi függővé…(7 intézkedés).
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3. Projekt:
4. Projekt:
5. Projekt:
6. Projekt:
7. Projekt:
8. Projekt:
9. Projekt:
10. Projekt:
11. Projekt:
12. Projekt:

A munkahelyi megbetegedések megelőzésének megerősítése, különösen a vázizomrendszeri elváltozások és munkahelyi stressz terén (14 intézkedés).
Változások népszerűsítése a viselkedésben, és a megelőzés kultúrájában (9
intézkedés).
Új kockázatok kezelése (2 intézkedés).
A megelőzési irányelvek konzisztenciájának megerősítése (3 intézkedés).
A jó munkahelyi közérzet megerősítése, folyamatos értékelés megszervezése (3
intézkedés).
A dolgozók professzionális munkába-visszairányítása munkaképtelen állapot
fennállása esetén (2 intézkedés).
Felügyelet és megfigyelési program (5 intézkedés).
Szociális kockázat bejelentési rendszer (2 intézkedés).
A szabályozás leegyszerűsítése (6 intézkedés).
Nemzeti munkahelyi jólléti felmérés megszervezése (6 intézkedés).

A projektekhez tartozó részletes intézkedési pontokat a mellékletben található belga nemzeti stratégia
részletesen tartalmazza.
15

A stratégia megvalósulásával kapcsolatos kiértékelés, jelentés 2013 júliusában megtörtént. A
jelentésben már iránymutatás is olvasható az új stratégia kialakításához. A jelentésben lévő – a
12 projektekhez rendelt 63 intézkedés – megvalósulási táblázatából az derül ki, hogy az elvárt
bevezetés, ütemezés sok intézkedés estében megrekedt a kezdeményezés szintjén, így
hatásuk nem elemezhető.
Az egyes projektek „eredménytelenségét” az elkötelezettség hiányára, a tisztázatlan
felelősségekre, a rossz tervezésre, a koordináció és kommunikáció hiányára, az elmaradt
értékelésekre… vezetik vissza.
A készülő új stratégiában már megfogalmazásra kerül a tartós elkötelezettség, szorosabb
együttműködés, világosabb hatáskörök és felelősségek meghatározása, a kiemelt célok
szakaszos ellenőrzése (indikátorok), valamint a rendszeres értékelés és kommunikáció az
érdekelt felekkel! Az ajánlások megtörténtek, az elfogadás még várat magára.

5.3.8.2

A belga stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

A nemzeti stratégia elején már egyértelművé teszik, hogy a nemzeti stratégia alapjául a 2007
februárjában
kiadott
A
munka
minőségének
és
termelékenységének
javítása:
a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012
között dokumentum szolgál.
Célkitűzések szinkronban vannak az EU stratégiában megfogalmazottakkal.
Évi 5%-kal csökkenteni a munkahelyi balesetek számát, 5 éves időtartamon belül pedig el szeretnénk
érni a 25%-ot. Célkitűzés indoklása a következő:


15

A jó munkahelyi közérzet, biztonság és egészség a dolgozók védelme tekintetében
létfontosságú prioritás. Ez minden egyéb célnál lényegesebb, és önmagában
megmagyarázza, miért siettetjük a mobilizációt ezzel kapcsolatban.

Forrás: http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=39435
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A dolgozók élete, jólléte és biztonsága értéket ad hozzá a társadalom egészéhez, és minden
egyes cég is értékesebb lesz ez által. Valójában gazdasági szempontból ezentúl ez még a
gazdasági igazságosság, egyenlőség és fair verseny kérdését is felveti. A jó egészség a
munkahelyen lehetővé teszi az általában vett közegészségügy fejlesztését is, illetve a cégek
termelékenységét és versenyképességét.



Végül, azt is figyelembe kell venni, hogy a munkahelyi egészségi, biztonsági problémák
magas költségeket rónak a szociális jólléti rendszerre is.

Az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as
stratégiájának prioritásait az új, javasolt nemzeti stratégia már visszatükrözi, figyelembe véve az előző
stratégia kiértékelését.
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5.3.9

Dánia – Dán Királyság

Terület:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

5.3.9.1

2

43 094 km
5 655 000 fő
6,3 %
2 560 000 fő

A dán munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

A dán Munkakörnyezeti Hatóság az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökséggel való együttműködés koordinátora. A Munkaügyi Minisztérium szervezetében
tevékenykedik, és biztosítja a munkahelyi biztonsággal és egészséggel, valamint jólléttel kapcsolatos
jogszabályok betartását, amelyek Dániában az összes foglalkozásra nézve alkalmazandóak. Egyes
ágazatokban azonban a szabályozás és a végrehajtás más-más hatóságok hatáskörébe tartozik:
 A dán Energia Ügynökség felelős a tengeri létesítmények felügyeletéért.
 A dán Tengerészeti Hatóság a hajózás felügyeletéért.
 A dán Polgári Repülési Igazgatóság pedig a repülési ágazat felügyeletéért felel.
A Munkakörnyezeti Hatóság (Danish Working Environment Authority- (WEA)) a hatékony felügyelet, a
megfelelő szabályozás és tájékoztatás által segítséget nyújt a biztonságos, egészséget nem
veszélyeztető és állandóan fejlődő munkakörnyezet biztosításában. Amennyiben a Hatóság azt
észleli, hogy a munkahelyi egészségi és biztonsági jogszabályokat nem tartják tiszteletben, többféle
szankció alkalmazására van lehetősége.
A dán munkavédelemnek két fontos alappillére, hogy:



16

a munkáltató felelős a munkavédelmi követelmények megvalósításáért,
a munkavállaló és a munkáltató köteles együttműködni, ennek egyik legnagyobb segítője
(kikényszerítő tényező) a kockázatértékelés.

A Hatóság a munkaerőpiaci partnerekkel együttműködésben előírások és utasítások előkészítésével
is foglalkozik. Székhelye, valamint hat központja közül kettő Koppenhágában van. Nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a döntésekbe a munka világának minden szereplője bevonásra kerüljön.
A fentiek alapján segítik a vállalkozásokat:
 szabályozással,
 informálással, hogy megismerjék a szabályozást, hogy tudjanak működni,
 ellenőrzéssel, hogy a szabályokat megismerték-e és alkalmazzák-e.
A munkavédelem területén külön kutató intézet működik.

16

Anne Therese Schultz - A munkahelyi biztonság és egészségvédelem dán nemzeti stratégiája és a felügyelet módszerei előadás
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A dánok munkavédelem fontos, megkerülhetetlen tényezőjének tekintik, hogy mindig legyen és
17
aktuális legyen a munkavédelmi törvény, valamint a Nemzeti Munkavédelmi Stratégia.
Dánia rendelkezik 2012 - 2020 – ig elfogadott munkavédelmi stratégiával! A parlament fogadta el,
széles konszenzussal, így létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. (A stratégia teljes szövege a
mellékletben olvasható)
Prioritások 3 fő területe:
 munkabalesetek
 váz- és izomrendszeri megbetegedések (Musculoskeletal disorders)
 pszichés megterhelés
Dániában nincs külön munkavédelmi szakképesítés, a munkavédelmi képviselők kötelező képzése
magas színvonalú, ennek képviseleti rendszernek 50 éves kultúrája van, egyrészt ennek is
köszönhető, hogy a dánok (munkavédelem területén is) szabálykövetők.
Dán stratégia:
 hiteles hatóság
 fókusz a legfontosabb munkakörnyezeti tényezőkre
 fókusz a mikro-vállalkozásokra és az új vállalkozásokra
A stratégia 19 új kezdeményezésben foglalja össze a legfontosabb célokat, melyekhez hatályba
lépést és szükség esetén határidőket rendeltek. Néhány megfontolandó intézkedés kiemelésével az
alábbi kezdeményezéseket fogalmazták meg:
1. kezdeményezés: az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos problémákkal küzdő
vállalatokra fókuszáló, két körben zajló kockázatalapú ellenőrzés.
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság áttér a két körben zajló, kockázatalapú
ellenőrzési gyakorlatra. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalatok, amelyek feltehetően a
legsúlyosabb egészségvédelmi és biztonsági problémákkal küzdenek, több ellenőrzésre
számíthatnak, mint jelenleg. Ugyanakkor a 2,0 FTE-értéknél (Full Time Equivalent - Teljes
munkaidő egyenértékes) magasabb értékkel rendelkező összes vállalatot is ellenőrizni fogja a
hatóság.


A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság – a megelőzésre szolgáló intézkedéseket
ismertető anyagokkal együtt – ki fog dolgozni olyan anyagokat, amelyek az egyes iparágak
főbb munkahelyi környezeti problémáira koncentrálnak. Ezek a dokumentumok elérhetőek
lesznek a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság weboldalán.

2. kezdeményezés: de minimis küszöbértékek
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság csekély mértékű munkahelyi környezeti
problémák esetében nem bocsát ki hiányosság megszüntetésére kötelező határozatot. Ha
ugyanis a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság az elhanyagolható ügyekben nem
intézkedik, akkor a vállalatok jobban megérthetik és tiszteletben tarthatják a hatóság által
kibocsátott hiányosság megszüntetésére kötelező határozatokat, amikor azokra az
alkalmazottak egészsége és biztonsága érdekében valóban szükség van.

17

Forrás: http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/WEA.aspx
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3. kezdeményezés: differenciált bírságok
 A munkahelyi környezetre vonatkozó szabályozás megsértése miatt kiszabható bírságokat
differenciálni kell. A nagyobb vállalatok nagyobb összegű bírsággal sújthatók, mint a kisebb
vállalkozások. A bírságok összege nem lesz alacsonyabb, mint a jelenleg kiszabható bírságok
összege.
4. kezdeményezés: élénkebb párbeszéd a vállalatokkal
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság és a vállalatok közötti párbeszédet a
digitális
önsegítő
megoldások,
a
hatóság
weboldalán
található
elektronikus
tájékoztatóanyagok, illetve a hatóság telefonos tanácsadó-szolgálatának iránymutatása (pl. a
pszichoszociális munkakörnyezet kapcsán) is élénkíteni fogják.
5. kezdeményezés: középpontban a pszichoszociális munkakörnyezet
 A felek egyetértenek abban is, hogy a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóságnak és
a társadalmi partnereknek ki kell dolgozniuk a pszichoszociális munkakörnyezettel
kapcsolatos problémák azonosítására és megoldására szolgáló eljárásokat. Ezen
erőfeszítések nyomán összeállítható az eljárások és eszközök (beleértve a munkahelyi
kockázatértékelést is) olyan gyűjteménye, amelyet a vállalatok felhasználhatnak a
pszichoszociális munkakörnyezeti problémák feltárása és megszüntetése során.
6. kezdeményezés: további segítség a kisebb vállalkozásoknak
7. kezdeményezés kezdőcsomag az új vállalkozások számára
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság a munkahelyi környezetről szóló
„kezdőcsomagot” fog készíteni az alkalmazottakkal rendelkező, új alapítású vállalkozások
számára. Ez a csomag a munkahelyi környezetre vonatkozó törvényben lefektetett és az
alkalmazottakkal rendelkező vállalkozásokra vonatkozó követelményeket ismerteti majd. A
csomag ismerteti például a vállalkozásokkal a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére
vonatkozó követelményeket, valamint az ehhez igénybe vehető segítség forrásait.
8. kezdeményezés: egyszerűsített egészségvédelmi és biztonsági tanácsadási eljárások
 Az engedéllyel rendelkező egészségvédelmi és biztonsági tanácsadóknak, tanúsított külső
vállalkozásoknak (jelenleg 11 tanúsított tanácsadó és vállalkozás van!) szigorúbb
követelményeknek kell majd megfelelniük. A jövőben a tanácsadóknak több
munkatapasztalatra lesz szükségük a vállalati szintű munkahelyi környezeti tevékenységek
területén.
9. kezdeményezés: a hangulatjelek rendszerének módosítása
 A vállalkozások az ellenőrzések tapasztalatai alapján ún. smiley rendszerbe kerülnek
besorolásra:
Azok a vállalkozások, akik a kockázat alapú ellenőrzésen átestek és
megoldatlan hiányosságuk nincs. Max 5 évig vagy az újraellenőrzésig
lehetnek ebben a kategóriában.
Azok a vállalkozások, akik az ellenőrzések során figyelmeztetésben
részesültek, hogy határidőre vagy azonnal szüntessék meg a feltárt
hiányosságaikat. 6 hónapig a sárga fej marad a cég mellett. 6 hónappal
később utóellenőrzés!
Azok a vállalkozások, akik felfüggesztő, tiltó figyelmeztetést, illetve tanácsadói
kötelezést kaptak a feltárt hiányosságok súlyossága miatt. 6 hónapig a piros
fej marad a cég mellett. 6 hónappal később utóellenőrzés.
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Azok a vállalkozások, akik rendelkeznek OSH tanúsítvánnyal, MEBIR – el.
Legfeljebb baleset esetén ellenőrzik őket.
10. kezdeményezés: az egészségvédelem és biztonság vállalati szintű szerveződéséből származó
tapasztalatok elemzése
11. kezdeményezés: az egészségvédelemről szóló párbeszéd
 A jövőben a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság a vállalatok ellenőrzése során fel
fogja ajánlani az egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadást és párbeszédet. Erre a
speciális ellenőrzések során vagy a kockázatalapú ellenőrzések kapcsán kerül sor.
12. kezdeményezés: középpontban a fiatal és az új alkalmazottak
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság olyan kommunikációs kezdeményezések
beindítását is tervezi a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témakörében, amelyek a
fiatalokat szólítják meg. E kezdeményezéseket a fiatal korosztály ízlésének megfelelő
formában és médiumban kell végigvinni a munkahelyi környezettel foglalkozó nemzeti
kutatóközpont tapasztalatai alapján.
13. kezdeményezés: középpontban a külföldi vállalatok
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság fokozni fogja külföldi vállalatok
ellenőrzését, főleg az építőipar területén.
14. kezdeményezés: hatékonyabb tanácsadás és tájékoztatás a munkahelyi környezet kapcsán
 Független kutatásra kerül sor annak megállapítására, hogy a munkahelyi környezet
kérdéseiben érdekelt különféle szereplők hogyan hangolhatják össze hatékonyabban a
vállalatoknak nyújtott tanácsadói és tájékoztatási tevékenységeiket.
15. kezdeményezés: a vállalati tanácsadás és ellenőrzés koordinálása különféle hivatalok által
16. kezdeményezés: Dán Nanobiztonsági Központ
 Jelenleg intenzív fejlesztések zajlanak Dániában a nanotechnológia és a nanotechnológiai
termékek területén. Ugyanakkor még mindig keveset tudunk e termékek gyártásának,
felhasználásának és ártalmatlanításának lehetséges egészségügyi következményeiről a dán
fogyasztók és munkavállalók szempontjából. Ezért a Dán Munkahelyi Környezeti Kutatási
Alap létrehozza a Dán Nanobiztonsági Központot.
17. kezdeményezés: a Dán Munkahelyi Környezeti Kutatási Alap forrásainak csoportosítása
18. kezdeményezés: a munkahelyi környezettel kapcsolatos fejlesztések mérése
19. kezdeményezés: az egyes tevékenységek hatásvizsgálata
 A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóságnak és a munkahelyi környezet kérdéseiben
érdekelt minden olyan egyéb szereplőnek, amely állami forrásokból részesül, dokumentálnia
kell alaptevékenységeinek hatásait. Ezáltal biztosítható, hogy e tevékenységek
hozzájáruljanak a munkahelyi környezettel kapcsolatos célkitűzésekhez.
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5.3.9.2

A dán stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához

Annak ellenére, hogy a 2012-2020 dán stratégia időben megelőzte az EU 2014-2020 stratégiáját, több
ponton tapasztalható átfedés a kettő között és visszaköszönnek az EU 2007-2012 stratégiájának
célkitűzései is. A dán stratégia fő irányvonalai és kezdeményezései egy jól strukturált, átfogó keretet
és cselekvési/végrehajtási hátteret biztosítanak a munkavédelem területén.
Főbb kihívások / célok
EU 2014-2020 stratégia
A tagállamok végrehajtási eredményeinek javítása, különös
tekintettel a mikro- és kisvállalkozások kapacitásának
előmozdítására, annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony és valós kockázat-megelőzési intézkedések
alkalmazására.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
szabályzásnak való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.
A foglalkozásból eredő megbetegedések megelőzésének
javítása a meglévő, új és az újonnan felmerülő kockázatok
kezelése révén.

2012-2020 dán stratégia
kapcsolódó kezdeményezései

1. kezdeményezés
2. kezdeményezés
6. kezdeményezés
7. kezdeményezés

8. kezdeményezés
10. kezdeményezés
11. kezdeményezés

A demográfiai változás kezelése.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő kockázatok,
valamint a munkavégzéssel kapcsolatos és foglalkozásból
eredő megbetegedések kezelése.

5. kezdeményezés

Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb koordinációja a
munkahelyi
biztonsággal
és
egészségvédelemmel
kapcsolatos kérdések kezelésében és a nemzetközi
szervezetekben való részvétel.

-

A dán stratégia - amire a címe is utal - a munkakörnyezet javítására irányul. A munkavállalók
egészségére koncentrál. A prioritások, célok is ennek a jegyében kerültek kidolgozásra. Azok
az EU-s célok, melyek konkrétan erre irányulnak (megelőzések, kockázatértékelés,
ellenőrzések…) megtalálhatóak a dán stratégiában is. Az EU és nemzetközi kooperáció
azonban nem jelenik meg a prioritások között.
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5.3.10 Írország

2

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

70 273 km
4 600 000 fő
9,7%
1 943 000 fő

5.3.10.1 Az ír munkavédelmi stratégia összefoglaló ismertetése

18

Az ír munkavédelmi szervezet a Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Miniszter
(Department of Jobs, Enterprise and Innovation) felügyelete alá tartozik. A Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság (Health & Safety Authority – HSA) a legfontosabb
szereplője a szervezetnek.
A hatóság 1989-ben jött létre a munkahelyi egészségvédelmi törvény elfogadását követően. A
hatóság működési eljárásait 12 tagú vezetőség határozza meg: egy elnök, és 11 tag, akiket a
miniszter nevez ki. A miniszter egy háromoldalú bizottságot is kinevez, amely a munkavállalók,
munkaadók és mások érdekeit képviseli a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén. A
kinevezések három évre szólnak.
A vezetőségnek négy albizottsága (Jogszabályi és Iránymutatási, Gazdasági, Ellenőrző, Stratégia
Értékelő), valamint hat tanácsadó bizottsága (építőipari, mezőgazdasági biztonsági, technikai és
tudományos és három helyi tanácsadó bizottság) van.
A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság (kiterjedt) feladatai

18



A dolgozók valamint a munkavégzés
egészségének és jóllétének szabályozása.

során

érintettek

munkahelyi

biztonságának,



A dolgozók valamint a munkavégzés
egészségének és jóllétének fejlesztése.

során

érintettek

munkahelyi

biztonságának,



Vegyi anyagok biztonságos gyártásának, használatának, forgalomba hozatalának és
szállításának szabályozása és elősegítése, valamint az innováció és versenyképesség
ösztönzése. (SEVESO, REACH)



Piacfelügyeleti szerep vállalása a vonatkozó európai egységes piaci jogszabályokkal
kapcsolatban.

Forrás: http://www.hsa.ie/eng
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Az ügyvezető igazgató irányítja a stratégia napi szintű végrehajtását, a hatóság jogszabály által kijelölt
feladatainak és a vezetőség által meghatározott politikának megfelelően. Szervezeti felépítését
tekintve a hatóságot négy részleg alkotja, amelyet igazgatóhelyettesek vezetnek. A szervezet
felépítése és szerkezete jelenleg értékelés alatt áll.
A hatóság aktuális stratégiai terve a 2013-2015-ös időszakra vonatkozik. A Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság Stratégiai nyilatkozat 2013-2015 teljes szövege a
mellékletben olvasható.
Ez a hatóság harmadik stratégiája, amelyet a 2005-ös munkahelyi
egészségvédelmi törvény szerint készített.
A stratégiában megkülönböztetett figyelmet kap a kémiai biztonság, mivel a hatóság egyik fő feladta
erre a területre koncentrálódik.
Az új stratégia kialakításában fontos hangsúlyt kap:
 az előző, 2010-2012-es stratégia kiértékelése, mely szerves része az aktuális stratégiának,
 a stratégia tervezetének nyilvános konzultációja, mely során sok pozitív és támogató
visszajelzéseket kaptak számos szervezettől.
Stratégia várható eredményeit az alábbiakban foglalták össze:
 A munkával kapcsolatos halálesetek, sérülések és egészségkárosodások számának
csökkenése.
 A munkaadók aktív szerepvállalásának támogatása az egészségvédelem és biztonság, és
jóllét területén.
 A munkavállalói konzultáció és munkahelyi képviselet fejlesztése az egészségvédelem és
biztonság területén.
 A kisebb vállalkozások számára olyan eszközök és információk biztosítása, amelyek
segítségével fejleszthetik egészség és biztonságvédelmi, és jólléti rendszerüket.
 A dolgozók figyelmének fokozott felhívása szerepükre saját maguk, kollégáik és munkahelyük
megóvásában.
 Célzott és korai beavatkozás a főbb EU-s ajánlásoknak megfelelően, amelyek hatással
vannak Írország érdekeire, illetve az EU-s szabályozások átvételére tett javaslatok időben
történő kidolgozása.
 Az állami források lehető legjobb felhasználása mellett a lehető legnagyobb hatás elérése
tevékenységünkre és más ügynökségekkel történő munkánkra irányulóan.
 Annak elősegítése, hogy szélesebb körben is megértsék egy ésszerű munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági rendszer létrehozásának szükségességét.
A belső elemzések és nyilvános konzultációink során kifejezésre juttatott vélemények ismeretében öt
stratégiai prioritást és kapcsolódó célkitűzést határoztak meg a 2013-2015 közötti 3 éves periódusra.
Az öt stratégiai prioritás a következő:
1. Lehetővé tenni a vállalkozások számára, hogy gyakorlatias és ésszerű módon eleget
tegyenek törvényi kötelezettségeiknek.
2. Az egészség és biztonságvédelmi, és jólléti, valamint vegyi anyagokra vonatkozó
törvények magas színvonalú alkalmazásának elérése.
3. A miniszter támogatása egy jól működő, hatásos és arányos szabályozási rendszer
kialakításában.
4. Elköteleződés és közös munka más személyekkel és szervezetekkel országos és
nemzetközi szinten, elképzeléseink megvalósítása érdekében.
5. Eredményes hatóságként valódi értékek nyújtása az ír adófizetők pénzéért.
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A sikeres megvalósítást érdekében:
•

A hatóság aktuális stratégiáját éves munkaprogramjainak keretében alakítja ki és hajtja
végre, amelyhez a miniszter jóváhagyása szükséges. Munkaprogramok részletesen
tartalmazzák a stratégiai prioritások végrehajtásához szükséges témakörök, projektek és
együttműködések terveit.

•

Fontos, hogy a szükséges források rendelkezésre álljanak, illetve feladat azon területek
kiemelt kezelése, ahol a legnagyobb a kockázat és a fejlesztési lehetőség. A hatóság fő
bevételi forrása a Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium által folyósított
éves működési támogatás.

•

Előrelépés az éves munkaprogramok összeállításában, hogy a stratégia végrehajtását
minőségi és mennyiségi módszerek széles választékával nyomon követik. A hatóság
vezetősége és a Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium megkapja
negyedéves és éves beszámolókat. A vezetőség rendszeres időközönként értékeli a hatóság
stratégiájának végrehajtását és annak eredményeit.

•

A hatóság számos országos, európai és nemzetközi testülettel dolgozik együtt. Országos
szinten, más állami szervek mellett, több mint 20 egyetértési megállapodás tagja és
jegyzőkönyv aláírója. Számos tanácsadói csoportot (mezőgazdasági, építőipari,
egészségügyi, munkahelyi közlekedés, technikai és tudományos, helyi) vezet vagy vesz részt
azok munkájában, amelyek lehetőséget biztosítanak a találkozásra az ipari szektorok,
szakszervezetek, más állami ügynökségek, helyi hatóságok és felsőoktatási intézmények
képviselői számára. Stratégiánk kialakítása során meghatározzák azokat a partneri
kapcsolatokat, amelyek a legjobban segítik stratégiánk végrehajtását.

5.3.10.2 Az ír stratégia kapcsolódása az EU stratégiájához
Az ír stratégiában több ponton utalás történik az Európai Unió stratégiájára és az uniós szervezetekkel
való együttműködésre.
A célok között megtalálhatóak az EU-s iránymutatások. Külön kihangsúlyozásra is kerül a
stratégiában az uniós irányok, ajánlások követése és beépítése mind a keret stratégiába, mind az
éves munkaprogramokba:
Célzott és korai beavatkozás a főbb EU-s ajánlásoknak megfelelően, amelyek hatással vannak
Írország érdekeire, illetve az EU-s szabályozások átvételére tett javaslatok időben történő
kidolgozása.
A hatóság munkája során együtt dolgozik majd a munkaadókkal, munkavállalókkal,
képviselőtestületekkel és egyéb szervezetekkel, hogy eljuttassuk hozzájuk főbb üzeneteinket és
megismertessük velük tevékenységeinket. Működésünkkel támogatni kívánjuk a gazdasági és üzleti
sikereket. Folytatjuk széleskörű munkánkat, hogy EU szinten is képviseljük az ír érdekeket, és
hozzájáruljunk a gyakorlatban is megfelelően alkalmazható szabályozás kialakításához.
Munkánk jelentős részét európai szinten végezzük. A hatóság munkatársai Írországot képviselik
európai stratégiai bizottságokban és munkacsoportokban. A következő stratégiai időszakban
létfontosságú, hogy folytassuk a törvényi szabályozás és a politika kialakításának befolyásolását, a
megfelelő döntéshozatal és a nemzeti érdekek védelme érdekében.
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség által készített felmérés
eredményei szerint az ír dolgozók körében tapasztalható az egyik legmagasabb szintű
biztonságtudatosság az EU-ban.
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Az ír stratégia az alábbiakban tükrözi vissza az EU stratégiájának kihívásait / céljait:

Főbb kihívások / célok
EU 2014-2020 stratégia
A tagállamok végrehajtási eredményeinek
javítása, különös tekintettel a mikro- és
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására,
annak érdekében, hogy képesek legyenek
hatékony
és
valós
kockázat-megelőzési
intézkedések alkalmazására.
A
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak
való megfelelés megkönnyítése, különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében.

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzésének javítása a meglévő, új és az
újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén.

ír stratégia

A mikro- és kisvállalkozások kiemelt módon
történő kezelése…
Jogszabályi
háttér
ésszerűsítése,
egyszerűsítése, EU szabályozás adaptálása…

A
foglalkozásból
eredő
megbetegedések
megelőzési hatékonyságának javítási szándéka
és a kockátok kezelésének segítése a prioritások
között szerepel.

A demográfiai változás kezelése.
-

A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő
kockázatok,
valamint
a
munkavégzéssel
kapcsolatos
és
foglalkozásból
eredő
megbetegedések kezelése.
Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb
koordinációja a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések
kezelésében és a nemzetközi szervezetekben
való részvétel.

Az érintett szervezetek hatékony koordinációja
nemzetközi (EU), illetve ugyanez nemzeti
szinten.

A demográfia kihívásokat, a védett csoportokkal
megfogalmazásával nem foglalkozik a stratégia.

való

egyedi

kihívások

kezelésének
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6. A STRATÉGIÁKAT ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOK ÉS AZOK ADATAINAK
SZÖVEGES ELEMZÉSE
6.1 Az elfogadott
finanszírozása

stratégiák

időintervalluma,

felelős

szervek,

végrehajtásuk

módja,

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Ország

Csehország

Lengyelország

Szlovákia

Franciaország

Nagy-Britannia

Németország

Ausztria

Nemzeti stratégia /
nemzeti politika
megnevezése,
időintervalluma,
terjedelme
Nemzeti munkahelyi
egészség-védelmi és
biztonsági politika
(2008-tól)
~ 25 oldal

Aktuális cselekvési/
végrehajtási/
munkaprogram

Stratégiáért
felelős
szervezetek,
intézmények

Stratégia
finanszírozása

2015-2016
cselekvési program

Munkaügyi és
Szociális
Minisztérium

Állami
költségvetés,
EU programok

2014 -2016 Nemzeti Program
~ 5 oldal

Nemzeti Stratégia 2020-ig
(2013-2020)
~16 oldal

Munkahelyi Egészségterv
(2010-2014)
~35 oldal
HSE stratégia 2009
(2009-től)
~10 oldal
A közös munkabiztonsági
és munkaegészségügyi
stratégia - GDA
(2008-tól)
~5 oldal (kivonat)

2013-2020 Munkahelyi
Biztonsági és
Egészségvédelmi Stratégia
(2013-2020)
~19 oldal

2013-2015
végrehajtási program
(stratégia része, de
csak meghatározott
időintervallumra)

Miniszterek
Tanácsa
Központi
Munkavédelmi
Intézet
Munka-, Szociális
és Családügyi
Minisztérium
Szlovák
Munkahelyi
Biztonsági
Szövetség

A stratégia szerves
Munkaügyi
része
Minisztérium és a
3 Tengely
Munkakörülmények
13 Cél
Végrehajtó
36 Akció található
Bizottság
benne
Kétéves ún.
Egészségvédelmi
business plan-ek.
és Biztonsági
Aktuális: 2015-2016
Végrehajtó
business plan
Hatóság
Munkabiztonsági és
Szövetségi
Munkaegészségügyi
kormány,
Célok 2013 – 2018
tartományok,
3 munkaprogram
valamint a
(ORGA, MSD,
balesetbiztosítók
PSYCHE)
Szövetségi
4 munkacsoport – 4
Munkaügyi
fő prioritás
Minisztérium
Regionális szinten
Munkahelyi
munkacsoportok,
Biztonsági és
koordinátorok
Egészségvédelmi
határozzák meg a
Stratégiai Tanácscéljaikat.
adó Testület

Balesetbiztosítók (terv)

Központi
költségvetés
Költségvetésből és
költség-vetésen
kívüli forrásokból
(külső társszervezetek,
alapítványok,
adományok, EU)

Akciókhoz rendelt
irányító szervek
költségvetése
Központi
költségvetés –
HSE
Szövetségi
kormány (nemzeti
célok), tartományok
(regionális célok),

valamint a
balesetbiztosítók
Költségvetés +
minden nemzeti,
regionális partner
az általuk
önkéntesen
nyújtott
forrásaiknak
megfelelően.
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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Ország

Belgium

Dánia

Írország

Nemzeti stratégia /
nemzeti politika
megnevezése,
időintervalluma,
terjedelme

Aktuális cselekvési/
végrehajtási/
munkaprogram

Stratégiáért
felelős
szervezetek,
intézmények

Stratégia
finanszírozása

A munkahelyi jóllét nemzeti
stratégiája
(2008-2012)
~23 oldal

Végrehajtási tervet a
stratégia
tartalmazza. 3
célkitűzés, 5 fő
program, 12 kiemelt
projekt és a
projektekhez tartozó
számos intézkedést

Munkaügyi
miniszter és a
Szövetségi
Foglalkoztatási,
Munkaügyi és
Szociális
Közszolgálat

Központi
költségvetés Munkaügyi
minisztérium

A munkahelyi környezet
javítására irányuló stratégia
(2012-2020)
~17 oldal

Stratégia része – 19
kezdeményezés +
kapcsolódó
intézkedések,
határidők

Munkahelyi
Egészségvédelmi és
Biztonsági Hatóság
Stratégiai nyilatkozat
(2013-2015)
~18 oldal

Éves
munkaprogramok –
5 prioritás

Munkaügyi
Minisztérium,
Munkakörnyezeti
Hatóság
(Parlament fogadta
el)

Foglalkoztatási,
Vállalkozásügyi és
Innovációs
Miniszter
Munkahelyi
Egészségvédelmi
és Biztonsági
Hatóság

Állami forrás,
kutatási alapok,
befolyt bírság
Foglalkoztatási,
Vállalkozásügyi és
Innovációs
Minisztérium által
folyósított éves
működési
támogatás

A 10 kiválasztott ország stratégiáinak, programjainak megismerése és az 5. fejezetben történt
összefoglalásuk alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk a munkavédelmet támogató írott
megoldások megvalósítását:


A tagállamban a stratégia és az akcióterv / ütemterv teljesen különválik egymástól nem csak
oly módon, hogy különálló dokumentumokat képeznek, hanem más időperiódusokat is ölelnek
fel. A stratégia egy keretet biztosít és irányt ad az időszakos cselekvési/munkaprogramok
végrehajtására. Ezen belül is két csoportot különböztethetünk meg:
1. Azon országok, ahol a „keret” stratégia nem kötött időintervallumhoz. Szükség esetén
aktualizálják, de időkeretek közé nem szűkítik. Ilyen a cseh, brit, német stratégiák,
melyek 2008-2009-ben biztosítottak egy végrehajtási alapot az időszakokra
megfogalmazott intézkedési tervekhez, melynek nincs konkrét kifutása.
2. A keretstratégiák bizonyos időszakra határoznak meg prioritások, célokat. Az
időintervallumok eltérőek, 3-7 év között váltakozik. A cselekvési tervek különálló, 1-2 évre
kidolgozott, részletes ütemtervek. Ilyen az osztrák, ír stratégia.



Szlovákiában a stratégia és az akcióterv egy dokumentumban szerepelnek, de eltérő
időperiódust ölelnek át.



A stratégiának szerves része a cselekvési program, melyek végrehajtási időszaka
megegyezik a stratégia adta időkerettel. Ilyen a francia, belga és a dán megoldás.
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Nincs külön stratégia meghatározva. Az EU stratégia iránymutatását követve 2-3 éves
cselekvési programok kerülnek kidolgozásra (lengyel nemzeti program).

A táblázatból kiolvasható, hogy a meghatározott prioritások célkitűzések száma országonként eltérő,
ami egyrészt az előzőekben leírt szerkezetből is következik. A célok kidolgozottsága is eltérő képet
mutat. Némelyik stratégia/program részletesen – cél, megvalósítás, határidő, felelős, ellenőrzés,
költség…- kifejti az intézkedések megvalósítását, némelyik csak a fő irányvonalakat adja meg az
illetékes szervek, hatóságok részére.
Az azonban egységesen látszik, hogy a stratégiák az illetékes minisztérium égisze alá
tartoznak és a minisztérium az alá tartozó szervezetekkel, hatóságokkal felelős a
végrehajtásukért.
A stratégiák és kapcsolódó cselekvési terveiknek a fő finanszírozási forrása a központi költségvetés.
Természetesen az adott cél jellegének megfelelően külső források bevonására is sor kerülhet. Azon
célok esetében, melyek az EU kiemelt prioritásai EU-s források pályázhatóak, Uniós programokban
való részvétel lehetséges. Regionális, egy-egy ágazat fejlesztését célzó munkavédelmi intézkedések
esetén pedig az érintett szervezetek, partnerek, akár alapítványok, érdekelt munkáltatók is jelenthetik
a finanszírozás forrásait.
A stratégiák terjedelme általában 15-25 oldal. Az oldalak számát befolyásolja a stratégiák felépítése
(lásd 6.3 fejezet), valamint, hogy a cselekvési programok szerves részét képezik-e a stratégiáknak.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

88

6.2 A főbb célkitűzések súlyozása, prioritások összefüggései
FŐ CÉLOK
(Stratégiák, ismert cselekvési programok alapján)
Célok
Munkabalesetek
számának csökkentése
Foglalkozási
megbetegedések
számának csökkentése
Váz-és izomrendszeri
megbetegedések
csökkentések
Kisvállalkozások/
új vállalkozások
támogatása
Jogszabályi háttér
egyszerűsítése,
ésszerűsítése

CZE

POL

SVK

FRA

GBR

GER

AUT

BEL

DEN

IRL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Demográfia változások
kezelése

X

Sérülékeny csoportok

X

X

X

Kockázatértékelés
segítése

X

X

X

X

X

Partnerekkel történő
konzultáció,
együttműködés

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Kémiai biztonság
fejlesztése

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Nanotechnológia
kockázatai

X

X

X

X

EU – bizottság,
munkacsoportban
részvétel

X

X

X

X

Népszerűsítő
kampányok

X

X

X

X

Szakirányú oktatás,
képzés fejlesztése

X

X

X

Kutatás, fejlesztés

X

X

X

X

X

Hatóság szerepe,
ellenőrzés, bírságolás

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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A táblázatban összefoglaltuk azokat a fő célkitűzéseket, melyek a kiválasztott országok stratégiáiban
a legnagyobb hangsúlyt kapják.


Egyértelmű prioritása minden stratégiának a munkahelyi balesetek és megbetegedések
megelőzése, számuk csökkentése.



A partnerekkel, társszervezetekkel… történő párbeszéd, együttműködés szintén egy jól
működő munkavédelmi szervezet részét képezi.



A célok elérését segítő kampányok, a munkavédelem népszerűsítése fontos eleme a
legtöbb stratégiának. Az ismeretek a legszélesebb célközönséghez történő eljuttatásának
technikái, tanácsadás módszerei elkerülhetetlen része egy gyakorlatban is eredményes
stratégiának.



Kiemelt hangsúlyt kap a kutatási tevékenység, mely hozzájárul a célok pontos
meghatározásához és a végrehajtás kiértékeléséhez, ellenőrzéséhez egyaránt. A kutatások
célzott területekre is irányulnak (pl. nanotechnológia).



A stratégiákban megjelennek az Európai Unió stratégiáiban megfogalmazott célkitűzések. Az
EU-s prioritások nem teljes körűen tükröződnek vissza a stratégiákból, melyek elemzését a
Tanulmány 5.3 fejezete részletesen tartalmazza.



A munkavédelem területén hatáskörrel rendelkező hatóságok, felügyelőségek – mint a
stratégiában foglaltak végrehajtásáért felelős szervek – hatékonyságának javítása,
feladatinak meghatározása szintén megjelenik több ország céljai között.



Az oktatás, képzés fejlesztése- akár iskola szintre, akár már a meglévő szakemberek
továbbképzésére utal -, csak néhány stratégia része. A magas szintű munkavédelmi kultúra
alapja, hogy már az iskolai képzés alatt a tananyag szerves részét képezze a
biztonságtudatosság, illetve magasan képzett szakemberek emeljék az ország munkavédelmi
kultúrájának színvonalát.



A kockázatértékelés segítése, főleg a kis- és középvállalkozásokat megcélozva,
megjelenik a legtöbb stratégiában és/vagy végrehajtási programjában. A megoldás lehet
kiadvány, lehet online rendszer (Pl.: OiRA), vagy a hatóság személyes közreműködése.



A demográfia változások kezelése, a sérülékeny csoportokra történő fókuszálás kisebb
hangsúlyt kap.
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6.3 Szerkezeti, strukturális adatok
STRATÉGIÁK FELÉPÍTÉSE
FŐ ELEMEI

CZE

POL

SVK

FRA

ELŐSZÓ –
FELELŐS MINISZTER

GBR

GER

AUT

BEL

DEN

X

BEVEZETŐ

X

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZERVEZET
BEMUTATÁSA
VISSZATEKINTŐ
ÉRTÉKELÉS

X

X

X

X

ELKÉPZELÉS,
JÖVŐKÉP

X

X

X

X

X

PRIORITÁSOK

X

X

X

X

X

MEGVALÓSULÁS
ELLENŐRZÉSE

X

X

X

FINANSZÍROZÁS

X

X

X

IRL
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a kiértékelt stratégiák mindegyike szerkezetében követi a
logikailag elvárt felépítést. A bevezetések, visszatekintő értékelések, előre mutató elvárások és a
hozzájuk kapcsolódó megvalósítási célok alapelemei a stratégiának. Néhány esetben az időszakos
ellenőrzésekre, kiértékelésekre való törekvés nem jelenik meg a stratégiában, ami egy nagyobb
időszakot átölelő program esetében elengedhetetlen feltétel.
Néhány esetben a beépített értékelési elvárás ellenére sem történt egzakt visszaellenőrzés. A belga
stratégia jó példa erre, mivel egy rosszul menedzselt stratégiát követően – három év után – nem
tudtak új stratégiát alkotni. A stratégia lejáratát követően, 2013-ban készült egy átfogó értékelés a régi
belga nemzeti stratégiáról, mely lehangoló képet mutatott a gyakorlati megvalósításra vonatkozóan.
Az új stratégiára az ajánlás elkészült, de elfogadása még várat magára.
A 10 ország vonatkozó dokumentumainak elolvasása, szükséges háttér információk
beszerzése és elemzése után azt mondhatjuk, hogy a szlovák, francia és az ír stratégia
szolgálhat alapul a magyar stratégia megfogalmazásához.
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6.4 Statisztikai adatok (munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések)
Országok

EU28

Munkabalesetek száma
2011

2012

3 418 875

3 171 541

Halálos
munkabalesetek
száma
2011
2012
4 141

3 932

19

Foglalkozási
megbetegedések
száma*
2012

Munkavállalók
száma
(ezer fő)

nincs adat

215 756

42 669

41405

150

113

1 059

3 793

88 145

87 095

404

350

2 562

15 837

8 826

8 536

38

53

96

2 392

Franciaország

612 356

587 666

559

576

54 015

27 299

NagyBritannia

245 690

227 837

194

161

13 784

29 862

Németország

887 356

855 181

507

516

15 291

42 822

70 551

67169

117

144

1 542

4 282

65 108

58 467

75

49

981

3 892

Dánia

57 685

57 808

44

47

5 169

2 560

Írország

16 797

15 327

49

43

27 474

1 943

Magyarország

17 384

20 542

81

65

120

4 200

Csehország
Lengyelország
Szlovákia

Ausztria
Belgium

* Szükséges megjegyezni, hogy az egyes tagállamok esetében különböző szempontrendszerek alapján
definiálják a foglalkozási megbetegedéseket. A számokban tapasztalható nagy eltérés nagyrészt ennek tudható
be, ezért ezen számok összevetése nem ad valós képet.

A táblázatból és az alábbi diagramokból kiderül, hogy hiába gondolható az egyes fejlett
munkavédelmi szervezettel és jól kidolgozott stratégiával rendelkező országokról, hogy a
munkahelyi balesetek, megbetegedések megelőzésében élen járnak, mégis a munkavállalók
számához képest magas a bekövetkezett balesetek, halálesetek száma. Franciaország,
Németország, Dánia esetében ~50 munkavállalóra jut egy baleset, azaz 1000 munkavállalóra ~
20-22 munkabaleset jutott! Magyarország esetében 1000 munkavállalóra ~ 5 munkabaleset jut.
A számok félrevezetőek lehetnek, mivel a fejlettebb országok esetében:

19



több a magasabb kockázattal járó tevékenység, ipari vállalat,



a balesetek bejelentésre kerülnek, nem érdek az eltitkolás,



balesetbiztosítók segítik, hogy az adatok minél jobban tükrözzék a valós helyzetet,



nem azonosak a bejelentési kötelezettségek.

Forrás: http://ec europa.eu/eurostat , http://www.eurogip.fr/en/ és http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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Hány fő munkavállalóra jut egy munkabaleset (2012)

1 000 fő munkavállalóra jutó munkabalesetek száma (2012)

100 000 fő munkavállalóra jutó halálos munkabalesetek száma (2012)
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6.5 A végrehajtási folyamat biztosítása és annak garanciái
Értékelési
módszerek
Indikátorok
meghatározása,
megvalósulás
visszaellenőrzése

CZE

9.1 és
9.2 cél

POL

SVK

FRA

-

8.1
pont

Mind a
36
akciónál

GBR

GER

AUT

BEL

-

3.3
pont

Értékelő
csoport

12.
projekt

DEN

IRL

18.
Nyomonkezdekövetési
ményefejezet
zés

Az önálló (cselekvési programmal nem kombinált) stratégiák konkrét indikátorokat és
visszaellenőrzési, értékelési megoldásokat nem tartalmaznak. Az ún. „keret” jellegnek
megfelelően – mint egy törvény – csak az alapjait, elvárásait teremtik meg a kontroll
feladatoknak. Rövid utalásokkal, néhol a felelős szervezet megjelölésével és az időszakos
értékelés intenzitásának meghatározásával utalnak a stratégia végrehajtásának biztosítására. A
konkrét feladatok a cselekvési programokban jelennek meg, mint egy végrehajtási rendeletben.
Általában független cégeket, kutatókat bíznak meg az időszakos értékelésekkel, beszámolók
készítésével, javaslatok kidolgozásával. Sok esetben tapasztalható, hogy az egyes célok
megvalósulásának visszaellenőrzését a célnak megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező
szervezetek végzik.
Az osztrák rendszerben ún. Értékelő Csoport került felállításra:
Az Értékelő Csoport a Stratégiai Platform intézményeiből való szakértőkből kerül kialakításra. Maguk
az intézmények választják ki, mely szakértőt ajánlják. A Munkacsoportok és a Stratégiai Platform
tevékenységeinek tartalma, illetve az egész stratégia tartalma a szakértői csoport által kerül
folyamatos értékelésre. Az Értékelő Csoport eredményeit és ajánlásait előterjeszti a Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület részére a meghozandó döntések, elvégzendő
intézkedések, következő lépések megtétele érdekében. Egyik feladata az eredményorientált
tevékenységi irányvonalak megfogalmazása a stratégia egésze illetve a Stratégiai Platform központi
fő kérdései számára.
A cseh stratégia igényt fogalmaz meg az indikátorok alkalmazására:
A hatásos módszerek és indikátorok keresése, amelyekkel meghatározhatóak a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó költségek és előnyök, valamint munkavállalói
balesetbiztosítási rendszer létrehozása, amely motiváló tényezőként hathat a munkaadókra és
alkalmazottaikra, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a kockázat megelőzés területén. Fontos a
meghatározott munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági indikátorok értékelése és fejlesztésükre
irányuló intézkedések bevezetése,
A német stratégia már pontosabban fogalmaz és a munkacsoportok feladatainak részeként
dedikálja ezt a feladatot:
Az egészségvédelmi és biztonsági célok leírása, a prioritások kijelölése és az azt követő értékeléshez
szükség van számos megfelelő kritériumra és indikátorra. Ahol csak lehetséges, direkt hatás
mutatókat kell alkalmazni. Hosszú, rejtett időszakok esetében, ahol az ilyen indikátorok nem
alkalmazhatóak, közvetett hatás mutatókat kell figyelembe venni, amelyek a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság céljaiba történő beavatkozás hatását vizsgálják. A Közös Német
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia céljainak megvalósítása minőségbiztosítási és
más szempontok alapján is értékelt, ezért az értékelés koncepcióját az elfogadott kritériumoknak és
eljárásoknak megfelelően alakítják ki.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

94

A szlovák stratégia elvárásai - felelősök, időszakok megjelölésével – a következők:
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtását és prioritásainak
teljesülését a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban:
„Munkahelyi Biztonsági Koordinációs Bizottság”) félévente ellenőrzi és értékeli; ez a Bizottság a
szlovák Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium tanácsadó testülete. A Munkahelyi Biztonsági
Koordinációs Bizottságot abból a célból hozták létre, hogy dolgozza ki és hangolja össze a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a szlovák stratégiai célokat, és értékelje a célok
elérését szolgáló feladatok teljesülését. E célból a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre
vonatkozó stratégia végrehajtására irányuló program egyes feladatainak elvégzéséért felelős
tisztviselők és az együttműködő intézmények benyújtják a szlovák Munka-, Szociális és Családügyi
Minisztériumhoz a stratégia megvalósításával kapcsolatos információkat; ezt követően az
információkat megvitatják a Munkahelyi Biztonsági Koordinációs Bizottságban. A Munkahelyi
Biztonsági Koordinációs Bizottság tagjai folyamatosan beszámolnak a stratégiai feladatok
végrehajtásáról.
Javasolt, hogy először 2014-ben, majd ezután évenként legkésőbb hat hónappal az értékelt naptári év
végét követően a szlovák kormány ülésén nyújtsanak be tájékoztató beszámolót a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtásáról.
A dánok külön értékelő programot dolgoztak ki a stratégia hatékonyságának mérésére:
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság, a munkahelyi környezettel foglalkozó nemzeti
kutatóközpont és a Nemzeti Munkabaleseti Tanács a munkahelyi környezettel kapcsolatos
fejlesztések mérésére jelenleg használt programot át fogja alakítani. A számottevő munkahelyi
környezeti tényezőkre vonatkozó adatokat össze fogják gyűjteni, hogy lehetővé tegyék a
fókuszterületek fejlődésének rendszeres ellenőrzését. A nem fókuszterületnek minősülő területek
ellenőrzésére is lehetőség lesz.
A belga stratégia elvárásai:
A munkahelyi egészség és biztonság állapotáról készített minőségi felmérés szükségszerű, és a
stratégia negyedik részének tárgya. A munkahelyi jóllét rendszeres felméréseket igényel a dolgozók
elégedettségével kapcsolatosan és a kockázatokról, melyeknek a dolgozók ki vannak téve. Erre az
időszakra is el kell indítani egy felmérést, és legalább 4000 személyt kérdezni meg, olyanokat, akik
minden tevékenységi szektorból minden dolgozót képviselnek, és ezt két-három évente ismételni
szükséges.
... A megelőző szolgáltatások által küldött adatok ez után hatékonyabb, specifikus indikátorokat adnak
a foglalkozási kockázatoknak való kitettségről, de azok megelőzéséről és hatásairól is. Ezek az
információk hasznosak a nemzeti stratégia politikája szempontjából is: a megelőzésre szánt
erőforrások skálája, hatékonysága, jobban megfogalmazott célok a tudatosság felkeltésére irányuló
kampányok során, szimpóziumok szervezése, információs napok, melyek jobban a terület valóságos
voltát hangsúlyozzák ki, stb.
A Munkahelyi Baleseti Alap adattárházat hozott létre a munkahelyi balesetek számára, ami, a
munkaerő-piac és a szociális védelem „Crossroads Bank a Társadalombiztosításért” nevű
adattárházával együtt lehetővé teszi, hogy a munkahelyi balesetek áldozatainak szociális és szakmai
helyzete a baleset után nyomon követhető legyen. Ezek az ismétlődő statisztikai tanulmányok teszik
lehetővé az olyan elemek felismerését, melyek elősegítik, vagy nem segítik elő a dolgozók munkába
történő visszailleszkedését a balesetet követően.
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A nemzeti felmérés során összegyűjtött adatok kombinációja a megelőző szolgáltatások által
lejegyzett egészségi-biztonsági mutatókkal együtt, illetve az adattárház adatai hatékony eszközei
lesznek országunk helyzetének elemzése céljából.
Intézkedések


Nemzeti felmérés megszervezése a munkahelyi egészég és biztonság állapotáról, a
munkaképességről, és kiegészítő felmérések elvégzése külső és belső megelőző
szolgáltatások segítségével, azért, hogy objektív adatokat kaphassunk a veszélyeknek való
kitettségről, tevékenységi szektorokra, vagy érintett dolgozói kategóriákra lebontva.



Egységes adatbázis (adattár) kialakítása, mely minden, munkahelyi jóléttel kapcsolatos
összegyűjtött adatot tartalmaz.



Tanulmányozni a munkahelyi baleseteket követően az áldozatok szociális és szakmai
fejlődését.

Az ír stratégia is célként tűzte ki a programok megvalósulásának folyamatos nyomon
követését:
Előrelépés az éves munkaprogramok összeállításában, hogy a stratégia végrehajtását minőségi és
mennyiségi módszerek széles választékával szükséges nyomon követni. A hatóság vezetősége és a
Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium megkapja negyedéves és éves
beszámolókat. A vezetőség rendszeres időközönként értékeli a hatóság stratégiájának végrehajtását
és annak eredményeit. A hatóság szolgáltatási szerződést köt, amelynek alapján el fogja készíttetni
az elért eredményekről szóló időszakos jelentéseit a miniszternek.
Az elérni kívánt kulturális és hozzáállásbeli változások hosszú távú hatásait figyelembe véve, a remélt
eredményeket a hároméves stratégiai időszaknál tovább kell értékelni. A rendszeres tájékoztatók
kiegészítésre kerülnek a halálozási, sérülési és megbetegedési adatokkal, valamint egyéb
teljesítménymérőkkel, amelyek sokkal árnyaltabb képet biztosítanak a stratégia hatásairól.

A francia stratégiában minden akcióvégén ún. monitoring, eredmény és eszköz indikátorok
lettek meghatározva, melyek visszatükrözik a meghatározott cél megvalósulásának állapotát.
A brit stratégia nem tartalmaz értékelési elvárásokat, de a HSE éves jelentésében értékeli a HSE
megelőző évi teljesítményét, valamint a szervezetet érintő egyéb kulcsfontosságú fejleményeket.
Ennek keretében – többek között – feladatról feladatra haladva értékelik az éppen aktuális üzleti
tervben maghatározott feladatoknak történő megfelelést.
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7. MAGYARORSZÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETE, ADATOK, TAPASZTALATOK,
TRENDEK, FŐBB FOLYAMATOK, IRÁNYOK ÉS SÚLYPONTOK
2

Területe:
Népesség:
Munkanélküliség:
Munkavállalók:

93 030 km
9 897 000 fő
20
6,9 %
4 200 000 fő

7.1 EGYES, A MUNKA VILÁGÁT
KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK

ÉRINTŐ

GAZDASÁGI,

TÁRSADALMI,

TERMÉSZETI,

Az ezredfordulót követő időszak folyamatainak elemzése csak közvetve képezheti a Nemzeti
Munkavédelmi Politika tárgyát, noha a nemzetgazdaság közel másfél évtizedes periódusa
értelemszerűen meghatározó módon befolyásolta a munka világának változásait és kölcsönösen
hatott a munkavédelem tényezőire is, ezért javasoljuk áttekinteni ezt az időszakot a munkavédelmi
stratégia megalapozása szempontjából.
A vizsgált időszak gazdasági, társadalmi mozgásai, valamint a természeti környezetet érintő
változások és ezek kölcsönhatásai olyan régi vagy újonnan megjelenő kihívásokat, problémákat
okoznak, jelentenek a vizsgált szakterületen, amelyekre a nemzeti munkavédelmi stratégiának
válaszokat kell adni. Tanulmányunkban az első magyar munkavédelmi stratégia elfogadásának évétől
- tekintjük át röviden és célratörően a kapcsolódó adatokat és folyamatokat. Azért tartjuk fontosnak a
folyamatok áttekintését, mert a pillanatképek, vagy a rövid távú helyzet kiindulási alapként való
felhasználása nem minden esetben vezethet valós és objektív megállapításokhoz.

7.1.1

Gazdasági helyzet

A 2001 után tapasztalható gazdasági fellendülést követően a 2008–ban kezdődő pénzügyi és
gazdasági világválság a magyar gazdaságban már az év második felében begyűrűzött és a
munkavédelmi helyzetre is hatással volt. A korábban elkezdett nagyberuházások (közlekedés, a
gyógyszer-, vegyi-, és gumiipar,) többsége még ebben az évben befejeződött. Újabb beruházások
indítására azonban ebben az időszakban már nem került sor. Az év végére tapasztalható volt az ipari
termelés visszaesése. A tartós fogyasztási cikkeket előállító cégek rendelés állománya látványosan
visszaesett. A recesszióra a munkáltatók a termelés visszafogásával és elbocsátásokkal reagáltak. A
termelés jelentős visszafogása, a kapcsolódó költségtakarékosság magában hordozta a
munkavédelemre fordítható források csökkentését is, aminek közvetlen és közvetett következményei
voltak a vizsgált szakterületen. A közvetlen következmények a megelőzést szolgáló intézkedések egy
részének elmaradását jelentették, de ezek másodlagos hatása volt a munkavédelmi tudatosság
leértékelődésének a veszélye.
A mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a munkakörülmények alakulását meghatározta, hogy a
gazdálkodásukat magas általános költséghányad és alacsony tőkeintenzitás jellemezte.

20

http://hu.tradingeconomics.com/hungary/indicators
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A vizsgált időszak utolsó éveiben üzembe helyezett termelő beruházások és fejlesztések, a várható
további pozitív gazdasági változások lehetőséget nyújthatnak arra, hogy a munkavédelemmel
kapcsolatos vállalati ráfordítások is tovább javulhassanak. A mikro-, kis- és középvállalkozások
létszámarányos
munkavédelmi
kiadási
magasabbak
a
nagyvállalkozásokénál,
ezért
versenyképességük biztosítása és a dolgozóik védelme érdekében munkavédelmi fejlesztéseik is
segítségre szorulnak.
A tapasztalatok szerint a nagyvállalatok többsége ma már átvilágítja beszállítóit a munkavédelem
szempontjából és egyre több vállalatnál működik Munkahelyi Egészség és Biztonságirányítási
Rendszer (MEBIR). Ezek is kedvezően befolyásolhatják a munkavédelmi kultúránkat.
7.1.2

Társadalmi változások a munka világában

Gazdaságilag aktív népesség – foglalkoztatottak
A foglalkoztatási arány Magyarországon (HU) 2001-20014 között (a 15-64-éves
foglalkoztatottak aránya az azonos korcsoportba tartozó teljes népesség
21
százalékában)
Foglalkoztatási ráta, százalék
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HU

56,1

56,2

57

56,6

56,9

57,3

57,3

56,7

55,4

55,4

55,8

57,2

58,4

EU

62,5

62,4

62,7

62,8

63,6

64,5

65,4

65,9

64,6

64,1

64,3

64,2

64,2

A folyamatot vizsgálva látható hogy az ezredforduló óta Magyarországon a foglalkoztatási arány alig
változott 2008-ig. A következő három évben a gazdasági válság hatásaként a foglalkoztatási ráta
lecsökkent. A 2009. évben éri el mélypontját a foglalkoztatottak száma, ami 2011 végéig csaknem
stagnál. A következő években kedvező változás következett be, 2014 év végére a foglalkoztatottak
száma meghaladta a 4 millió 100 ezer főt, és 2015 júliusában elérte a 4 és ¼ millió főt. A politikai
szándék szerint 2020-ban már 5 millióan dolgoznak Magyarországon. A prognosztizált foglalkoztatási
létszámnövekedésre fel kell készülni munkavédelmi szempontból is, nem beszélve arról, hogy
várhatóan az atipikus foglalkoztatások száma is növekszik majd, egyrészt új munkahelyek jönnek
létre, másrészt a korábbi foglalkoztatási formák egy részének átalakulásából.
Alvállalkozói rendszer kialakulása, körbetartozások, közbeszerzések alakulása
A nemzetgazdaság egyes ágazataiban, egyes területein (építési-, fuvarozási-, egészségügyi-, egyéb
szolgáltatói ágazatok, stb.) kialakult az a sajátos gyakorlat, hogy néhány fővel dolgozó fővállalkozó
nyeri el a munkát és adja tovább alvállalkozóknak, akik további alvállalkozókat vonnak be a feladat
ellátásába. Az említett fővállalkozók a piaci verseny miatt vagy irreálisan alacsony árért vállalják el a
munkát, céljuk a minél magasabb profit elérése, olyan áron is, hogy az alvállalkozói lánc végén
állóknak részben késve-, vagy kevesebbet, illetve egyáltalán nem is fizetnek.
Ez a jelenség a munkavédelemre igen káros hatással van, mert az alvállalkozó alvállalkozójának – aki
egyébként is tőkehiányos - már nem marad pénze a munkavédelmi szakember foglalkoztatására, a
munkavédelmi eszközök beszerzésére, a szabályoknak megfelelő munkaeszközökre és azok
munkavédelmi vizsgálataira, valamint a munkát elvégző megfelelő szakképzettségű munkavállalóra
sem.

21

Forrás: Magyarország számokban KSH
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A vállalkozói szerződésekbe, megrendelésekbe, – sokszor a közbeszerzési eljárásokba sem – nem
építik be a kötelező munkavédelmi költségeket, bár nem írják le, de nem is várják el a munkavédelmi
szabályok betartását. Versenyeztetés esetén, Magyarországon még legtöbbször a legalacsonyabb
ajánlat nyer. Ez a gyakorlat károsan hat a feladat ellátásának színvonalára, minőségére, ezáltal a
munkát végzők közvetlen munkahelyi egészségre és biztonságra is.
A tapasztalataink szerint a fent említett jelenségeknek a munkavédelemre való közvetett hatása talán
még károsabb, hiszen az ott munkát végző vezetők és beosztottak munkavédelmi tudatossága sérül,
azzal, hogy elfogadják, belenyugszanak, beletörődnek abba, hogy a „kis pénzből” nem lehet
szabályosan dolgozni. A szakmai körülmények és a teljesítési kényszer miatt a szabályok tisztelete
(sok esetben az ismerete is) megszűnik, annulálódik, illetve a szabálytalan munkavégzés válik
természetessé, elfogadottá.
Csak akkor döbbennek rá, hogy rossz úton járnak, amikor a szabálytalanságok sorozatából súlyos
baleset, vagy megbetegedés következik be, illetve szembesül a munkáltató ezeknek az eseteknek az
egyre súlyosabb anyagi következményeivel.
Egészségi állapot
Magyarországon az emberek egészségi állapotának milyenségét a még mindig kedvezőtlen
életkilátások és a magas halálozási arányok mutatják. Nemzetközi összehasonlításban, a születéskor
várható élettartamot tekintve, a sereghajtók közé tartoztunk, azonban az elmúlt 15 évben lassú
elmozdulás figyelhető meg.
Az unió egyes országainak polgárai bő egy évtizeddel hosszabb ideig élnek, mint a magyarok,
ráadásul hosszabb életkilátás mellett: ötvenedik születésnapjuk után átlagosan további húsz
egészséges esztendőre számíthatnak.
Magyarország mindkét szempont tekintetében a sereghajtók közé tartozik, annak ellenére, hogy az
utóbbi években Magyarországon csaknem 78 évre emelkedett a nők, 70 évre pedig a férfiak várható
átlagos élettartama. A KSH vonatkozó adataiból kiderül, hogy 1990-hez viszonyítva a nők kicsivel
több, mint négy évvel, a férfiak pedig öt évvel hosszabb életre számíthatnak.
Felmérések hiányában – amit a nem megfelelő egészségügyi adatgyűjtő rendszer okoz - nem
rendelkezünk megbecsülhető adatokkal sem arra nézve, hogy a rossz egészségi állapot
kialakulásában milyen szerepe van a munkavégzésből adódó igénybevételnek, a nem kielégítő
munkakörülménynek, az el nem fogadható – különösen a kémiai és a biológiai - munkahelyi
kockázatoknak, az oki tényezők között sokszor emlegetett helytelen életmód, a hátrányos helyzet és
az alacsony iskolai végzettség mellett.
Az utóbbi években az egy bizonyos életszintet elérők vonatkozásában egyre jobban tapasztalható az
egészséges életmódra és –táplálkozásra való törekvés.
Az egészség elvesztése az egyén és a gazdaság számára egyaránt veszteség, mert a
munkaerőpiacon
termeléskiesést,
a
közfinanszírozott
egészségügyi
ellátórendszerben
kiadásnövekedést okoz. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések – akkor is, ha nem
jelentették be azokat – ezt az ellátórendszert terhelik, tehát ezek megelőzése mindenképpen prioritás.
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7.1.3

Természeti környezet és a klíma változása

Az általános felmelegedés és az ezzel kapcsolatos, valamint az ettől független természeti
környezetváltozások és a kapcsolódó események (CO 2, ózon, UV, az erdőirtás, árvizek, a
szélsőséges meteorológiai események, ipari katasztrófák, vízszennyezések, vegyi szennyezések stb.)
- szinte kivétel nélkül - kedvezőtlen hatással vannak a munkavégzés feltételeire is.
A meleg időszakokban az idősek, a krónikus betegek, túlsúlyos emberek halálozási aránya megnő.
Ha a napi középhőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 25 C°-ot, mintegy 15%-kal megnő az egy napra
eső halálozások száma.
A hőségriasztás idején a munkavállalók igénybevétele jelentősen megnő, ami az egészségüket és
biztonságukat fenyegeti (pl. a balesetek, a hő okozta ártalom,), és értelemszerűen csökken a
munkateljesítmény is. Az erős napfényben végzett kültéri munka (megnő az UV-B sugárzás)
megnöveli a bőrdaganatok kockázatát is.
Sajnos ma még az ilyen extrém meleg időszakokban nem egységes a munkáltatók által követett
gyakorlat a munkáltatói megelőzéssel kapcsolatosan. A vonatkozó szabályozás is hiányos, illetve nem
teszi lehetővé a gyakorlatban a munkahelyi hő terhelést közvetlen mutató műszer használatát. Ez
csak jogszabály változtatás kérdése. A természeti környezet és munkahelyi állapotok nem
választhatók el egymástól és ez egyre fontosabb tervezési és logisztikai kérdéssé válik a jövőben.
7.1.4

Magyarország az EU tagja

A munkavédelmi tevékenység folyamatainak értékelése esetén nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
tényt, hogy Magyarország több mint tíz éve az EU tagországok egyike és ebből a helyzetből
következően a teljes munkavédelmi követelményrendszerünknek meg kell felelnie az európai
szabályozási elvárásoknak. A tagságból eredő nemzetközi kötelezettségeknek eleget teszünk,
folyamatos és egyre mélyebb kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn az uniós szervezetekkel, ahogy
azt a 3-4-5-ös fejezetekben már kifejtettük.
7.2 A MUNKAVÉDELEM HELYZETE
A magyar munkavédelmi szabályozással, szervezettel és működéssel kapcsolatos legfontosabb
információkat – kronológiai sorrendben – tanulmányunk 3. és 4. fejezetében részletesen rögzítettük.
Az ott leírt információkon a helyzetre vonatkozó bevezetésként több fontos megállapítást is
szükségesnek tartunk rögzíteni.
Magyarországon az állami szervezetek rövid távú tervezéssel oldják meg feladataikat a jelenleg
érvényes szabályozásnak megfelelően. A munkavédelemmel foglalkozó szakmai irányító szervezetek
évente tervezik a hatósági tevékenységgel kapcsolatos - saját és a területi munkavédelmi hatóságok
közreműködésével végrehajtandó - feladataikat, amelyeket a Nemzetgazdasági Közlönyben hirdetik ki
és teszik közé. A legutóbbi a 4. sz. mellékletben található.
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásáról és a munkavédelmi helyzetről a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter készít tájékoztató jelentést a Kormány részére. Az éves tájékoztató jelentések –
többek között - részletesen tartalmazzák az előző naptári év munkakörülményeinek alakulásáról, az
ágazatok munkavédelmi helyzetéről és a hatósági ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
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7.2.1

Statisztikai adatok

A magyar munkavédelmi helyzetet az egyik oldalról a legfontosabb baleseti statisztikai adatok
bemutatásával lehet jellemezni. Célszerű a tendenciákat hosszabb távon vizsgálva értékelni és a
folyamatból következtetni a következő időszak prognózisára.
Munkabaleseti adatok

Az abszolút számokat tartalmazó táblázat adatait vizsgálva látható, hogy 15 év alatt a több mint 25
ezer munkabaleseti (3 napon túl gyógyuló balesetek) szám valamivel 20 ezer alá csökkent, de
ezekből a számokból a folyamatra vonatkozó mélyebb következtetést nem célszerű levonni, mert nem
viszonyított és összehasonlítható adatokról van szó.
A munkavédelmi hatóság véleménye szerint a baleseti statisztikák nem fogadhatók el teljes körűnek,
mert a munkáltatók jelentős része a munkahelyen bekövetkező, 3 napot meghaladó,
keresőképtelenséggel járó munkabaleseteket nem minden esetben jelentik be. A hatóság mindezt a
következő okokra vezeti vissza:





sok esetben a rendezetlen munkaügyi viszonyok (feketemunka),
a balesetek miatt várható szankciók és egyéb anyagi következmények elkerülése,
a megfelelő szakértelem-, a jogszabályok ismeretének hiánya, illetve
különböző munkáltatói (gondatlan és/vagy szándékos) adminisztratív mulasztások.

A Munkavédelmi Felügyelőségek az „eltitkolt” munkabalesetek egy részéről általában a sérült, vagy
hozzátartozója panaszügye (kérelem), illetve a rendőrség, vagy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár megkeresése kapcsán szereznek tudomást.
Fontos megjegyezni, hogy a súlyos munkabalesetek – átlagosan 25 -30 %-át - a közúti belesetek
teszik ki, amely tényből – az NMP–t megalapozó - további fontos megállapítások vonhatók le.
A baleset bejelentés elmaradásából következő hibafaktorból eredő statisztikai eltérésektől eltekintve
jobban összehasonlítható adatsort kapunk, ha létszámra vetítjük az abszolút számban létező
adatainkat. A következő táblázatban az előző statisztika adatai szerepelnek 100 ezer főre vetítve.
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Ezekből az adatsorokból már – a bejelentési hiányokat is figyelembe véve – olyan tendenciák
olvashatók le, amelyek alkalmasak lehetnek az MNP megalapozására.
Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a statisztikai számadatok mögött emberek vannak (sérült,
sérültek, munkatárs, tanú, elsősegélynyújtó, mentők, kórházi orvos, háziorvos, társ, feleség, szülő,
gyermek, más hozzátartozók, munkáltató, munkahelyi vezető, munkavédelmi szakember,
munkavédelmi felügyelő, rendőr, ügyész, bíró, ügyvéd, biztosítási szakember, társadalombiztosítási
szakember, stb.) és ügyek keletkeznek. Az ügyek kezelése, rendezése további jelentős
közreműködést és költséget igényel a körülmények függvényében.
Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók
A baleseti számadatoknál sokkal rosszabb a helyzet a fokozott expozíciók és a foglalkozási
megbetegedések statisztikája vonatkozásában. Az alábbi táblázat az elmúlt 15 év magyarországi
adatait tartalmazza. A diagramban szereplő adatok az összes bejelentett eseményt tartalmazzák
22
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Forrás: OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
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Ezek a statisztikai adatok – ha nem hasonlítjuk össze más adatokkal – akkor is több szempontból
tarthatatlanok. Logikailag és szakmailag is elképzelhetetlen, hogy a fokozott expozíciók száma
kevesebb legyen, mint a megbetegedések száma.
A magyar adatokat célszerű az alábbi diagram (az ILO és az Eurostat felmérései) ismeretében
értékelni. Az ILO és az Eurostat felmérése a halálos munkabalesetek és a halálos foglalkozási
megbetegedések számát abszolút számokban mutatja be.
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Az ILO kutatási adatokból kimutatható, hogy a halálos foglalkozási megbetegedések száma (csak a
halálos!) 6,3–szerese a halálos munkabalesetek számának és akkor még nem beszéltünk azokról - az
egyébkén jóval nagyobb számú - esetekről, amelyek nem járnak halálos következménnyel. Ha
ugyanezt a vetítést elvégezzük az összes balesetszámra (kb.: 20.000 fő) vonatkozóan, akkor igen
riasztó eredményt kapunk. Persze a nem halálos foglalkozási balesetek esetében a kialakulás és a
beteg állapot fennmaradása a befejeződésig (gyógyulás vagy halál) több évet is felölelhet.
Ha a fenti összefüggéseket kivetítjük a magyar statisztikára, akkor –statisztikai adat hiányában is tényként kell elfogadni azt a szakmai körökben közismert tényt, hogy Magyarországon a fokozott
expozíciók és a foglalkozási megbetegedések igen csekély részét tárják fel és jelentik be. Ezek
mögött a kedvezőtlen statisztikai adatok mögött szintén emberek vannak, sokkal több ember, mint a
munkabalesetek vonatkozásában és ezzel együtt a nemzetgazdasági költségkihatása is sokszorosa
lehet a munkabalesetek okozta ráfordításoknak.
7.3 EGYES – KIEMELT – NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK MUNKAVÉDELMI HELYZETÉNEK
ALAKULÁSA
A Kormány részére készített éves tájékoztató jelentések minden esetben bemutatják és elemzik is a
gazdasági környezet és a munkafeltételek alakulását, valamint a tárgyév bejelentett
munkabaleseteket, a bányászati munkabaleseteket, a foglalkozási megbetegedéseket és fokozott
expozíciós eseteket is.
A tájékoztató jelentések tartalma a munkavédelmi hatóságok tényadataira és tapasztalataira, valamint
az egyes minisztériumok és az irányításuk alatt álló szervezetek tájékoztatóira alapozva kerül
meghatározásra. Az anyagot a munkavédelemmel kapcsolatos országos érdekegyeztetés keretében
– előterjesztés előtt – a Munkavédelmi Bizottság az Mvt. 78.§ és 79.§ - inak megfelelően minden
évben megtárgyalja. A bizottsági tevékenység során a szociális partnerek érdekvédelmi
szervezeteinek véleménye beépítésre kerül ezekbe az anyagokba. A teljesség kedvéért az NGM
Munkafelügyeleti Főosztály honlapján olvasható, valamint a Munkavédelmi Bizottsági ülések
alkalmával megtárgyalt anyagok adatait is felhasználtuk tanulmányunk készítése során, így a
nemzetgazdaság 2014. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentéstervezet adatait és megállapításait
is. A hatósági összegzett tapasztalatokat esetenként a tanulmány készítői kiegészítették a saját
tapasztalataikkal.
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7.3.1

Építőipar, építőanyag-ipar

A gazdaság élénkülésével párhuzamosan az építőipari tevékenység fellendülése is tapasztalható,
illetve a várható állami beruházásoknak, az EU támogatásokból származó anyagi forrásoknak, a
nagyobb és kisebb vállalatok várható átlagosnál nagyobb fejlesztéseinek köszönhetően az építőipari
tevékenység fokozódása prognosztizálható.
Az építőipar munkavédelmi szempontból változatlanul a legveszélyesebb tevékenységek körébe
tartozik, mert itt következett be a legtöbb halálos és súlyos sérüléssel járó munkabaleset. Az összes
balesetek 4%-a, összes súlyos baleset 15,9%-a, a halálos balesetek 23,1%-a történt az építőiparban.
A 2014. év első felében a munkavédelmi hatóság „Az építőipari kivitelezési tevékenységek” országos
célvizsgálatát végezte el. A vizsgálat összegzése megállapította, hogy



















Az ellenőrzött munkáltatók 91%-a nem tett eleget a jogszabályban előírt valamilyen munkavédelmi
kötelezettségének;
A munkavállalók 24,8%-át szabálytalan munkakörülmények között foglalkoztatták;
2153 főt (a szabálytalansággal érintett munkavállalók 63,8%-át) súlyosan veszélyeztettek;
A nagyobb beruházásokon az építés-kivitelezési munkák koordinálása, irányítása egyre
nehezebbé válik a fő- és alvállalkozói hálózat miatt. Az alvállalkozói láncban sok a néhány fős
kisvállalkozás, ahol a munkavállalók többségét egyszerűsített foglalkoztatás keretében
alkalmazzák;
Általában jellemző, hogy a fővállalkozó építésvezetői nem rendelkeznek megfelelő információkkal
az alvállalkozói láncot illetően;
A villamos kapcsolószekrények létesítésével kapcsolatban jelentős javulás tapasztalható (mivel a
feszültség alatti részeket burkolattal látták el), de még mindig előfordul az ún. „Kalocsai szekrény”
használata is (aminek nyitva hagyott ajtaja miatt a feszültség alatt lévő részek érinthetővé váltak);
Kisebb építkezéseken, felújításokon az építési munkahely ideiglenes villamos energia ellátása
gyakran nem volt megfelelő, mivel a villamos energiát legtöbbször a meglévő régi épület –
feszültség alatt álló – áram-védőkapcsolóval nem rendelkező kisfeszültségű villamos elosztó
hálózatáról biztosították;
Az ideiglenes villamos hálózatok vonatkozásában továbbra is tapasztalhatók szabálytalanságok a
villamos vezetékek elhelyezése, illetve a sérült szigetelésű villamos hosszabbító vezetékek
használata miatt;
Továbbra is gondok vannak a munkavállalók egyéni védőeszköz ellátásával. Jellemző, hogy a
munkavállalók nem védőlábbeliben vagy a saját védőbakancsukban dolgoztak. A fejvédő sisakok
szavatossági idejét és a használatát továbbra sem kísérik figyelemmel. A védőeszközök helyes
használatának oktatása is kívánnivalót hagy maga után (főként a füldugók, a testhevederzet
helyes használatát illetően);
A munkáltatók többsége nem teljes körűen szabályozta az egyéni védőeszközök juttatásának
rendjét, ami kétségessé teszi a munkavállalók megfelelő védelmi képességű védőeszközökkel
történő ellátását is;
Hiányoznak vagy hiányosak a kockázatértékelések;
Sok építkezésen elmaradt az összehangolás, a munkavédelmi koordináció;
Nem fordítottak kellő figyelmet a munkahigiénés követelmények biztosítására, a kémiai
biztonságra;
Továbbra is voltak hiányosságok a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok területén, de
kiemelten tartalmazza a jelentés az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott
munkavállalók esetében a egészségi alkalmassági vizsgálat elmaradását;
Általában kevés és nem megfelelő minőségű elsősegélynyújtó felszerelés volt az építési
helyszíneken;
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Az építési munkahelyek többségénél nem biztosították megfelelő öltözködési, étkezési és más
szociális lehetőséget a munkavállalók számára. A külső építési munkaterületeken a munkáltatók a
főzésre, illetve az étel melegítésére alkalmas felszerelést, pihenőhelyiséget sem alakítottak ki;
A munkahelyeken – csekély kivétellel – biztosították a munkavállalók részére az elegendő
mennyiségű és az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet palackozott
ivóvíz/ásványvíz formájában, általában hűtőtáskában tárolva. A mobil WC használat már
mindennapos gyakorlat a kisebb kivitelezéseknél is, de a kézmosási lehetőség nem mindenütt
biztosított;

A mélyépítési munkaterületeken jellemző
 a munkaárkok, munkagödrök dúcolásának hiánya vagy nem megfelelő kialakítása;
 az elkerítés hiánya nemcsak a munkavállalók, hanem a munkavégzés hatókörében tartózkodók
számára is beesés veszélyével jár;
 a szakadó lap terhelési tilalmát számos esetben megszegték;
 előfordult a rézsű szabálytalan kialakítása is;
 rendszerint elmulasztották a talaj állékonyságának vizsgálatára vonatkozó talajmechanikai
szakvélemény elkészíttetését is;
A magasépítés munkaterületein a legsúlyosabb veszélyeztetés
 A be- és leesés veszélyes munkaterületek nem megfelelő kollektív műszaki védelme;
 A veszély jellegének és mértékének megfelelő egyéni védőeszköz biztosításának az
elmulasztása;
 A leesés ellen védelmet nyújtó épületszerkezeteket, berendezéseket gyakran nem építik ki a
munkáltatók;
 A munkaterületek 43%-ánál hiányzott a kollektív védelem kiépítése;
 A leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszközöket többnyire biztosította ugyan a
munkáltató;
o de azok sokszor nem voltak a munkavégzés helyszínén, vagy
o a használatukat a munkáltató nem követelte meg;
 Problémát jelentett, ha a kikötési pontokat nem határozzák meg, ezek kijelölése vagy kiépítése
(betervezése) szinte minden esetben elmaradt;
 A legnagyobb kockázatot az állványzatok építése és bontása jelenti, mivel a gyártók és
forgalmazók szerelési útmutatói nem térnek ki a szerelés egyes fázisai során alkalmazandó
leesés elleni védelem szükséges módjaira és eszközeire;
 A mobil állványzatok jellemző hiányossága, hogy a munkavédelmi szabályoknak nem megfelelő
állványzatok is kaphatók a kereskedelmi egységekben;
A bontási munkaterületen a legfőbb veszélyt
 a munka szervezetlensége,
 a szakmai képzettség-,
 a bontási terv-,
 a technológiai utasítás-,
 valamint a veszélyeztetett területek megfelelő elkerítésének a hiánya jelenti.
A bontások többségét olyan alvállalkozók végzik – gyakran vállalkozói szerződés és szakértelem és
megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkairányító nélkül – akik nem is ismerik a munkavédelmi
követelményeket.
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A tanulmány szerzőinek igen fontos tapasztalata, hogy az esetek 90-95%-ban a munkavállalók
és a vezetőik is részletesen ismerik a munkájukra vonatkozó szabályokat, de ennek ellenére
nem tartják be azokat és ezt a felső vezetők és fővállalkozók is eltűrik!
Azbesztmentesítés
2014-ben 153 esetben (ez a szakértők szerint a valós események töredéke) jelentettek
azbesztbontási munkákat (pala- és szórt azbesztmentesítést). Szórt azbesztmentesítések jellemzően
az államilag kiemelt beruházások részeként fordultak elő, amelyet a bontásra szakosodott
vállalkozások végeztek, ezekkel többnyire nincs is probléma. A kisebb, főleg palatető bontással,
felújítással járó munkálatokat azonban általában előzetes bejelentés és szakértelem nélkül végzik,
veszélyeztetve ezáltal nemcsak a munkavállalókat, hanem a tágabb környezetet is. Eddig csak a
szervezett munkavégzés kereteiről beszéltünk. A nem szervezett munkavégzési területeken végzett
azbeszttel való munkavégzésre vonatkozóan nem rendelkezünk adattal. Magyarországon még sok
az azbeszt, ezért komoly, átfogó és hosszú távú intézkedést igényel ez a szakterület.
Építőanyag-ipar
Az építőanyag gyártás lassú növekedése megkezdődött, de még nem érte el gazdasági válság előtti
időszak teljesítményét.
A baleseteket a klasszikus hiányosságok okozzák:
 a közlekedési utakon történő botlásveszély;
 a helytelen anyagtárolás;
 a telephelyen belüli szabályozatlan közlekedés;
 a gépek, emelőgépek, munkaeszközök állapota;
 illetéktelen gépkezelés;
 a nem megfelelő színvonalú kémiai biztonság.
A munkavédelmi szabályok a szereplők számára ismertek, de nem tartják be azokat.
7.3.2

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás

Mezőgazdaság
A mezőgazdaság a nemzetgazdaság nagy, de egyik legellentmondásosabb területe. Egyszerre
vannak jelen a legkorszerűbb, valamint a régi, elavult gépek, berendezések és technológiák.
A növénytermesztés a termőföldek tulajdonlásával kapcsolatos várható változások tovább növelik a
kisparcellák számát, ami átmenetileg várhatóan növeli az ágazat munkavédelmi jellegű problémáit.
A gazdaságilag megerősödött vállalkozások korszerű, modern és biztonságos gépparkkal
rendelkeznek. A kevésbé tőkeerős kivállalkozások a munkavédelemre is kevesebbet fordítanak.
Ugyanez jellemzi az egyéni vállalkozásokat (őstermelőket), ahol hatáskör hiányában még a
munkavédelmi hatóság sem intézkedhet.
Annyiban rosszabb a helyzet, mint az építőiparban, hogy a mezőgazdaságban a tulajdonosok és a
vezetők még kevésbé ismerik a szabályokat.
Kevés a jó munkavédelmi szakember a területen, ezért a vállalkozások méretétől függetlenül
tapasztalható, hogy a munkavédelmi alapdokumentáció (pl. a kockázatértékelés) hiányos vagy el sem
készül, a veszélyesnek minősülő munkaeszközök (pl. mezőgazdasági traktor) üzembe helyezése és
az időszakos biztonsági felülvizsgálata az esetek legnagyobb részében elmarad.
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Jellemző baleseti veszély, hogy az anyagmozgató gépek (erő- és munkagépek, szállítógépek)
karbantartása és javítása során eltávolított biztonsági berendezéseket, védőburkolatokat nem helyezik
vissza, gyakran fordul elő a gépek jogosulatlan használata is. A felsoroltakon túl az ágazatra jellemző
hiányosságok között említendők még:





a szélsőséges időjárási viszonyok miatti többlet megterhelések (főként meleg évszakban,
kánikulában végzett hő-munka), illetve az ultraibolya-sugárzás egészségkárosító hatásával nem
számolnak;
a vegyszeres növényvédelemben foglalkoztatottak, a szennyezett gépek tisztítását és javítását
végző munkavállalók egészségvédelmére nem fordítanak elegendő figyelmet;
a növénytermesztési ágazatban nagyfokú a fluktuáció, az egyszerűsített foglalkoztatás körébe
tartozó idénymunka, illetve az alkalmi munka, nem beszélve a „fekete” foglalkoztatásról;
a mező- és erdőgazdaságból bejelentett foglalkozási megbetegedések száma megsokszorozódott
(fito-fotodermatitisből és leptospirosis).

Az állattenyésztés területén sok a leromlott állagú, elavult és elhanyagolt épület, létesítmény, ezek
korszerűsítése, kiváltása vagy felújítása lassú ütemben zajlik. A kiépített (régi) villamos hálózatok és
berendezések állapota színvonal alatti a tulajdonosi szándék, a szabályok ismeretének hiánya, a
karbantartások, a felújítások és az időszakos felülvizsgálatok elmaradása miatt. A kis létszámú
munkáltatók műszaki és munkabiztonsági szempontból is kifogásolható gépeket, munkaeszközöket
alkalmaznak.
Nincs vagy igen hiányos a biológiai kockázatértékelés, illetve a kockázatkezelés.
Az ellenőrzés során felügyelői intézkedést igénylő hiányosságok körébe tartoztak az alábbiak:
 üzemeltetési utasítás gyakran nincs az állattartó telepeken, a biológiai kockázatértékelés
többsége nem teljes körű;
 a régebbi telepítésű fejőállásoknál a forgó/mozgó géprészek burkolatai hiányoztak;
 sok helyen a hígtrágya tárolók aknanyílásainak fedelét eltávolították, az elkerítést nem
biztosították a beesés elkerülése végett;
 gyakran semmiféle vagy nem megfelelő védelmi képességű egyéni védőeszközt biztosítottak;
 felületes, formális vagy nincs is foglalkozás-egészségügyi ellátás;
 ennek megfelelően nincsenek vagy gyenge színvonalúak a munkavédelmi oktatások.
Erdőgazdálkodás
Hasonlóan a mezőgazdaság többi ágazatához, igen eltérő viszonyok tapasztalható munkavédelmi
szempontból. A negatív tapasztalatok:
 a munkáltatók nem biztosítanak megfelelő munkavédelmi szakembert;
 elmaradnak a munkavédelmi oktatások;
 hiányzó vagy hiányos kockázatértékelés, valamint technológiai- és műveleti utasítások;
 sok esetben a fakidöntést – szabálytalanul – motorfűrész kezelői szakképzettséggel rendelkező
(csak 6 cm átmérőjű fa kidöntésére jogosult) személyek végezték;
 az erdészeti területen használt – többnyire MTZ típusú – traktorok többsége elavult, ezek műszaki
biztonsági állapota nem megfelelő, de az alapvető használati szabályokat sem tartják be;
 a foglalkoztatott munkavállalók nagy része alacsony képzettségű, szakismerettel nem rendelkező
alkalmi munkavállaló, akikre csak egy-egy tevékenységet bíznak;

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

107






a fakitermelési munkák többségét az erdészetek vállalkozókkal végeztetik, de az önfoglalkoztatás
és a családtagok munkavégzése is jellemző (akikre a munkavédelmi törvény hatálya csak akkor
terjed ki, ha tevékenységükkel másokat veszélyeztethetnek);
a munkáltatók nagy része a munkavégzéssel összefüggő zajártalom, a kéz-karrezgés okozta
megbetegedések kialakulásának lehetőségével nem volt tisztában, a biológiai tényezők, a nehéz
fizikai munka és kedvezőtlen klimatikus viszonyok terhelő hatására nem gondoltak, ezért
megfelelő megelőző intézkedéseket sem tettek. A darázscsípés, kullancscsípés, viperamarás
előfordulásának lehetőségével nem számoltak;
a kullancs-encephalitis védőoltás sorozat biztosításával azonban továbbra is probléma van a
jelentős munkavállalói fluktuáció miatt (a megfelelő átoltottság, a több oltással elérhető védettség
nehezen biztosítható).

7.3.3

Fafeldolgozó-ipar, bútoripar

Ahogy a magyar gazdaság minden területén, úgy a feldolgozóiparban is évek óta jelentős különbség
tapasztalható a kkv-k és a nagyvállalatok munkavédelmi helyzete között.
A fafeldolgozó üzemek (bútorlap-, raklapgyártás stb.) száma csökkent.
A használt munkaeszközöket behozó külföldi vállalkozások még mindig jobb helyzetben vannak, mint
a magyar kisvállalkozások.
A hatósági ellenőrzések tapasztalatait az alábbiak szerint foglalták össze:
 a tőkehiány miatt a karbantartást sok esetben elhanyagolják;
 hiányos kockázatértékelések és elmaradt munkáltatói intézkedések;
 a munkáltatók nagy része nem tud a keményfaporok rákkeltő hatásáról;
 sok esetben nem tartják be a kémiai biztonsági szabályokat;
 hiányzó vagy hiányos munkahigiénés mérések és intézkedések;
 a kézi villamos kisgépek és az áram-védőkapcsolók esedékes szerelői ellenőrzése sok esetben
elmarad;
 a munkavédelmi oktatások legtöbbször formálisak;
 sok munkavédelmi szakember nem ért a faipari szakterülethez, mégis vállalja ezt a munkát;
 a kezdő vállalkozók nem kapnak segítséget munkavédelmi feladataik megvalósításához;
 a megmunkáló gépek elöregedése a kis létszámú cégeknél tovább folytatódik;
 a régi gépeknél a munkáltató sokszor nem rendelkeznek kezelési és karbantartási utasításokkal,
illetve nem tették meg – a jelenlegi technikai színvonalnak megfelelő – alapvető
biztonságtechnikai kiegészítéseket, a munkavállalók ismeretei is hiányosak voltak;
 általánosak a faipari szerszámok tárolási hibái;
 hiányoztak az alapvető biztonsági jelölések, gyakran nem tüntették fel a szerszámok forgási,
mozgási irányát sem;
 jellemző hiba az alapanyagok, félkész-késztermékek rendezetlen, balesetveszélyes tárolása;
 nincsenek megfelelően takarítva a műhelyek;
 a kkv-k esetén a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok bevonása a munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősülő feladatok megvalósításába általában csak formális. Az előzetes
munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokon a munkavállalók a legtöbb esetben részt vettek, de a
munkavállalók elmondása alapján ezek is formálisak;
 az időszakos alkalmassági vizsgálatok sok helyen elmaradtak. A xilol, sztirol, toluol tartalmú
felületkezelő anyagok alkalmazásánál sokszor nem történt biológiai expozíciós mutató (BEM)
vizsgálat, a zajártalom megelőzése végett sem végeztek szűrő hallásvizsgálatot.
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7.3.4

Vegyipar és vegyi-anyag gyártás

Általánosítható, hogy ebben az ágazatban is jelentős különbségek vannak a gazdálkodó szervezetek
munkavédelmi helyzetében. Egy részüknél folyamatos előrelépés tapasztalható, de az iparágon belül
a sokrétű kockázatból adódóan hibák, hiányok, szabálytalanságok szinte mindenhol előfordultak.
Az ellenőrzések legfőbb tapasztalatai:
 a veszélyes gépek védőburkolatai sok esetben hiányoztak;
 megfelelő karbantartás hiányában az elavult gépek, illetve az épület tartószerkezetei jelentősen
korrodáltak;
 jellemzően balesetveszélyes gyakorlat, hogy a tisztítási és/vagy karbantartási tevékenységek nagy
részét a berendezés működése közben végzik;
 anyagtárolási, raktározási hibák (instabil, elemek rögzítésének hiánya, rendezetlen tárolás,
közlekedési és menekülési utak eltorlaszolása;
 kockázatértékelési és intézkedési hiányok;
 formális munkavédelmi oktatás és dokumentálás;
 a nagyvállalatoknál a példaértékű szabályozás ellenére is maradtak feltáratlan, kezeletlen,
egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatok;
 a szolgáltatók (alvállalkozók) igénybevétele, a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása egyre több
munkavédelmi szakmai kérdést vet fel (formális orvosi alkalmassági vizsgálatok, hiányos
munkabiztonsági és munkaegészségügyi ismeretek, kontroll nélküli szabálytalan, engedély vagy
gyakorlat nélküli munkavégzés, különösen a veszélyes (pl. a beszállással végzett,) munkák során;
 az ellenőrzési tapasztalatok igazolták, hogy csak jól képzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek – pl. a hatósági képviselő –
közreműködésére van szükség;
 a munkáltatók ugyan ismerik a főbb veszélyeket és egészségkárosító kockázatokat, ennek
ellenére gyakori az expozíciós körülmények műszeres vizsgálatának elmulasztása (pl. a
munkahelyi zaj, a légszennyezettség);
 sok helyen előfordult az egyes veszélyes anyagok (pl. etil-benzol, n-hexán, toluol) expozíciója
esetén előírt biológiai monitorozás (BEM/BHM) elmulasztása;
 a biztonsági adatlapokat sok esetben nem aktualizálták.
7.3.5

Gumi-, és műanyagtermék gyártása

A korszerű gépeket üzemeltető, nagyobb üzemek gépei, berendezései korszerűbbek, biztonságosak,
magasabb munkavédelmi színvonalat képviselnek.
A hatósági tapasztalatok közül az alábbiakat tartjuk szükségesnek kiemelni:
 A termelékenység növelése, a munkafolyamat gyorsítása miatt gyakran előfordul, hogy eltávolítják
a védőburkolatokat, kiiktatják, megkerülik a biztonsági berendezéseket, nem tiltják le a gépeket a
hibaelhárítás, karbantartás, beállítás, tisztítás, takarítás idejére;
 a saját hulladék újrahasznosításához szükséges őrlő, daráló berendezések elavultak, vagy
házilagos gyártásúak, ezért a munkavédelmi követelményeknek nem vagy csak részben feleltek
meg. Jellemző, hibák, hogy a beöntő garatoknak nincs benyúlás-, beesés elleni védelme, hiányzik
a biztonsági reteszelés vagy kiiktatják, sokszor hiányzik a káros füstgázok, gőzök elszívása;
 sok munkavállalói cselekedet a munkavédelmi oktatások elégtelenségére vezethető vissza;
 igen sok a feltáratlan kockázat (pl.: polimerizált vegyi anyagok, hígítók, festékek esetén).
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7.3.6

Gyógyszergyártás

A nagyobb gyógyszeripari cégek többsége jól képzett és gyakorlott munkavédelmi szakembereket
foglalkoztat, a munkavédelmi szabályozott módon működik. A szabályozás ellenére ezeken a
munkahelyeken is maradnak feltáratlan, kezeletlen, az egészséget és a biztonságot is veszélyeztető
kockázatok, különböző szabályszegések:
 ebben a szektorban is egyre inkább elterjed a külső szolgáltatók (fő és alvállalkozók)
igénybevétele és a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása. A vegyiparhoz hasonlóan problémát
jelent a beszállással történő munkavégzés, a technológiai berendezések tisztítása, ellenőrzése,
karbantartása, javítása, amit rendszerint vállalkozók és alvállalkozóik végeznek;
 a sok kedvező tapasztalat mellett előfordult, hogy a veszélyes anyagok keletkezési helyén az
expozíció megszüntetésére vagy csökkentésére telepített elszívókat nem megfelelően helyezték
el, és nem megfelelően működtették;
 rendszeresen előforduló mulasztás a helyi elszívó berendezések, a vegyi fülkék munkavédelmi
üzembe helyezésének, illetve időszakos biztonsági felülvizsgálatának elmaradása;
 több helyen előfordult az egyéni védőeszköz hatásosságának csökkentése, átalakítása.
7.3.7

Élelmiszeripar

Az élelmiszeripari ágazatban a fontosabb hibák és tapasztalatok a következők voltak:
 a munkavégzéshez alkalmazott fellépők, mobil kezelőlépcsők nem megfelelő méretei és
kialakítása, a járófelületek sérülései és egyenetlenségei;
 a villamos táp- illetve hosszabbító vezetékek, gumitömlők padozaton történő vezetése gyakran
okozott csúszás- vagy botlásveszélyt;
 a nem kellő gyakoriságú- vagy az elmaradt takarítás miatt a gyártócsarnokok, közlekedési
folyosók padozata csúszóssá vált;
 a közlekedési és menekülési útvonalakon, illetve a vészkijáratok előtt egységrakományokat,
különböző eszközöket, gépeket, üres göngyölegeket helyeztek el;
 a tároló szerkezetek (polcok, állványok) rögzítésének, illetve a terhelhetőségének feltüntetése és
felülvizsgálata gyakran elmaradt;
 sok esetben tapasztalhattak a villamos biztonsággal összefüggő szabálytalanságokat, köztük
alapvető hibákat is;
 a munkaeszközök és gépek védőburkolatai általában megfelelőek voltak ugyan, de többször
előfordult a reteszelő berendezések kiiktatása (pl. csomagológép, dagasztógép, habverő-gép,
húsdaráló használata során), illetve visszatérő szabálytalanság volt, hogy a gépek
kezelőelemeiről hiányzott a feliratozás;
 sok volt a hiányos munkahelyi kockázatértékelés, így a munkáltatói intézkedések is hiányosak
voltak;
 az egyéni védőeszközök juttatási rendjét kevés helyen készítették el az előírásoknak megfelelően;
 a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozásából hiányzott a vizsgálatok irányultsága
(időszakos munkaköri alkalmassági és BEM vizsgálatok);
Az élelmiszeriparon belül az alábbi ágazatokra vonatkozóan tettek általánosítható megállapításokat az
ellenőrzést végző szakemberek.
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7.3.7.1

Húsipar

 Sok esetben előfordult, hogy a munkavállalók egy része a rendelkezésükre bocsátott
lánckesztyűt nem viselte, de ezt a szabálytalanságot a munkáltatók nem ellenőrizték,
eltűrték;
 rendszeresen visszatérő a vágóeszközök, kések szabálytalan tárolása.
7.3.7.2

Sütőipar, cukrászat

 A forgó-mozgó gépalkatrészek, hajtások védőburkolatai, védőrácsai hiányoztak, illetve nem
voltak megfelelően rögzítve;
 a gépeken – sérülés vagy elszennyeződés miatt – gyakran nem működött a vészleállító
gomb;
 a kemencéknél a forró felület érintésének a veszélyére figyelmeztető feliratok, piktogramok
általában hiányoztak;
 a takarításhoz, mosogatáshoz, az eszközök, berendezések fertőtlenítéséhez, tisztításához
felhasznált vegyi anyagokat cserélgették, de a szükséges kockázatbecsléseket nem
végezték el;
 A tisztító, fertőtlenítőszerek biztonsági adatlapjaival kapcsolatos tájékoztatás több esetben
elmaradt;
 a vegyi anyagok raktározásánál figyelmen kívül hagyták a fizikai-kémiai hatásokat, az
összeférhetetlen anyagokat együtt tárolták;
 nem az előírt védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközt szerezték be, illetve nem
cserélték az elhasználódott védőeszközt;
 azokon a munkaterületeken, ahol zaj, rezgés, légszennyező anyagok hatása érte a
dolgozókat, vagy a technológia sajátosságából adódóan kedvezőtlen munkahelyi
klímakörnyezetnek voltak kitéve, sok esetben a szükséges munkahigiénés méréseket nem
végeztették el;
 az ellenőrzött pékségek, édesipari termékgyártók a megfelelő hatásfokú szellőzésről,
szellőztetésről csak kevés helyen gondoskodtak, ezért az ott munkát végzők számára a
diszkomfortos klímakörnyezet jelentős többletterhelést jelentett;
 a sütödékben, pékségekben, cukrászüzemekben a sérülékeny kockázati csoportba tartozó
munkavállalók – terhes nők, fiatalkorúak – foglalkoztatási tilalmára vonatkozó szabályokat
sok esetben nem tartották be, az alkalmazásuk esetére előírt külön kockázatbecslést nem
végezték-, végeztették el;
 a biológiai tényezők hatásának vizsgálatára nem fordítottak elegendő energiát, ez
magyarázhatja az ágazatban tömegesen előforduló foglalkozási megbetegedéseket is.
7.3.8

Gépipar

A magyar gépipar területén a műszaki színvonal vonatkozásában jelentősek a különbségek. Az iparág
területén pozitív elmozdulást okozott az autóipar fejlesztése, de az ellenőrzési tapasztalatok és a
baleseti statisztika azt mutatja, hogy a munkavédelmi helyzet alig változott, sőt a munkabalesetek
száma sem csökkent.
Az ágazat nagy vállalatairól általánosságban elmondható a munkavédelmi tevékenység jó színvonalú.
Jól képzett, agilis és jól megfizetett menedzserek és beosztott szakemberek látják el a feladatokat. A
munkabiztonsági és a munkaegészségügyi személyi, tárgyi és szervezési feltételeket – nem csak
formálisan – az előírások szerint biztosítják.
Pozitív tapasztalat, hogy több nagyobb munkáltatónál bevezetésre került a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR).
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A kisebb létszámú fémipari/gépipari munkahelyek, gyártócsarnokok általában már meglévő, más
funkciójú építményekből kerültek átalakításra. Ezeknél a termelő berendezések egy része
„elöregedett”, az üzemeltetési dokumentációk hiányosak vagy nem lelhetők fel. A berendezések egy
részét külföldről új vagy használt állapotban szerzik be, amelyek többsége nem rendelkezik magyar
nyelvű műszaki dokumentációval, az üzemeltetéshez szükséges tájékoztatóval, feliratozással és
biztonsági előírással sem.
A korszerű technológiát, gépeket és gyártósorokat alkalmazó munkáltatók esetében csak elvétve lehet
súlyos hiányosságokkal találkozni. A kisvállalkozások kevés új gépet használnak, míg a régi
berendezések átalakítás nélkül nem mindig elégítik ki a hatályos előírásokat, így azok használata sok
esetben nem biztonságos.
A legutóbbi hatósági ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai a következők:
 a társaságok többnyire a gazdasági és a műszaki teljesítményre helyezik a hangsúlyt, ezért sok
kötelező munkavédelmi aktus megvalósítása elmarad (a jogszabályokban előírt munkavédelmi
szempontú üzembe helyezés és az időszakos biztonsági felülvizsgálatok);
 a belső szakmai ellenőrzés hiányában gyakran használnak balesetveszélyes munkaeszközöket, a
karbantartásokat és javításokat követően a biztonságos használat feltételeinek megfelelő
gépállapotot gyakran nem állítják helyre;
 a munkaeszközök karbantartására – néhány nagyobb munkáltatót kivéve – nem fordítottak kellő
figyelmet, lényegében a hibajavítás helyettesíti a karbantartást;
 hiányoznak- vagy kiiktatják a biztonsági berendezéseket, reteszelő kapcsolókat;
 nem áttekinthető, illetve hiányos a villamos biztonság és a dokumentálása;
 rendszeres a védőburkolatok hiánya;
 sok esetben szabálytalan az anyagmozgatás és a tárolás;
 hiányosak a kockázatértékelések és ezért a megfelelő intézkedések is elmaradnak;
 a kémiai és a biológiai kockázatok megelőzése nem fejlődött;
 sok helyen nem álltak át a korszerű egyéni védőeszközök alkalmazására;
 a munkaegészségügyi – benne a munkahigiénés feladatok - ellátása sok esetben szakmaiatlan és
hiányos;
 a munkakörnyezet higiénés szabályok súlyos megsértésére példa, hogy a munkavállalók - a
munkáltató tudtával - élelmiszert, üdítőt, kávét az exponált térben tároltak és fogyasztottak a
munkavállalók, annak ellenére, hogy a munkáltató étkező-pihenőhelyiséget biztosított számukra
és szabályozta a munkaközi szüneteket is.
7.3.9

Kereskedelem, vendéglátás

Az utóbbi években az ágazat területén - különösen a nagyáruházak vonatkozásában – átrendeződési
folyamat indult meg, amit a vasárnapi zárva tartás is tovább befolyásolt. Ezekből a mozgásokból
eredően - az egymástól eltérő és feszültségeket is tartalmazó - tulajdonosi, működtetői és
munkavállalói érdekek nem minden esetben voltak kedvező hatással a munkavédelemre.
Az ágazatra általában jellemző munkavédelmi hibák, hiányosságok:
 a tároló állványok egy része nincs rögzítve;
 a fém tároló rendszereket, mosogatómedencéket, munkaasztalokat stb. nem hozták
egyenpotenciálra (EPH);
 sok a szabálytalanság az anyagmozgató gépek üzemeltetésével kapcsolatban;
 a hulladéktömörítő prések egy része nincs ellátva feltétlen ható védelemmel;
 sok a sérült villamos szerelvény;
 a villamos felülvizsgálatok és a szerelői ellenőrzések sok helyen hiányosak, hiányoznak;
 a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk, a kockázatértékelés a nagyobb
áruházláncoknál is több esetben hiányos volt;
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az ideiglenes elárusító helyeken a sérült vagy szabálytalanul toldott villamos hosszabbítók, a
mechanikai sérülés veszélyének kitett villamos kábel-vezetések, valamint a nyomáscsökkentő
nélkül üzemelő PB-gázüzemű berendezések használtak;
továbbra sem teljes körű a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátása;
a kiskereskedelmi egységeknél továbbra is jelentős a kézi anyagmozgatással;
a munkavédelmi oktatások nem specifikusak, sok esetben formálisak;
a kockázatértékelések zöme nem felel meg a követelményeknek;
az előző pontból következik, hogy az EVE jegyzékek sem megfelelők;
a kisebb kereskedelmi üzletek egy részében a téli és a nyári légállapotok nem szabályozhatók
megfelelően;
a kisebb kereskedelmi, illetve vendéglátó egységeknél sok esetben a raktárak mérete, a
közlekedési útvonalak méretei, illetve a személyzet által használt szociális létesítmények mérete
és kialakítása nem teljesíti a követelményeket;
a különböző gázpalackokat a legtöbb helyen eldőlés ellen nem rögzítették, sérült nyomásmérővel
használták;
a hűtőkamrába sok helyen nem szereltek vészcsengőt;
a konyhák, közlekedőfolyosók gyakorta botlásveszélyesek voltak a rendezetlen tárolás miatt, a
főzőzsámolyok három oldalról történő megközelíthetőségét számos esetben nem biztosították,
előfordult a kések rendezetlen tárolása is;
a konyhai gépek, berendezések burkolatai, segédeszközei gyakran hiányoztak (pl. a darálóhoz a
tömőfa).
a mosogatómedencékből hiányzott a törés gátló műanyag vagy gumilap;
a figyelemfelhívó feliratok és piktogramok elhelyezése sokszor hiányzott;
a régi épületben üzemeltetett vendéglátó egységek konyháit nem klimatizálták, a légállapot
kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából a csak védőitalt biztosítottak.

7.3.10 Járműjavítás
Az ágazaton belül üzemelnek autómárkák szerint specializálódott értékesítő és szervízhálózatok,
valamint márka független, javító tevékenységet végző kisebb vállalkozások. Az ágazat fontos
részének tekinthetők a különböző közlekedési társaságok járműjavító-, karbantartó műhelyei is. A
munkavédelmi helyzet igen eltérő képet mutat.
Az autószalonok – amelyek többsége ISO minősítéssel rendelkezik – javító részlegei megfelelő
munkabiztonsági színvonalúak, korszerű munkaeszközök állnak rendelkezésre, biztonságosabb
keretek között történik a közúti járművek javítása, azonban a szűkebb anyagi háttérrel rendelkező
egyéni vállalkozásoknál, kisebb cégeknél sok munkavédelmi hiányosságot tapasztalt a hatóság. A
közlekedési társaságok a két „véglet” között helyezkednek el. A legjellemzőbb hatósági észrevételek:
 a gépi meghajtású gépjárműemelő berendezések munkavédelmi üzembe helyezése, időszakos
biztonsági felülvizsgálata sok esetben elmaradt;
 a szerkezeti és fővizsgálatokat nem a vonatkozó szabványelőírásoknak megfelelő gyakorisággal
végeztették el;
 az emelőgép naplót hiányosan vezették vagy nem is rendszeresítették az emelőgéphez;
 a kézi működtetésű járműemelőkön és a fém tartóbakokon a névleges teherbírás mértékét nem
tüntették fel;
 a gördülő állványokról gyakran hiányzott a leesés elleni védelem, a kerekek nem voltak
rögzíthetőek;
 gyakori hiányosság, hogy a használaton kívüli szerelőaknákat nem fedték le vagy elmulasztották a
körbekerítést;
 a villamos kisgépek vezetékei gyakran sérültek voltak;
 a kézi sarokcsiszolók védőburkolatai hiányoztak;
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az elszívó és a szellőztető rendszerek üzembe helyezésének elvégeztetése nem minden
munkáltató számára ismert kötelezettség, az elszívás mértékéről és hatékonyságáról sem
győződtek meg;
a technológiában alkalmazott veszélyes anyagok/keverékek Biztonsági Adatlapja alapján történő
munkavállalói oktatást nem minden munkáltató végezte el;
a gépjármű javító, fényező technológiában alkalmazott adalékanyagok, hígítók, lakkok egy része
szerves oldószer tartalmú, a fényező-előkészítő tevékenységnél alkalmazott anyagok is
tartalmaznak xilolt, toluolt. Ezért sok helyen súlyos, egészséget veszélyeztető mulasztásnak
minősült az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok elmulasztása és a BEM vizsgálatok
hiánya;

7.3.11 Szállítás, hírközlés, közlekedés, logisztika
A közúti közlekedés/szállítás területén egyre több a korszerű és speciális kialakítású jármű. A
járműpark többségben lízingelt, a munkáltatók ezért nem tartanak fenn javítóbázist. Az egyes
járműtípusok gyártói és forgalmazói köréhez kapcsolódó márkaszervizek, javító bázisok korszerűek,
biztonságos keretek között történik a közúti járművek javítása. A javító részlegek megfelelő
munkavédelmi színvonalúak, azonban a szűkebb anyagi háttérrel rendelkező kisebb vagy egyéni
vállalkozásoknál még sok a hiányosság.
 A közúti szállítást végző tehergépjárművek és darus járművek esetén az üzemeltetett emelőgépek
biztonsági színvonala még mindig nem megfelelő, a veszélyeket elsősorban a daruzás valamint a
szabálytalan rakodások jelentik;
 az emelőgép naplókat nem vezették megfelelően;
 a veszélyes gépek munkavédelmi üzembe helyezését, kockázatértékelését, időszakos
felülvizsgálatait nem, vagy csak részben végezték el az előírt időszakonként;
 a gépkezelők időszakos orvosi alkalmassági vizsgálata nem az előírások szerinti rendben történt;
 autóbusz vezetőkre a jegy- és bérlet ellenőrzéssel több feladat hárul, és mivel az utasok
felszállása csak az első ajtóra korlátozódott, egyre gyakoribb a járművezetőkkel szembeni
agresszió is. Mindez megnöveli a dolgozók pszichés terhelését;
A vasúti szállítás és járműjavítás területén meghatározó szerepet játszik a széttagoltság, ami
munkavédelmi szempontból is gondot jelent. Az egyes munkaterületeken, pl. az állomásokon egy
időben több munkáltató munkavállalói is dolgoznak szolgáltatóként, de a munka összehangolása nem
megoldott. Kiemelendő, hogy:
 a kötöttpályás járművek javítása – mind a létesítmény, mind a munkaeszközök vonatkozásában –
jelentősebb forráshátteret igényel, ezért a biztonságos munkafeltételek megteremtése sok
esetben nem éri el a kívánt mértéket;
 a vasúti közlekedésnél a vasúti pályák, valamint a kiszolgáló létesítmények és a járműpark
fokozatosan romló állapota a munkabiztonságra is kedvezőtlen hatású;
 a karbantartás során használt emelőgépekkel kapcsolatban hasonló a helyzet, mint más
műhelyekben. A teherfelvevő eszközök jelölései, megfelelő módon történő tárolása, a hibás
eszközök selejtezése nem történt meg teljes körűen;
 a villamos üzemű járművek javítására/vizsgálatára kialakított csarnokokban többnyire dízel üzemű
járműjavítás is folyik, de a füstgáz elszívása nem mindenütt volt biztosított;
 folytatódott ugyan a vasúthálózat korszerűsítése és a vasútállomások átépítése, de a kiszolgáló
létesítmények, szolgálati helyek technikai felújítása elmaradt;
 több szolgálati helyen a munkahelyi megvilágítás nem elégítette ki a követelményeket;
 a szociális helyiségek felújításának elmaradása miatt a higiénés körülmények kifogásolhatók;
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a vasúti kocsik takarítását (hulladék gyűjtés-ürítés, illemhelyek tisztítása, fertőtlenítés, stb.) végző
cég esetében az ellenőrzés számos hiányosságot tárt fel:
o nem viseltek egyéni védőeszközt vagy
o nem volt megfelelő azok védelmi képessége,
o a biológiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos munkavédelmi oktatások, tájékoztatások és
intézkedések (eszközök, szerek,) elmaradtak a munkakörhöz kötött kötelező
védőoltásokat sem biztosították.

A fővárosi tömegközlekedés területén fejlesztések hatására elsősorban a kötöttpályás közlekedési
járműveken szolgálatot teljesítők munkakörülményei sokat javultak.
A kötetlen pályás járműpark elavult. Ezeket a járműveket javítással, felújításokkal tartják
forgalomképes állapotban. A régi járműparkot külföldről beszerzett járművekkel cserélik le, amelyek a
autóbuszokhoz képest jobb műszaki állapotban vannak, komfortosabbak, ergonómiai szempontból is
korszerűbbek. Egyre gyakoribb a járművezetők agresszív utasok általi megtámadása, amit a nem
teljesen zárt vezetőfülke lehetővé tesz.
Az új metrószerelvények a régi kocsikhoz képest nemcsak az utasok, de a járművezetők részére is
kedvezőbb feltételeket biztosítanak, a tágas, ergonómiai szempontok figyelembe vételével kialakított,
légkondicionált vezetőhely és az alacsonyabb zajkibocsátás jelentősen csökkentette a
munkavállalókat érő megterheléseket.
A javításra használt üzemcsarnokokban a légszennyezettség mérések hiányában nem lehetett
igazolni a megfelelő légállapotokat.
A légi közlekedés földi kiszolgálásánál a munkavállalókat érő megterhelések közül ki kell emelni:
 a poggyászosztályozóban, valamint a repülőgépeknél végzett nehéz fizikai munkavégzést;
 a kézi anyagmozgatást,
 a zajexpozícióból származó kockázatokat. (Mindenkinek van megfelelő egyéni védőeszköze);
A táv- és hírközlési ágazat sajátossága, hogy a munkavégzés nagyobb részben nem a székhelyen
és telephelyen történik. A telephelyeken tartott ellenőrzések tapasztalata, hogy a postai szolgáltató
tevékenység az elmúlt évben jelentős átalakult. A főtevékenység melletti egyéb tevékenységek is
megjelentek. A lényegesebb tapasztalatok a következők voltak:
 a tevékenység során használt épületek állaga jellemzően a kisposták esetében nem megfelelő. Az
épületeket az önkormányzattól vagy magánszemélytől bérlik, a tulajdonosok az épületek
állagmegóvásáról nem gondoskodnak. Előfordult, hogy a kézmosási lehetőséget is csak
mosdótállal, vödörrel volt biztosították;
 egyes kispostákon a jelentős ügyfélforgalom és az egyéb tevékenység végzése kapcsán
elhelyezett kereskedelmi áruk miatt leszűkítették a munkateret, a közlekedési utakat is;
 a postahivatalok többségében csomagfelvételi tevékenységet is folytatnak, de a kockázatértékelés
nem tért ki a kézi anyagmozgatásra, amit általában női munkavállalók végeztek, miközben a
felvett csomagok súlya akár a 40 kg-ot is elérhette;
A logisztika területén jelentős fejlődés tapasztalható. A szállítmányozási, raktár-gazdálkodási,
logisztikai központok megjelenése, a fejlődés jövőbeni útját jelöli ki. A 2014-ben a munkavédelmi
hatóság által végzett országos „Anyagmozgatás” célvizsgálata kiterjedt a nagy logisztikai központokra
is, ahol:
 az anyagmozgatáshoz, rakodáshoz (bérelt) használt emelőgépek jelentenek kockázati tényezőt,
valamint
 a tároló állványrendszerek miatt bekövetkező sérülések és a különféle anyagmozgató gépek
elhanyagolt állapota jelentett problémát;
 a gépkezelési jogosultságok értelmezési problémái súlyos anomáliákat okoz, amit a jogszabályi
háttér rendezetlensége és ellentmondásai okoztak;
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

115



gondot jelentenek a kézi tehermozgatás által kiváltott hát-, derék- és deréktáji sérülések
kockázatát megnövelő tényezők (pl. a padozatot vagy a munkavégzés változó szintjét), valamint a
dolgozók fizikai megterhelése.

Raktározást elsősorban az ipari parkokba települt logisztikai vállalkozások végeznek, amelyek új
épületben, rendkívül magas színvonalú technikai háttérrel működnek, ennek ellenére munkavédelmi
hiányosságok rendszeresen előfordultak. Az általánosítható hiányosságok:
 a közlekedési és menekülési útvonalakon, a vészkijáratokban történő árutárolás;
 az állványelemek sérülése vagy nem kellő állékonysága, a rögzítés, az ütközés elleni védelem,
illetve a biztosító elemek sérülése, hiánya;
 az EPH rendszerhez való szabványos csatlakoztatás elmaradása;
 az állványszerkezetek időszakos felülvizsgálatának elmaradása;
 a gépkezelői jogosultságok terén észlelhető problémák főként a szabályozások félreértelmezése
miatt fordultak elő;
 az emelőtargoncák műszaki állapota nem kielégítő (hiányos, szakadt vezetőülés, kopott
gumiabroncs, terhelési diagram hiánya);
 az emelőgépek munkavédelmi üzembe helyezése nem mindenhol történt meg, vagy hiányzott a
dokumentáció;
 az 5 évnél idősebb targoncáknál az esetek túlnyomó részében az időszakos biztonsági
felülvizsgálatot nem végezték el;
 ha volt, akkor a szerkezeti, a fővizsgálati és a munkavédelmi üzembe helyezést megelőző
vizsgálati jegyzőkönyvek tartalma gyakran hiányos volt;
 az emelőgép kezelők nem részesültek szakma specifikus munkavédelmi oktatásban;
 hiányzott vagy hiányos a munkavédelmi kockázatértékelés;
 hiányzott vagy nem volt megfelelő a gépkezelői jogosítványok orvosi érvényesítésének az
időtartama;
 az emelőgép naplók vezetése is többnyire rendszertelen volt;
 több esetben a munkáltató nem készítette el az anyagmozgatás és a raktározás technológiai
utasítását;
 a raktározási munkaterületeken változatlanul jellemző, hogy a munkavállalók egy része nem
rendelkezik érvényes időszakos munkaköri alkalmassági orvosi véleménnyel.
7.3.12 Energiaellátás
Az energiatermelés területén a megújuló energiaforrások az Uniós elvárásoknak és támogatásoknak
köszönhetően egyre inkább teret nyernek. Magyarországon az elmúlt tíz év alatt több mint
kétszeresére nőtt a megújuló energia részesedése az áramellátásban, de még így is az uniós átlag
alatt van. A megújuló energiaforrások közül hazánkban elsősorban a biomassza felhasználásának van
vezető szerepe, de jelentős szélerőmű park is létesült. Magyarország teljes energiafelhasználásának
legalább 13%-át kell megújuló energiákból fedeznie 2020-ig.
Az energiatermelő iparágban meghatározó szerepet játszik a legolcsóbb áramot előállító, a hazai
villamosenergia-termelés több mint felét biztosító Paksi Atomerőmű, de a munkavédelme magas
színvonalú.
Az áramszolgáltató társaságok csak az irányítási, teherelosztási és adminisztratív feladatokat
végzik, míg a rendkívül veszélyes szerelési és kiszolgáló és karbantartó tevékenységet (mint például
a hibajavítást, az ügyeleti szolgálatot, az új hálózatok szerelését, a régi hálózatok felújítását) többnyire
vállalkozók végzik. Az áramszolgáltatók az vállalkozókkal szemben magas követelményeket
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támasztanak a munkavégzés, így a munkavédelem terén is. Az áramszolgáltatóktól kiszervezett
munkát végző alvállalkozók munkavédelmi helyzete azonban jelentős különbségeket mutat.
A gőzellátást biztosító fűtőerőművek veszélyes berendezéseik időszakos felülvizsgálatait az
előírásoknak megfelelő gyakorisággal elvégezték.
A távfűtési szolgáltatókra is jellemző, hogy a hibaelhárításon, a gyorsszolgálaton és a műszaki
irányításon kívül minden más tevékenységet vállalkozókkal végeztetnek el. A legveszélyesebb
tevékenység a fűtőerőművekben a kazánok és az azok kiszolgálását végző gépek, berendezések
karbantartása. Az ellenőrzött erőművek az előírásoknak megfelelően alkalmazták a rájuk vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat. Sok az azbeszttartalmú szigetelés berendezések és készülékek
javítása során. Az erre a tevékenységre megbízott szakcégek az azbeszt-mentesítést jól
szervezetten, a speciális munkavédelmi előírások megtartásával végezték.
Az energiaszolgáltatást biztosító cégek és alvállalkozóik munkavédelme általában megfelelő
színvonalú.
7.3.13 Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése
Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, tisztítás területén működő munkáltatók munkafeladataikat
többnyire jól szervezetten, megfelelő egyéni védőeszközök használatával, a munkavédelmi előírások
megtartásával végzik. Nagyobb figyelmet a karbantartási területek, karbantartó műhelyek igényelnek
munkavédelmi szempontból.
A hálózatépítési tevékenységet többnyire külső vállalkozók végzik, akik tevékenységük során kevésbé
tartják be a munkavédelmi szabályokat. Az általuk elkövetett leggyakoribb szabálytalanságok:
 nem megfelelőek, hiányosak a kockázatértékelések;
 megsértik az emelőgépek üzemeltetési szabályait,
 sok esetben nem tartják be a földmunkákra vonatkozó előírásokat (dúcolás).
7.3.14 Egészségügyi, szociális ellátás
Az egészségügy létesítményei – különösen a klinikák, kórházak, otthonok – sok munkavállalót
foglalkoztató intézmények. A korlátozott anyagi és humán erőforrást elsősorban a betegellátásra
koncentrálják, a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket nem teljesítik
maradéktalanul. A rekonstrukcióba nem került egészségügyi intézmények jelentős részének műszaki
állapota nem kielégítő, a kiszolgáló egységek munkavédelmi állapota a legtöbb esetben nem
megfelelő. A karbantartásra, javításra minimális forrást és létszámot vesznek igénybe. Az elmúlt
időben történt jelentős egészségügyi beruházásoknak köszönhetően összességében javultak a
munkafeltételek, de a munkavédelem vonatkozásában az alábbi általános megállapításokat tette a
hatóság:
 általában nem a jogszabályban előírtaknak megfelelő szakképzettségű és létszámú szakembert
alkalmaznak, vagy foglalkoztatnak vállalkozóként, ezért a munka mennyisége jelentősen
meghaladja a munkavédelmi feladatokat ellátók munkakapacitását.
 a munkahelyi kockázatértékelés a legtöbb esetben hiányos (munkaeszközök, biológiai, kémiai,
pszichoszociális, a több műszakos munkarend, stb.;
 a feltárt kockázatok kezelésére nem terveznek intézkedéseket felelős és határidő megjelölésével;
 az egyéni védőeszközök juttatásának szabályozása általában nem megfelelő, (nem minden
esetben határozzák meg a védőeszköz típusát és védelmi képességét);
 a munkavégzés során a higiénés szabályokat az előírt protokoll alapján sokszor nem tartják be.
 nem minden egészségügyi dolgozó vesz részt az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálatokon;
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az öltözéshez, tisztálkodáshoz szükséges szociális helyiségek nem minden esetben megfelelő
állapotúak;
a betegek mozgatása továbbra is exponált kérdés (eszköz, létszám, alkalmasság,);
sok a visszatérő - villamossággal kapcsolatos - munkavédelmi szabálytalanság:
o a meglazult, falból elmozdult, nem kellően rögzített dugaszolóaljzat,
o a dobozfedők hiánya,
o az érintésvédelmi ellenőrző vizsgálatok elvégzésének az elmaradása.
a munkavállalók tájékoztatása oktatása nem megfelelő, sokszor formális;
sokszor tapasztalható, hogy a veszélyes anyagot (hypo, sósav, vízkőoldó,) a munkavállalók
áttöltik kisebb, jelöletlen flakonokba (esetenként eredetileg élelmiszer tárolásra használt
üvegekbe), ami mérgezés veszélyt jelent a többi munkavállalóra, az intézményben tartózkodó
betegekre, hozzátartozókra és gondozottakra is.

7.3.15 Oktatás
Az oktatási intézmények állapotában és munkavédelmi helyzetében nem sok változás történt az
elmúlt években. Az új beruházások, rekonstrukciók, komplett felújítások csak helyileg javítottak a
munkavédelmi helyzeten, az intézmények állaga, biztonsági színvonala összességében romlott.
A kisebb településeken működő alapfokú képzést végző oktatási intézmények állagmegőrzésre
törekednek ugyan, de az épületek és tantermek és tornatermek állapota – a napi szintű használat
miatt és a rendszeres karbantartások, javítások (nyílászárók, világításkapcsolók, villamos dugaszoló
aljzatok, stb.) elmaradása következtében – nem megfelelő. Sok helyen – forrás hiányában - a
tisztasági festés is elmarad.
Az ipari szakmunkásképző- és szakközépiskolák–ra vonatkozó megállapítások:
 jellemzően elavult gépeket üzemeltetnek minimális karbantartással;
 a védőberendezések kialakítása és műszaki állapota sok esetben nem felel meg az előírásoknak;
 az intézmények többsége nem tudta biztosítani - a tanárok, az oktatók és a tanulók védelme
érdekében - a tevékenységhez, illetve az expozíciókhoz előírt - megfelelő védelmet nyújtó –
kollektív- és egyéni védőeszközöket;
 a gyakorlati oktatás során a szakoktatók nem végzik megfelelően a munkavédelem oktatását,
nem is követelik meg az előírásoknak megfelelő munkavégzést; (Sokan nem is ismerik a hatályos
munkavédelmi követelményeket)
Az integrált oktatási intézményi rendszer létrehozásával egyre gyakoribb probléma a
munkavédelmi vonatkozású intézkedések végrehajtása:
 az állami fenntartású intézményekben, hogy a tankerületi igazgatók ellenjegyzése szükséges egyegy feladat finanszírozására, pl. egy érintésvédelmi felülvizsgálat elvégeztetésére is;
 általában gondot okoz a beküldött árajánlat összege is, ha az meghaladja a tankerületi igazgató
hatáskörét, akkor köteles azt továbbküldeni központi elbírálásra. Emiatt esetenként hosszú idő
telik el egy munkavédelmi hiányosság kiküszöbölésének, egy veszélyhelyzetet megszüntető
állagmegóvásnak vagy egy jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatnak az elvégzéséig, mire
az oktatási intézmények engedélyt kapnak és biztosítják számukra az anyagi forrást is. (Sokszor
nem kapnak engedélyt!)
7.3.16 Bányászat
A munkavédelmi hatóságok tapasztalata szerint ahol korszerűsítésekre, fejlesztésekre (pl. kő- és
homokbányák gépesítése) volt lehetőség, a munkakörnyezet kialakítása és az egyéni védelem
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biztosítása is megfelelő volt, ott a munkahelyek munkavédelmi helyzete is javult, de
munkaegészségügy terén elmondható, hogy:
 a por-, a zaj- és a rezgés-expozícióval járó tevékenységek esetében az egészségvédelmi
határértékekkel szabályozott expozíciók műszeres vizsgálatait sok esetben nem végeztették el a
munkáltatók. Leggyakrabban a rezgésvizsgálatokat mulasztották el.
 fontos a megelőzés, mert legtöbb bejelentett foglalkozási megbetegedést az évtizedekkel
korábban bányászként dolgozók munkahelyi porexpozíciójából adódott. A bejelentésének magas
számát a betegség kialakulásának hosszú látencia ideje, esetleg súlyosbodása (progressziója), a
megbetegedés (szilikózis) napjainkban történő diagnosztizálása magyarázza.
A bányászat munkabiztonságára vonatkozó tapasztalatok szerint a tevékenység végzése során
előre nem látható veszélyek fordulhatnak elő, amelyek nagy szakértelmet és kellő gyakorlatot
igényelnek a munkát irányítóktól és a szakma gyakorlóitól, hogy a veszélyhelyzetet kellő időben
felismerjék és a veszély kialakulását megelőzzék.
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó területen a munkabiztonság helyzete a munkakörülmények
vonatkozásában megfelelőnek mondható, a minimális követelmények teljesülnek.
A Bányafelügyelet 5 területi Bányakapitányság közreműködésével látja el tevékenységét, de teljesen
más hatósági módszereket alkalmaz, mint a munkavédelmi hatóság.
7.4 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ ELLÁTÁS ÉS HASZNÁLAT














Ma Magyarországon bármilyen egyéni védőeszköz beszerezhet.;
Továbbra is nagy számban forgalmaznak az előírt megfelelőséget értékelő eljáráson át nem esett
termékeket.
Sok munkáltató biztosítja az egyéni védőeszközt a munkavállalóinak, de ők nem használják
azokat, csak határozott felszólítást követően.
Sok munkáltató nem, vagy csak részben biztosítja az egyéni védőeszközöket munkavállalói
számára.
A megvásárolt és alkalmazott egyéni védőeszközök - a hiányzó, vagy szakmailag nem megfelelő
minőségű kockázatértékelés miatt - nem minden esetben felelnek meg a munkakörhöz és a
munkafolyamatokhoz kapcsolódó kockázatoknak.
Az egyéni védőeszközök használatát, tárolását, cseréjét nem, vagy nem teljes körűen biztosítják,
illetve követelik meg egyes munkáltatók.
Sok munkáltatóknál a védőeszköz használatát szigorúan megkövetelik, az egyéni védőeszközök
viselésének elmulasztása esetén különböző szankciókat is alkalmaznak a munkát végző és
irányító munkavállalókkal szemben.
Sokat javult a szemlélet és a szabálykövetés azoknál a vállalatoknál, ahol az egyéni védőeszköz
használat elmulasztásából korábban munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott
expozíció következett be és ezeket az eseményeket jelentős hatósági szankciók (feljelentés,
bírság) követték.
Sok – főként kisebb vállalatok esetében - munkavállalók eltérő igényeit, alkati sajátosságait (pl.
védőszemüveg, hallásvédő, légzésvédő esetén), illetve a változó időjárási viszonyokat (hideg,
meleg) is csak a legritkább esetekben veszik figyelembe pl. a védőruházat vagy a lábbeli juttatása
esetén.
A védőeszköz átadását sokszor nem dokumentálják, melynek következtében nem kísérhető
nyomon, hogy a munkavállaló tényleg rendelkezik-e a szükséges egyéni védőeszközökkel.
A munkáltatók nem minden esetben gondoskodnak az egyéni védőeszközök megfelelő tárolásról.
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Visszatérő probléma, hogy a gyártó által meghatározott használati idő lejárta után is viselik az
egyéni védőeszközöket (főként a szűrőbetétet, a fejvédő sisakokat), de előfordulnak védelmi
képességüket vesztett egyéni védőeszközök (jellemzően védőkesztyűk) is.
Sok esetben hiányzik a munkaterület bejáratánál a védőeszközök kötelező használatára
figyelmeztető, utasítást adó piktogramok, jelzések elhelyezése.
Továbbra is problémát jelent a próbaidő alatti, az alkalmi munkavégzést folytató munkavállalók,
illetve a közfoglalkoztatottak, egyéni védőeszközzel történő ellátása. Ahol magas a fluktuáció ott
tovább súlyosbítja a jogszabályokban előírtak teljesítését.

7.5 MUNKAVÉDELMI KUTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS MUNKA







A beszámoló szerint a „biológiai monitorvizsgálatok továbbfejlesztésére” irányult egy kutatás,
de a próbakísérletek nem hoztak megfelelő eredményt.
Az „Esélyegyenlőség, a foglalkozás-egészségügy szerepe a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációjában” c. vizsgálat célja egy átfogó, több lépcsős tanulmány elkészítése volt,
amelynek során a fogyatékkal élő személyek munkaerő-piaci integrációját befolyásoló tényezők
képezték vizsgálat tárgyát. A beavatkozással nem járó vizsgálat adatait felhasználva „Fogyatékos
személyek munkaköri és szakmai orvosi alkalmasságának véleményezése hallássérült személyek
esetében” címmel előkészítésre került egy szakmai anyag.
Kutatási anyagként került sor „A közfoglalkoztatásban résztvevő 1000 fő munkanélküli
egészségi adatainak feldolgozása” c. feladat végrehajtására. A közmunka olyan foglalkoztatási
programokat jelent, ahol a munka és a gyakorlati képzés összekapcsolásával a munkavállalási
hátrányok leküzdése, az álláskeresők képzettségi szintjének növelése, készségeik fejlesztése és
gyakorlati tapasztalatok megszerzése a cél. A közmunka programok nyilvános pályázati
rendszerben érhetők el, amelyek egyidejűleg segítik a helyi, illetve a térségi és az országos célok
megvalósítását, mivel előre megtervezett, majd ellenőrzött, értékteremtő foglalkoztatást
jelentenek. A közfoglalkoztatás megkezdése előtt kötelező a jelentkező személyek
foglalkoztathatóságának orvosi vizsgálata és véleményezése. Budapesten két Foglalkozásegészségügyi Szakellátó hely 500 - 500 vizsgálatban résztvevő dolgozójáról készült adatok
feldolgozása történt meg. Az egyik szakellátó helyen főleg a belvárosból, a másik szakellátó
helyen Csepelről, a VIII. és a XIII kerületből kerültek ki a vizsgálatra jelentkezők. A kutatás arra
keresett választ, hogy van-e a demográfiai, a szociális és a morbiditási adatokban különbség a két
vizsgált populáció között.
„Munkaképességi Index hazai bevezetése” Az alapvető cél egy hazai, több ágazatra kiterjedő
felmérés előkészítése volt, ami a kérdőív véglegesítését, a TUKEB (Egészségügyi Tudományos
Tanács Tudományos és Kutatási Bizottság) engedély megújítását, a vizsgálatban résztvevők
toborzását és tájékoztatását jelentette. Feladat volt a munkaképesség fejlesztését szolgáló alábbi
szakmai kiadványok elkészítésének felügyelete is:
o Deréktáji gerincbetegséggel és – gerincműtétet követő állapottal élők munkaköri orvosi
alkalmasságának
meghatározása;
illetve
munkahelyi
rehabilitációjuk
és
a
munkaképességük fejlesztése;
o Hasi sérvvel, illetve – sérvműtét utáni állapottal élők munkaköri alkalmasságának
meghatározása, illetve munkahelyi rehabilitációjuk és a munkaképességük fejlesztésének
módszerei;
o Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának
meghatározása, illetve munkahelyi rehabilitációjuk és a munkaképességük fejlesztésének
módszerei elkészítésének felügyelete is.
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7.6 A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE
7.6.1

Jogszabály-előkészítési tevékenység

Az NGM Munkafelügyeleti Főosztálya és jogelődjei a hatáskörébe tartozó területeken részt vettek a
jogszabályok előkészítésében, illetve a tárcakörözések során több esetben véleményezett a
munkavédelmet is érintő jogszabály-tervezetet, jelentést, állásfoglalást.
7.6.2

Egyéb szabályozás, iránymutatás

A szakmai irányító hatóság (NGM Munkafelügyeleti Főosztályának tevékenysége útján) a
munkavédelemmel kapcsolatos hatósági és munkáltatói feladatok ellátását módszertani útmutatókkal,
szakmai ajánlásokkal, segédletekkel, tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával és a
szakmai munka értékelésével, szakmai fórumokon, partnerségi találkozókon való aktív részvétellel
stb. segítette.
7.6.3

Hatósági tevékenység

A csökkenő felügyelői létszám hatásaként csökkent az ellenőrzött munkáltatók száma, melynek
ellensúlyozásaként belső képzésekkel javítják az ellenőrzések szakmai színvonalát, hatékonyságát és
új ellenőrzési módszerek alkalmazásával ösztönzik a munkáltatók önkéntes jogkövetését (írásbeli
beszámoltatás meghatározott munkavédelmi követelmények teljesítéséről). A hatóság évek óta
részletesen beszámol az intézkedéseiről, azok további életútjáról (fellebbezések, bírósági eljárások
stb.), valamint a központilag elhatározott és irányított célvizsgálatok, az akcióellenőrzések, és a
társhatóságokkal közösen végzett ellenőrzések alkalmával hozott intézkedésekről és tapasztalatokról.
Ugyanitt adnak számot a megyei kezdeményezésű akció- és célvizsgálatok statisztikai adatairól és a
tapasztalatokról, valamint a társhatóságokkal közösen végzett ellenőrzésekről:
 A legnagyobb arányban a munkaügyi hatóság vett részt a munkavédelmi hatóság által végzett
közös ellenőrzésekben.
 A rendőrség segítségét különösen indokolt esetekben kérte a hatóság. (Pl.: 2014. évben 465
alkalom)
 NAV-al, a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel
való közreműködés volt még említésre méltó (Pl.: 2014-ben összesen 495 vizsgálat).
7.6.4

A közérdekű és panaszbejelentések kivizsgálása

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (5) bekezdése
értelmében a munkavédelmi hatóság a hozzá beérkező panaszokat és közérdekű bejelentéseket
köteles kivizsgálni.
A közérdekű bejelentések és panaszok száma
Közérdekű
bejelentés
Panasz
Ezekből
névtelen
Összesen

2010

2011

2012

2013

2014

1583

1790

1972

1862

1719

434

339

256

248

224

758

886

919

825

649

2017

2129

2228

2110

1943

A felügyelőségek a névtelen bejelentéseket is kivizsgálják, azok sok esetben megalapozottak. 2014 –
ben panaszok 29%-a a munkabalesetek és a foglalkozási betegségek kivizsgálásának
elmulasztására, vagy hiányaira irányultak.
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A panaszosok 19%-a a munkavégzés körülményeit és az általános higiénés feltételek hiányát, további
18%-a az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban jelzett kifogást.
A legtöbb közérdekű bejelentés a munkahely kialakítása, a munkavégzés körülményei, az általános
higiénés feltételek, valamint munkaszervezés témakörében érkezett (38%), az egyéni
védőeszközökkel kapcsolatos bejelentések aránya is jelentős volt (23%).
A bejelentések jellemzően a következő témakörökre irányultak:
 a kedvezőtlen klímakörnyezetben (hidegben/melegben vagy váltakozó klímában) történő
munkavégzés és a hozzá kapcsolódó pihenőidő és védőital biztosításának elmulasztása;
 az ivóvíz biztosításának hiánya;
 a szociális létesítmények (pl.: WC, kézmosó, öltöző) biztosításának hiánya;
 a munkahelyek nem megfelelő szellőzése;
 a le- és beesési veszély;
 a megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközök teljes hiánya vagy védelmi képességét vesztett
védőeszköz biztosítása;
 a védőberendezések hiánya vagy működésképtelensége;
 a szabálytalan, balesetveszélyes anyagtárolás;
 az előzetes, illetve időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat hiánya.
A bejelentések többsége az építőipari, a feldolgozóipari, és a kereskedelmi tevékenységhez
kapcsolódott.
A közérdekű bejelentések és panaszok általában csak részben voltak megalapozottak. A
megalapozatlan bejelentések hátterében általában többnyire valamilyen egyéni munkavállalói sérelem
állhatott.
A bejelentés vagy a panasz kivizsgálása során a bejelentésben nem jelzett munkavédelmi
szabálytalanság, hiányosság megszüntetésére is sor került.
A panaszok egy része munkaügyi szabálytalanságokat is tartalmazott, ezekben az esetekben
társhatósági vizsgálatra is sor került.
7.6.5

Utóellenőrzések

A határozatban foglalt kötelezettségek teljesítését elmulasztó munkáltatókat eljárási bírsággal
sújtották az eljáró felügyelők. 2014-ben 2341 utóellenőrzésre került sor és 185 eljárási bírság került
kiszabásra.

7.6.6

Az ellenőrzések fő tapasztalatai

A munkavédelmi szemlélet alakulása
Nemzetgazdasági és népegészségügyi érdek is, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát
meghatározó munkakörülmények javuljanak. Ezt szem előtt kell tartani a munkavédelem rendszerét
érintő döntéshozatalban, de a kutatásban és a képzésben, valamint a munkáltatói és a munkavállalói
magatartás befolyásolása során is. A munkakörülmények javításának – mint stratégiai célnak –
megvalósítása visszahat a munkavédelmi hatósági tevékenységre is. A mikro-, kis- és közepes
vállalkozások jelentős túlsúlya miatt a munkavédelemi erőforrásokat is ennek a szférának az irányába
szükséges fordítani. Csak így érhető el előrelépés a munkáltatók és a munkavállalók munkavédelmi
ismeretei és szemlélete alakításában. A számtalan egyéb tényező mellett a nevelés és a képzés
területét szükséges kiemelni. A megelőzésre fordított kiadások gazdasági haszna és a munkavédelmi
helyzet javulása közötti összefüggések, hosszútávon a költségek megtérülését eredményezik.
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A munkavédelmi szaktevékenység végzése
A hatóság által ellenőrzött munkáltatók többsége külső vállalkozóval tesz eleget az Mvt. szerint
meghatározott munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) szaktevékenység ellátási
kötelezettségének. A multinacionális vállalkozások feladataik végrehajtásához többnyire megfelelő
tárgyi, személyi, szervezeti és szervezési feltételeket biztosítanak, ezért náluk ritkán fordul elő súlyos
veszélyeztetés és baleset.
A KKV-knál elsősorban az anyagi helyzettől függően rendkívül vegyes a kép, ami sok esetben
meghatározta a munkavédelmi szakemberek alkalmazását is. Munkavédelmi tevékenységre általában
eseti megbízással alkalmaznak munkavédelmi szakembert, ezért az üzemek helyszíni ellenőrzése is
gyakran elmarad. Az is jellemző, hogy csak a munkavédelmi dokumentáció elkészítésére és azok
frissítésére bízták meg a munkavédelmi szakembert.
A néhány főt foglalkoztató vállalkozások egy része soha nem vett igénybe munkavédelmi szakembert,
munkavédelmi szempontból nem vizsgálták a tevékenységet, a technológiát és nem végezték el a
veszélyes gépek üzembe helyezését sem.
A 10 fő alatti mikro vállalkozásoknál, elsősorban a kereskedelmi és a vendéglátó-ipari
munkahelyeknél gyakori, hogy a munkáltatók csak a felügyelői ellenőrzéskor értesülnek arról, hogy
munkavédelmi szakembert kellene igénybe venniük a munkavédelmi szakfeladatok ellátására.
A munkabiztonsági vállalkozásokra viszont a túlvállalás jellemző, emiatt nincs idejük minden
gazdálkodó szervezetnél megfelelő szakmai munka végzésére. A munkavédelmi szakemberek
általában nincsenek jelen a munkahelyen, nem ismerik a változásokat, ezért tevékenységük többnyire
formális jelleget ölt, kimerül a munkavédelmi oktatásokban, a kockázatértékelés elkészítésében.
Munkájukra nem jellemző a munkahelyek, a munkaeszközök, a tevékenységek, a munkafolyamatok
folyamatos, a megelőzést szolgáló ellenőrzése. A szerződésekben nem mindig rögzítik a
munkavédelmi szakember által a helyszínen eltöltendő időt sem.
A tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy az olyan szakemberek alkalmazása a megfelelőbb, akik
ismeri a technológiát, a foglalkoztatott munkavállalókat és a munkahelyen folytatott tevékenységeket
is. Kedvező, ha a munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) szaktevékenység ellátása
a belső minőségbiztosítási rendszerrel is összekapcsolódik.
A veszélyes munkahelyeken, illetve a veszélyes technológiák esetére – a külön jogszabály szerint
előírt - munkavédelmi szakemberek közreműködése jellemzően megvalósult. Ugyanakkor gyakran
előfordult, hogy az általa javasolt és jól dokumentált feladatokat a munkáltató nem hajtotta végre és
nem szüntette meg a kifogásolt hibákat, hiányosságokat.
A foglalkozás-egészségügyi ellátás
Nagyobb munkahelyeken, ahol a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást helyben biztosítják, vagy a
foglalkozás-egészségügyi (korábban: üzemegészségügyi) ellátás hosszabb múltra tekint vissza, ott a
munkahelyi prevenció területén is aktívabbak a szolgálatok a munkaegészségügyi feladatokon belül a
munkahigiénés tevékenységben való közreműködés is (pl. munkahelyi bejárás, ellenőrzés,
szabályzatok elkészítése, védőeszköz kiválasztása) előfordul, emiatt kevesebb az ilyen típusú
szabálytalanság is.
Főként kisvállalkozásoknál a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvosok az alkalmassági
vizsgálatok elvégzésén túl egyéb feladatok ellátásában (mint pl. kockázatértékelés elkészítésében, az
egyéni védőeszköz juttatás rendjének és a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének
elkészítésében) csak ritkán vettek részt. Előfordult, hogy a szabályzatok aláírásán túl nem vizsgálták a
munkaegészségügyi szempontok teljesülését. Sok helyen alvállalkozói rendszer működik és
végzettséggel nem rendelkező rezidensek látják el az előzetes és időszakos vizsgálatokat, de csak a
vizsgálatokat, azokat is panelszerűen alkalmazva.
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Munkavédelmi képviselők
Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül
munkavédelmi képviselőt vagy képviselőket választani.
Az Mvt. 72. § (2) bekezdés g) pontja szerint a munkavédelmi képviselő jogosult az észrevételeit
közölni a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel. A foglalkozási megbetegedések
és fokozott expozíciók kivizsgálásába is bevonták őket a munkavédelmi felügyelők.
A foglalkozási rákkeltő anyaggal végzett tevékenységek
A rákkeltő anyagokkal munkát végző munkavállalókról a munkáltatók nyilvántartást vezettek, de ezek
sokszor pontatlanok, hiányosak, nem voltak naprakészek.
A munkáltatók sok esetben nem határozták meg a dekontaminálás módját, a szükséges anyagokat és
eszközöket, bár azokat az előírt módon, a helyszínen biztosították.
A munkáltatók egy része nem fordított kellő figyelmet a vegyifülkék munkavédelmi üzembe
helyezésére és azok időszakos biztonsági felülvizsgálatára.
Gyakran előfordult, hogy egy-egy munkaterületeken sokféle és nagy mennyiségű, az aktuális
tevékenységhez feltétlenül nem szükséges veszélyes anyagot/keveréket, rákkeltő anyagot tároltak.
Több munkáltatónál a tevékenységhez használt veszélyes anyagokról/keverékekről nem vezettek
nyilvántartást a biztonsági adatlapok alapján.
A helyiségek bejárati ajtóin étkezést és italfogyasztást tiltó, illetve veszélyes anyag/keverék, rákkeltő
anyagra vonatkozó veszélyjelző piktogramokat nem helyeztek el (feltételezve, hogy a munkavállalók
az oktatásokból ismerik a vonatkozó tiltást).
A munkavállalók munkavédelmi oktatásban részesültek ugyan, de a bemutatott oktatási tematika
többsége nem tartalmazta a rákkeltő anyagok expozíciójáról, a rákkeltők hatásairól, a tilalmakról, a
szükséges egyéni védőeszközök használatáról stb. szóló tájékoztatást.
Évek óta fennálló probléma az is, hogy a rákkeltő anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos
tevékenységet végző munkavállalókat a munkáltatók egy része nem tájékoztatja írásban a
foglalkoztatásról, a feladatokról, az oktatásról, illetve a rendkívüli többletterheléssel járó eseményről.
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyaggal végzett tevékenységek bejelentésének 2010 és 2014 közötti
adatait
Megnevezés
Rákkeltő anyaggal végzett
tevékenységet bejelentő munkáltatók
száma
„Változást bejelentő” munkáltatók
száma
A tárgyévi bejelentések alapján a
rákkeltő expozícióban dolgozók száma
(fő)
A tárgyévben bejelentést tevő
munkáltatóknál kezdeményezett
munkavédelmi ellenőrzések száma

7.6.7

2010

2011

2012

2013

2014

675

859

1214

1478

1428

312

296

378

615

549

14 625

15 073

17706

20842

19952

383

412

434

351

401

A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat működése

A munkavédelem irányítása keretében állami feladat ─ az Mvt. 14. § (1) bekezdés e) pontjában előírt
─ munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése is. A 2003-ban létrehozott közcélú
állami munkavédelmi információs rendszer (a továbbiakban: MIR), ezen belül a Munkavédelmi
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Információs Szolgálat (a továbbiakban: MISZ) az elmúlt tíz évben több ízben átalakult. A MIR és a
MISZ működtetése 2014-ben az NMH MMI feladata volt, amit az NMH Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján a Munkavédelmi Főosztály látott el.
A MISZ tanácsadást nyújtó referensei kizárólag a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben adnak
tájékoztatást. A tanácsadás a jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban meghatározott
normatív követelmények ismertetésére, illetve az ezek alapján megvalósítható helyes munkahelyi
gyakorlat bemutatására szorítkozhat. A MISZ munkatársai 2014-ben is ellátták a munkabiztonsággal
és a munkaegészségüggyel kapcsolatos tanácsadást, segítséget nyújtottak a kkv-k, az induló
vállalkozások és más érdeklődők (munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi szakemberek,
érdekképviseletek, stb.) számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
feltételeinek megteremtése, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése
érdekében.
A munkavédelmi tanácsadási tevékenység 2014-ben az előző évihez hasonlóan két területen folyt:
 a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
Munkavédelmi Felügyelőségein,
 a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Információs Szolgálatán keresztül.
A Munkavédelmi Felügyelőségek tanácsadói tevékenysége
A Munkavédelmi Felügyelőségeken a munkavédelmi felügyelők nyújtanak tájékoztatást és
tanácsadást a területi hatósági tevékenység részeként. Az ingyenes szolgáltatás történhet a Hivatal
épületében a meghirdetett ügyfélfogadási időben vagy a Munkavédelmi Felügyelőségen munkaidőben
az ügyeletes munkavédelmi felügyelő által.
A Munkavédelmi Felügyelőségeken 2014-ben összesen 2215 megkeresést regisztráltak, ami az előző
évihez (2558) képest kismértékű csökkenést mutat.
A Munkavédelmi Információs Szolgálat
A MISZ munkanapokon hivatali időben az ingyenesen hívható zöld számon (06 - 80 - 204 292) érhető
el telefonos tájékoztatás, tanácsadás céljából. A Szolgálat írásbeli tájékoztatást e-mail címre, faxon
vagy postai úton érkező megkeresésre nyújt. A MISZ 2014-ben 4869 megkeresést fogadott, amiből
4706 telefonon, 163 e-mailen érkezett. A tájékoztatások során összesen 5836 kérdés
megválaszolására került sor.
Az információt kérők közül sok a munkavédelmi szolgáltatást végző munkavédelmi szakember. Az
egyéni vállalkozók, a kisvállalkozások vezetői is rendszeresen kérnek tanácsot. A munkavállalók
jellemzően akkor jelentkeznek, ha sérelem éri őket, de egyre többen tájékozódnak a
munkakörülmények biztonsági előírásai iránt is.
7.6.8

Nemzetközi kapcsolatok

A munkavédelmi hatóság rendszeres kapcsolatot tartott fenn az európai munkafelügyeletekkel, mint
társszervezetekkel és több más, a munkavédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezettel.
Képviselte Magyarországot a SLIC és az Európai Bizottság mellett működő Munkavédelmi Tanácsadó
Bizottság Kormányzati Érdekcsoportjának (ACSH: Advisory Committee on Health and Safety at Work)
munkájában.
Közreműködik a SLIC két – Gépirányelv (MACHEX) és a Hatósági munka (ENFORCEMENT) –
munkacsoportjainak tevékenységében is.
A Gépirányelv munkacsoport feladata az információ- és eszmecsere a gépek, mint munkaeszközök
piacfelügyeletéről, a Gépirányelvben foglaltak végrehajtásának gyakorlatáról és az alkalmazásra
vonatkozó egyéb kezdeményezésekről a munkahelyeken való következetes alkalmazás elősegítése
érdekében. A Hatósági munkacsoport keretében működik az ún. ismeretmegosztó honlap (Knowledge
Sharing Site - KSS), amely az Európai Unió tagállamainak munkavédelmi felügyelőségei részére
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biztosít ismeret- és tapasztalatcserére szolgáló közös platformot. Hatóságunk folyamatosan részt vett
a SLIC ismeretmegosztó hálózatának munkájában, 2014. év során 22 téma elemzésében vett részt a
KSS-t működtető munkacsoport révén.
A SLIC 2014-ben indított kampánya a megcsúszások és megbotlások megelőzését célozta. A
kampányra való felkészülés már 2013-ban megkezdődött, a munkába Magyarország is
bekapcsolódott a munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenységén keresztül.
A munkavédelmi hatóságunk működtette az Európai Munkavédelmi Ügynökség (European Agency for
Safety and Health at Work - EU-OSHA) Nemzeti Fókuszpontját, folyamatosan ellátta a munkavédelmi
tájékoztatással kapcsolatos feladatokat és működtette a Fókuszpont weblapját. A Nemzeti Fókuszpont
hálózat tagjai az ügyrend szerint véleményezték a kampányokkal kapcsolatos dokumentumokat, részt
vettek egyes kiadványok előkészítésében, illetve számos témakörben (pl. „Biztonságos és
egészséges munkavégzés minden életkorban”, Zöld munkahelyek” jelentés) segítették az Ügynökség
adatgyűjtését, az elemzés előkészítését, a jelentés-tervezetek véleményezését.
Az EU-OSHA finanszírozásával 2014-ben hat rendezvény került megrendezésre Budapesten és
vidéken, több száz résztvevővel. A rendezvények közül három az EU-OSHA 2014-15. évi
„Egészséges Munkahelyek – Kezeljük a stresszt!” kampányához kapcsolódott. A kampány szakmai
rendezvényeit két sajtókonferencia és két sajtóközlemény is támogatta, amelyek hatásaként a
magyarországi médiumokban 404 sajtómegjelenés volt detektálható.
A kampányhoz kapcsolódó Helyes Gyakorlat Díj pályázatra beérkezett pályamunkákat a Fókuszpont
Hálózat értékelte, a magyarországi nyerteseket oklevéllel jutalmazta és a legjobb pályázatok (az
Arkon Zrt. és a Chinoin Zrt. Veresegyházi Telephelye munkáinak) angol verzióját továbbküldte az
európai versenybe.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Külgazdasági Hivatalának hálózatával – a vállalkozásokat
segítő Enterprise Europe Network-kel – közös szervezésben a Megyei Kormányhivatalok
részvételével három helyszínen (Kecskemét, Kaposvár, Székesfehérvár) megrendezett szeminárium
elsősorban a kkv-k számára nyújtott munkavédelmi információt a munkáltatók munkavédelmi
kötelezettségeiről és a helyi munkavédelmi tapasztalatokról.
2014-ben is lehetőség nyílt Nemzeti Partnerségi Találkozó szervezésére Budapesten, amely a
„Munkavédelem – megtérülő befektetés” címet viselte, s amely az EU-OSHA témavezetője mellett
hazai szakemberek vitaindító előadásaival került megrendezésre. A rendezvény célja a
munkavédelem területén tevékenykedő elkötelezett résztvevők interaktív módon történő tájékoztatása,
munkavédelmi tudatosságának fejlesztése volt. A résztvevők a munkavédelmi hatóság és a
munkahelyi munkavédelmi szakemberek közül került ki, de részt vettek foglalkozás-egészségügyi
orvosok, kis- és középvállalkozások vezetői, valamint a Szociális Partnerek munkáltatói és
munkavállalói képviselői is.
Az EU-OSHA támogatásával történt 2014-ben is az Óbudai Egyetemmel közös szervezésben
rendezett filmvetítés, ahol a „Kutatók éjszakája” rendezvény keretében tekinthették meg az érdeklődők
a tárgyévi – Börtönőrök című – dokumentumfilmet, amit a filmvetítést követően megvitattak.
2014. februárban a kínai Guangxi tartomány valamint és Guigang és Liabin városok munkavédelmi
intézményei képviselőinek delegációját fogadta az NMH MMI. A megbeszélések során előadások
hangzottak el a magyar munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszeréről, a hatósági munkáról és
Magyarország nemzetközi együttműködéseiről a munkavédelem területén.
2014. májusban török középiskolások érkeztek látogatóba az NMH MMI-hez, általános tájékoztatást
kaptak a munkabiztonságról, a munkaegészségügyről, a magyarországi hatósági munkáról.
A rendszeres feladatok teljesítésén túlmenően az NMH MMI számos szakirányú tájékoztatást adott az
Európai Unió tagországok közvetlen megkeresései alapján feltett kérdésekről.
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8. JAVASLATTÉTEL MAGYARORSZÁG MUNKAVÉDELMI STRATÉGIAI CÉLJAIRA, A
CÉLOK ELÉRÉSÉT BIZTOSÍTÓ FELADATOKRA, VALAMINT A CÉLOK
ELÉRÉSÉNEK MÉRÉSÉT/ELLENŐRZÉSÉT TÁMOGATÓ INDIKÁTOROK
MEGHATÁROZÁSÁNAK A SZEMPONTJAIRA
8.1 A stratégiakészítés alapelvei és módszertana.
A stratégia nem más, mint egy olyan koncepció, amely a megelőző folyamatok elemzése és a valós
helyzet alapján hosszabb távra rögzíti a célkitűzéseket, biztosítja az erőforrásokat az akciók
megvalósításához a rendelkezésre álló lehetőségek ismeretében. A stratégia a meglévő problémák,
hibák, hiányok felszámolása, megszüntetése érdekében készül, tehát csak akkor lehet jó a
stratégiánk, ha valós képet mutat a magyar munkavédelmi helyzetről, bemutatja az eredményeket is
és a negatívumokat is.
Tanulmányunk eddigi fejezetei is ezt a célt szolgálták, különösen az alábbiak:
 az európai és a magyar szabályozási háttér és a korábbi vagy éppen hatályos stratégiák
bemutatása
 Helyzetkép, elemzés, összehasonlítás a külső környezet vonatkozásában (10 európai ország)
 Helyzetkép és elemzés Magyarországról
Jelenleg itt tartunk és ezekre az előzményekre, tényekre alapozva szükséges meghatározni - legalább
a következő 4-5 évre - azokat a célokat, amelyeket megvalósításra javasolunk.
Az EU munkavédelmi stratégiája keretstratégia. Az általunk vizsgált tagországok többsége is a
megadott keretstratégia figyelembevételével – ki-ki az ország sajátosságait alapul véve – készítette el
a saját munkavédelmi stratégiáját.
Javasoljuk, hogy a most aktuális magyar munkavédelmi stratégia is az EU keretstratégiájának
figyelembevételével készüljön el, de a stratégia célkitűzéseinek meghatározásakor fókuszáljon a
munkavédelmi feladatok - Munkavédelmi Törvényben meghatározott – szervezeti-, személyi-, tárgyiés szervezési feltételeinek javítására, fejlesztésére, a kedvező mennyiségi és minőségi hatások
elérése érdekében.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az általunk vizsgát országok stratégiái fordításának általunk
rendezett terjedelme 5 – 35 oldal között mozog. A le nem fordított eredeti stratégiák egy részének a
mérete az ábrákkal, a képekkel és a tördeléssel együtt néhány esetben meghaladta az 50 oldalt is.
Áttekintve és összehasonlítva a hosszabb és rövidebb stratégiákat javaslatként is rögzíthetjük azt a
tapasztalatunkat, hogy a rövidebb stratégia ugyanazt a tartalmat áttekinthetőbben, közérthetőbb
formában mutatja be, egyszerűbb vele dolgozni, jobban használható, ennek megfelelően mi a
rövid és célratörő kimondottan operatív stratégia mellett voksolunk.
Tudjuk, hogy a stratégiai előkészítése szakmai feladat. Azt gondoljuk, hogy a magyar munkavédelem
legfontosabb problémáit, hiányosságait többségében ismerjük, fontosságuknak megfelelően tudjuk
súlyozni a stratégiába javasolt megoldandó kérdéseket. A fent meghatározott feltételeknek
megfelelően az európai munkavédelmi keretstratégia fontosabb csomópontjainak kronológiájában
teszünk javaslatot – a magyar viszonyok által igényelt reális elvárások teljesítésére - a Munkavédelem
Nemzeti Politikájának kialakítására.
Javasoljuk továbbá, hogy az MNP – re vonatkozó végleges javaslat mielőbb kerüljön kidolgozásra
és elfogadásra. Javasoljuk megteremteni a feltételeket arra, hogy a végrehajtás ütemezésére az
első magyar MNP esetében alkalmazott módszerrel és jogi keretek között, mielőbb kerüljön sor.
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Javaslatainkat operatív formában célratörően alább tesszük meg. A tanulmányunkban szereplő
csoportosítás és sorrend nem jelent fontossági sorrendet.

8.2 Az állami intézkedések gazdasági kihatásainak tompítása a KKV-k esetében
Sok laikus azt gondolja, hogy ez a stratégiai cél engedmények adásáról szól, holott a munkavédelmi
törvény szellemével és alapelveivel és a fejlett államok – általunk is megtapasztalt - szemléletével is
ellentétes volna, ha gazdaság szereplőinek mérete és létszáma döntené el, hogy egy munkavédelmi
követelményt hogyan kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a versenyszférában vagy a közszférában
végzi tevékenységét. A fejlett országokban az állam különböző – előre meghatározott, jól átgondolt és
kihirdetett – kellően megindokolt intézkedésekkel, támogatásokkal segíti hozzá a KKV-kat a megfelelő
munkavédelmi színvonal eléréséhez. Szó nincs engedmények adásáról, tehát a követelményeket a
KKV-nak ugyanúgy teljesíteni kell, mint másoknak, de indokolt esetben az állam a követelmények
betartásához hozzásegíti a vállalkozásokat. Készüljön átfogó és rendszerszemléletű szakmai
javaslat a KKV-k munkavédelmi feladatainak teljesítését, a jogszabálykövető magatartást
elősegítő támogatási lehetőségekre, az állami szerepvállalásra vonatkozóan. A kialakítandó
rendszereket nem csak a KKV-k, hanem más vállalkozások részére is hozzáférhetővé kell tenni:


A szakmai tartalom megtartásával kerüljön sor a munkavédelmi jogszabályok egyszerűsítésére,
egyértelművé tételére!



Ágazatonként készüljenek szabályozási segédletek, minták, módszertani útmutatók.



A kockázatértékelésekhez készüljenek ágazatonként, szakmánként – adaptálható, alkalmazható,
felhasználható módszertani minták. (online adatbázisok)



Javasoljuk az OiRA átvételét, újabb szakmákra való kiterjesztését, továbbfejlesztését.



Készüljenek olyan szakmai útmutatók, amelyek a helyes gyakorlatok adaptálását lehetővé teszik.



Kerüljön kifejlesztésre olyan egységes – minden vállalkozás által használható – informatikai
rendszer, amely jól kereshető és elválasztható modulokban tartalmazza az összes munkavédelmi
tennivalót, tapasztalatot és a mintákat, segédleteket.



Hozzanak létre egy olyan – minden szereplő által megismerhető és használható – informatikai
felületet, ahol a legújabb követelmények (változás, módosítás) egyszeri bejelentkezést követően
automatikusan, igazolhatóan és figyelemfelkeltő módon eljutnak a felhasználóhoz.



Dolgozza ki és támogassa az állam a Munkahelyi Egészség és Biztonságirányítási Rendszer
(MEBIR) vagy hasonló minőségbiztosítási rendszer kiépítését és fenntartását, megfelelő feltételek
teljesülése esetén.



Az állam az ágazatok közreműködésével alakítsa ki és működtesse „a jól bevált gyakorlatok”
továbbadásának lehetőséget biztosító és ösztönző rendszert. (Informatikai felület, sajtó,
konferenciák stb.)



Az online szabványtárhoz való hozzáférés költségeinek csökkentése, vagy díjtámogatás.
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8.3 A magyar munkavédelmet irányító munkavédelmi hatóság és az állami szervek
erőforrásainak feltérképezése, intézkedések kezdeményezése a tapasztalatok alapján
Az Európai Unió munkavédelmi célkitűzése, hogy 2016-ban tervezi feltérképezni a tagországok
munkavédelmi hatóságainak működési feltételeit, erőforrásait. A helyzetelemzésünk is foglalkozott
ezzel a kérdéssel, de szükségesnek tartjuk, hogy kerüljön sor egy független átvilágításra, legyen egy
objektív vélemény az állam kezében a hatóság és más kapcsolódó szervek helyzetéről, amit az uniós
felméréshez is fel lehetne használni, illetve ennek tartalma alapján lehetne dönteni a további
szükséges lépésekről. Mindezek megvalósítása érdekében készüljön átfogó felmérés a központi, az
ágazati, valamint a területi munkavédelmi feladatokat ellátó állami szervezetekről (a személyi
állomány létszáma és minősége, feladatellátás, eredményesség stb.). Javasoljuk, hogy független
szakértők, szaktekintélyek végezzék az állami munkavédelmi szervek átvilágítását és tegyenek –
ha lehetséges – alternatív javaslatokat is a változtatásokra, megvizsgálva a következő fontosabb
területeket:


A jogszabályalkotás vonatkozásában meg kell vizsgálni a visszatérés lehetőségét arra a
gyakorlatra, hogy valamennyi munkavédelmi tartalmat is érintő jogszabályt véleményezhesse a
munkavédelmet irányító szervezet a Munkavédelmi Bizottság bevonásával.



Lehet-e bővíteni a munkavédelmi szabályok hatályát, a szervezett munkavégzésbe tartozók
körét? (A vizsgált országok egy részében eltérő – bővebb – a munkavédelemi szabályok hatálya.
Pl.: vonatkozik a diákokra, hallgatókra is, nem csak a tanárokra.)



A hatóság a jelenlegitől eltérő, más módszerekkel történő munkavégzése lehet-e eredményesebb
a jelenleginél? A cél az, hogy hosszabb távon minél több munkáltatót vizsgálhasson a hatóság.



A HM és a BM kivételével, van-e szándéka a kormányzatnak az ágazati irányítás munkavédelmi
erőforrásait megerősíteni? Ha nincs akkor megvizsgálandó, hogy a mindenkori központi
munkavédelmi hatóság hogyan pótolhatja és végezheti a hiányzó ágazati irányítási feladatokat!
(Pl.: ágazatirányítási és ellenőrzési osztály)



Milyen módon lehetséges a meglévő „Biztonsági Szabályzatok” soron kívüli szakmai
felülvizsgálata és módosítása? Hogyan oldható meg a lehető leggyorsabban a hiányzó
„Biztonsági Szabályzatok” (egészségügy, faipar, fémmegmunkálás stb.) pótlása, illetve a
korábban már betervezett és előkészített jogszabályok és jogszabály módosítások elfogadása.

8.4 A munkavédelmi tudatosság és a munkavédelmi szemlélet javítása a teljes lakosság
körében
Bármely tudatosság és helyes szemlélet kialakításában a legnagyobb szerepe van a nevelésnek, a
tanításnak, ezt követően pedig a tanultak következetes alkalmazásának. A munkavédelem területén
sincs ez másképp. A magyar munkáltatók és munkavállalók, a magyar állampolgárok munkavédelmi
szemlélete nagyfokú javítást igényel, amit a gyakorlati életben, a munkavégzés során meg kell
követelni.


Szükségesnek tartjuk, hogy az alaptantervekbe és az élethosszban tartó képzési folyamatba (már
az óvodától kezdve az egyetemig) minden szinten beépítésre kerüljenek a vonatkozó –
gyakorlatban is hasznosítható - munkavédelmi ismeretek. Célszerű volna egyszerre vagy
viszonylag rövid idő alatt, de teljes körűen átvilágítani a képzési anyagokat, jegyzeteket,
tankönyveket, annak érdekében, hogy a tanítás, a képzések során olyan anyagokat
használhassanak, amelyek rendszerszemléletben készültek, ennek megfelelően egymásra
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épülnek és az előrehaladás során a képzési típustól függően tartalmazzák az egyre magasabb
szintű általános és szakmai ismereteket.


Ágazatonként és ezen belül is szakmánként is szükségesnek tartjuk felülvizsgálni a
munkavédelmi tanulmányi és képzési anyagok, jegyzetek szakmai megfelelősségét. A nem
megfelelő anyagok módosításáról, a hiányzó vagy hiányos anyagok pótlásáról, kiegészítéséről
gondoskodni szükséges.



Az felülvizsgált és elfogadott tananyagokat, az ellenőrző kérdésekkel együtt célszerűnek tartanánk
egy olyan informatikai felületen elhelyezni, ahol bárki hozzáférhet, akinek szüksége van arra.



Az felülvizsgált és elfogadott tananyagok közzétételével párhuzamosan kampányszerű ágazati
továbbképzéseket kell folytatni a tanítást, oktatást, nevelést végző, gyakorlatokat vezető
pedagógusok részére.



Csak azok a pedagógusok taníthatnának, akik az aktuális tananyagokból a továbbképzésen részt
vettek.



Javasoljuk szakmánként és modulonként összefoglaló és központi prezentációs oktatási anyagok
készítését és közreadását. (informatikai felület)



Meg kell keresni a lehetőséget a folyamatos szakmai kampány fenntartására.

8.5 A munkavédelmi szakemberek, cégvezetők képzése, továbbképzése
Magyarországon a munkavédelmi szakember foglalkoztatásra vonatkozó szabályok 1994 óta
érdemben nem változtak (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet). Az egyes veszélyességi osztályokhoz és a
létszámhoz mérve követeli meg a jogszabály a szakember foglalkoztatását, igénybevételének
időtartamát. Az eltelt 21 év alatt a munkavédelmi feladatok mennyisége (kockázatértékelések, kémiai
biztonság, EVE jegyzék stb.) megemelkedett, ugyanakkor a feladatok megoldásának a technikai
háttere az informatikai lehetőségek alkalmazásával sokat fejlődött. A munkavédelmi
szakképzettséggel rendelkező és a szakmát gyakorló munkavállalók nyilvántartásával ma nem
rendelkezik egyetlen szervezet és intézmény sem. A munkavédelmi szakemberek hivatalos és
nyilvántartott továbbképzése nem követelmény Magyarországon, így igen szélsőséges szolgáltatási
minőségekkel lehet találkozni. Célszerű volna a munkavédelmi szakemberek képzését
továbbképzését és a foglalkoztatást, igénybevételt is egy komplex csomagban felülvizsgálni és
hosszútávra rendbe tenni. A javasolt stratégiai célok:


A munkavédelmi technikusképzés egységesítése és hatósági képzéssé változtatása. Az
egységesítés alatt azt értjük, hogy ne lehessen képző intézményenként eltérő óraszámban
képezni a szakembereket. Minden képzés ugyanabban az óraszámban történjen és szigorítsák
meg a vizsgákat. Legyenek beépítve szabályok a képzés megfelelő színvonalának biztosítása
érdekében.



A felsőfokú szakképzettség megszerzéséhez használt, alkalmazott tananyagok felülvizsgálatát
javasoljuk a gyakorlati foglalkozások szakmai tartalmának növelése érdekében.



Javasoljuk a gyakorló szakemberek regisztrációját és a kötelező szakmai továbbképzés
jogszabályi alapjainak megteremtését.



Megfontolásra javasoljuk a cég és intézményvezetők (az állami szektorban is) kötelező
munkavédelmi továbbképzésének és vizsgáztatásának (hatósági képzés) visszaállítását.



A munkavédelemhez kapcsolódó egyéb képzések vonatkozásában javasoljuk egyértelművé tenni
a ma kissé irreális és bizonytalan követelményeket (emelőgép ügyintéző, anyagmozgatógépek
stb.)
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8.6 Tájékoztatás, szakmai információ, kommunikáció
Az eddig javasolt valamennyi stratégiai témakör tartalmazza a munkavédelmet érintő informatikai
rendszerek kifejlesztését és bevezetését és alkalmazását. Manapság igen szerény a magyar
munkavédelmi tájékoztatás helyzete. Még a bekövetkezett súlyos balesetekről sem kerül sor szakmai
tájékoztatásra. A fejlett országokban az irányító hatóságok nagy energiát fordítanak a szakemberek
és a lakosság megfelelő információjára. Nálunk van gazdája ennek a területnek, de kimondhatjuk,
hogy nincs átütő hatása, ezért is szükséges fejleszteni ezt a területet, vagyis stratégiai szempontból
fontos, ezért javasoljuk:


Megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak a sajtószóvivői munkakör visszaállítására, illetve
milyen egyéb személyi, tárgyi fejlesztések programozhatók és milyen költségekkel kell számolni.



A szakirodalom internetes formában való megjelentetésének lehetőségét megvizsgálni és
támogatni.



Megvizsgálni és dönteni arról, hogy a napi munkavédelmi eseményekről (balesetek,
megbetegedések stb.) hogyan kerülhet több rövid tájékoztatás és hír a napi médiákba. A
híradáson túl az általánosítható esetekben szükséges volna – az sem probléma, ha kivizsgálást
követően – a tanulságok levonásával közzétenni az eseteket (online statisztikai adatbázis).



Legyenek olyan széles körben elérhető figyelemfelkeltő és közérthető szakmai adások (TV, rádió
stb.) sajtótermékek, kiadványok rendezvények, amelyek röviden és közérthetően bemutatják a
követelményeket, az események tanulságait, és az egyéb szükséges információkat.



A szabályok népszerűsítése, a kevésbé ismert kockázatokról (azbeszt, kémiai anyagok, biológiai
veszélyek, rákkeltők,) tájékoztatások, stb.

8.7 További egyedi javaslatok, megvizsgálandó
tervezéséhez, összeállításához

és

megoldandó

témakörök

a

NMP



A munkabalesetek és a foglalkozási balesetek bejelentési fegyelmének javítását célzó
intézkedések előkészítése és megvalósítása.



A közbeszerzések, pályázatok kiírásánál a minimális munkavédelmi követelmények és költségek
meghatározása, annak érdekében, hogy a költségek hiánya miatt ne maradhasson el a
munkavédelmi követelmények betartása.



A versenyszférában történő beszerzések kiírásainak munkavédelmi szakemberrel való
felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás előkészítése a munkavédelmi követelményekre
vonatkozó garanciák beépítése végett.



Az alvállalkozói rendszer munkavédelemre vonatkozó szabályainak felülvizsgálata, módosítása
olyan módon, hogy a munkavédelmi feladatok és kötelezettségek, megfelelő kényszerítő erővel
teljesíthetők legyenek.



Megvizsgálandó, hogy a tulajdonosok és a cégvezetők munkavédelemhez kapcsolódó viszonya,
érdekei hogyan alakultak az elmúlt 10 évben. A tanulságok közzététele.



A foglalkozás-egészségügyi ellátás szakmai színvonalának, a munkahigiénés feladatok
ellátásának javítását célzó intézkedések előkészítése és bevezetése. A szakfelügyelet erősítése.



A pszichoszociális
bevezetése.



A mozgásszervi és a daganatos megbetegedések megelőzését a gyakorlatban elősegítő
indításának döntés előkészítő vizsgálata, döntés meghozatala.

kockázatok

csökkentési

lehetőségeinek

vizsgálata

és

intézkedések
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A migránsokkal való foglalkozás kockázatainak tudományos áttekintése, a megállapítások
felhasználása a szabályozás és a szakmai tájékoztatás területén.



A fiatalkorúakra-, a nőkre-, az idősödő munkavállalókra és az atipikus munkavállalókra (alkalmi-,
közmunka, távmunka, fogyatékosok foglalkoztatása, szakmai gyakorlat, stb.) vonatkozó
munkavégzési szabályok betartásának fokozott ellenőrzése.



Az azbesztmentesítés komplex megoldását támogató fejlesztések előkészítése.



A megújuló erőforrásokkal kapcsolatos szabályozás szükségességének megvizsgálása.



A munkavédelem nemzetgazdasági vonatkozású komplex költségkihatásának az elemzése a
munkavédelem további fejlesztési irányainak (önálló balesetbiztosítás, nagyobb és szigorúbb
hatóság, vagy más megoldás) megalapozása érdekében.



A munkavédelmi hatóság és a nemzetközi munkavédelmi szervezetek közötti együttműködés
fejlesztését, valamint az uniós és az egyéb nemzetközi szervezetekben való aktív részvételt (ILO,
WHO, OECD) javasoljuk.

8.8 A megvalósítási folyamat ellenőrzése
„Minden stratégia annyit ér amennyit megvalósítanak belőle!”
Véleményünk szerint az NMP elkészülte és elfogadása (Országgyűlés) után a programot a
Kormánynak kell elfogadni, a felelősök és a források megjelölésével. Ennek megfelelően célszerű egy
hosszabb távú ütemtervet összeállítani (nyomonkövetési táblázat), melynek alapján készülhetnek az
éves hálótervek. Ezek a hálótervek vizuálisan is tartalmazzák, mutatják a feladatokat, a
részfeladatokat, valamint az ezekhez tartozó határidőket, felelősöket és forrásokat.
A Kormány részére évente készülő éves tájékoztató jelentés alkalmas arra, hogy a felelősök rövid
tájékoztatást adjanak a kezelésükben lévő munkavédelmi stratégiai projektek állásáról, befejezéséről.
Javasoljuk, hogy a stratégia elfogadásáról szóló jogszabály, vagy a végrehajtására kiadott
Kormányhatározat tartalmazza a felelősök éves beszámolásra vonatkozó kötelezettségét is.
Az indikátorok meghatározásánál javasoljuk az alábbiakat figyelembe venni:


A vállalkozások munkavédelmi tevékenységét támogató eszközök fejlesztése, számának
növelése;



Az állami tájékoztatás során az ügyfélkapcsolatok számának növelése;



Az oktatás területén a kifejlesztett, bővített tananyagok számának növelése;



Sajtó és média megjelenés számának növelése;



Hatóság hatékonyságának növelése;



Jogszabályok módosításának elvégzése, szükség esetén új jogszabályok megalkotása;



Statisztikai adatgyűjtés javítása.
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A balesetek és a foglakozási balesetek bejelentési fegyelmével kapcsolatban eldöntendő kérdés, hogy
mit fogunk pozitív és negatív tényezőként értékelni. Ha javul a bejelentési fegyelem, akkor több lesz a
statisztikailag nyilvántartott események száma. Ha nem javul, akkor is előfordulhat, hogy több lesz a
bejelentett események száma és ez fordítva is igaz lehet. Ezt a bizonytalanságot nem lehet abszolút
számokban mérni, ezért csak tendenciákat lehetséges megfigyelni.

„Hibáink kiselejtezésével semmit nem veszítünk.”
(Sophia Bedford-Pierce)
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MELLÉKLETEK
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1. sz. melléklet
A MUNKAVÉDELMI STRATÉGIA SZABÁLYOZÁSA
(a melléklet csak az elfogadott és hatályba került szabályokat tartalmazza)
I.

NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS

1.) AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL
SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA


6. cikk (az EUSz. korábbi 6. cikke):
(1) bekezdésében szerepel, hogy
„Az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2000. december 7-i,
Strasbourgban 2007. december 12-én kiigazított szövegében foglalt jogokat,
szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések.”
(2) bekezdése tartalmazza, hogy
„Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló
európai egyezményhez.”



151. cikk (az EKSz. korábbi 136. cikke) alapján
„Az alapvető szociális jogokat, többek között az…Európai szociális chartában, valamint a
munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartában
meghatározott jogokat szem előtt tartva, az Unió és a tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás,
az élet- és munkakörülmények javítása… a megfelelő szociális védelem, a szociális partnerek
közötti párbeszéd és az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése… érdekében”
„E célból az Unió és a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek figyelembe
veszik… a nemzeti gyakorlatok sokszínűségét, valamint az Unió versenyképessége
fenntartásának szükségszerűségét.”



153. cikk (az EKSz. korábbi 137. cikke):
(1) bekezdése szerint „…az Unió támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a
következő területeken:
a) különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának
védelme érdekében;
b) munkafeltételek;
c) a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme;
e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása; …”
(2) bekezdése meghatározása szerint
„…az Európai Parlament és a Tanács…az említett területeken irányelvek útján fokozatosan
alkalmazandó minimumkövetelményeket fogadhat el, figyelembe véve az egyes
tagállamokban fennálló feltételeket és műszaki szabályokat. Ezek az irányelvek nem írhatnak
elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és
középvállalkozások alapítását és fejlődését.”
(4) bekezdésében foglaltak alapján
„Az… elfogadott rendelkezések… nem érinthetik a tagállamokat abban, hogy olyan szigorúbb
védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, amelyek a Szerződésekkel
összeegyeztethetőek.”



156. cikk (az EKSz. korábbi 140. cikke) előírása:
„A célkitűzések megvalósítása érdekében…
együttműködését… a következő területeken:

a

Bizottság…

ösztönzi

a

tagállamok
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foglalkoztatás;…
munkajog és munkafeltételek;…
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése;
munkahelyi egészségvédelem;…”

„A 2017. december 13-án aláírt LISSZABONI SZERZŐDÉST ELFOGADÓ KORMÁNYKÖZI
KONFERENCIA ZÁRÓNYILATKOZATÁHOZ CSATOLT NYILATKOZATOK” közül a „31.
Nyilatkozat az Európai Unióműködéséről szóló szerződés kiemeli, hogy „a 156. cikkben
megfogalmazott politikák alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartoznak.”

2.) AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTA ÉS A MÓDOSÍTÓ JEGYZŐKÖNYV MEGERŐSÍTÉSE


Az Európa Tanács (1961. október 18-án Torinóban) elfogadta az Európai Szociális Kartát, amire
az EU (1997 októberében aláírt) Amszterdami Szerződése, mint a szociális normák forrására
hivatkozik, és amit 2007. decemberben az EU Szerződésébe is beemelt. Napjainkra az Európai
Unió összes tagállama ratifikálta a dokumentumot, ami a munkavállalók jogainak, szociális
biztonságának megerősítését, az európai normákhoz való igazodását szolgálja.



A (Strasbourgban 1996. május 3-án) Módosított Európai Szociális Karta (Charta) 3. cikke
határozza meg a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jogot. Ebben –
többek között – az szerepel, hogy:„Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a biztonságos és
egészséges munkafeltételekhez való jog tényleges gyakorlását, a Felek vállalják, hogy a
munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel konzultálva... a munkabiztonságról, a
munkaegészségügyről és a munkakörnyezetről összefüggő országos politikát alakítanak
ki, hajtanak végre, és azt időszakosan felülvizsgálják.”
Valamennyi tagállamnak – köztük Magyarországnak is – jelentési kötelezettsége van az
általa ratifikált cikkek – így a 3. cikk – teljesítéséről, amit az EU monitoring rendszerének
vetnek alá, a végrehajtással és az eljárással kapcsolatban visszajelzéssel, esetenként
kötelezéssel élnek.

3.) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI HIVATAL (ILO) KAPCSOLÓDÓ EGYEZMÉNYEI ÉS
AJÁNLÁSAI
 Az ILO (1982. június 22-én elfogadott) 155. számú Egyezménye a munkavállalók
biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről
Az Egyezmény (4 - 7. cikke) meghatározza a munkavédelem nemzeti politikájára vonatkozó
kritériumokat, érintve a kötelezés, a cél, a főbb tevékenységi körök, az egyes jogalanyok
feladatait - funkcióit - felelősségét, az értékelés kérdését is.
A Konvenció a nemzeti politika fő célja a munkakörnyezetből eredő kockázatok csökkente, a
munkabalesetek és az egészségi ártalmak megelőzése.
Kijelöli a politika tevékenységi köreit, amelyek a munkavállalók biztonságára, egészségére
és a munkakörnyezetre hatnak:
- a munka anyagi összetevői (kiemelten: a munkahely, a munkakörnyezet, a munkafolyamat, a
gépek-berendezések, az anyagok, a kóroki tényezők, stb.)
- munkaszervezés (a munkaidő,a munka- és pihenőidő, az adaptáció, stb.)
- munkavédelmi képzés és továbbképzés rendszere
- munkavédelmi konzultáció (a kommunikáció és az együttműködés)
- a munkavédelmi érdekegyeztetés szabadsága (a munkavállalók és képviselőik védelme).
A 155. számú ILO Egyezmény végrehajtását segítő és azzal azonos címet viselő 164. számú
Ajánlás is megerősíti a Nemzeti Politika Alapelvei kialakítására és alkalmazására vonatkozó
(technikai és egyéb) intézkedések szükségességét, emellett hangsúlyozza a munkavédelmi
hatóságok, a munkaadók és a munkavállalók érdekvédelmi szerveinek az együttműködését is.
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

136



Az ILO (1985. június 26-án elfogadott) 161. számú Egyezménye a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatokról
A 161. számú Egyezmény – a 155. számú Egyezményhez hasonlóan – szintén előírja a nemzeti
feltételeknek és gyakorlatnak megfelelően a tripartit jellegű munkavédelmi érdekegyeztetések
alapján az átfogó nemzeti politika kialakítását és időszakonkénti felülvizsgálatát, ami az
Egyezmény értelmében a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra (szolgáltatásra) vonatkozik.
A foglalkozás-egészségügyről szóló 1985. évi Egyezmény a nemzeti politika alapelveiről szóló (1 4.) cikkeiben nemcsak a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok megelőzési feladatait határozza
meg, hanem a nemzeti jogrendszer szerinti, a feltételeknek és a gyakorlatnak megfelelően
kialakított tanácsadási, konzultációs rendszer kialakítását is előírja a szociális partnerek számára.
A 161. számú Egyezmény végrehajtását segítő 171. számú Ajánlás a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatok feladataira (a munkahelyi környezetnek és a munkavállalók egészségének az
ellenőrzésére, a tájékoztatásra és a tanácsadásra, az egészségvédelemre, stb.) vonatkozó
előírások mellett tartalmazzaa szervezeti kialakítására és a működési feltételeire vonatkozó
(lehetséges) intézkedéseket is. .



Az ILO (2006. június 15-én elfogadott) 187. számú Keretegyezménye a munkavédelemről
A munkavédelemről szóló 2006. évi Keretegyezmény „a megelőző jellegű nemzeti munkavédelmi
kultúrák folyamatos előmozdításának fontosságát” kiemelve hivatkozik az ILO Alapokmánya,
155. számú Egyezménye és 164. számú ajánlása előírásaira is, kiemelten a munkabalesetek
és a foglalkozásból eredő megbetegedések megelőzése érdekében.
A Keretegyezmény a fogalom meghatározások 1. cikke alatt útmutatást ad a „nemzeti politika”,
a „nemzeti munkavédelmi rendszer”, a„nemzeti munkavédelmi program”és a„megelőző
jellegű munkavédelmi nemzeti kultúra” fogalmának értelmezéséhez, magyarázatához:

A Keretegyezmény hivatkozik a 155. számú Egyezmény 4. cikke szerinti NEMZETI POLITIKA
ELVEI címszó alatt szereplő előírásokra:
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A Keretegyezmény a CÉL címszó 2. cikke alatt az alábbi három fő célt, cselekvési programot és
intézkedést határozza meg:

A NEMZETI POLITIKA kialakításával kapcsolatos követelmények a 3. cikkben szerepelnek
részletezve a Keretegyezményben:

A nemzeti munkavédelmi rendszer (vagy nemzeti rendszer) által biztosított infrastruktúra az,
amely a nemzeti munkavédelmi politika és a nemzeti programok megvalósításának kereteit adja
az egyes tagállamok számára. Ennek biztosítania kell, hogy a kötelezően létrehozott
munkavédelmi érdekegyeztetés rendszerén belül kerüljön sor a munkavédelmi nemzeti rendszer
„kötelező” és adott esetben „ajánlott” elemeinek tartalmi kialakítására, meghatározására.
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A 2006 évi Keretegyezmény 4. cikke a NEMZETI RENDSZER főbb ismérveire vonatkozó
útmutatásokat tartalmazza:
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Az ILO 187. számú Keretegyezménye 5. cikke a NEMZETI MUNKAVÉDELMI PROGRAM
kialakításával, felülvizsgálatával, támogatásával, célkitűzéseivel, stb. foglalkozik, meghatározva
azok szabályozási, szervezeti, módszertani kereteit is:

A munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezmény és a végrehajtását segítő 197. számú
Ajánlás 2007-ben szerepelt az Országgyűlés napirendjén, de a nyilvántartásba vétel és a
ratifikálás is elmaradt.
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormányának a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
Általános Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú
Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a
munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámolóját a 32/2007. (IV. 19.) OGY
határozattal elfogadta, de az egyes országgyűlési határozatok deregulációs felülvizsgálatáról
szóló 72/2011. (X. 5.) OGY határozata azonban a normatív határozatok között az 1. melléklet 60.
alatt szereplő 32/2007. (IV. 19.) OGY határozatot is visszavonta azzal, hogy a visszavonást
megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket az nem érinti.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

140

II. A MAGYARORSZÁGI NEMZETI MUNKAVÉDELMI POLITIKA SZABÁLYOZÁSI A HÁTTERE
1988.
A foglalkozás-egészségügyről (az eredeti szöveg szerint: üzem-egészségügyről) szóló 161.
számú ILO Egyezmény – a társadalmi-gazdasági változásokhoz igazodva, az üzem-egészségügyi
rendszer szakmai, szervezeti, szervezési, financiális okok miatti átalakítását előkészítve – az 1988.
évi 13. törvényerejű rendelet kihirdetése révén bekerült a hazai jogrendbe.
A jogszabály 2. cikke a nemzeti politika alapelvei között határozza meg, hogy: „A nemzeti
feltételeknek és gyakorlatnak megfelelően és ahol vannak, a munkáltatók és a dolgozók
legjelentősebb képviseleti szerveivel tanácskozva minden tagország dolgozzon ki,
alkalmazzon összefüggő nemzeti politikát az üzemegészségügyi szolgálatra vonatkozóan,
és azt időszakonként vizsgálja felül.”
1993.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1993. XI. 3-án került
kihirdetésre és 1994. január 1-jén lépett hatályba. A hazai munkavédelmi szabályrendszerbe,
magába a munkavédelmi törvénybe, de főként a végrehajtását szolgáló jogszabályokba
bekerültek mindkét egyezmény előírásai, kiemelten az alábbi jogszabályok érdemelnek említést:
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
89/1995. (VII. 17.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.
Az Mvt. – amely hatályba lépése óta több mint harminc alkalommal módosult – a munkavédelem
valamennyi jogalanya (az állam, a munkáltatók, a munkavállalók és képviselőik, valamint a
munkavédelmi szolgáltatást végző személyek és szervezetek) számára meghatározza a
feladatokat, a jogokat és a kötelességeket.
Az Mvt.-ben az Általános rendelkezések – Alapelvek között szerepel, hogy „Az állam – a
munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve – meghatározza az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási
és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség
megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját,
amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.” [2. § (1)]
Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásért felelős szervek címszó alatt került
kifejtésre, hogy:
„13. § Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység
ellátásával - szervei útján - a munkavédelem megszervezése.
14. § (1) A munkavédelem irányításának keretében állami feladat
a) a munkavédelem nemzeti politikájának kialakítása;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeinek,
továbbá az ehhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása;
c) a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése, különösen az e törvény céljait is
szolgáló gazdasági szabályozással, az érdekeltség megteremtésével, a nemzetgazdasági
jelentőségű munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével, tájékoztatással és
felvilágosítással;
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d) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az
egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó
ismeretanyag meghatározása;
e) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások
nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és
működtetése.
(2) Az állam részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában,
együttműködik más államokkal a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, jelentést tesz
a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő közösségi szabályok végrehajtásáról.
(3) Az állam az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatait a munkavállalók és munkáltatók
érdekképviseleti szerveivel együttműködve valósítja meg.
15. § A munkavédelem ágazati tevékenységének keretében állami feladat
a) Szabályzat kiadása;
b) a munkavédelem nemzeti politikájával összhangban az ágazati jellegű munkavédelmi
kutatás, fejlesztés, továbbá a tájékoztatás, közreműködés a továbbképzés
szervezésében.
16. § Az állam hatósági tevékenység keretében, a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szerinti eljárási rendben - a VII. Fejezetben meghatározottak szerint a) elősegíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtását;
b) ellátja az e törvény, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete és külön jogszabály
szerinti engedélyezést és nyilvántartást.”
(Az Mvt. VII. fejezete alatt A munkavédelmi hatósági felügyelete szerepel a feladatok, a jogok, az
eljárások, a tájékoztatási és nyilvántartási kötelezettség, stb. részletes meghatározásával.)
Az Mvt. VI. Fejezete A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés szabályait foglalja össze.
A Munkavédelmi Bizottságnak a nemzeti munkavédelmi programmal kapcsolatos feladatai:
„79. § (1)A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében
a) előzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt jogszabály-koncepciók és egyéb előírások,
intézkedések tervezeteit, a beszámolókat, jelentéseket és az időszakos programokat azzal,
hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tárgyaló csoportok eltérő véleményét az előterjesztéseken
fel kell tüntetni;
b) részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának, annak végrehajtását szolgáló éves
intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában;”
Az Mvt. VII. fejezete A munkavédelmi hatósági felügyelete címszó alatt meghatározza a
munkavédelmi hatóság beszámolási kötelezettségét, ami kiterjed a „nemzetgazdasági
munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások nyilvánosságra
hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése” területére is:
„82/A.§ Az Mt. 295. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, a munkavédelemre vonatkozó
szabályok betartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól a munkavédelmi
hatóság beszámolót készít a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára. A
tájékoztatásban foglalt megállapításokra az e törvény 14. §-ának (1) bekezdése e) pontjában
meghatározott jelentésnek ki kell terjednie.”
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1999.
Magyarország a Szociális Kartát, mint az Európa Tanács tagja írta alá és már az 1999. évi C.
törvény útján kihirdette.
Ebben szerepelt a 3. cikk: A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog is.

2000.
A munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú ILO
Egyezmény– annak szó szerinti átvételével – a 2000. évi LXXV. törvénnyel került kihirdetésre.
A jogszabály nemcsak a nemzeti politika elveire (kialakítása; időszakonkénti felülvizsgálata; célja;
fő tevékenységi körei; a kijelölt szervek és az érintett személyek feladatai, funkciói és felelőssége;
a körülmények és a gyakorlat), hanem az országos szinten és a vállalatok szintjén
foganatosítandó intézkedésekre is részletes eligazítást ad.
A nemzeti politika elvei közül a 4. cikk tartalmazza, hogy a munkavállalók biztonságára,
egészségére és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politika kialakítása, megvalósítása és
időközönkénti felülvizsgálata minden tagállam számára kötelező.
1) Minden tagállam köteles az országos körülmények és gyakorlat tükrében, valamint a
munkaadói és a munkavállalói legreprezentatívabb érdek-képviseleti szervezetekkel
lefolytatott konzultáció után kialakítani, megvalósítani és időközönként felülvizsgálni a
munkavállalók biztonságára, egészségére és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti
politikáját.
2) Ennek a politikának az a célja, hogy megelőzze azokat a baleseteket és egészségi
ártalmakat, amelyek a munkából erednek, a munkához kapcsolódnak, vagy a munka során
következnek be azáltal, hogy minimumra csökkenti a munkakörnyezetből eredő kockázatok
okait abban a mértékben, amelyben ez a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
20/2001. (III. 30.) OGY határozat a munkavédelem országos programjáról
Az Országgyűlés 2001. március 30-i hatállyal a 20/2001. (III. 30.) OGY határozat révén
elfogadta a munkavédelem országos programját (Program) és a Kormány feladatává tette
első ízben a 2001. évi munkavédelmi helyzetről szóló tájékoztató jelentés megtárgyalásakor –
figyelemmel a központi költségvetési helyzet lehetőségeire – a részletes intézkedési és ütemterv
kidolgozását a felelősök, a szükséges eszközök és források meghatározásával.

2009.
Az EU tagállamaként hazánk az EUMSZ 6. cikke alapján – amely a Módosított Kartát, mint az
Európai Unió Alapjogi Chartáját ismeri el 2007. december 12-i hatállyal az EU Szerződésbe történő
beemelésével – a 2009. évi VI. törvény útján léptette hatályba az „optimális minimum” ratifikálásával.
A törvény a 3. cikk – A biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog – elfogadását
annak szó szerinti átvételével az alábbiak szerint teljesítette:„Annak érdekében, hogy lehetővé
tegyék a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog tényleges gyakorlását, a Felek
vállalják, hogy a munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel konzultálva
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1. a munkabiztonságról, a munkaegészségügyről és a munkakörnyezetről összefüggő országos
politikát alakítanak ki, hajtanak végre, és azt időszakosan felülvizsgálják. E politika elsődleges
célja az, hogy javítsa a foglalkoztatás biztonságát és az egészséget, megelőzze a baleseteket
és a halált okozó sérüléseket, amelyek összefüggenek a munkafolyamattal, vagy abban
fordulnak elő, különösen úgy, hogy minimálisra csökkentik a munka környezetében gyökerező
kockázati tényezőket;
2. biztonsági és egészségügyi előírásokat bocsátanak ki;
3. ellenőrzéssel érvényesítik ezen előírások betartását;
4. előmozdítják a minden dolgozót érintő munka-egészségügyi szolgálat folyamatos fejlődését
elsősorban a megelőzés és a tanácsadás segítségével.”
A 3. cikk 4. bekezdéséhez a Karta Függelékben található az alábbi magyarázat:
„Úgy értendő, hogy e rendelkezés céljaira, e szolgálatok funkcióit, szervezeteit és működési
feltételeit a nemzeti törvények vagy szabályok, kollektív megállapodások vagy nemzeti
viszonyoknak megfelelő eszközök határozzák meg.”
(Magyarországon jellemzően a munkavédelmi és az egészségügyi törvény, valamint
végrehajtási rendeletei határozzák meg a munkaegészségügyi szolgálattal kapcsolatos
kérdéseket, amit néhány külön jogszabály egészít ki.)
Minden tagállam az általa megerősített cikkeket és számozott bekezdéseket köteles teljesíteni,
azokról kétévenként rendkívül részletes tartalmi beszámolót küldeni, ami a munkavédelmi
országos politika kialakítására és időszakonkénti felülvizsgálatára is vonatkozik.

2014.
Az 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
Az 1/2014.(I. 3.) OGY határozattal elfogadott Koncepció igazodik az EU 2020 Stratégiához
[COM(2010) 2020 végleges]. A Lisszaboni stratégiát váltó „Európa 2020 – Az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” a foglalkoztatottság és a termelékenység
növelését, valamint a társadalmi kohézió erősítését hangsúlyozza. Minden tagállam – az EU
Közlemény ajánlásait figyelembe véve – határozza meg ország specifikus stratégiáját, az egyes
szakpolitikák – így a munkavédelem – erősítését is.
Az OGY határozat a nemzeti jövőkép négy átfogó fejlesztési célja között határozza meg az
„értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés” mellett a specifikus szakpolitikai
célkitűzések sorában a „jó állam, szolgáltató állam és biztonság” és a „stratégiai erőforrások
megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme” céljait. A Koncepció céljainak
megvalósítását szolgáló javaslatait előzetesen az NMH MMI is megtette a munkaügy és a
munkavédelem hatósági ellenőrzésére vonatkozóan.
(Megjegyzés: véleményünk szerint a munkavédelemmel kapcsolatos koncepciók és stratégiák
állami irányítással készültek korábban is. Az állami szektor érintő szervezeti és működési
változások nem érinthetik hátrányosan ennek a feladatnak az ellátását, tehát a munkavédelmi
központi hatóság jelenleg - az NMH MMI jogutódjaként - az NGM Munkafelügyeleti Főosztály
felelős a munkavédelem specifikus szakpolitikai célkitűzések kialakításáért és
megvalósításának figyelemmel kíséréséért az 1/2014.(I.3.) OGY határozat végrehajtása során.
Ennek megfelelően az NMP előkészítése is az állami irányító szervezet feladata.)
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2. számú melléklet

AZ EU ÉS A KIVÁLASZTOTT ORSZÁGOK STRATÉGIÁINAK,
CSELEKVÉSI PROGRAMJAINAK FORDÍTÁSAI
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2.1 sz. melléklet
Az EU és kiválasztott országok aktuális stratégiáinak, cselekvési programjainak fordítása

EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2014.6.6.
COM(2014) 332 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A
RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–
2020-as stratégiájáról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as
stratégiájáról
1.

BEVEZETÉS — AKTUÁLIS HELYZET

Az Európai Bizottság stratégiai célja, hogy a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és más uniós
intézményekkel és testületekkel szorosan együttműködve biztonságos és egészséges
munkakörnyezetet biztosítson az Unióban dolgozó több, mint 217 millió munkavállaló számára. Mivel
a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő kockázatok jórészt hasonlóak az Unió területén, az
Uniónak egyértelmű feladata, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtson a kockázatok hatékonyabb
kezelésében és az EU egész területén biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket. E szerepvállalás
23
kifejezetten elismerésre kerül a Szerződésben , amely az Uniónak megosztott hatáskört biztosít a

23

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151. és 153. cikke
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tagállamok közötti együttműködés ösztönzésére és arra, hogy olyan minimumkövetelményeket
meghatározó irányelveket fogadjon el, melyek a munkavállalók egészségének és biztonságának
védelme érdekében a munkahelyi környezet javítását célozzák.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való uniós fellépés az elmúlt évek során egy
stratégiai politikai keret részeként valósult meg, amely a következő két fő részből áll:
1. átfogó európai uniós jogszabálycsomag, amely lefedi a legjelentősebb foglalkozási
kockázatokat, valamint közös fogalmi definíciókat, struktúrákat és szabályokat tartalmaz,
amelyeket a tagállamok eltérő nemzeti körülményeikhez igazítottak; és
2. több évre szóló cselekvési programok sorozata 1978 és 2002 között, majd ezt követően
európai stratégiák (a 2002–2006 és a 2007–2012 közötti periódusokban), amelyek célja a
prioritások és közös célok meghatározása, valamint, hogy keretet biztosítsanak a nemzeti
politikák koordinációjára, továbbá ösztönözzék a megelőzés holisztikus kultúrájának
kialakítását. A 2007–12 közötti stratégia eredményeképpen 27 tagállam vezetett be nemzeti
stratégiát.
A munkahelyi kockázatmegelőzés és a biztonságosabb és egészségesebb körülmények elősegítése
nemcsak a munkahelyek minőségének és a munkakörülmények javításának alapvető elemei, de a
versenyképesség növelésében is nagy jelentőséggel bírnak. A munkavállalók egészségének
fenntartása közvetlen és mérhető pozitív hatással van a termelékenységre, és hozzájárul a szociális
biztonsági rendszerek fenntarthatóságának javításához. A munkavállalók súlyos balesetek vagy
foglalkozásból eredő megbetegedések elleni védelme és a dolgozók egészségének fenntartása az
aktív munkavégző korban már az első munkahelyüktől kezdve, kulcsfontosságú ahhoz, hogy minél
tovább dolgozhassanak. Ez hozzájárul a népességöregedés hosszú távú hatásainak kezeléséhez,
összhangban az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó
24
célkitűzéseivel.
Különösen a 7. foglalkoztatási iránymutatás hangsúlyozta a munkahelyek
minőségének javítását.
25
A foglalkoztatási csomag hangsúlyozta, hogy a munkakörülmények javítása pozitív hatással van a
termelékenységre és a versenyképességre.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre irányuló befektetés javítja a dolgozók jó közérzetét,
valamint költséghatékony. Friss becslések szerint az ezirányú befektetések megtérülési aránya
26
27
magas, átlagosan 2,2 % , és az 1,29 és 2,89 % közötti tartományban mozog.
28

A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 2007–2012-es stratégia
értékelésének eredményei visszaigazolják a munkavédelemre vonatkozó uniós stratégián belüli
politikai cselekvés hozzáadott értékét, valamint azt, hogy az érdekeltek szilárdan támogatják az uniós
szintű stratégiai megközelítés további alkalmazását. Az értékelés kihangsúlyozza, hogy felül kell
vizsgálni a stratégia célkitűzéseit, prioritásait és a munkamódszereket annak érdekében, hogy az
uniós politikai keret a változó munkamintákhoz, továbbá az új és kialakulóban lévő kockázatokhoz
alkalmazkodjon.

24

COM(2010) 2020 és COM(2014) 130 final.
COM(2012) 0173 final
26
Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség (ISSA), A megelőzés megtérülése: Költséghatékonysági számítások a
vállalatok munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre irányuló befektetéseire vonatkozóan, http://www.issa.int
27
BenOSH, A munkahelyi balesetek és a munkahelyi egészségkárosodás társadalmi és gazdasági költségei,
http://ec.europa.eu/social
28
SWD (2013) 202.
25
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29

2013-ban a Bizottság nyilvános online konzultációt indított, melyben az érdekeltek véleményét kérte
a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos előző stratégia végrehajtásáról és
annak folytatásáról. A több mint 500 válasz megerősítette, hogy szükséges az uniós szintű
koordináció folytatása ezen a területen, és hasznos javaslatok érkeztek az új stratégiai keret
tartalmára vonatkozóan. A válaszadók nagy többsége úgy vélte, hogy többet kell tenni a kis-és
középvállalkozások (kkv-k) adminisztratív terheinek és megfelelési költségeinek csökkentésére. A
válaszadók többsége azt is jelezte, hogy ezeket a célokat, a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem elveinek való magas szintű megfelelés mellett továbbra is fenn kell tartani, a
vállalkozások méretétől függetlenül.
A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2007–2012-es stratégiára
vonatkozó javaslat kidolgozásakor a Bizottság számos hozzászólást is figyelembe vett, melyek mind
egy új stratégiai politikai kezdeményezés mellett érvelnek; ilyenek különösképpen az Európai
30
31
Parlament , a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság (ACSH) , valamint a
32
vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága (SLIC) részéről érkezett hozzászólások.
A konzultáció sikeres megvalósítása érdekében a Bizottság konferenciát szervezett a
33
munkakörülmények témájában , amely lehetőséget biztosított arra, hogy a fő érdekeltek megvitassák
a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javításának legfontosabb kihívásait és prioritásait.
A jelen stratégia végrehajtásával párhuzamosan fog zajlani a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó uniós szabályozás utólagos értékelése, amely következtetései
várhatóan 2015 végére készülnek el. A 89/391/EGK keretirányelv által előírt és a Bizottság
34
Célravezető és hatásos szabályozási programjában (REFIT) is szereplő értékelés a lehetséges
jövőbeli új kezdeményezések tényanyagát fogja megerősíteni. A fenti okok és a jelen gyakorlat
kiemelt fontossága miatt, a jelenlegi stratégiai keretet 2016-ban fogják felülvizsgálni, ami lehetővé
teszi, hogy teljes mértékben figyelembe vegyék az értékelés eredményeit, valamint az Európa 2020
stratégia felülvizsgálatát.
Ez a közlemény a munkavállalók egészsége és biztonsága javításának fő célkitűzéseit és egy sorozat
cselekvést mutat be (4. rész) a fennálló problémák beazonosítását (2. rész) és a főbb kihívások
ismertetését (3. rész) követően.
2. HELYZETFELMÉRÉS — ELŐRELÉPÉS ÉS FENNÁLLÓ PROBLÉMÁK A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS
EGÉSZSÉGVÉDELEM TERÜLETÉN

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén az elmúlt 25 évben elért uniós eredmények
javulása nagy részben az átfogó jogszabályoknak és az Unió, a tagállamok és az érdekeltek, így
például a szociális partnerek által indított és végrehajtott átfogó politikai intézkedéseknek köszönhető.
Az EU 2007-12-es, munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégiájában
megfogalmazott legtöbb jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezés megvalósult.

29

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=13&visib=0&furtherConsult=yes.
Az Európai Parlament A7-0409/2011. határozata (2011.12.15) az európai stratégia félidős felülvizsgálatáról; az Európai
Parlament 2013/2685. határozata (2013.9.12) a munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai stratégiájáról
31
2011. december 1-jén elfogadott vélemény
32
2012. február 9-én elfogadott vélemény
33
2014. április 28-án tartott konferencia a munkakörülményekről.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=979&furtherEvents=yes
34
COM(2012) 746.
30
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Az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégiája közös
együttműködési keretet és közös irányvonalat hozott létre. Jelenleg 27 tagállam rendelkezik a nemzeti
környezethez és a kiemelt prioritásterületekhez igazított, munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó nemzeti stratégiával. 2007 és 2011 között az Unió területén 27,9%-kal
35
csökkent a három napon túli hiányzást indokoló balesetek száma . Az uniós és nemzeti szinten
folytatott tájékoztató kezdeményezések hozzájárultak a kockázatmegelőzés kultúrájának
erősítéséhez.
36

Egy közelmúltbeli Eurobarométer felmérés szerint a munkavállalók túlnyomó többsége (85%)
elégedett a jelenlegi munkahelyén tapasztalható munkahelyi egészséggel és biztonsággal, továbbá a
válaszadók több mint háromnegyede (77%) arról számolt be, hogy munkahelyén rendelkezésre állnak
a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó információk és/vagy és képzések.
A 2007–12-es, munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia értékelése
megerősítette, hogy az uniós stratégia végrehajtása összességében véve hatékony volt és fő
célkitűzései megvalósultak. Az uniós stratégia hozzájárult a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának javításához és az uniós szabályok
tisztázásához. A végrehajtás azonban továbbra is kihívást jelent, különösen a kis- és
középvállalkozások számára, akiknek nehézséget jelent az egyes szabályozási követelményeknek
való megfelelés. Továbbá hiányosságok voltak tapasztalhatóak, mégpedig az egyéni vállalatokat,
leginkább a kis- és középvállalkozásokat helyi szinten érintő hatásokra vonatkozóan. Bár a
kormányzati szervek aktívan részt vettek a stratégia megvalósításában, nehezebbnek bizonyult az
egyéb uniós partnerek, például a nemzeti szociális partnerek felelős részvételét elérni. A statisztikai
adatgyűjtés és a monitoring eszközök kifejlesztése elégtelen volt. A 2007–12 közötti stratégia
értékelése kiemeli annak szükségességét, hogy hatékonyabban kell kezelni az egyes, megelőzést
célzó intézkedések egyéni vállalatokra (különösen a kis- és középvállalkozásokra) kifejtett hatását, a
munkahelyi biztonságnak és egészségvédelemnek a környezetvédelemmel és a vegyi anyagok
használatával összefüggő kapcsolatát, valamint a foglalkozási és a munkavégzéssel összefüggő
betegségek hatékony megelőzését.
A balesetek számának jelentős csökkenése és a jobb megelőzés ellenére is szükséges a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem javítása az Unióban.




Évente több mint 4000 munkavállaló hal meg munkahelyi balesetek következtében, és több
mint három millió munkavállaló szenved három munkanapnál hosszabb hiányzást indokoló
37
súlyos munkahelyi balesetet .
A munkavállalók 24,2 %-a gondolja, hogy egészsége és testi épsége a munkahelyén
veszélyben van, és 25%-a nyilatkozott arról, hogy a munka leginkább negatívan befolyásolja
38
az egészségét .
Az emberi szenvedésen túl a munkahelyi betegszabadság költségei elfogadhatatlanul
magasak. Németországban a 460 millió nap/év betegszabadság – a becslések szerint – a
termelékenység a bruttó nemzeti össztermék mintegy 3,1 % -kal való csökkenéséhez
39
vezetett .

35

Munkahelyi Balesetek Európai Statisztikái (ESAW), Eurostat becslés. NACE kód Rev. 2 szektor A C-N.
Eurobarométer gyorsfelmérés a munkakörülményekről http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_hu_hu.pdf
37
Munkahelyi Balesetek Európai Statisztikái (ESAW), 2011.
38
Európai Munkakörülmények Felmérés (EWCS), 2010.
39
A BAuA és Munkaügyi Minisztérium jelentése a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelemről, 2011.
36
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A betegségekből és balesetekből adódó társadalombiztosítási kiadások is elfogadhatatlanul
magasak. A 2010/11-es pénzügyi évben az Egyesült Királyságban csak a kormányt terhelő
40
nettó költséget mintegy 2381 millió angol fontra becsülték .

A munkavállalók egészségének és biztonságának a Szerződés (153. és 156. cikke) szerinti további
javítása érdekében a Bizottságnak – a tagállamokkal együttműködve – tartós szakpolitikai
intézkedéseket kell hoznia. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén hozott politikai
intézkedések – ideértve a szabályozást – gazdasági és társadalmi előnyei, hogy bizonyítottan pozitív
hatással vannak a növekedésre és a termelékenységre, valamint hozzájárulnak a balesetek és a
súlyos betegségek előfordulásának csökkentéséhez. Ugyanakkor a konkrét cselekvéskor kellően
figyelembe kell venni a vállalatokat terhelő költségeket.
3. MELYEK A FŐ KIHÍVÁSOK?
Az előző szakaszban szereplő helyzetfelmérés az Unió területén közös és további politikai fellépést
igénylő alapvető kihívásokat veszi számba.


Első kihívás: a tagállamok végrehajtási eredményeinek javítása, különös tekintettel a
mikro- és kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására, annak érdekében, hogy
képesek legyenek hatékony és valós kockázatmegelőzési intézkedések alkalmazására

Az egyes tagállamok eltérően közelítik meg a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
szabályozásának gyakorlati végrehajtását. Ez különösen releváns a tekintetben, hogy a
követelményeket milyen mértékben alkalmazzák az egyes vállalatok és a közigazgatási testületek a
gazdasági tevékenység egyes ágazataiban, illetve a vállalkozások méretétől függően.
A legtöbb esetben a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó irányítás hatálya és
hatékonysága különösen nehéz kihívás a kis és mikrovállalkozások számára. Kisebb méretű
szervezetek általában alacsonyabb szinten tudnak megfelelni az uniós és nemzeti előírásoknak, és
41
kevesebb munkavédelmi intézkedésről számolnak be, szemben a nagyobb szervezetekkel .
Ennek számos oka lehet; sok esetben az elérhető szakmai tudás hiányából, a kötelezettségek
hiányos ismeretéből, hiányzó útmutatásból vagy hiányos végrehajtásból eredően nehéz a szabályzási
és adminisztratív előírások teljesítése. A megfelelési költségek pedig arányaikat tekintve magasabbak
a kis- és középvállalkozások esetében.
A Bizottság és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) a
2007–12 stratégiában gyakorlati útmutatókat és a helyes gyakorlatot ismertető szakmai anyagokat
dolgozott ki a kis- és középvállalkozásokon belüli munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatos tevékenységek végrehajtásának támogatására. Az EU-OSHA által kifejlesztett online

40

Munkahelyi halálozások és önként bejelentett sérülések és egészségkárosodások költsége Nagy Britanniában,
2010/11, HSE, 2013.
41
A 2012-ben készült, „Vállalati felmérés új és fellépő kockázatokról” címet viselő (ESENER) felmérés szerint a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó irányítás szervezeten belüli nagyságrendi alkalmazásának legmeghatározóbb
tényezői a szervezeti méret, az ipari szektor és az ország.
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interaktív kockázatértékelési eszköz (OiRA) jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy könnyebbé váljon a
kis- és középvállalkozások munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak való megfelelése.
Ugyanakkor még koncentráltabb erőfeszítés szükséges uniós és nemzeti szinten. A döntéshozóknak
figyelemmel kell lenniük a mikro- és kisvállalkozások különleges körülményeire és korlátaira az egyes
munkahelyi
biztonságra
és
egészségvédelemre
vonatkozó
szabályozási intézkedések
meghatározásánál és bevezetésénél. A döntéshozók nem feltételezhetik, hogy a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályokból eredő kötelezettségeket azonos módon,
vagy azonos relatív költségszinten tudják végrehajtani a kis- és nagyvállalatok.
Egyszerűbb és hatékonyabb megoldások bevezetésére van szükség a mikro- és kisvállalkozások
helyzetének kellő figyelembevételéhez annak érdekében, hogy a vállalkozások méretétől függetlenül
hatékonyan biztosítható legyen a dolgozók munkahelyi egészsége és biztonsága. Ez adott esetben a
szabályzás egyszerűsítését, valamint azt teszi szükségessé, hogy a mikro- és kisvállalkozások
testreszabott útmutatást és támogatást kapjanak a kockázatértékelésük megkönnyítésére.


Második kihívás: a foglalkozásból eredő megbetegedések megelőzésének javítása a
meglévő, új és az újonnan felmerülő kockázatok kezelése révén

A rossz munkakörülmények által okozott vagy súlyosbított foglalkozásból eredő megbetegedések és a
dolgozók egészségkárosodása a munkavállalókra, a vállalkozásokra és a társadalombiztosítási
43
rendszerekre is súlyos terhet ró .
44

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfrissebb elérhető becslései szerint az EU 27
tagországában 2008-ban 159 900 végzetes kimenetelű, foglalkozásból eredő megbetegedést
regisztráltak, ezek közül a legfőbb halálozási ok a rákos megbetegedés volt (95 500 esetben). A
becslések szerint az összes rákos megbetegedés mintegy 4–8,5 százaléka munkahelyi kitettségre
vezethető vissza. A vegyi ártalmakkal összeköthető halálozási arány az összes munkahelyi haláleset
majdnem felét teszi ki.
Jelentős erőfeszítések történtek a foglalkozásból eredő megbetegedések és az új vagy újonnan
felmerülő kockázatok megelőzése terén. Uniós jogalkotás szabályozza a vegyi anyagokat az emberi
45
46
egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében (REACH és CLP ),
továbbá a szabályzás foglalkozik az elektromágneses sugárterhelés problémájával is. Egyidejűleg
nem jogalkotási intézkedések is történtek, mint például tájékoztatás, a bevált gyakorlatok cseréje,

42

http://www.oiraproject.eu/ az OiRA egy olyan webes platform, amely lehetővé teszi ágazati kockázatértékelési eszközök
bármilyen nyelvű egyszerű és szabványosított módon történő létrehozását. Az OiRA platform könnyen használható és
ingyenes online eszközök kialakítását teszi lehetővé, amelyek segítségével a mikro-és kis szervezetek olyan
kockázatértékelési folyamatot tudnak kialakítani, ami lépésről-lépésre vezeti őket a munkahelyi kockázatok azonosításától és
értékelésétől kezdődően, a döntéshozatalon és a megelőző intézkedések végrehajtásán keresztül, a nyomon követés és
jelentéstétel lezárásáig.

43

Lásd, például, Binazzi és társa „The burden of mortality with costs in productivity loss from occupational cancer in Italy” (A
munkahelyi rákmegbetegedések halálozási rátájának terhe és költségei a termelékenység csökkenésében) American
Journal of Industrial Medicine, 2013 Nov; 56(11):. 1272-9 o.

44

http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/safety_in_numbers_en.pdf.
45
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséröl, engedélyezéséröl és korlátozásáról (REACH), HL L 136., 2007.5.29.
46
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályzásáról
címkézéséröl és csomagolásáról, HL L 353., 2008.12.31.
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valamint az EU-OSHA kétéves páneurópai figyelemfelhívó kampányainak elindítása . A kihívás
komolyságát tekintve a foglalkozásból eredő rákos megbetegedések, az azbeszt okozta betegségek,
a tüdő- és bőrbetegségek, az asztma és más krónikus betegségek folyamatos és különös figyelmet
igényelnek.
Ugyan a sok munkaszervezést segítő új technológia és innovációs fejlesztés jelentősen hozzájárult a
munkahelyi körülmények és a munkahelyi közérzet javításához, a foglalkozásból eredő
megbetegedések hatékony megelőzése szükségessé teszi annak előrejelzését, hogy az új
technológiák milyen negatív hatással lehetnek a dolgozók biztonságára és egészégére nézve. Az új
fejlesztések ipari alkalmazása új termékekhez és eljárásokhoz vezet, melyeket átfogóan kell tesztelni
és ellenőrizni annak érdekében, hogy felhasználásuk biztonságos legyen, és ne jelentsenek sem a
fogyasztók, sem a munkavállalók számára jelentős kockázatot. Ennek egy példája a nanoanyagok,
ugyanis olyan sajátos tulajdonságokkal rendelkezhetnek, amelyek új toxicitási vizsgálati módszereket
és kockázatelőrejelző eszközöket igényelhetnek már a termék fejlesztési fázisától kezdve, a
biztonsági szempontok megfelelő figyelembe vétele érdekében. Foglalkozni kell emellett a
biotechnológiákhoz és zöld technológiákhoz kapcsolódó egyéb újonnan felmerülő kockázatokkal is.
Az információs technológia fejlődése által a munkaszervezésben megjelenő – kiváltképp a folyamatos
összeköttetést biztosító – változások óriási lehetőségeket tárnak fel a rugalmas és interaktív
munkavégzés terén. Növekszik a munkaerő diverzitása, amit az új atipikus szerződéses
megállapodások és foglalkoztatási formák is tükröznek, a nagyobb a foglalkoztatási mobilitás, mellyel
együtt jár, hogy a megbízások rövidebbek, különösen a fiatal munkavállalók esetében. Ugyanakkor
egy nemrégiben végzett Eurobarométer felmérés szerint a munkavállalók a stresszt tartják az egyik
legjelentősebb foglalkozási kockázatnak (53%); ezt követik az ergonómiai kockázatok (ismétlődő
mozdulatok és fárasztó vagy fájdalmas testhelyzetek, 28%), valamint a terhek napi szintű emelése,
cipelése és mozgatása (24%). Külön figyelmet kell fordítani a munkaszervezésben beálló változások
hatásaira a fizikai és a mentális egészség terén. Különösen a nők sajátos kockázatokkal nézhetnek
szembe, mint például a váz- és izomrendszeri vagy bizonyos típusú rákos megbetegedések, olyan
48
bizonyos foglalkozások természetéből adódóan, ahol túlreprezentáltak .


Harmadik kihívás: a demográfiai változás kezelése

Az EU népessége öregszik és a 60 éven felüli lakosság száma az EU-ban évente két millióval
növekszik. Az aktív népesség szintén öregedik, ezt mutatja az idősebb munkavállalók magasabb
foglalkoztatási aránya szemben a fiatal munkavállalókéval. Az Eurostat népesedési előrejelzései
szerint (Europop 2010) az 55 és 64 év közötti aktív népesség az EU 27 tagországában 2010 és 2030
között 16 %-kal fog növekedni.
A Bizottság a nyugdíjakról szóló fehér könyvében a szolgálati idő meghosszabbítására hív fel a
megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek érdekében. Ez megfelelő munkafeltételek biztosítását
49
igényli .

47

EU-OSHA kampány 2012-13 „Együtt a kockázat megelőzéséért”.
EU-OSHA kampány 2010-11 Biztonságos karbantartás”
EU-OSHA kampány 2008-09 „Kockázatértékelés”
EU-OSHA kampány 2007-08 „Az egészséges munkahelyért kezdeményezés”
48
EU-OSHA, 2013. Új kockázatok és trendek a nők munkahelyi biztonsága és egészségvédelme
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work/view.
49
Fehér könyv. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje, COM(2012) 55 final.

terén
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A munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosítása a feltétele a munkával töltött élet
és az aktív és egészséges öregedés fenntarthatóságának, különösen az öregedő aktív népesség és a
munkával töltött idő hosszabbodásának fényében. Ez biztonságos és egészséges környezet
kialakítását teszi szükségessé a növekvően diverzifikált munkaerő teljes munkában töltött idejére
vonatkozóan. Ennek megvalósításához a megelőzés kultúrájának ösztönzése alapvető.
A munkapálya sikeres meghosszabbítása erősen függ a munkahelyek és a munkaszervezés
megfelelő adaptálásától, beleértve a munkaidőt, a munkahelyek hozzáférhetőségét és az idősebb
munkavállalókat érintő munkahelyi beavatkozásokat. Az élethosszig tartó foglalkoztathatósággal
szintén foglalkozni kell, számot tartva a dolgozók korának előrehaladásából adódó
képességmódosulásokkal. Innovatív információs és kommunikációs termékek és szolgáltatások (pl. a
saját lakókörnyezetben való munkavégzés segítése) a foglalkoztathatóság javításának széles skáláját
teszi lehetővé. Továbbá a dolgozók tartós munkapiacon kívüli maradásának elkerülésére reintegrációs
és rehabilitációs intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik baleset vagy betegség után a
munkába való mihamarabbi visszatérést.
4. A STRATÉGIA ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEI
A Bizottság a 3. szakaszban azonosított három kihívás holisztikus és több területet érintő
megválaszolásához egy sor, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és más érdekeltekkel
együttműködve kifejlesztendő és végrehajtandó cselekvést javasol, amelyeket hét alapvető stratégiai
célkitűzés mellé rendel. A célkitűzések megvalósításának mértéke és a cselekvési terv
végrehajtásában való előrehaladás a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
2007–2012-es stratégia értékelése keretében rendszeres nyomon követés és értékelés tárgyát fogja
képezni.
A nemzeti stratégiák további konszolidációja

4.1.

Az EU koordinációs szerepe széles körben elismert, és hiteles referenciának számít. A munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 2007–2012-es stratégia értékelése megmutatta,
hogy 27 tagországban az EU stratégiával összhangban álló nemzeti, munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó stratégiát vezettek be.
A nemzeti stratégiák összefoglaló elemzése igazolja, hogy általában visszatükrözik az uniós stratégia
által kijelölt prioritásokat, amelyeket ugyanakkor a nemzeti környezethez igazítanak. A legtöbb
tagállamban a nemzeti érdekelt felek kiemelték a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatos uniós stratégia vezető szerepét a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatos stratégiára vonatkozó nemzeti döntéshozatali folyamatok befolyásolásában, valamint
annak elősegítésében, hogy ez a terület a nemzeti politikai napirenden a prioritások között
szerepeljen. Ugyanakkor lehetőség van az Unió erősebb és rendszerezettebb szerepvállalására a
nemzeti stratégiák végrehajtásának támogatásában, a politikai koordináció, a kölcsönös tanulás és az
uniós források felhasználása révén. A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
új európai stratégia fényében felkérik a tagállamokat, hogy a megfelelő érdekeltekkel – beleértve a
szociális partnereket – szoros együttműködésben vizsgálják felül nemzeti stratégiájukat.
2014-től végrehajtandó cselekvések:


a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos nemzeti stratégiák
felülvizsgálata az új európai stratégia fényében  a tagállamok a megfelelő érintettekkel –
beleértve a szociális partnereket – konzultálva
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a nemzeti munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégia kereteit
tartalmazó adatbázis létrehozása  a Bizottság az EU-OSHA-val együttműködésben;
valamint
a nemzeti stratégiáért felelős kapcsolattartó pontok kinevezése (tagállamok), amelyek
rendszeresen találkoznak a bevált gyakorlatok feltérképezése és cseréje céljából  Bizottság,
EU-OSHA, ACSH és SLIC.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályzásnak való
megfelelés megkönnyítése, különösen a mikro- és kisvállalkozások esetében

4.2.

A kis- és középvállalkozások számára nagyobb nehézséget jelent az e területen érvényes szabályzási
követelményeknek való megfelelés. Ezért kiemelt fontosságú az útmutatások minőségének javítása
és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés
könnyítését célzó gyakorlati eszközök rendelkezésre bocsátása. Az uniós és nemzeti szintű
végrehajtási intézkedések kialakításakor figyelembe fogják venni a mikro- és kisvállalkozások igényeit,
ideértve az OiRA és a hozzá hasonló eszközök megfelelő adaptálását.
2014-től végrehajtandó cselekvések:






4.3.

pénzügyi és technikai segítségnyújtás az OiRA és más informatikai eszközök tagállamokban
történő alkalmazásához, a prioritást élvező ágazatokra összpontosítva  a tagállamok, az
Európai Szociális Alap (ESZA) és az EU-OSHA támogatásával;
útmutatók összeállítása és a bevált gyakorlatok azonosítása, figyelembe véve a kis- és
középvállalkozások specifikus adottságait és feltételeit, különös tekintettel a
mikrovállalkozásokra  a Bizottság és az EU-OSHA;
a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése, a vállalkozó-beszállító-vásárló lánc révén a
nagyvállalatok bevonása a kis- és középvállalkozások támogatásába a munkahelyi biztonság
és egészségvédelem javítása érdekében  a Bizottság, együttműködésben a tagállamokkal
és az ACSH-vel; valamint
további figyelemfelkeltő kampányok folytatása  a Bizottság, együttműködésben a
tagállamokkal és az EU-OSHA-val.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok jobb
tagállami érvényesítése

Sokszor a munkaügyi felügyelő látogatása révén szereznek először tudomást a vállalkozások és a
munkavállalók a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályozásról. Ez a
tájékoztatásban meglévő hiányosságokra utal, ezért ezzel szisztematikusan kell foglalkozni. Alapvető,
hogy a munkaügyi felügyelőkben ne az üzleti működést akadályozó személyeket lássák, hanem a
szabályok alkalmazását könnyítő segítőnek tekintsék őket.
A munkaügyi felügyelőknek kulcsszerepük van az illegális munkavállalók azonosításában és
felderítésében. Ezért a munkaügyi ellenőrzéseknek – bár a céljuk a megfelelőség biztosítása –
támogató célúnak kell lenniük, és a különleges kockázatokra kell összpontosítaniuk. Mintegy 20 000
munkaügyi felügyelő dolgozik az Unióban — a megfelelő nemzeti munkaügyi hatóságok által lefedett
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dolgozókból megközelítőleg 9000-re jut egy felügyelő . Ők összesen 1 500 000 ellenőrzést hajtanak
51
végre évente .
A munkaügyi ellenőrzések hatékonysága jórészt a munkaügyi felügyelők szakmai tudásán, valamint
azon múlik, hogy végre tudják-e hajtani az ellenőrzéseket. A kockázatalapú ellenőrzések megfelelő
elvégzéséhez – kiváltképp az újonnan fellépő kockázatokra és az új technológiákra vonatkozóan – a
munkaügyi felügyelők képzésére van szükség a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén.
A költségvetési korlátokra tekintettel az uniós támogatási programokat (beleértve az ESZA-t) jobban
lehetne használni arra, hogy a munkaügyi felügyelőségeket a szükséges erőforrásokkal ellássák. A
bevált gyakorlatok munkaügyi felügyelőségek közötti uniós szintű cseréjének, az eddigiekhez
hasonlóan, továbbra is a felügyelőségek működésének hatékonyságát javító eszköznek kell lennie.
2014-től végrehajtandó cselekvések:






4.4.

a munkaügyi felügyelőségek erőforrásainak feltérképezése és a fő feladatuk elvégzésére –
vagyis a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szabályozás
érvényesítésére – irányuló kapacitásuk felmérése  vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők
bizottsága (SLIC);
a munkaügyi felügyelők csere-/képzési programjának értékelése, és annak vizsgálata, hogy
miként lehet a SLIC keretén belül létező együttműködési eszközöket továbbfejleszteni,
figyelembe véve a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén jelentkező új kihívásokat
 a Bizottság, a SLIC-kel együttműködve; valamint
a tagállamok által kiszabott szankciók és közigazgatási bírságok hatékonyságának felmérése,
valamint egyéb „puha érvényesítési” intézkedések és a megfelelés nyomonkövetésében
alkalmazott nem hagyományos módszerek azonosítása  Bizottság, a tagállamokkal
együttműködve a SLIC-en és az ACSH-n keresztül.
A meglévő jogszabályok egyszerűsítése
52

A REFIT-program célkitűzéseivel összhangban, a meglévő jogszabályok egyszerűsítéséhez és a
szükségtelen adminisztratív terhek megszüntetéséhez a Bizottság, más uniós intézmények és a
tagállamok folyamatos és összefogott erőfeszítése szükséges. Az elkövetkező években a
megoldandó kulcsfontosságú probléma annak felmérése, hogy a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó jelenlegi jogszabályok betöltik-e a céljukat, továbbá annak vizsgálata,
hogyan javítható-e végrehajtásuk annak érdekében, hogy jobb, hatékonyabb és egyenértékű
megfelelést eredményezzenek a tagállamokban és a vállalatoknál.
A 89/391/EGK irányelvvel összhangban a Bizottság elvégzi a munkahelyi biztonságra és
53
egészségvédelemre vonatkozó teljes joganyag átfogó értékelését .
Ennek keretében a közelmúltban a tagállamok leadták nemzeti jelentéseiket a Bizottságnak a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 24 irányelv alkalmazásáról. A Bizottság
jelenleg a nemzeti végrehajtási jelentések elemzését végzi, aminek eredményeit felhasználja majd az
értékelés során.

50

Nemzeti Munkaügyi Felügyelőségek, 2011 jelentések, a SLIC-nek megküldve.
Nemzeti Munkaügyi Felügyelőségek, 2009 jelentések, a SLIC-nek megküldve..
52
COM(2013) 685 final.
51

53

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló,
1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 17a. cikkével összhangban, HL L 183., 1989. június 29., 1. o
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Az értékelés a dolgozók biztonságának és egészségvédelmének magas szintű megőrzése mellett
különös figyelmet fordít a lehetséges egyszerűsítések azonosítására és/vagy az adminisztratív terhek
csökkentésére, különösen a mikro- és kisvállalkozások esetében. Ez a folyamat nemcsak az uniós
jog, hanem az azt átültető nemzeti jogi és közigazgatási rendelkezések szempontjából is lényeges. A
tagállamokat ezért arra ösztönzik, hogy ezzel párhuzamosan ők is végezzenek hasonló felmérési
tevékenységet. A stratégiai keret 2016-os felülvizsgálata a 2015-ben rendelkezésre álló értékelési
eredmények figyelembevételével fog történni.
2014-től végrehajtandó cselekvések:





4.5.

a lehetséges egyszerűsítések azonosítása és/vagy az adminisztratív terhek csökkentése a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok értékelése részeként,
valamint az érdekeltekkel folytatott nyilvános vita ösztönzése  a Bizottság és az ACHS;
a tagállamok ösztönzése arra, hogy azonosítsák a nemzeti szabályzáson és a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok átültetésén keresztül létrehozott
specifikus szabályozási terhek forrásait, és elemezzék a nemzeti végrehajtási jelentéseket a
bevált gyakorlatok azonosítása és az információcsere ösztönzése céljából  a tagállamok a
Bizottsággal együttműködésben; valamint
a mikrovállalkozások helyzetének felmérése az alacsony kockázattal rendelkező
ágazatokban, továbbá annak megfontolása, hogy miként egyszerűsíthető a kockázatértékelés
végrehajtása, beleértve a dokumentációt  a Bizottság.
A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő kockázatok, valamint
munkavégzéssel kapcsolatos és foglalkozásból eredő megbetegedések kezelése

a

A változó technológiák, új termékek és az új vegyi anyagok forgalomba hozatala megbízható
tudományos bizonyítékok gyűjtését és értékelését teszi szükségessé ahhoz, hogy a felmerülő új
kockázatokra a leghatékonyabb válaszokat adhassuk. Az uniós intézményeknek – különösen a
Bizottságnak – az elérhető legjobb minőségű szaktudást kell mozgósítania a probléma megoldása
érdekében.
Ezen kívül az egyes korosztályokat, a fogyatékos munkavállalókat, továbbá a nőket érintő kockázatok
külön figyelmet és célzott fellépést érdemelnek. Az idősebb munkavállalókat célzó, a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó kísérleti projekt azonosítani fogja, hogy miként lehet az
idősebb dolgozók fizikai és lelki egészségét előmozdítani. A projekt a bevált gyakorlatokra vonatkozó
54
példákkal is fog szolgálni, és megkönnyíti az információcserét . A saját lakókörnyezetben való
életvitel segítését szolgáló közös program hozzájárul az idősödő munkaerővel kapcsolatos kihívás
kezeléséhez.
Az újonnan felmerülő és tudományosan alátámasztott kockázatok felmérése, és azok eredményeinek
terjesztése fontos részét képezik a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
jelenlegi jogszabályok utólagos értékelésének.
2014-től végrehajtandó cselekvések:

54

https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project.
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a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakemberek és tudományos
szakértők hálózatának létrehozása, valamint egy független tudományos konzultációs bizottság
felállításának szüksége, mely ajánlásokat megfogalmazva venne részt a Bizottság
munkájában  a Bizottság;
támogatás az Európai Kockázatfigyelő Központ megállapításainak az érintett szereplők
körében való terjesztéséhez  a Bizottság az EU-OSHA-val együttműködésben;
a bevált gyakorlatok azonosításának és cseréjének ösztönzése a következő területen: a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó feltételek javítása egyes sajátos
munkavállalói csoportokat tekintve, mint pl. az idősebb dolgozók, a tapasztalat nélküli fiatal
munkavállalók (beleértve a különféle ideiglenes szerződések keretében alkalmazottakat),
szakmai gyakorlatok, a fogyatékos munkavállalók, valamint a nők  EU-OSHA;
rehabilitációs és reintegrációs intézkedések ösztönzése az Európai Parlament idősebb
munkavállalókkal foglalkozó kísérleti projektje és a 2016–17-es Egészséges munkahelyért
kampány eredményeinek végrehajtásával a Bizottság az EU-OSHA-val együttműködésben;
valamint
a munkahelyi mentális egészségügyi problémák megelőzésével kapcsolatos bevált
gyakorlatok azonosítása és terjesztése  EU-OSHA.
Statisztikai adatgyűjtés javítása és információs bázis kialakítása

4.6.

A tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal érdekében fontos a foglalkozásból eredő balesetekre
és megbetegedésekre, valamint a munkahelyi veszélyeknek való kitettségre és foglalkozási
egészségkárosodásra vonatkozó megbízható, időszerű és összehasonlítható statisztikai adatok
gyűjtése és a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez kapcsolódó költségek és előnyök
55
elemzése. A munkahelyi balesetek tekintetében a 349/2011/EK bizottsági rendelet
2013-tól
adatgyűjtést ír elő. Ugyanakkor továbbra is kihívást jelent a foglalkoztatási kitettségekre és a munka
következtében bekövetkező egészségkárosodásra vonatkozó adatok beszerzése. Ezért még mindig
nehézséget jelent a tagállamok munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
eredményeinek összehasonlítása, valamint bizonyítékon alapuló politikai következtetések levonása
ezekből az összehasonlításokból. Különösképpen összetett a helyzet a foglalkozási és a munkából
eredő megbetegedések tekintetében.
A nemzeti és uniós statisztikai szakértőknek ezért szorosabban kell együttműködniük, és még több
erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy javuljon az adatgyűjtés minősége, és közös
megközelítéseket kell kidolgozniuk a munkavállalók egészségét érintő kockázatok beazonosítása és
felmérése érdekében, melynek során kellően figyelembe kell venni a vállalkozásokra és a nemzeti
közigazgatásokra háruló kapcsolódó adminisztratív költségeket.
2014-től végrehajtandó cselekvések:


a munkabalesetek európai statisztikája (ESAW) adatgyűjtés keretében a tagállamok által a
munkahelyi balesetekről közvetített adatok minőségének értékelése a lefedettség,
megbízhatóság, összehasonlíthatóság és időszerűség javítása céljából  a Bizottság és az
illetékes nemzeti hatóságok;

55

A Bizottság 349/2011/EU rendelete ( 2011. április 11. ) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra
vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek
statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról HL L 97., 2011. 4.12., 3–8 o.
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2016 végéig különböző lehetőségek megvizsgálása arra vonatkozóan, hogy hogyan javítható
a foglalkozásból eredő megbetegedésekre vonatkozó uniós szintű adatok elérhetősége és
összehasonlíthatósága, valamint az egyszerűsített adatátvitel megoldhatóságának felmérése
 a Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok;
eszmecsere indítása az ACSH-n belül, nemzeti szakértők támogatásával annak érdekében,
hogy ajánlásokat tegyenek a munkahelyi veszélyeknek való kitettségekre vonatkozó közös
adatbázis létrehozására  a Bizottság, az ACSH és a nemzeti szakértők;
a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a felmerülő költségekre és a keletkező
haszonra vonatkozó információk javítását célzó lehetőségek vizsgálata 2016 előtt; valamint
az Unió 2014–2020 közötti stratégai keretének végrehajtását nyomonkövető eszköz
kifejlesztése, ideértve a szakpolitikai- és teljesítménymutatókat, a 2009-es stratégiai
eredménytáblát alapul véve  a Bizottság és az ACSH.
Az uniós és nemzetközi erőfeszítések jobb koordinációja a munkahelyi biztonsággal
és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések kezelésében és a nemzetközi
szervezetekben való részvétel

4.7.

Az Uniónak az az érdeke, hogy a globalizált gazdaságban szigorítsa a munkaügyi normákat és javítsa
azok tényleges világszintű alkalmazását azáltal, hogy az illetékes nemzetközi testületekkel
együttműködve többoldalú, az Unión kívüli harmadik országokkal pedig kétoldalú fellépést
kezdeményez. Az Uniónak továbbá támogatnia kell a tagjelölt országokat és a lehetséges tagjelölteket
abban, hogy strukturális kapacitásaikat és jogszabályaikat összhangba hozzák az uniós jog által
támasztott követelményekkel.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós politika példamutató szerepét
széles körben elismerik a nemzetközi partnerek és megfigyelők. Ezt nemcsak az olyan fejlett
gazdaságokból származó hagyományos partnerekkel, mint az Egyesült Àllamok, hanem különösen a
feltörekvő gazdaságokból – például Kínából vagy Indiából – érkező új partnerekkel létrejött kétoldalú
együttműködések elmúlt években tapasztalt gyors növekedése is tükrözi.
A Bizottság jelentősen hozzá tud járulni a munkahelyi balesetek és a foglalkozásból eredő
megbetegedések világszintű csökkentéséhez. A jelenlegi együttműködések erőfeszítéseire építve, és
azok kiegészítéseként az Unió további, az ILO-val és más szakosodott intézménnyel, mint például az
Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel
(OECD) közös fellépése szükséges ahhoz, hogy javuljanak az eredmények az Unión belül, és
elsősorban azon kívül. A következetes és koherens megközelítés biztosítása és az uniós és
nemzetközi szinergiák jobb érvényesülése érdekében az operatív együttműködés javítására van
szükség.
2014-től végrehajtandó cselekvések:





a tagjelölt államoknak a csatlakozási tárgyalások 19. fejezetére vonatkozó, valamint a
stabilizációs és társulási megállapodásban részt vevő, potenciális tagjelölt országok
támogatásának folytatása a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
jogszabályaik uniós joggal történő harmonizációját célzó erőfeszítések terén  a Bizottság;
a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos együttműködés erősítése,
különösen az ILO-val, de ugyanúgy a WHO-val és az OECD-vel is  a Bizottság;
az ILO-val kötött egyetértési megállapodás felülvizsgálatának elindítása a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos szakpolitikának való jobb megfelelés
érdekében  a Bizottság;
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az uniós szabadkereskedelmi és befektetési megállapodások fenntartható fejlődéssel
foglalkozó fejezetének a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a
munkakörülmények tekintetében történő végrehajtásának elősegítése  a Bizottság;
a globális ellátási láncban a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
hiányosságok kezelése az ILO-val közösen, valamint a G20-ak biztonságosabb
munkahelyekre irányuló kezdeményezéseinek támogatása  a Bizottság; valamint
a stratégiai partnerekkel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén folytatott
együttműködés és párbeszéd erősítése  a Bizottság.

5. UNIÓS ESZKÖZÖK
5.1.

Jogalkotás

A jogalkotás igazolta értékét azáltal, hogy az Unióban közös definíciókat, szabványokat, módszereket
és megelőzési eszközöket teremtett a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén. A
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós szintű jogszabályi keret
elengedhetetlen feltétele annak, hogy biztosítható legyen a munkavállalók magas szintű védelme,
valamint, hogy a vállalatok méretüktől, elhelyezkedésüktől és ágazattól függetlenül azonos
versenyfeltételek mellett működhessenek. A bizonyítékok azt igazolják, hogy a jogi
kötelezettségeknek és az ellenőrző testületek által, – mint pl. munkaügyi felügyelőségek – eszközölt
végrehajtási intézkedéseknek való megfelelés a legtöbb szervezet esetében a munkahelyi biztonság
56
és egészségvédelem irányításának fontos motorja.
Ugyanakkor a valóságban fennálló helyzetek sokszínűségéből – a vállalatok mérete és a munkaerő
diverzitása – valamint célzott és hatékony szakpolitikai intézkedések tervezésének szükségéből
adódóan nem jogi eszközöket is igénybe kell venni, hogy konkrét eredmények jelentkezzenek a
gyakorlatban. Ezek közé tartozik az összehasonlító teljesítményértékelés, a bevált gyakorlatok
azonosítása és cseréje, a tájékoztatás, önkéntes normák bevezetése és a felhasználóbarát
informatikai eszközök.
A Bizottság a megfelelés biztosítása érdekében folytatni fogja a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok tagállami végrehajtásának nyomonkövetését. A
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós szabályozás folyamatban lévő
értékelése segíteni fogja a jövőbeli bizottsági kezdeményezések kialakítását.

5.2.

Uniós források

Jelenleg 13 uniós tagállam használja az Európai Szociális Alapot (ESZA) a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó nemzeti politikájának javításához. A Bizottság arra ösztönzi a
tagállamokat, hogy a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó cselekvések
finanszírozásához vegyék igénybe az ESZA-t és más európai stukturális és beruházási alapokat.
A 2014-20 közötti programozási időszakban elérhető lesz az ESZA-finanszírozás olyan cselekvések
támogatására, amelyek többek között a fenntartható és minőségi foglalkoztatást és a társadalmi
befogadást célozzák, különös tekintettel az alábbi célokra:

56

Európai vállalati felmérés az új és fellépő kockázatokról (ESENER) - munkahelyi biztonság és egészség menedzsment Európai Kockázatkutató központ jelentése, 2010
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a „munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók változásokhoz való alkalmazkodása” tárgyára
irányuló befektetési prioritás, innovatív vagy nagyobb termelékenységet célzó
munkaszervezési módszerek tervezése és alkalmazása által, ideértve a munkahelyi
egészséget és biztonságot, a képzéseket, oktatási programokat, és a bevált gyakorlatok
általánosítását, stb.
a munkával töltött, egészségesebb életszakasz meghosszabbítása, az egészséges
munkahelyi környezetre és a mentális jóllétre irányuló intézkedések kidolgozása és
alkalmazása révén. Ez az „aktív és egészséges öregedés” befektetési prioritás révén
valósítható meg.
A krónikus vagy ritka betegségekben szenvedők, a fogyatékkal élők vagy a mentális zavarban
szenvedők munkába állásának, illetve munkába való visszailleszkedésének elősegítése olyan
integrált eszközökkel, amelyek különböző formájú foglalkoztathatósági intézkedéseket
egyesítenek, ilyen például a személyre szabott támogatás, tanácsadás, útmutatás, valamint
az általános és szakmai képzésekhez és továbbképzésekhez valamint egészségügyi és
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
Egészségesebb életformára ösztönző intézkedések kidolgozása és végrehajtása, valamint az
olyan egészséget befolyásoló munkahelyi/környezeti okok (pl. mérgező anyagoknak,
környezeti és dohányfüstnek való kitettség) megszüntetése, amelyek betegségek – például a
rák – kialakulásához köthetők.
A munkaügyi felügyelők számára tájékoztatási/képzési tevékenységek támogatása
ismereteik/készségeik bővítésére, és a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot érintő
ügyek adminisztratív kezelésére vonatkozó kapacitásuk növelésére.
A kis- és középvállalkozások által folytatott képzési tevékenységek támogatása az OIRA és
más informatikai eszközök tagállamokban történő bevezetése terén.

Ezenfelül a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja felhasználható lesz a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén az együttműködési, kommunikációs és
tapasztalatgyűjtési cselekvések támogatására.
57

Az új, 2014–20 közötti uniós kutatási és innovációs keretprogram (Horizont 2020 ) pénzügyi
támogatási lehetőségeket tartalmaz az egészséggel, a demográfiai változással és a jólléttel
összefüggő társadalmi kihívások témakörében. A kiemelt területek közé tartozik:


az egészség megértése;



az öregedés és a betegségek;



az aktív és egészséges öregedés javítása;



a hatékony egészségfejlesztés;



a betegségmegelőzés; valamint



a felkészültség és a szűrővizsgálatok.

A fenti felsorolás tükrözi a kihívások „transzlációs”, integrált megközelítésének szükségességét, és
egyúttal támogatást biztosít a hosszú- és középtávú kutatás, valamint a rövidtávon megvalósuló
innovációs tevékenységek számára.
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A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló, javaslat COM(2011) 809 final.
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Az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül támogatott intelligens szakosodás egyik kiemelt
területeként az információs és kommunikációs technológiákra épülő innovációnak az aktív és
egészséges öregedés területén való használatát javasolták a régiók számára. A tevékeny és
egészséges időskor témájára vonatkozó kísérleti innovációs partnerséggel a tevékeny és önálló
életvitel segítését szolgáló (második) közös programmal való összhang és szinergia további
forráslehetőségeket és piaci fejlesztési lehetőségeket jelent.

5.3.

Szociális párbeszéd

A Szerződés rendelkezéseivel összhangban az uniós szociális partnerek fontos szerepet játszanak a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szakpolitikák tervezésében és
végrehajtásában, valamint Európa-szerte a biztonságos és egészséges környezet ösztönzésében. Az
uniós szociális partnerek bizonyították képességüket arra, hogy a dolgozók és a vállalkozások
érdekeinek megfelelő válaszokat találjanak, és közvetlenül hozzájárultak az e területre vonatkozó
uniós stratégia végrehajtásához. Az uniós szociális partnerek autonóm módon vagy jogszabályi
58
előíráson keresztül végrehajtott megállapodásai (pl. a kristályos szilícium-dioxidra vonatkozó, több
ágazat bevonásával megszületett megállapodás, az egészségügyben használt éles munkaeszközökre
vonatkozó, valamint a tengeri ágazat munkahelyi körülményeiről szóló ágazati megállapodások) és
saját szociális partneri kezdeményezéseik közvetlen hatással vannak a munkavállalók biztonságára
és egészségére.
A Bizottság továbbra is támogatni fogja az uniós szociális partnerek és nemzeti tagszervezeteik
autonóm munkaprogram keretében megvalósuló tevékenységeit a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem területén. Felkéri a szociális párbeszédért felelős bizottságokat, hogy fontolják
meg, hogyan tudják hatékonyan elérni a kis- és mikrovállalkozásokat, és hogyan fejleszthetnek ki a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén innovatív megoldásokat. Az uniós szociális
partnereket szintén felkérik, hogy járuljanak hozzá az uniós jogi vívmányok (acquis) folyamatos
értékeléséhez.
Az ágazatközi és ágazati szintű uniós társadalmi párbeszédből származó eredmények és a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén megjelölt uniós stratégiai prioritások végrehajtása
közötti szinergiák javítására van szükség, a szociális partnerek autonómiájának teljes körű fenntartása
mellett.
Elengedhetetlen biztosítani a szociális partnerek felelős részvételét a jelenlegi uniós stratégiai
keretben, ideértve a konkrét kezdeményezések tervezésébe és végrehajtásába történő bevonásukat
uniós, nemzeti, helyi és munkahelyi szinten. A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
foglalkozó háromoldalú tanácsadó bizottságnak, valamint a szociális párbeszéd folytatására
létrehozott európai struktúráknak kulcsszerepet kell játszaniuk e folyamatban.
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A jogszabályokon keresztüli végrehajtás esetében, a Bizottság által végrehajtott értékelést követően, melynek tárgya a
reprezentativitás, az EU-jognak való megfelelés, a kkv-kra kifejtett hatás, és szükség esetén költséghatékonysági elemzés.
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Kommunikáció és tájékoztatás

5.4.

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó politika sikere nagy részben függ a
különböző érintett csoportok – a politikai döntéshozóktól a dolgozókig – elérését célzó tájékoztatási
csatornák és eszközök hatékonyságától.
Az olyan kommunikációs eszközök, mint például az internet, az online alkalmazások és a közösségi
oldalak, számos olyan kiaknázásra váró eszközt biztosítanak, amelyek a fiatal munkavállalók
elérésében a hagyományos megközelítéseknél sokkal hatékonyabbaknak bizonyulhatnak. A Bizottság
a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok végrehajtásában az
érintettek széleskörű bevonását fogja ösztönözni, beleértve a szociális partnereket, a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakembereket, a mikro-és kisvállalkozások
képviselőit és a szakmai szövetségeket.
Az EU-OSHA kiemelt szerepet tölt be a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
releváns információk gyűjtésében és terjesztésében, elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét,
tájékoztató kampányokat alakít ki, és így hozzájárul a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre
vonatkozó intézkedések hatékonyabb uniós szintű végrehajtásához. Az EU-OSHA fejlesztésében
létrejövő, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén bevált gyakorlatok adatbázisa a
továbbiakban hozzá fog járulni a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
intézkedések vállalati szintű végrehajtásához.
Az EU-OSHA olyan pán-európai kampányokat fog folytatni, amelyek a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre irányítják rá a figyelmet, és a közösségi média felhasználásával biztosítja a
hatékonyabb párbeszédet.
Más szakpolitikai területekkel megvalósuló szinergiák

5.5.

A más területekre vonatkozó közpolitikák is hozzájárulhatnak a munkakörnyezet javításához. A
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szakpolitikával kialakítható szinergiák
aktívabb feltárására van szükség. Az ezzel kapcsolatos kulcsfontosságú területek az alábbiak:


Oktatás: a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló tájékoztatás az iskolában
kezdődik. Ajánlásokat fogalmaztak meg a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatos témáknak a tantervben való jobb megjelenítésére vonatkozóan (különösen a
59
szakképzésben), ahogy a mentális egészség és a jó közérzet ösztönzésére vonatkozóan is .
60
Sikeres kísérleti projektek valósultak meg, de növelni kell eredményeik ismertségét. A
vállalkozók számára rendelkezésre álló tájékoztatást és képzést folytatni kell;



Kutatás: a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén meghatározásra kerültek a
kutatási prioritások; ezek a népességöregedés hatására, a globalizációra, az új
technológiákra, valamint a foglalkozási és munkahelyi megbetegedésekre és a
fogyatékosságokra koncentrálnak. Az ezirányú kutatási eredmények jobb terjesztésére és a
politikai döntéshozatalban való hatékonyabb megjelenítésére van szükség;
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OECD (2012), Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work, Mental Health and Work (Beteg a
munkában? Mitosz és valóság a munkahelyi mentális egészségről, Mentális egészség és Munka)
60
A munkahelyi biztonság és egszségvédelem integrációja és bevezetése a különféle oktatási formákba fontos részét képezi a
megelőzés kultúrájának, azzal hogy már gyerekek és a fiatalok számára is megtanítja, hogyan kell biztonságosan élni és
dolgozni. Az EU-OSHA sokféle e téren bevált módszerről ad tájékoztatást. https://osha.europa.eu/en/topics/osheducation.
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Közegészségügy: a politikai döntéshozók között jobb koordinációra van szükség e területen
annak érdekében, hogy a meglévő programok és útmutatások között szinergiák alakuljanak ki.
Az érdekeltekkel (végfelhasználók, állami hatóságok, ipar) való együttműködés szükséges a
mentális egészségről és jóllétről szóló együttes fellépésen és a tevékeny és egészséges
61
időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerségen keresztül. Ez jelentősen
javítani fogja az innováció terén az innováció és a befektetések elterjedéséhez szükséges
feltételeket;



Környezet: a környezet és a munkavállalók védelme terén egymást kiegészítő, egységes
politikák kialakítására kell törekedni, hiszen a munkahely egy mikro-környezetnek fogható fel,
ahol hasonló veszélyes anyagoknak való kitettség fordulhat elő, bár korlátozott mértékben és
meghatározott tényezők mellett;



Iparpolitika: Egyszerű megoldások, mint például a balesetek elkerülését célzó vagy
rezgésveszélyt jelző útmutatások segíthetnek a kis- és középvállalkozásoknak abban, hogy
értékeléseket végző szakemberek alkalmazása nélkül, költséghatékonyabban tudják
alkalmazni a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó intézkedéseket.
További erőfeszítések szükségesek az iparpolitika és a munkavállalók védelmét célzó
szakpolitika közötti koherencia és szinergiák növelése érdekében, különösen a vegyi anyagok
terén.



Egyenlőség esélyek: a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
intézkedések elősegíthetik a hátrányos megkülönböztetés leküzdését és az esélyegyenlőség
alkalmazását az uniós szakpolitikákban, különös tekintettel a fogyatékos munkavállalók
62
munkahelyi egészségvédelmére és biztonságára vonatkozó 2000/78/EK irányelvre, valamit
63
a 2006/54/EK irányelvre, amely tiltja, a terhes vagy szoptató anyák hátrányos munkahelyi
megkülönböztetését.

6. A MUNKAHELYI BIZTONSÁGRA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEMRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI KERET VÉGREHAJTÁSA
A jelen közlemény a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a cselekvések, fellépések
és bevált gyakorlatok cseréjének keretét határozza meg a 2014 és 2020 közötti időszakban. Ez csak a
nemzeti hatóságok és a szociális partnerek aktív együttműködésével valósulhat meg. Ezért a
Bizottság a megfelelő fórumokon keresztül nyílt vitát fog folytatni a kulcsszereplőkkel a jelen
közleményben foglalt nézetekről és javaslatokról, és adott esetben bevonja őket a végrehajtási
intézkedésekbe. Az uniós intézmények, a szociális partnerek, a szakbizottságok, mint pl. az ACSH és
a SLIC, valamint az EU-OSHA véleményei kiemelt figyelmet kapnak.
Ez a stratégiai keret a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós vívmányok
(acquis) utólagos értékelésének eredményei és a végrehajtásban elért előrehaladás tükrében 2016ban felülvizsgálatra kerül.

61
62

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=about.
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000.
november 27-i, 2000/78/EK tanácsi irányelv HL L 303., 2000.2.12.

63

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő
megvalósításáról (átdolgozás) szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 204., 2006. 7.
26., 23 o.
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A Bizottság biztosítani fogja a stratégiai keret végrehajtásának nyomon követését, amennyiben
használni fogja a meglévő fórumokat, és munkáját az uniós intézmények és minden érdekelt fél teljes
körű bevonásával végzi.
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Az ipari balesetek számának folyamatos csökkenése, valamint a munkakörülmények fejlesztését
célzó megelőző intézkedések ellenére 77233 üzemi baleset történt 2007 folyamán, amelynek
eredményeképpen 3,6 millió napon nem végeztek munkát. Azokban az iparágakban, amelyekben
kimagaslóan nagy az üzemi balesetek aránya, ilyen a mezőgazdaság, erdészet, építőipar és a
feldolgozóipar, tendenciózusan magas a 100 munkavállalóra eső üzemi balesetek száma. Egy üzemi
baleset a fenti iparágakban átlagosan 47 nap munkából való kiesést eredményezett. A súlyos üzemi
balesetek továbbra is nagy számban eredményeztek haláleseteket 2007 folyamán, a statisztikák
szerint 188 ember szenvedett halálos balesetet. Ugyanebben az évben összesen 1291 munkahelyi
megbetegedést jelentettek. Ebből következően, ezek az incidensek nemcsak a termelésben és a
gazdaságban eredményeztek nagy kiesést, hanem súlyos társadalmi veszteségekkel is jártak;
mintegy 29 milliárd cseh korona veszteséget idéztek elő az üzemi balesetek és 3 milliárd cseh korona
veszteségért tehetők felelőssé a munkahelyi balesetek a tavalyi évben a Cseh Köztársaságban.
Tekintettel a fenti magas költségekre az üzemi balesetek, munkahelyi megbetegedések és egyéb
munkahelyi egészségkárosító hatások okozta pótolhatatlan veszteségek emberéletben és egészségi
állapotban egyaránt, valamint az ezekből következő negatív társadalmi hatások miatt, amelyek
jelentős emberi és anyagi veszteségeket okoznak, elfogadták a Nemzeti Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Politikát (a továbbiakban „Nemzeti MEB Politika”), amely a jelenlegi
helyzet fejlesztését célzó intézkedés-rendszer csomag.
A Nemzeti MEB Politika a legfelsőbb végrehajtó hatóságok akaratát testesíti meg, hogy megfelelő
feltételeket biztosítson a munkaerő maximális termelékenységének fenntartása érdekében,
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés keretein belül, annak érdekében, hogy biztosítsák a
lehető legmagasabb gazdasági teljesítményt meghatározott belső és külső környezetben, az Alapjogi
Charta 28. cikkelyében megfogalmazott alkotmányos jogok – a kielégítő munkafeltételekhez való jog –
betartása mellett. Ezek a megállapítások a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítását
célzó, felelősségalapú megközelítést hangsúlyozó nemzetközi trendeken alapulnak.
Alapjait, irányelveit és prioritásait tekintve stratégiai dokumentumunk a múlt években végbement
pozitív változások folytatásának tekinthető, amelyeket az előző, 2003. május 19-én, a 475-ös számú
kormányrendelet alapján elfogadott Nemzeti MEB Politika fő célkitűzéseinek megvalósításával értünk
el. Ez az új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági keretstratégia része a társadalomban zajló
jelentős rendszerszintű változásoknak és a további fejlődésnek, hazai és nemzetközi viszonylatokban
egyaránt. Ezek a változások a jogi szabályozás új irányelvek szerinti fejlődésének, valamint az
ellenőrző és a figyelemfelkeltő tevékenységek és az Európai Unió stratégiai céljai között kialakított
jobb kapcsolat következményeinek tekinthetők. A folyamat során nagy hangsúlyt helyeztünk az EU „A
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munka minőségének és termelőképességének fejlesztése: Az EU munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági stratégiája a 2007-2012-es időszakra” című globális koncepciójának felhasználására (a
továbbiakban „EU MEB Stratégia”).
Ezzel a dokumentummal a Cseh Köztársaság eleget tett az Európai Bizottság 2007. június 25-i, az EU
új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiájára vonatkozó határozatának, amely
határozattan felszólította a tagállamokat, hogy a társadalmi partnerekkel közösen dolgozzanak ki és
vezessenek be különálló országos egészségvédelmi és biztonsági stratégiákat, annak érdekében,
hogy tovább csökkenjen az üzemi balesetek és munkahelyi megbetegedések száma, különösen
azokban az ipari ágazatokban, amelyekben az átlagosnál magasabb a fenti incidensek előfordulási
aránya.
A Nemzeti MEB Politika valamennyi prioritása a miniszterek, állami hatóságok és társadalmi partnerek
javaslatai alapján került kidolgozásra, valamennyi résztvevő közös egyetértésével. Az általuk
kidolgozott jövőre vonatkozó irányelvek képezik majd az állami szabályozó eszközök használatának,
az új kutatási és fejlesztési területek meghatározásának és közzétételének, valamint a 2008-2012-es
időszakra vonatkozó, országos és EU-s alapokból finanszírozott támogató és végrehajtó projektek
alapját.
I. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (OSH) jelentősége
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatása, a munkavállalók, önálló vállalkozók és
valamennyi káros hatásnak kitett alkalmazott védelme, valamint a környezet védelme a
munkafolyamatok káros hatásaitól az állami társadalompolitika egyaránt fontos szempontjai. A
közérdekű ügyeket illetően az állam figyelme főként a sérülések, üzemi balesetek és egyéb munkával
kapcsolatos megbetegedések megelőzésére, a lehető legnagyobb gazdasági teljesítmény elérésére
és magas üzleti kultúra kialakítására irányul. Ez főként az állam gazdasági érdeke, akár a
munkaképtelenségből vagy egyéb kezelésekből, költségekből eredő anyagi veszteségekkel
kapcsolatosan, akár olyan piaci környezet létrehozásából fakadóan, amely kizárja annak lehetőségét,
hogy bármelyik vállalkozó kivételezett elbánásban részesüljön, amit az előírt társadalmi elvárások
csökkentésével, vagy a munkakörülmények és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
romlásával idéz elő.
A magas üzleti kultúra a kielégítő munkafeltételek kialakításában is megmutatkozik, beleértve az
alkalmazkodást a dolgozók munkára és munkafeltételekre vonatkozó igényeihez (férfiak, nők,
időskorú munkavállalók és fogyatékkal élők). A kielégítő munkafeltételek alkalmazása növeli
valamennyi dolgozó motivációját a munkavégzés iránt, egyben nagyobb munkateljesítményre
ösztönöz. Szintén javítja az életminőséget, a dolgozók munkaképességének fenntartását hosszú
távon, a munkahelyi jóllétet, a dolgozók szociális és jogi védelmét, valamint más munkavállalók jogi
védelmét. E folyamatot a munkaadó is támogatja, illetve maga is részt vesz a folyamatokban, például
szolgáltatások biztosításával, vagy bekapcsolódik a munkafolyamatokba. A MEB stratégia a
munkavégzéssel kapcsolatos negatív hatások csökkentésének lehetőségeit is keresi, beleértve a
stresszt, kötekedést, zaklatást, a munkahelyi nem egyenlő bánásmódot és hátrányos
megkülönböztetést, gyermekmunkát, stb., annak érdekében, hogy valóban tartalom társuljon az
„egészség” fogalmához, ahogy azt az Egészségügyi Világszervezet meghatározza, mint emberi
lények testi, lelki és szociális jólléte.
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II. A cseh munkahelyi egészségvédelem és biztonság jelenlegi helyzetének értékelése, és a
fejlődés iránya
A Cseh Köztársaság kormányának 2003. május 19-én kelt, 475. számú rendelete alapján elfogadásra
került a Nemzeti MEB Politika. A benne foglalt előírásoknak megfelelően a kormány 2003. szeptember
3-án kelt, 858. számú rendelete alapján felállították az Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati
Tanácsát (a továbbiakban „Kormányzati Tanács”), amely a Cseh Köztársaság kormányának állandó
tanácsadó testülete munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági ügyekben. Feladatai végrehajtásához
a Kormányzati Tanács a Nemzeti MEB Politika szerint dolgozta ki céljait és meghatározott feladatait,
amelyeket fokozatosan bevontak a 2004-2006-os Nemzeti Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Cselekvési Programba és a 2007-es Nemzeti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági
Cselekvési Programba, amelyek megvalósítását rendszeresen értékelik. Egy új, 2008-2012-es
időszakra vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási stratégia létrehozásának
alapja a jelenlegi helyzet ismerete, úgymint az elért munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
színvonal, különösen a 2003-as időszak tükrében, amely a középtávú stratégiai céllal megtervezett
közös munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tevékenységek első éve volt. Az elért színvonal a
jövőben elérendő állapot megtervezésének is a kiinduló pontja. Amikor új prioritásokat tervezünk,
elengedhetetlen a jelenlegi helyzet és a fejlesztési trendek ismerete, valamint az állandósult gyenge
pontok felismerése.
A vonatkozó helyzet értékelésének alapjául szolgáló dokumentum, főként az Egészségvédelmi és
Biztonsági Kormányzati Tanács által elkészített és megvitatott nemzeti munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági akcióprogramban meghatározott feladatok végrehajtásának elemzését foglalja magába.
Az akcióprogramok során a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén végbemenő pozitív
változások támogatására irányuló saját aktív tevékenységünk mellett e közérdekű terület jelenlegi
fejlesztéseit szintén befolyásolják az új szociális és gazdasági feltételek, valamint az új tudományos
vívmányok és új technikai ismeretek hatásai. Az automatizálás és a technológiák gyors fejlődése, a
nemzetgazdaság szerkezetében történt változások leginkább az üzemi balesetek abszolút és relatív
előfordulási arányának, hasonlóan a munkahelyi megbetegedések, munkavégzés közbeni incidensek
és balesetek abszolút és relatív előfordulási arányának fokozatos csökkenésében mutatkoznak meg.
Másfelől ugyanakkor növekvő elvárások mutatkoznak a munkavégzés gyorsaságát és minőségét
illetően. A korábban nagy fizikai megterhelést okozta problémákat viszonylag gyorsan felváltották a
növekvő intenzitású munkavégzés okozta nagy szellemi megterheléssel járó problémák, amely
különösen a stressz terhelés növekvő méretében érhető tetten. A nyugdíjkorhatár emelésének
következtében változások álltak be a munkaerő életkor szerinti összetételét és a munkavégzés
jellegét illetően egyaránt. A foglalkoztatási bizonytalanság szintje nő a gyors tőkemozgás
következtében. Változtatásokat vezettek be a munkaszervezés területén, a hagyományos, viszonylag
zárt, rugalmatlan szervezeti struktúrájú, merev munkarendről egy nyitottabb, rugalmas, decentralizált,
innovatív és nyitottabb eljárásokat alkalmazó, hálózat-orientált rendszerekre történő átállás
következtében. A munkaerő tisztán kivehetően a termelő szektorból a szolgáltató szektor felé áramlik,
és míg a kis és középvállalkozások jelentősége nő, addig más vállalatok nagyobb egységekbe
tömörülnek. A munkaerő piacon egyre nagyobb az igény azokra a munkavállalókra, akik képesek
alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez és gyorsan reagálni a változásokra. A klasszikus
értelemben vett munkaviszonyok jelentősége fokozatosan csökken a Cseh Köztársaságban, míg a
változatosság és az egyén figyelembevétele a munkaviszonyok során egyre nagyobb teret hódít. Ezt
a folyamatot jelzi, hogy továbbra is jelentős számú munkahelyi egészségkárosodás történik olyan
munkahelyeken, ahol a biztonság elsősorban a munkaszervezés, valamint az alkalmazottak és
munkaadók biztonsági előírásokat betartó magatartásának függvénye.
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A Cseh Köztársaságnak a népesség fokozatos elöregedésével, a munkaerő kivándorlásával, az aktív
munkával töltött évek során a munkavállalók többszöri átképzésnek szükségességével, a
nemzetgazdaság szerkezetének folyamatos átalakításával, valamint a nemzetközi vállalatok és
kiskereskedelmi láncok tevékenységével is számolnia kell, amely folyamatoknak a munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra is hatásuk van.
1. A cseh munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer erősségei
A Cseh Köztársaság rendelkezésére áll egy alapvető jogi keret a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság problémáinak kezelésére. A Cseh Köztársaság eleget tett az EU-s tagságából eredő
kötelezettségeinek és biztosította a tanács 1989. június 12-én elfogadott 89/391/EEC számú
keretirányelvének átvételét, amely során a dolgozók egészségvédelmének és biztonságának
fejlesztését támogató intézkedéseket foganatosított és kijelölte saját kapcsolódó irányelveit
meghatározott kockázati forrásokra vonatkozóan, valamint a munkatevékenység során végzett
munkafolyamatok szempontjából. A fenti irányelvek alkalmazása a cseh törvényhozásban lehetővé
tette egy egységes keretrendszer létrehozását, amely összehangolta a dolgozók védelmét biztosító
minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények rendszerét, így támogatja az európai
gazdasági versenyt és kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik vállalkozó kivételezett elbánásban
részesüljön, amit az előírt társadalmi elvárások csökkentésével, vagy a munkakörülmények és a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság romlásával idéz elő.
Az országos egészségvédelmi és biztonsági rendszer irányításához felállítottak egy feladatát ellátni
képes intézményi struktúrát, amely lehetővé tette a terület további fejlesztését a szabályozás,
ellenőrzés, tudomány és kutatás, oktatás és figyelemfelkeltés, illetve nemzetközi együttműködés
vonatkozásában. A közigazgatás és államigazgatás tisztségviselőinek politikája és tevékenységei
egyre inkább összekapcsolódnak, hogy nagyobb hatékonysággal támogassák a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság kultúrájának kialakítását. A munkahelyi egészségvédelem és
biztonság színvonalának fejlesztésének fontos eszköze egy olyan platform létrehozása, amely
lehetőséget biztosít munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági ügyekkel kapcsolatos társadalmi
párbeszédre, akár a Kormányzati Tanácson keresztül, amely a Cseh Köztársaság kormányának
tanácsadó testülete, akár a Gazdasági és Szociális Megegyezés Bizottságán keresztül.
2. A cseh munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer gyengeségei
Az új stratégia célok megvalósításának bizonyos területein elért sikerek ellenére számos feladatot kell
még elvégezni, különösen objektív okokból kifolyólag, politikai egyetértés megvalósulásának
függvényében a törvényhozó testületekben, vagy szakértők konszenzusán létrejött megoldástervezet
alapján. Sok feladat továbbra is fontos és jelentős szerepet játszik a terület további fejlesztésében. A
társadalmi partnerek által egyik folyamatosan felmerülő téma a törvényi szabályozás egyszerűsítése.
Alkalmazásukhoz nem tudják megfelelően értelmezni a jogszabályok előírásait, valamint különösen a
jogszabályok kötelezettjei igényelnek megoldási tanácsokat, például már bevált gyakorlatok
formájában.
Az egészségvédelmi és biztonsági rendszer iránt támasztott elvárások folyamatosan hangsúlyozzák a
munkahelyi egészségügyi szolgálat intézményének felállítását (a jelenlegi üzemorvos), és egy átfogó,
mindenre kiterjedő helyreállító megoldás alkalmazását, valamint a munkavállalói balesetbiztosítás
gazdaságilag motiváló rendszerének bevezetését. A leginkább hiányzó tényező a balesetbiztosítás
intézményének kockázat-megelőzést finanszírozó funkciója, különösen kis és középvállalkozások
esetében. A helyzet a munkáltatók (kis és középvállalkozások) számára a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági rendelkezések által előírt feladatok gyakorlati alkalmazásának
szempontjából sem kielégítő. A munkavédelmi hatóságok megállapításai alapján az ellenőrzések
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harmadrészében tapasztalták a fenti hiányosságokat. A leginkább hátráltató tényező az egyéni
vállalkozók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának színvonala, különösen a sérülések
megelőzése esetében. A megelőzés területén komoly és hosszú ideje fennálló hiányosság a fiatalok
és fiatal munkavállalók nem megfelelő kockázat-megelőzési oktatása.
A munkavédelmi szervek által végrehajtott ellenőrzések során a hivatali eljárások legnagyobb
részében a javaslatok száma megtöbbszöröződött az előző évekhez képest. Az esetek 90%-ában az
ipari kapcsolatok és a munkakörülmények tekintetében tettek javaslatokat. A javaslatok kidolgozása
nagymértékben csökkenti az ellenőrző hatóságok kapacitását, amelyet megelőző ellenőrzések
végrehajtására használhatnának tevékenységük során.
III. A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika stratégiai céljai és eszközei
1. A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika stratégiai céljai
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság szerepének és helyzetének megerősítése végett és
annak érdekében, hogy tudás alapú versenyképes gazdaságot hozzunk létre és támogassuk a
fenntartható gazdasági növekedést, a Nemzeti MEB Politika meghatározó céljai a következő
időszakra vonatkozóan a következőek:


üzemi balesetekből és munkahelyi megbetegedésekből eredő nagyarányú, a társadalom
egészét érintő gazdasági veszteség megelőzése,



a munkavállalók kielégítő munkakörülményekhez való jogának biztosítása és az ehhez
kapcsolódó munkahelyi kultúra kialakítása, a dolgozók munkakapacitásának növelése,
valamint a korai nyugdíjazás megelőzése,



a versenyképesség és termelékenység támogatása, és a gazdasági teljesítmény növelése a
munkakörülmények fejlesztésével, valamint a munkaadók és munkavállalók ösztönzésével,
hogy támogassák a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást.

A Nemzeti MEB Politika fő célkitűzéseinek megvalósítása során a területre vonatkozó további EU-s
stratégiai fejlesztések irányelveivel összhangban, az Egészségügyi Világszervezet Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Globális Cselekvési Terv végrehajtása során kiemelt figyelmet fogunk
fordítani:


az egészségügyi ellenőrzések hatékonyságának növelése a megelőzés területén, különösen
a vállalati megelőző ellátás hatékonyságának növelése,



a társadalom elöregedésével és a nyugdíjkorhatár felemelésével kapcsolatos szociális és
demográfiai változások elleni küzdelem,



új foglalkoztatási trendek bevezetése, különösen egyéni vállalkozók és munkaközvetítő
ügynökségek tevékenységével kapcsolatosan, valamint a kivándorlás területén



az üzemi balesetek, munkahelyi megbetegedések, vagy egyéb fogyatékosság miatt hosszú
időre munkaképtelenné vált dolgozók rehabilitációját és reintegrációját segítő intézkedések
bevezetése,



a törvényi szabályozás előírásainak hatékonyabb betartatása a felügyeleti és vizsgálati
testületeken keresztül,



megfelelés a Nemzeti MEB Politikának és más nemzeti politikáknak a munkahelyi
megbetegedésekből eredő nagyarányú, a társadalom egészét érintő veszteség csökkentése
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érdekében, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, oktatás, közegészségügy,
foglalkoztatás és versenyképesség területén,


a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területének bevonása az iskolák és más
oktatási intézmények tanterveibe,



munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdések integrálása a vállalatirányítási
rendszerekbe, különösen kis és középvállalkozások esetében, motiválás, technikai
segítségnyújtás, gazdasági ösztönzés formájában és a dolgozói képviseletek feladatkörének
meghatározásával,



az új és a jövőben felmerülő kockázatok felismerése, valamint a területtel kapcsolatos kutatási
és fejlesztési prioritások kijelölése,



hatásos megelőző eszközök és eljárások kifejlesztésének támogatása,



lelki egészség biztosítása, különösen a stressz és erőszakos viselkedés megelőzése.

2. A nemzeti munkahelyi
betartatásának eszközei

egészségvédelmi

és

biztonsági

politika

követésének

és

2.1 Jogi háttér
A cseh munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdések alapvető jogi kereteit a Cseh
Köztársaság Alkotmánya, az Alapjogi Charta, - biztosítja a kielégítő munkakörülményeket a
munkavállalók számára - az EU-s törvényi előírások, a Cseh Köztársaságra és jogrendszerére
kötelező érvényű nemzetközi egyezmények határozzák meg.
Az EU-s törvényi előírások mellett a nemzetközi munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági elvárások
is részét képezik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeinek és az Egészségügyi
Világszervezet dokumentációinak.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági problémák megoldására irányuló különböző
megközelítések ellenére az EU-s és nemzetközi szervezetek (ILO, WHO) dokumentációi
megegyeznek a következőkben:


Tartalmazzák a nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikák elvárásait és a
problémamegoldás eszközeit,



a munkahelyi egészségvédelem és biztonság színvonaláért következetesen a munkaadót
teszik felelőssé, a dolgozók egészségének megőrzése céljából,



hangsúlyozzák a megelőzés fontosságát, különösen az elsődleges megelőzés területén, pl. a
kockázatok felismerése és megszüntetése célirányos intézkedésekkel,



hangsúlyozzák az információáramlás és a munkavállalók képzésének fontosságát, hogy
fejlesszék kockázatfelismerő- és megszüntető készségeiket,



javasolják a munkavállalók vagy képviselőik és a munkaadók nagyobb és aktív részvételét a
munkakörülmények fejlesztésében, külön figyelemmel a munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági szolgáltatások fejlesztésére,



támogatják a munkavállalók alap- és gyakorlati képzését, valamint oktatását a területre
vonatkozóan, és



előírják a dolgozók egészségi állapotának felmérését az adott munkatevékenységhez
kapcsolódóan.
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Az országos munkahelyi egészségvédelem és biztonság szabályozása megfelel a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet egyezményeinek fő irányelveivel és elvárásaival, az Európai Unió direktíváival
és az Egészségügyi Világszervezet dokumentációival. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság
jogi szabályozása a terület általában kötelező érvényű jogi szabályozások és technikai elvárások
szerint ésszerű felosztásának elvét is tartalmazza. A rendszer hasznosnak és hatásosnak bizonyult a
jogi szabályozásban foglalt elvárásokat (alapvető elvárásokat) illetően, és az Európai Unió technikai
harmonizációra irányuló „új megközelítésének” egyik legfontosabb szempontja.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság jelenlegi jogi szabályozása a Cseh Köztársaságban
több mint 80 rendelkezést tartalmaz, különösen a következőkre vonatkozóan:


a munka törvényköve



a munkahelyi egészségvédelem és biztonság további elvárásai



közegészségügy



munkavédelem



a termékekkel szembeni technikai elvárások



általános termékbiztonság



súlyos balesetek megelőzése.

2.2 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatásának gazdasági eszközei
Az EU-s stratégia prioritásainak megfelelően és a Nemzeti MEB Politika céljainak megvalósításáért
biztosítani kell a gazdaság élénkítéséhez szükséges megfelelő forrásokat és eszközöket a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság színvonalának fejlesztése érdekében, különösen vállalati szinten,
továbbá biztosítani kell a megelőzés és rehabilitáció területén érintettek és tevékenységek
támogatásának eszközeit is. A Cseh Köztársaságban a rendelkezésre álló gazdasági eszközök nem
megfelelő mértékben motiválják a munkaadókat annak érdekében, hogy növeljék a munkavállalók
munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának színvonalát.
Az elérendő cél, hogy nemcsak az állam, pl. balesetbiztosítás lehetőségével, hanem a kereskedelmi
biztosítási vállalatok és más szervezetek is kezdjenek el gazdasági eszközöket és gazdasági
élénkítőket használni a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, amely növelné a
munkaadók motiváltságát a munkahelyi egészségvédelem és biztonság színvonalának növelésére
irányulóan, elsősorban a kis és középvállalkozások esetében.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatásának egyik fontos, gazdaságilag motiváló
eszköze, amely nem teljes egészében került bevezetésre a Cseh Köztársaságban, a munkavállalók
balesetbiztosításának rendszere. Amellett, hogy a munkaadók számára fontos motiváló eszköz
(bónusz/extra prémium), lehetővé teszi a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén az
országos megelőzési tevékenységekhez, és munkával kapcsolatos egészségkárosodást szenvedett
személyek rehabilitációjához szükséges pénzügyi források létrehozását. Ez a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság rendszerének egyik tartóoszlopa, amelynek nagy szerepe van a
megelőzési tevékenységek fejlesztésében a kis és mikro vállalkozásokban, valamint hogy
együttműködve velük nagyobb mértékben bevonják azokat a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság fejlesztésébe a munkahelyeken.
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2.3 Az előírásoknak való megfelelés és megfeleltetés támogatásának intézményes eszközei
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság előírásainak való megfelelést és megfeleltetést hosszú
évek tapasztalatán alapuló ellenőrző rendszeren és felügyeleti szerveken keresztül támogatjuk.
Különösen a következő hatóságok munkáját érinti:


Országos Munkavédelmi Hatóság és regionális munkaügyi felügyelő hatóságok (a
munkavédelemről szóló, módosított 251/2005. számú törvény)



Közegészségügyi hatóságok (a közegészségügyről szóló, módosított 258/2000. számú
törvény)



Cseh Bányászati Hatóság és a regionális bányászati hatóságok (a bányászati
tevékenységekről, robbanóanyagokról és a nemzeti bányahivatalról szóló, módosított
61/1988. számú törvény)



Nukleáris Biztonság Állami Közigazgatási Hivatala (a nukleáris energia és az ionizációs
sugárzás békés célokra történő felhasználásáról szóló, módosított 18/1997. számú törvény)



Nemzeti tűzbiztonsági hatóságok (a tűzvédelemről szóló, módosított 133/1985. számú
törvény)

A felügyeleti szervek ellenőrzési tevékenységei átfedik egymás területeit, mind a biztonsági és
fegyveres erők munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának, mind a fokozottan baleset- és
életveszélyes technikai felszerelések biztonságának, valamint az üzemi balesetek megelőzésének
vonatkozásában. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén nem csak a közigazgatási
szervek tevékenykednek, hanem a munka törvénykönyvének 322. szakaszában foglaltak szerint
jogosult szakszervezeti testületek is, amelyek feladata az egyes munkavállalók ellenőrzése a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében.
A felügyeleti és ellenőrzési tevékenységek jobb koordinálását támogató eszközök egyike: a közös,
intézmények közötti egyezmények létrejötte az ellenőrző hatóságok együttműködésével, valamint a
„Közös munkaügyi ellenőrzési szabályzat a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra
vonatkozóan” (Vezető Munkaügyi Felügyelők Bizottságának dokumentuma – SLIC) c. dokumentum
iránymutatásai alkalmazásának összehangolása.
2.4 Információs és a figyelemfelkeltést szolgáló eszközök
Az információs és tanácsadó szolgáltatásokhoz a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
információs központok (Kapcsolattartó Pontok) hálózatán és nemzeti interfészén, a nemzeti
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági ágazati portálon, amely egy átfogó információszolgáltató,
valamint az érintett minisztériumok különálló, a területre vonatkozó információs honlapjain keresztül
biztosított a hozzáférés. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági ágazati portált leginkább
vállalati eljárások során használják. Lehetővé teszi a tapasztalatok cseréjét a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági szakemberek között, valamint kiegészítő munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági információk forrása szakértők és munkaadók számára a kis és
középvállalkozásokban.
Az Európai Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Ügynökség által irányított információs
központok európai hálózata nemzeti interfészén keresztül, kommunikációs eszközök széles
választékát kínálja, mint például anyagok közzététele munkavállalók és munkaadók számára egyaránt
(nyomtatott vagy online formában). Közös európai kampányokat is szervez, amelyek célja a
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munkahelyi egészségvédelem és biztonság színvonalának növelése, valamint vetélkedőt szervez a
legjobb európai kockázat-megelőző vállalati projektek között. A nemzeti kampányok lehetőséget
biztosítanak továbbá a munkaadók aktív részvételére is a Jó Gyakorlat versenyekben.
A figyelemfelkeltést szolgáló eszközök közé tartoznak más, jól kidolgozott és bevált tevékenységek,
mint például az „Egészségbarát Vállalkozás”, a „Biztonságos Vállalkozás” és az „Arany Permon”,
amelyek középpontjában a biztonságos és egészséges munkakörnyezet és munkafeltételek
szisztematikus biztosítása áll, valamint a munkaadók részvételének támogatása a munkavállalók
egészségi állapotának javításában, beleértve annak elismerését, hogy az étkezdei ételek fontosak a
megfelelő munkahelyi étkezési szokások szempontjából.
IV. A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika fő prioritásai és céljai
1. Foglalkozási kockázatok megelőzése
1. számú prioritás
A munkával kapcsolatos egészségkárosodásokból és anyagi károkból eredő szociális és gazdasági
veszteségek megelőzése a megelőző intézkedések következetes alkalmazásával a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területén.
A hatékony megelőzés legfontosabb előfeltétele az érintettek maximális bevonása a
munkafolyamatba. Az állam szabályozó és végrehajtó szerepe, a munkaadók, egyéni vállalkozók és
munkavállalók motiválása és gazdasági ösztönzése mind kritikus tényezők. További fontos
előfeltételek: a munkahelyi egészségvédelem és biztonság valamennyi területén dolgozó szakmai
színvonala, valamint a megelőző intézkedések támogatásához szükséges pénzügyi források megléte.
A foglalkozási kockázatok megelőzésének egyik nagy előnye a kutatási és fejlesztési tevékenységek
során megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása, különösen az ergonómia, stressz- és erőszakmegelőzés, és az új technológiák területén.
1.1 Foglalkozási kockázatok felismerése, értékelése és irányítása
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén a megelőzés legalapvetőbb eszköze a már
létező és újonnan felmerülő kockázatok felismerése, értékelése és következetes, szisztematikus
irányítása. A megelőzés átfogó fejlesztésének érdekében nagy szükség van a munkaadók, egyéni
vállalkozók és munkavállalók bátorítására, különösen gazdasági ösztönző eszközökkel. A legfőbb
tényezők a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdéseinek bevonása a vállalatirányítási
rendszerekbe, különösen a kis és középvállalkozásokban, a munkavállalók képviselőinek bevonása a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság problémáinak megoldásába, technikai segítségnyújtása
és hozzáférés biztosítása az információkhoz az érintettek számára, valamint a szakmai konzultációs
oktatás.
Célkitűzés 1.1
A megelőzés színvonalának fejlesztése a foglalkozási kockázatok területén, azok korai és megfelelő
felismerésével, értékelésével és irányításával:


a munkaadók és munkavállalók gazdasági ösztönző eszközökkel történő motiválásával,
különösen megelőző eszközök alkalmazásával a balesetbiztosítási rendszerben,
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technikai segítségnyújtás biztosítása, különösen a kis és középvállalkozások számára
(hozzáférés biztosítása a technikai követelményekhez, a munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági kézikönyvek és jó gyakorlatok útmutatóinak publikálása),



információ-hozzáférés, szakmai konzultáció és oktatás biztosítása a munkaadók,
munkavállalók és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén érintetek számára.

1.2 Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
A foglalkozási egészségügyi szolgálatok (a jelenlegi vállalati megelőző ellátás) tevékenységük során
azt vizsgálják, hogy a munkavégzés, a munkakörnyezet és a munkakörülmények milyen hatással
vannak a dolgozók egészségre. Figyelmet fordítanak munkavégzés során keletkezett vagy
súlyosabbá vált megbetegedések megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és értékelésére,
valamint a munkakörülmények felügyeletére is, hogy azok egészségügyi szempontból elfogadhatóak
legyenek. Az üzemorvos a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területének specialistája,
akinek végzettsége a klinikai gyógyászati ismeretekre és a munkával kapcsolatos kockázatok
értékelésére épül. Feladatuk a munkaképesség megítélése, részt vesznek a kockázatok
értékelésében, védelmi és megelőzési szolgáltatások létrehozásában, valamint a konzultációs és
tanácsadó tevékenységekben.
A dolgozók egészségi állapotának felügyeletét az egészségügyi és biztonsági kockázatok
vonatkozásában és az ahhoz kapcsolódó elvárásokat a 89/391/EEC számú tanácsi irányelvben
határozták meg, a dolgozók munkahelyi egészségének és biztonságának fejlesztését támogató
intézkedések bevezetése kapcsán. Foglalkozási egészségügyi szolgálatok széles körét határozták
meg különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 161. számú egyezményében, amelyet a Cseh
Köztársaság is ratifikált, és a Külügyminisztérium 145/1988. számú rendeletében emelkedet jogerőre.
A foglalkozási egészségügyi szolgálat segíti a munkavállalók munkaképességének megőrzését és
fejlesztését is, az egészségi állapot javítását célzó irányelvek alkalmazásának hangsúlyozásával. A
fenti célkitűzések végrehajtása segíti a munkavállalók egészségi állapotának stabilizálását, így a
gyakran indokolatlanul keletkezett munkával kapcsolatos egészségkárosodások kezeléséhez
szükséges költségek csökkentését is. A Cseh Köztársaság egészét tekintve, a dolgozó népességen
belül a munkavállalók mindössze 30-40 %-a részesül foglalkozási egészségügyi ellátásban. A legfőbb
probléma a biztosított szolgáltatások korlátozott alkalmazási területe és színvonala.
Célkitűzés 1.2
Magas színvonalú foglalkozási egészségügyi ellátás biztosítása. E célkitűzés megvalósítása
érdekében szükséges:


azon törvényi rendelkezések gyors kidolgozása és bevezetése, amelyek meghatározzák
ezeket a szolgáltatásokat és növelik a foglalkozási egészségügyi szolgáltatások által lefedett
területek nagyságát,



megfelelően képzett szolgáltatásnyújtók biztosítása, és minőségellenőrzés bevezetése a
biztosított szolgáltatásokat illetően,



a munkaadók által fenntartott foglalkozási egészségügyi szolgáltatások rendszerének
bevezetése, a jelenlegi, társadalombiztosítás által finanszírozott rendszer helyett,



megelőző orvosi szolgáltatások finanszírozása tanulók számára a szakmai felkészítés során.
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1.3 Több területet érintő kockázat-megelőző szolgáltatások
A több területet érintő kockázat-megelőző szolgáltatások célja olyan szolgáltatások biztosítása,
amelyek a megelőző szakmai tevékenységek széles körét biztosítják a kockázat-megelőzés területén
jól képzett szakértők és üzemorvosok, valamint más specialisták, pl. ergonómusok által.
A munkakörnyezet, munkafeltételek és mindenekelőtt az új technológiák a munkavállalók munkahelyi
biztonságára és egészségi állapotára gyakorolt hatásaira vonatkozó ismeretek bővítésével
meghatározott kockázatok új területei válnak felismerhetővé.
Célkitűzés 1.3
Magas színvonalú, több területet érintő munkahelyi kockázat-megelőző szolgáltatások biztosítása a
következők által:


országos minősítési szabványok kidolgozása valamennyi minősítés esetében,



az akkreditáció és minősítés szintjének és minőségének folyamatos ellenőrzése a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területén,



a biztosított szolgáltatások rendszerének és minőségellenőrzésének bevezetése.

2. Meghatározott csoportok védelme
2. számú prioritás
Nagyobb figyelem fordítása a népesség meghatározott csoportjaira, akik munkavégzés során
kockázatoknak vannak kitéve, és azok felkészítése a kockázatokra, ideértve a kiskorúakat,
fogyatékkal élőket, időskorú munkavállalókat, a kiközvetített és külföldi munkavállalókat.

2.1 Veszélyes munkák
Veszélyes munkát, a közegészségügyről szóló, módosított 258/2000. számú törvény 39.
bekezdésének meghatározása alapján jelenleg több mint 439000 ember végez, köztük 30%-ban nők.
Megközelítőleg 21000 ember végez négyes kategóriájú, nagy kockázatú munkát, amely során
leggyakrabban rákkeltő pornak és/vagy vibrációnak vannak kitéve. Más kockázati kategóriákban a
következő veszélyforrásoknak vannak kitéve a dolgozók: nagy zajterhelés (közel 262000 dolgozó),
nagy mozgásszervi terhelés (mintegy 70000 dolgozó), por (70000 dolgozó) és vibráció (több mint
7000 dolgozó).
Mindazonáltal, az egészségre gyakorolt hatásuk alapján a veszélyes munka kategóriájába sorolt
munkakörök száma nem vág egybe a bejelentett munkahelyi megbetegedések számával, amelynek
oka főként a vonatkozó tényezők jellege, valamint a kockázatnak kitett személy egészségének
védelmi szintje, és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei. Erre példa a zajterhelésnek kitett
személyek nagy száma és a zaj miatti kisszámú, munkahelyi megbetegedésként bejelentett
halláskárosodás közötti eltérés, amelynek oka valószínűsíthetően a megelőző és védelmi
intézkedések nagy hatékonysága, beleértve a dolgozók orvosi vizsgálatait. Ezzel szemben
folyamatosan problémát okoz a felső végtagok kisebb izomcsoportjainak nagy megterhelése, amely
gyakran elkerüli a munkaadók és a foglalkozási egészségügyi szolgálat orvosainak figyelmét.
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Célkitűzés 2.1
A veszélyes munkák és a veszélyes munkát végző dolgozók számának csökkentése.
E célkitűzés a munkaadók törvény által előírt kötelezettségéből ered, amely az egészséget
veszélyeztető fő munkahelyi tényezők megfigyelésére és értékelésére vonatkozik, illetve előírja a
szükséges intézkedések végrehajtását a kockázatok megszüntetése vagy minimalizálása érdekében,
valamint a korábban veszélyes munkaként kategorizált munkák alacsonyabb kategóriába sorolásához
szükséges feltételek megteremtését.
Cél, hogy az ellenőrzések lehetőleg a veszélyes munkákra koncentrálódjanak, amelyek a munkahelyi
megbetegedések leggyakoribb okai.
2.2 Gyermek-, diák- és kiskorú munkavállalók
A gyermekek, valamint az iskolák és oktatási intézmények diákjainak biztonságának és
egészségvédelmének érdekében az elméleti és gyakorlati oktatás során, szükséges a jogi
szabályozás teljes kidolgozása, amelyek pontosan meghatározzák a közérdek védelmének elvárásait
ezen a területen, illetve célzott megelőző tevékenység folytatása a népesség e meghatározott
csoportjában, a jogi szabályozás következetes betartásával és a feladatok végrehajtásának
ellenőrzésével, a veszély lehetőségének megelőzése érdekében.
A dolgozók új generációjának egészségvédelme érdekében még a pályaválasztás előtt szükséges a
tanulók egészségi állapotának szakszerű felmérése, mintegy felkészülve a jövőbeli munkavállalásra,
különös tekintettel a lehetséges munkahelyi kockázatokra.
A tanulók és gyermekek majdani szakmájuk elsajátítását célzó gyakorlati képzése során szükséges a
jogi szabályozás teljes betartása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, és a tanulók
egészségi állapotának folyamatos megfigyelése, beleértve valamennyi munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági megelőzési intézkedés végrehajtását.
A tanulók és kiskorú munkavállalók kötelező egészségügyi ellátásának biztosítása a terület
valamennyi érintettjének (család, iskolák, munkaadók, valamint nemcsak a klinikai gyógyászat terén,
hanem az adott munkahely munkakörülményei terén és a munkavállalók felé támasztott azon
elvárásokat illetően is jártas orvosok, amelyeknek a tanulók meg kell, hogy feleljenek tanulmányaik
befejezését követően, beleértve a tanulók egészségi állapotára vonatkozó információkat) szoros
együttműködését igényli.
Célkitűzés 2.2
Megfelelő megelőző orvosi szolgáltatás biztosítása a tanulók számára gyakorlati képzésük során,
valamint az egészségvédelem és biztonság biztosítása elméleti és gyakorlati foglalkozásokon,
valamint a kiskorú munkavállalók számára a munkahelyeken. E célkitűzés megvalósítása érdekében
szükséges:


Jogi szabályozás létrehozása a megelőző orvosi szolgáltatás biztosítása érdekében a tanulók
számára gyakorlati szakmai képzésük során,



Az iskolák és oktatási intézmények pontos kötelezettségeinek kijelölése a munkahelyi
egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogi szabályozás kidolgozása során,



A gyermekek és tanulók sérüléseinek nyilvántartását és dokumentációját illető elvárások
harmonizációja, azok jelentése és a sérülési nyilvántartások bemutatása, az iskola vagy
oktatási intézmény típusától függetlenül.
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2.3 Időskorú munkavállalók
A demográfiai fejlődéssel összefüggésben, a nyugdíjkorhatár felemelésével és a munkavállalók
későbbi nyugdíjazásával kapcsolatban szükséges nagyobb figyelmet fordítani az időskorú
munkavállalók számára optimális munkakörülmények biztosítására. A munkakörülmények
meghatározása és a munkahelyek megtervezése során szükséges az alapvető ergonómiai szabályok
alkalmazása, amely lehetővé teszi a munkavállalók biztonságos és magas színvonalú
munkavégzését.
Célkitűzés 2.3
Az emberi erőforrás fejlesztéséhez szükséges a munkavállalóként töltött idő meghosszabbítását és az
időskorúak foglalkoztatását támogató intézkedések bevezetése, különösen a következők által:


a munkavállalók egészségének megelőző megőrzése a munkahelyen, egész aktív munkával
töltött életük során,



fontos ergonómiai szabályok alkalmazása munkahelyek tervezésekor, munkaszervezés és a
munkahelyek időskorú munkavállalók egyedi igényeinek megfelelő átalakítása során,



munkaadók motiválása az időskorúak foglalkoztatásához megfelelő munkakörök és
munkakörülmények kialakítására,



a feltételek biztosítása (pl. olyan ügynökségek felállításának támogatása, amelyek specialista
tanácsadókat biztosítanak a vállalati szektor számára) az időskorú munkavállalók
szakértelmének, valamint az iparban és szolgáltatóiparban eltöltött évek során megszerzett
tapasztalatuknak hatékony felhasználására.

2.4 Fogyatékkal élők
A fogyatékkal élő állampolgárok támogatását és integrációját célzó nemzeti tervvel összhangban, a
fogyatékkal élők munkavégzésbe történő integrálásának optimális feltételinek kialakítását biztosító
rendelkezések bevezetése, tanácsadással, átképzéssel, közhasznú munkák létrehozásával, védett
műhelyek támogatásával, valamint főként munkahelyek különböző fogyatékkal élők számára praktikus
ergonómiai szempontok szerint történő megtervezésével. E cél megvalósítása érdekében
nagymértékben szükséges a munkaadók és munkavállalók hathatós motiválása.
Célkitűzés 2.4
Munkaadók motiválása új munkahelyek létrehozására és kényelmes munkakörülmények kialakítására,
valamint munkahelyek átalakítására, hogy lehetővé váljon a fogyatékkal élők integrációja és egyenlő
alkalmazása a munkaerőpiacon, a következők által:


gazdasági ösztönzők a hatályban lévő jogi szabályozásnak megfelelően és



az Európai Szociális Alap által a területen kínált lehetőségek finanszírozása.
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2.5 Kiközvetített és külföldi munkavállalók
A kiközvetített és külföldi munkavállalók alkalmazása egyre fontosabbá válik a Cseh Köztársaságban.
Az időszakos alkalmazás elve szerint a szakmai felkészítés és az egészségügyi alkalmasság gyakran
elhanyagolt problémája összefüggésben van a munkavégzés során felmerülő kockázatokkal.
Megállapították, hogy a munkavállalók e meghatározott csoportjai a statisztikák szerint kétszer annyi
üzemi balesetet szenvednek el a munkavégzés első hónapjaiban, mint más munkavállalók. Az
egyenlő munkafeltételek biztosítása a kiközvetített munkavállalók számára szintén fontos tennivaló, a
hagyományos munkavállalókkal összehasonlítva.
Célkitűzés 2.5
Biztonságos és egészséges munka biztosításához a kiközvetített és külföldi munkavállalók részére
szükséges:


az egészségi állapot pontos felmérése, tekintettel a munkavégzés során felmerülő
kockázatokra, valamint korábbi betegségeikre és munkahelyeikre,



ezen munkavállalók megismertetése a munkahelyi egészségvédelem és biztonság jogi és
egyéb rendelkezéseivel, munkavégzésükre vonatkozóan,



minden vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági információ biztosítása az
érintett személyek számára érthető nyelven.

3. A munkával kapcsolatos egészségkárosodásokból következő károk csökkentése, vagy teljes
megszűntetése
3. számú prioritás
Teljes rehabilitáció útján, korai integráció biztosítása üzemi balesetet vagy munkahelyi megbetegedést
követően, amely visszavezet a munka világába és a társadalmi életbe.
A munkával kapcsolatos egészségkárosodások okozta szociális és gazdasági következmények
csökkentése érdekében szükséges az érintett személyek korai és teljes rehabilitációjának biztosítása
a kezelés, társadalmi integráció és munka területein.
E cél megvalósítása érdekében szükséges különösen a foglalkoztatási törvény és a szociális
szolgáltatás törvényi előírásainak alkalmazása, illetve a fogyatékkal élők rehabilitációját célzó új jogi
szabályozás gyors kialakítása és azok alkalmazása a sérülést követő rehabilitáció során, a
munkavállalók balesetbiztosítási rendszerének eszközeként, más fejlett országokhoz hasonlóan és az
EU MEB Stratégiájában meghatározott prioritásoknak megfelelően.
Célkitűzés 3
Fokozott figyelem fordítása az üzemi baleset és munkahelyi megbetegedés utáni rehabilitációra a
következők által:


a szükséges tanácsadás korai biztosítása a munkába való visszailleszkedés elősegítésének
céljából



az üzemi balesetek és munkahelyi megbetegedések okozta egészségkárosodások hatásainak
mérséklése, az érintett személyek és családjaik közvetlen szociális és gazdasági
támogatásának formájában,



a sérülést követő rehabilitáció és a terület folyamatos és szükséges mértékű finanszírozása a
munkavállalók balesetbiztosítási rendszerének használatával.
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4. Oktatás és képzés
4. számú prioritás
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság bevonása az oktatásba és a tantervbe, illetve a
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági oktatás színvonalának fejlesztése a szakmai képzés, a
vállalati szintű oktatás és szakértők oktatása során.
A kutatási eredmények és tapasztalatok bevonása mellett a munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági rendszerbe és politikába fontos, hogy egyszerre állítsuk össze és ellenőrizzük a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság oktatásának és képzési rendszerének anyagát, annak
érdekében, hogy iránymutatást biztosítsunk a munkahelyi egészségvédelem és biztonságoktatás és
képzés beillesztésének az élethossziglani tanulás rendszerébe, valamint használható módszereket és
eszközöket javasoljunk a kockázatmegelőző oktatás és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
oktatásának támogatására az iskola- és oktatási rendszer minden szintjén. A munkahelyi
egészségvédelem és biztonság oktatása és képzése lehetőséget biztosít a területhez kapcsolódó
szaktudás, képességek és készségek szisztematikus elsajátítására és fejlesztésére, valamint a kívánt
hozzáállás és viselkedés kialakítására a munkaadók, munkavállalók és egyéni vállalkozók körében a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság feladatait illetően, ideértve a munkakörnyezetet és a
műszaki berendezések biztonságos használatát, valamint a munkakörülmények optimalizálást.
4.1 Gyermekek és diákok oktatása és képzése
Az általános iskoláknak fontos szerepük van a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
oktatásában, mivel a kockázat-elkerülési magatartás kialakítását már kisgyermekkorban megkezdik.
Az alapfokú oktatás során elsajátítják az egészségvédelem fontosságát és a baleset megelőzés
szabályait.
Célkitűzés 4.1
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság alapjainak bevonása a gyermekek és tanulók
oktatásába/tantervébe az iskolákban és oktatási intézményekben, életkoruknak és az iskola
jellegének megfelelően az eddigi kutatási eredmények felhasználásával.
4.2 Alkalmazottak és önálló vállalkozók munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági képzése
A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági oktatásának célja, amely a munka
törvénykönyvének előírásai szerint a munkaadó feladata, hogy információkat biztosítson a munkahelyi
kockázatokról és azokról az eljárásokról, amelyekkel megszüntethetőek vagy elfogadható szintre
csökkenthetőek a kockázatok, illetve hogy megfelelő szokásokat alakítson ki a munkavállalókban,
amelyek segítségével biztonságosan, életveszélyt nem okozva végezheti munkájukat. A munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági oktatás külön területe az egyéni vállalkozók oktatása, amely
tevékenységet az egyéni vállalkozók gyakran elhanyagolják. Ebből is látható, hogy nem rendelkeznek
a kockázatok felméréséhez szükséges megfelelő ismeretekkel, amely következtében nagyobb a
súlyos üzemi balesetek száma azokban a tevékenységi körökben, amelyek nagyobb mértékben
egészségkárosítóak és életveszélyesek.
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Célkitűzés 4.2
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági oktatás meghatározott feladatain belül a fő szempont:


az oktatás tartalmának a színvonala, a munkahelyi kockázatok és konkrét esetekben történő
megelőzésük hangsúlyozásával,



a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági ismeretek bővítése az egyéni vállalkozók
körében.

4.3 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakemberek képzése
A kockázat-megelőzés területén képzett szakemberek megfelelő színvonalú munkavégzése, ideértve
a több területet érintő szolgáltatásokat élethosszig tartó képzést igényel, tevékenységi körüknek
megfelelően.
Célkitűzés 4.3
A szakértők magas színvonalú gyakorlati oktatásának biztosítása annak érdekében, hogy:


a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakértők számára szükséges ismeretek és
készségek alapvető követelményeinek folytatólagos kidolgozása, beleértve a foglalkozási
egészségügyi szolgáltatásokat,



a munkaadók, szakszervezetek és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakértők
együttműködésének támogatása, a kezdők oktatásának tartalmi és módszertani
követelményeinek meghatározásához szükséges képzési és értékelési elvárások kidolgozása
érdekében,



az élethossziglani tanulás alapjainak lefektetése a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság, valamint a foglalkozási egészségügyi szolgáltatások területén.

5. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások
5. számú prioritás
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén a kutatás fókuszálása a létező, új és
potenciális kockázatokra, a kutatási és fejlesztési tevékenységek során megszerzett ismeretek
gyakorlati alkalmazására, a terület finanszírozásához szükséges források biztosítására irányul.
Az EU stratégiájának megfelelően, figyelmet kell fordítani a kutatási és fejlesztési tevékenységekre,
különösen a pszichoszociális kockázatok, mozgásszervi megbetegedések, és a veszélyes vegyi
anyagok megjelenését megelőzendő, beleértve az öröklődést károsan befolyásoló anyagokat, a
nanotechnológiákkal kapcsolatos kockázatokat. Ugyancsak figyelmet kell fordítani a munkaszervezés
új formáira, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás vállalati szintű hátrányaira, a
sérülést/megbetegedést követő reintegráció kérdéseire, és a nemi egyenlőség szempontjaira. Külön
figyelmet kell fordítani a szociális és demográfiai változások kezelésének kérdéseire (a népesség
elöregedése, a nyugdíjkorhatár felemelése).
Annak érdekében, hogy e területen megfeleljünk az EU-s stratégiának, a Kormányzati Tanács 2007
decemberében elfogadta a Kutatás és Fejlesztés Prioritásainak Középtávú Kilátásai a Munkahelyi
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Egészségvédelem és Biztonság Területén (2008-2010) c. dokumentumot, amely felhasználáshoz és
gyakorlati alkalmazásához szükséges anyagi forrásokat biztosítani kell.
Célkitűzés 5
A kutatási és fejlesztési tevékenységek biztosítása érdekében a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság területén a munkapiac változásainak, az új és potenciális kockázatok, valamint a
demográfiai folyamatok figyelembe vételével szükséges:


a megfelelő feltételek biztosítása a Kutatás és Fejlesztés Prioritásainak Középtávú Kilátásai a
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Területén c. dokumentum felhasználásához a
2008-2010-es időszakra vonatkozóan, beleértve a megállapításaik gyakorlati alkalmazását,



a finanszírozáshoz szükséges anyagi források igénylése az Európai Szociális Alaptól és más
EU-s alapoktól,



lehetőségek keresése, hogy a kutatási és fejlesztési tevékenységeket a munkavállalók
balesetbiztosítási rendszeréből finanszírozzák,



átlátható környezet létrehozása az üzleti szféra nagyobb bevonásával a támogatandó
projektek kiválasztásába és finanszírozásába, valamint a kutatási eredmények gyakorlati
felhasználásába.

6. Információ- és tanácsadás
6. számú prioritás
Könnyű hozzáférés biztosítása a magas színvonalú szakértői tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság területének minden érintettje számára.

6.1 Teljes információszolgáltatás
Egy, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság minden területét lefedő információs rendszer
létrehozásának támogatása, amely információkat biztosít a munkahelyi biztonsággal,
egészségvédelemmel, súlyos balesetek megelőzésével, tűzmegelőzéssel és a környezetvédelemmel
kapcsolatban minden érintett számára, lehetővé téve az információk hatékony felhasználását a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság színvonalának fejlesztése, valamint a környezet védelme
érdekében, külön figyelemmel a meghatározott korosztályokra.
Célkitűzés 6.1
Távoli hozzáférés biztosításának lehetőségével teljes információszolgáltatás biztosítása, amely
tartalmazza:


a jelenlegi jogi és speciális technikai információkat a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság területén,



az EU-s és országos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiákra vonatkozó
információkat



a kutatási és fejlesztési eredmények összefoglalóit, új kiadványokat a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területén,



a munkahelyi egészségvédelem és biztonság oktatási és képzési projektjeivel és
programjaival kapcsolatos információkat (BOZP – cseh MEB).
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6.2 Információ és tanácsadás biztosítása kis- és középvállalkozások számára
Az információterjesztés eszközeinek hatékony alkalmazása, különösen a munkaadók és
munkavállalók között, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területével kapcsolatos
figyelemfelkeltés és információszolgáltatás érdekében, valamint pozitív hozzáállás kialakítása és
fenntartása a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban, amely növeli a
munkaadók, egyéni vállalkozók és munkavállalók hajlandóságát a jogszabályok betartására. Az
információs és tanácsadó szolgáltatások bővítik a jó gyakorlatokkal kapcsolatos ismereteket a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, valamint segítik a munkakörülmények és a
munkavégzés biztonsági és egészségvédelmi színvonalának optimalizálására irányuló folyamatokat.
Célkitűzés 6.2
Információszolgáltatás biztosítása különös tekintettel a kis és középvállalkozások, valamint egyéni
vállalkozók számára, annak érdekében, hogy létrehozzunk számukra egy kockázat-megelőzési
tudásbázist, amely tartalmazza:


A kockázatok felmérésének
területeire vonatkozóan,



A jó gyakorlatokkal kapcsolatos útmutatókat, oktatási és tanácsadó anyagokat,



Az EU által finanszírozott projektekkel kapcsolatos útmutatásokat és információkat.

módszertanát,

gazdasági

tevékenységek

meghatározott

7. Figyelemfelkeltés és népszerűsítés
7. számú prioritás
Figyelemfelkeltő és népszerűsítő rendszer kialakítása és támogatása a tudatosság, valamint a teljes
munkahelyi egészségvédelem és biztonság színvonalának fejlesztése érdekében, minden szinten.
A megelőzés területén elérendő pozitív változások fontos eszközei a célirányosan európai és
országos információs kampányok során végzet figyelemfelkeltő és a népszerűsítő tevékenységek.
Céljuk az információk cseréje a munkahelyi kockázatok meghatározott területén és a jó gyakorlatokkal
kapcsolatosan, valamint a kockázatok felismerésének és egészségkárosító hatásainak
megszüntetésére vagy csökkentésére vonatkozóan.
Célkitűzés 7.1
Országos és regionális kampányok folytatása az üzemi balesetek, munkahelyi megbetegedések és
munkával kapcsolatos megbetegedések megelőzése érdekben, különös tekintettel az új kockázatok
megelőzésére és a munkakörülmények fejlesztésére, a potenciális kockázatokkal kapcsolatos
figyelemfelkeltésre, valamint a munkavállalók, férfiak, nők és időskorúak munkahelyi jóllétét szolgáló
feltételek kialakítására.
A figyelemfelkeltő tevékenységekre vonatkozóan hagyományos módszereket használnak a
munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerek és az alkalmazottak egészségügyi
ellátásának irányításának bevezetésére a vállalatokban. Ezek a programok főként megelőző jellegűek,
és sikeres alkalmazásukat segítik a munkafelügyeleti hatóságok, közegészség védelmi hatóságok és
a felsőbb bányafelügyeleti hatóságok.
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Célkitűzés 7.2
A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerek bevezetésének támogatása a
vállalatokban a már létező, bevált eljárások és módszerek segítségével is történik, mint például a
„Biztonságos Vállalkozás”, „Egészségbarát Vállalkozás”, és az „Arany Permon”, amelyek elvárásai
leginkább a megelőzésre és a vállalatok nagyobb szociális felelősségvállalását célzó programok
összehangolásának támogatására irányulnak.
8. Az országos ellenőrző hatóságok tevékenysége
8. számú prioritás
Az ellenőrző és állami felügyeleti testületek tevékenységeinek kiterjesztése és korszerűsítése képzett
szakértők bevonásával, a módszerek integrálásával és az eljárások egyszerűsítésével valamennyi, a
munkavállalók munkahelyi védelmében érintett területen.

8.1 Az ellenőrző hatóságok együttműködése
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén folytatott ellenőrzési tevékenységek fő célja
azon feladatok meghatározása, támogatása és betartatása, amelyek által olyan munkakörnyezetet
lehet kialakítani, amely biztonságos és egészséges munkavégzést, valamint egyenlő lehetőségeket
biztosít minden résztvevő számára, ezáltal csökkenti a munkavállalókkal vagy képviselőikkel
szembeni különféle diszkriminációt. Amennyiben az ellenőrző hatóságok célja valóban az üzleti- és
munkahelyi kultúra átalakítása, akkor a megelőzési célú ellenőrzések mellett információs és
tanácsadási tevékenységeket is folytatniuk kell, illetve lobbi tevékenységeket is annak érdekében,
hogy a munkaadók, munkavállalók és képviselőik végrehajtsák feladataikat.
Az ellenőrző és állami felügyeleti testületek ellenőrző tevékenységeinek alapját a tervezett, mindenre
kiterjedő megelőző ellenőrzések képezik, amelyeket objektív információk értékelése alapján
készítenek elő, vagy az új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendelkezések gyakorlati
alkalmazásának céljából alkalmazzák. E tervezett megelőző ellenőrzések általában hatással vannak
az ellenőrzött személyek viselkedésére, és elfogulatlanabb képet biztosítanak a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági állapotokról, valamint a megfelelő gazdasági tevékenységi terület és a
meglévő munkavégzéssel kapcsolatos kockázat-megelőzési színvonal fejlesztési lehetőségeiről.
Célkitűzés 8.1
A Nemzeti MEB Politika új irányvonalba terelése, hogy ellenőrző tevékenységeik során támogassuk a
jobb együttműködést a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén aktív közigazgatási
szervek között, az ellenőrzési programok kölcsönös segítését, ezáltal növelve tevékenységeik
hatékonyságát, az ellenőrző és felügyelő hatóságok szakértőinek folyamatos képzésének és
tapasztalatcseréjének hangsúlyozását, nemzetközi alapon egyaránt.
8.2 Munkafelügyeleti hatóságok
Az ellenőrző tevékenységek fontos prioritása, hogy megelőző és ellenőrző tevékenységekkel
hozzájáruljanak az üzemi balesetek előfordulási arányának csökkentéséhez, különös tekintettel a
súlyos üzemi balesetekre. A balesetek következményeinek enyhítését célzó költségcsökkentő
tevékenységek leghatékonyabb módja mindenekelőtt a megelőzés. Ezen eljárás során a proaktív
(megelőző) ellenőrzések alkalmazása javasolt a visszamenőleges jellegű ellenőrzések helyett. Az
ellenőrzött személyek számát és összetételét figyelembe véve, nagyobb számú célcsoport
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ellenőrzéséhez
alkalmazása.

szükséges

a

modernizált

és

jobb

hatékonyságú

ellenőrző

tevékenységek

Célkitűzés 8.2
Hatásosabb és mennyiségileg megfelelő ellenőrző tevékenységekkel az üzemi balesetek előfordulási
arányának csökkentése.
8.3 Munkahelyi egészségvédelmi hatóságok
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyik EU-s prioritás, amely a
közegészségügyi hatóságok nemzeti prioritásaiban is megjelenik a munkahelyi egészségvédelem
tekintetében, a munkahelyi megbetegedések előfordulási arányának csökkentése. Jelenleg az ipari
eredetű mérgezések és a porbelégzés okozta tüdőbetegségek előfordulási aránya csökkenő
tendenciát mutat a Cseh Köztársaságban, ugyanakkor kialakultak új munkahelyi egészségkárosodást
okozó tényezők is, ideértve a fizikai túlterhelést, megerőltető testtartást, ismétlődő, egyoldalú
munkavégzést, vagy az ismétlődő, kisebb izomcsoportokat megterhelő munkavégzést, és az allergiás
megbetegedéseket.
Célkitűzés 8.3
Ellenőrzési tevékenységek végzésével a dolgozók védelme a munkahelyi egészségkárosodásoktól,
az egészségi állapot javítása és az egészséges életmód támogatása, munkakapacitásuk növelése
vagy megőrzése, valamint munkaképességük hosszú távú megőrzése.
9. A hatóságok, intézmények, társadalmi partnerek és szakértők együttműködése
9. számú prioritás
Az államigazgatás és a kormány megfelelő testületeinek, társadalmi partnerek és szakosodott
intézmények együttműködése, mint a megelőzés és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogi
szabályozások alkalmazásának fő pillérei.
A fenti együttműködésnek a nemzetközi és országos szabályozásoknak megfelelően kell működnie
minden szinten (vállalati, regionális és országos szinten), különösen társadalmi párbeszéd
formájában, illetve a társadalmi partnerek részvételével a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
kérdések felvetésében, megvitatásában és javaslatok megfogalmazásában a vonatkozó jogi
szabályozásokkal kapcsolatban. Szintén fontos a kétoldalú kooperáció támogatása vállalati szinten, a
belső szabályzatok kialakítása, megelőzési feladatok végrehajtása, a munkaadó ellenőrzésére
irányuló tevékenységek és kollektív tárgyalások során.
9.1 Együttműködés országos szinten
Az együttműködés fő színtere a Cseh Köztársaság kormányának tanácsadó testülete – a Kormányzati
Tanács és a különálló állandó bizottságok és munkacsoportok, folyamatos párbeszédet folytatva a
háromoldalú szervezet tanácsadó testületén belül – a Gazdasági és Szociális Megállapodás
Bizottságának munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági munkacsoportja.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

185

Célkitűzés 9.1
Az állam, a társadalmi partnerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére
szakosodott intézmények együttműködésének koordinálása országos szinten, különös tekintettel a
következő területekre:


javaslatok kidolgozása és megvitatása a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások
és más jelentős nemzeti dokumentumok betartásának jogi szabályozását illetően, külön
figyelemmel a Nemzeti MEB Politikára és Nemzeti Akciótervére, az aktuális naptári
időszaknak megfelelően,



az ellenőrző és felügyelő hatóságok ellenőrzési tevékenységeire vonatkozó tervek
megvitatása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, hatékonyságuknak és
színvonaluknak értékelése,



országos kampányok előkészítése és irányítása, valamint a rendelkezések és megelőző
intézkedések hatékony gyakorlati alkalmazása és betartatása,



a kutatási prioritások kijelölése a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén,
megelőző és védelmi szolgáltatások kialakítása, oktatás és képzés, illetve nemzeti
információs rendszer kiépítése,



hatásos módszerek és indikátorok keresése, amelyekkel meghatározhatóak a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó költségek és előnyök, valamint
munkavállalói balesetbiztosítási rendszer létrehozása, amely motiválólag hathat a
munkaadókra és alkalmazottaikra, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a kockázat megelőzés
területén.

9.2 Együttműködés regionális szinten
Az államigazgatási testületek, társadalmi partnerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
területére szakosodott intézmények közötti együttműködés fontos része a regionális szintű párbeszéd,
annak érdekében, hogy megszerezzük az érintettek széleskörű regionális támogatását a Nemzeti
MEB Politika és stratégiai terveinek végrehajtása során. Elvárásaink szerint az együttműködés célja a
régió üzleti és megelőzési kultúrájára irányuló fejlesztés támogatása, beleértve a káros események
számának csökkentését valamint az adott régió gazdasági és társadalmi fejlődésére gyakorolt
hatásaik mérséklését, különös tekintettel az üzemi balesetekre és munkahelyi megbetegedésekre.
Célkitűzés 9.2
Regionális szintű együttműködés kialakítása regionális háromoldalú munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági bizottságokon keresztül, a helyi állami és közigazgatási hatóságok egyenlő képviseletével,
a munkaadók és munkavállalók képviselőinek részvételével, a régió legfontosabb gazdasági
tevékenységi köreit figyelembe véve. Az együttműködés különösen a következő területeken
szükséges:


a nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika kialakítása, támogatása és
értékelése, valamint kapcsolata a regionális körülményekkel, elvárásokkal és sajátosságokkal,



a meghatározott munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági indikátorok értékelése és
fejlesztésükre irányuló intézkedések bevezetése,



az ellenőrző és felügyelő hatóságok ellenőrzési tevékenységeire vonatkozó tervek
megvitatása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, egy adott régión belül,
hatékonyságuknak és színvonaluknak értékelése
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a követendő jó gyakorlatok támogatására irányuló regionális információs kampányok
előkészítése és irányítása, valamint a rendelkezések és megelőző intézkedések hatékony
gyakorlati alkalmazása és betartatása,



a rendelkezésre álló EU-s és a munkavállalói balesetbiztosítási rendszerből származó
megelőzési források felhasználása annak érdekében, hogy egyaránt támogassuk a
munkakörnyezet és oktatás színvonalának fejlesztését, növeljük a regionális ellenőrző
hatóságok tevékenységének színvonalát, a regionális akcióterveik koordinációját, tervezését
és értékelését illetően, tartalmi és tematikus értelemben.

9.3 Együttműködés vállalati szinten
A jogi szabályozások alkalmazásának meghatározó tényezője a 89/391/EEC számú keretirányelv
gyakorlati alkalmazásából ered, ugyanakkor az egész megelőzési és munkahelyi kockázat felismerő
rendszer a munkaadó és munkavállalók vagy vállalati képviselőik munkahelyi együttműködésén
alapul. Fontos szerepet játszik a munkavállalók és képviselőik részvételi joga a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság kérdéseinek megvitatásában, valamint a munkaadó kötelessége,
miszerint biztosítani kell a munkavállalók és képviselőik jogát az információhoz jutáshoz és
tárgyalásos egyeztetéshez, a munka törvénykönyvében előírt módon. Vállalati szinten szintén
hasznos a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kultúráját meghatározó nagyvállalatok és
alvállalkozóik közötti együttműködés támogatása, különösen a kis és középvállalkozások tekintetében.
Célkitűzés 9.3
Munkaadók, munkavállalók és képviselőik közötti hatékony vállalati szintű együttműködés létrehozása
érdekében:


a munkaadók, munkavállalók és képviselőik véleményének nagyobb mértékű hasznosítása a
kockázat megelőzési eljárások során



a munkahelyi egészségvédelem és biztonság integrálása a kollektív szerződésekbe, a
munkakörülmények és a munkakörnyezet fejlesztése érdekében



jogi és egyéb munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások gyakorlati alkalmazása,
hogy a munkavállalók képviselői tevékenységeik révén jó példát állítsanak az előírások
megfelelő betartásával,



a munkafelügyeleti hatóságok által végzett ellenőrzések során párbeszédek folytatása a
munkavállalókkal és képviselőikkel a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások
alkalmazását és gyakorlati felhasználását illetően.

10. Külföldi és nemzetközi együttműködés
10. számú prioritás
Aktív együttműködés az Európai Unióval, EU tagállamokkal, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel és
az Egészségügyi Világszervezettel, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.
Az országos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer tevékenységeit az Európai Unióban
és más nemzetközi szervezetekben, különösen az Egészségügyi Világszervezetben és a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezetben elvégzett munka alapján kell végrehajtani a későbbiek során.
Szükséges az országos és nemzetközi szintű együttműködés elmélyítése az Európai Bizottság által
javasolt kereteken belül, és az Európai Unió által munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági célokra
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biztosított források hatékonyabb felhasználásával. Fejleszteni fogjuk együttműködésünket a bilbaói
Európai Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Ügynökséggel, a dublini Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért szervezetével, valamint az üzemi egészségmegőrzés európai
hálózatán belül.
Célkitűzés 10.
Az együttműködés támogatása és a már bevált modellek és eljárások hasznosítása munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági kérdések megoldásában más EU-s országokban, és külön figyelem
fordítása a következőkre:


nemzetközi szervezetek újonnan elfogadott dokumentumainak megismerése, amelyeknek a
Cseh Köztársaság is a tagja, valamint a megfelelő személyi és gazdasági feltételek
kialakítása szakértők bevonásával ezekben a nemzetközi szervezetekben, fontosabb
nemzetközi tárgyalásokon, illetve projektek és tevékenységek során,



a bilbaói Európai Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Ügynökség tevékenységei, és
információs központjai európai hálózatának támogatása,



együttműködés a statisztikák összehangolásában és információcserében a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság területén, és aktív részvétel a Vezető Munkaügyi Felügyelők
Bizottságának (SLIC) munkájában.

V. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer finanszírozása
A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer, amely rendszerint intézményi és
tényszerű szempontok alapján épül fel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területének
egészét illetően a Cseh Köztársaságban, nagyrészt állami finanszírozású. Ahhoz, hogy megfeleljen az
új EU-s stratégia által támasztott kihívásoknak, ideértve az üzemi balesetek előfordulási arányának
számottevő csökkentését, a megelőző tevékenységekhez szükséges más finanszírozási források
keresése. Mivel a jelenlegi finanszírozási forma eltérő, szükséges megteremteni egy gazdaságilag
motiváló eszköz és a munkahelyi kockázatok megelőzésére irányuló forrás bevezetésének feltételeit,
a munkavállalói balesetbiztosítási rendszer felhasználásával.
A kis és középvállalkozások saját forrásai mellett az EU-s programok nem kevésbé fontos források a
megelőző tevékenységek finanszírozására munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.
VI. A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika végrehajtásának ellenőrzése
és módosítása
A Nemzeti MEB Politika stratégiai céljait és prioritásait a Nemzeti Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Cselekvési Programon keresztül dolgozzuk ki különálló, személyre szabott és határidős
feladatok formájában. A nemzeti cselekvési programokat a Munkaügyi és Szociális Minisztérium
dolgozza ki más, az Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati Tanácsban képviseltetett
minisztériumokkal, központi közigazgatási hatóságokkal és társadalmi partnerekkel együtt, az
Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati Tanács jóváhagyásával. A Nemzeti MEB Politika
céljainak megvalósítását és prioritásainak betartását a rövidtávú országos programokban figyelemmel
kíséri és évente egy alkalommal ellenőrzi az Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati Tanács.
Javasoljuk, hogy a Nemzeti MEB Politika bevezetéséről szóló jelentés képezze részét az
Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati Tanács tevékenységeiről szóló éves beszámolónak,
amelyet évente a kormány elé terjesztenek.
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Amennyiben az új nemzeti vagy európai stratégiák színvonalát elérő nemzeti munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági rendszer vagy program indokolttá teszi a Nemzeti Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Cselekvési Program modernizálását, lehetséges olyan részleges
változtatások végrehajtása, amelyeket megvitattak az Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati
Tanácsban, további prioritások és célkitűzések hozzáadásával, a munkaügyi és szociális miniszter
jóváhagyásával, aki az Egészségvédelmi és Biztonsági Kormányzati Tanács elnöke.
Befejezés
A további gazdasági fejlődés nagymértékben függ a gazdasági potenciáltól, amelynek meghatározó
része a képzett munkaerő. Ennek okán, az egyik nemzeti prioritás az oktatás és szakképzés
támogatása, valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkakörnyezet és
munkafeltételek kialakítása. E folyamat során a megvalósítandó cél a munkaerő maximális
kapacitásának megőrzése és motiváló eszközök létrehozása a magasabb színvonal eléréséért. Jelen
dokumentum bárki számára hozzáférhető, a jelenlegi állapotok célkitűzésein és értékelésén, valamint
az EU és más nemzetközi szervezetek (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, Egészségügyi
Világszervezet) által meghatározott szabályozások minimális követelményein alapul, és amely
kiegészíthető és módosítható rendszeres értékelése folyamán. Az elfogadott Nemzeti MEB Politikát
követi a Nemzeti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Cselekvési Program, amely különálló,
személyre szabott és határidős feladatokat tartalmaz.
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2.3 sz. melléklet

LENGYELORSZÁG
Nemzeti program „A biztonság és munkakörülmények fejlesztése” – 3. szakasz (2014-2016)
A 3. szakasz „A biztonság és munkakörülmények fejlesztése” nemzeti program folytatása, a
Miniszterek Tanácsának 2007. július 3-i 117/2007. számú határozata alapján elfogadott 1. szakaszt
(végrehajtva 2008 és 2010 között), valamint a Miniszterek Tanácsának 2010. szeptember 21-i
154/2010. számú határozata alapján elfogadott 2. szakaszt (végrehajtva 2011 és 2013 között)
követően. Az 1. és 2. szakasz eredményeit pozitívan értékelte a Munkaügyi és Szociálpolitikai
Minisztérium és a Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium.
A program eredményeinek felhasználása és közzététele akár öt évig is tarthat annak lezárását
követően. Várakozásaink szerint jelentős mértékben hozzá fog járulni a káros, veszélyes és nagy
megterhelést igénylő munkahelyekkel kapcsolatos foglalkozási kockázat csökkentéséhez, illetve
kedvezően fogja befolyásolni a munkában, jó egészségi állapotban eltöltött aktív évek
meghosszabbításának lehetőségeit. Ugyanakkor a program eredményeinek köszönhetően a
fejlesztett biztonsági-, és egészségi körülmények a munkahelyeken szintén csökkenthetik a szakmai
ártalmak miatt az államra és a társadalomra nehezedő terheket.
Jogi háttér
A Miniszterek Tanácsának 2013. július 16-i 126/2013. számú határozata „A biztonság és
munkakörülmények fejlesztése” – 3. szakasz (2014-2016) Nemzeti Program létrehozására.
A program koordinátorának a Központi Munkavédelmi Intézet – Központi Kutató Intézet került
megbízásra, végrehajtásával pedig az intézet igazgatója, prof. Danuta Koradecka, Ph.D., D.Med.Sc.
Tudományos Titkár – Wiktor Marek Zawieska, Ph.D, D.Sc., a CIOP-PIB professzora.
Vonatkozó dokumentumok
Lengyel dokumentáció
 Hosszú távú Nemzeti Fejlesztési Stratégia, Lengyelország 2030. A korszerűség harmadik
hulláma. A Miniszterek Tanácsának 2013. február 5-i 16-os számú határozatának melléklete.
 Nemzeti Fejlesztési Stratégia 2020. A Miniszterek Tanácsának 2012. szeptember 25-i 157-es
számú határozatának melléklete.
 Nemzeti Kutatási Program. A nemzeti tudományos, technológiás és innovációs politikára
irányuló feltételezések. A Miniszterek Tanácsának 2011. augusztus 16-i 164-es számú
határozatának melléklete.
 Emberi Erőforrás Fejlesztési Stratégia 2020. A Miniszterek Tanácsának 2013. június 18-i 104es számú határozatának melléklete.
 Gazdasági Innovációs és Hatékonysági Stratégia „Dinamikus Lengyelország 2020” A
Miniszterek Tanácsának 2013. január 1-jei 7-es számú határozatának melléklete.
 „Generációk Szolidaritása. Eljárások az 50 éven felüliek szakmai foglalkoztatásának
javítására”, átvéve a lengyel Kormány által 2008. október 17-én, a Miniszterek Tanácsának
2013. december 24-i 239-es számú határozatának alapján.
 A Nemzeti Előrejelzési Program jelentése, Lengyelország 2020, 2009. június.
Nemzetközi dokumentáció
 Az „Horizont 2020”EU Keretprogram kutatási prioritásai, kutatás és innováció 2014-2020. Az
Európai Parlament és a Horizont 2020 – Kutatási és Innovációs Keretprogramot (2014-2020)
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létrehozó bizottság 2013. december 11-i 1291/2013. számú rendelete; az Európai Unió
hivatalos közlönye, 2013. december 20.
Beszámoló az Európai Kutatási Partneri Kapcsolat a Munkahelyi Biztonság és
Egészségvédelem Területén (PEROSH) hálózatról „Fenntartható munkahelyek a jövő
számára – Európai kutatási kihívások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén”
tudományos szükségletek és kihívások tekintetében az EU-ban a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatosan, 2012.
Jegyzetek az Európai Munkahelyi Védelem és Egészségvédelem szemináriumáról, a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem kutatási prioritásaival kapcsolatosan, Párizs, EUOSHA & INRS, 2012. május 10-11.
Az EU Munkahelyi Védelem és Egészségvédelem Tanácsadó Bizottságának (ACSH)
állásfoglalása az EU munkahelyi biztonság és egészségvédelem 2013-2020-as stratégiájával
kapcsolatosan. 2033/11. számú állásfoglalás, átvéve 2011. január 12-én.
Az Európai Technológiai Platform „Munkahelyi Biztonság az Iparban” SafeFuture
Kezdeményezésével kapcsolatos feltevések (Elővigyázatosság-Biztonság-Fenntarthatóság.
Biztonsági fejlesztések egy versenyképes és fenntartható munkahelyi biztonságért, mint EU-s
technológia védjegye) 2011. július.
Beszámoló a High-Level Expert Group Fő Engedélyezési Technológiák c. tanulmányáról,
2011. június.
EUROPE 2020 stratégia az ötletes, hosszantartó és teljes értékű növekedésért. A Bizottság
bejelentése, Brüsszel, 2010. március 3. KOM (2010) 2020.

Célkitűzések
A program célkitűzéseinek megvalósulása az eredmények felhasználására és közzétételére irányuló
tevékenységek hatókörének és kivitelezésének függvénye. Ez okból kifolyólag, valamint a gazdaság
szerkezete miatt, amelyben a vállalkozások 98%-a kis- illetve középvállalkozás, nélkülözhetetlen,
hogy a program eredményeinek végrehajtását közvetlenül állami irányítással hajtsák végre. Ezeket az
intézkedéseket különböző szinteken szükséges végrehajtani:
 központi – a megfelelő minisztériumok koordinálásával; intézkedések, a munkakörülmények
fejlesztését támogató munka, főként az ipari szektorokban, a nemzetgazdaság fejlesztése
érdekében, valamint a magas baleseti kockázattal járó területeken, beleértve a program
bevezetésére irányuló munkát a közösség különböző részeiben (pl. kis- és
középvállalkozások)
 társadalmi – közösen végrehajtva szociális partnerekkel és a lengyel munkavédelmi rendszer
meghatározó intézményeivel; a biztonság növelését támogató hozzáállás kialakítására
irányuló munka, valamint munkáltatók és munkavállalók kiválasztott csoportjainak oktatása
(különösen a magas kockázatú területekről) és szakemberek képzése
 helyi – a vállalkozásokban és a meghatározott célcsoportokban végrehajtva; meghatározott
munkafolyamatokban fennálló foglalkozási kockázat csökkentésére irányuló munka, illetve a
munkakörülmények átalakítását meghatározott munkavállalók szükségleteihez alkalmazkodó
munka, pl. életkorukból vagy munkaképtelenségből kifolyólag
A program célkitűzéseinek megvalósulása fejlesztő hatással lesz a működési képességekre a
következők miatt:
 csökkenő szakmai ártalom a szakmai tevékenységek szélesebb körében,
 magasabb munka és életminőség,
 magasabb színvonalú biztonsági kultúra a munka és életkörülményekben, amely
következtében csökken a balesetek és a foglalkozási megbetegedések száma.
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Fő célkitűzés
A program fő célkitűzése olyan innovatív technikai és szervezeti megoldások kifejlesztése, amelyek
humán erőforrások és olyan új termékek, technológiák, valamint vezetési módszerek és rendszerek
fejlesztésére irányulnak, amelyek alkalmazásával lehetővé válik a káros, veszélyes és nagy
megterhelést jelentő munkakörökben dolgozók számának, valamint az ezekkel kapcsolatos
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése, és az ebből eredő
gazdasági és szociális veszteségeké egyaránt.
E cél megvalósítása érdekében új kihívást jelent az aktív dolgozói életkor kiterjesztése, az új,
nyugdíjakra és a Társadalombiztosítási Alapból finanszírozott rokkantsági ellátásokra vonatkozó 2012.
május 5-i törvényben meghatározottak szerint.
Részletes célkitűzések






lehetőségek biztosítása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) és az EU
direktíváinak megfelelő új stratégiai dokumentációkban meghatározott elvárások teljesítésre
a munkaképességek fejlesztését és megóvását célzó megoldások kifejlesztése és fejlesztése,
annak megelőzése érdekében, hogy kiszoruljanak a munkaerő piacról, különösen az idős
emberek
a munkakörnyezeti szakmai ártalom, beleértve az új és felmerülő veszélyek megelőzését és
csökkentését célzó eljárások és eszközök kifejlesztését
a munkahelyi balesetek és szakmai ártalmak okaival és eredményeivel, valamint a megelőző
tevékenységek előnyeivel kapcsolatos ismeretek bővítése állami és vállalati szinten
biztonsági kultúra kialakítása és terjesztése munkahelyi biztonság és egészségvédelem
irányításával, egy korszerű képzési rendszer kialakításával és a társadalom tájékoztatásával a
teljes életciklusra vonatkozóan, gyermekkortól a nyugdíjazásig

Témák
A közszolgálat intézmények feladatai.
5.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem színvonalának kialakítása.
6.
A munkakörnyezeti szakmai ártalom megelőzését és csökkentését célzó eljárások
és eszközök kifejlesztése
7.
Gépek, készülékek, eszközök, egyéni és közös használatú védőfelszerelések
vizsgálati rendszerének kifejlesztése.
8.
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem oktatási, információs és terjesztési
rendszerének kifejlesztése.
Kutatási és fejlesztési feladatok
A kutatási és fejlesztési program a következő tevékenységeket tartalmazza:
5.
Működési képességek fejlesztése és megőrzése.
6.
Új technológiákkal és munkafolyamatokkal kapcsolatos új és felmerülő veszélyek.
7.
Anyagtechnika és tudomány, valamint új technológiák a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem területén
8.
Biztonsági kultúra kialakítása.
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Eredmények:
A program végrehajtása a következőket fogja lehetővé tenni:
1.
Munkahelyi ártalom megelőzését célzó tevékenységek növekvő hatékonysága,
figyelembe véve a munkaképesség szükségességét a megnövekedett aktív
dolgozó időszak tekintetében.
2.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányítás minőségének fejlődése,
figyelembe véve a kormenedzsmentet.
3.
Korszerű megközelítés biztosítása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén, ergonómiai témák megjelenítése a tanagyagokban minden szinten,
illetve szakértők kompetenciáinak fejlesztése.
4.
Szélesebb lehetőségek biztosítása lengyel egyéni védőfelszerelés gyártók
számára, valamint nagyobb biztonság nyújtása a felhasználók számára új,
fejlesztett termékek elérhetővé tételével.
5.
A törvényhozó és szabványosító munka folytatása a lengyel törvényekkel és EU-s
munkahelyi biztonság és egészségvédelmi szabályozásokkal összhangban,
valamint a megfelelő EU-s szabványok beillesztése a lengyel munkahelyi
biztonság és egészségvédelmi szabványok rendszerébe.
6.
Termékek és szolgáltatások nemzeti megfelelősség-értékelési rendszerének
kifejlesztése az EU irányelvei alapján.
7.
Lengyelország aktív részvételének biztosítása európai és nemzetközi kutatási
együttműködésekben, valamint a már bevált gyakorlatok cseréje a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem és az ergonómia területén.
8.
Terjesztési és információs tevékenységek hatékonyságának fejlesztése a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén, beleértve a Munkahelyi
Biztonság és Egészségvédelmi Európai Ügynökség Nemzeti Kapcsolattartó
Pontja tevékenységeinek fejlesztését.
Együttműködés
A programot 17 tudományos intézet hajtja végre – egyetemek és kutatóintézetek, a Lengyel
Tudományos Akadémia, vállalatokkal, kormányzati és munkavédelmi szervekkel együttműködve.


















AGH Természettudományi és Műszaki Egyetem, Gépgyártási és Robotika kar
Kozminski Egyetem, Varsó
Speciális Tanulmányok Akadémiája
Központi Munkavédelmi Intézet – Nemzeti Kutató Intézet (CIOP-PIB)
Nencki Kísérleti Biológiai Intézet
Nofer Foglalkozás-, Egészségügyi Intézet, Lodz
Foglalkozás- és Környezetegészségügyi Intézet
Vidékegészségügyi Intézet, Lublin
Olaj- és Földgáz Intézet
Bialystoki Műszaki Egyetem, Villamossági kar
Lodzi Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai és Anyagtervezési kar
Varsói Műszaki Egyetem
o Elektronikai és Információs Technológiai kar
o Mechatronikai kar
Automatizálási és Mérésügyi Ipari Kutatóintézet
Varsói Kereskedelmi Főiskola
Sziléziai Orvosi Egyetem, Katowice
Lodzi Orvosi Egyetem
Higiéniai és Epidemiológiai Katonai Intézet
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2.4 sz. melléklet
SZLOVÁKIA
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia 2020-ig a Szlovák
Köztársaságban és a stratégia végrehajtásának programja a 2013–2015-ös időszakban,
valamint távlatok 2020-ig
BEVEZETÉS
A munkáltatóknak a munkavállalók munkahelyi élet- és egészségvédelméről való gondoskodását a
Szlovák Köztársaság gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében is segíteni kell. „A munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia 2020-ig a Szlovák Köztársaságban és a
stratégia végrehajtásának programja a 2013–2015-ös időszakban, valamint távlatok 2020-ig” címmel
benyújtott stratégia (a továbbiakban: „Munkahelyi biztonsági stratégia”) a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem (a továbbiakban: „munkahelyi biztonság és egészségvédelem”) területén
Szlovákiában 2015-ig – 2020-ig tartó távlatokkal – a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről
való munkáltatói gondoskodás tekintetében tervezett, a munkáltatóknak nyújtandó támogatás alapvető
céljait és prioritásait, valamint elsődleges feladatait határozza meg. A Munkahelyi biztonsági stratégiát
és különösen a végrehajtására vonatkozó programot frissíteni kell a 2016–2020-as időszakra,
figyelembe véve Szlovákia jövőbeli státusát és szükségleteit. A Munkahelyi biztonsági stratégiát az
Európai Unió (a továbbiakban: „EU”) munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a 2020-ig
tartó időszakra érvényes stratégiájának ismert szándékaival, céljaival és jogi aktusaival
összefüggésben dolgozták ki.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén a megelőző és védőintézkedések
végrehajtásának a vállalati kultúra részét kell képeznie, és a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdéseket a munkáltatók és menedzserek élethosszig tartó
tanulásának keretébe is be kell illeszteni.
A hatékony munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányítása és megvalósítása, és különösen a
munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése érdekében a
munkáltatóknak ismerniük kell a munkahelyükön felmerülő kockázatokat; a nagyobb profit
reményében nem helyezhetik gazdasági érdekeiket a munkahelyi biztonság és egészségvédelem elé,
illetve nem utasíthatják a munkavállalókat túlórázásra megfelelő pihenőidő nélkül. Meg kell állapítani a
fentiek miatt bekövetkező munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések okát.
Párbeszédre is szükség van a munkavállalókkal annak biztosítása érdekében, hogy tisztában
legyenek az előírások betartásának fontosságával, hogy eleget tehessenek a Munka
Törvénykönyvében és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos feltételekkel, és megvédhessék
egészségüket és biztonságukat.
1.

A MUNKAHELYI
SZLOVÁKIÁBAN

BIZTONSÁG

ÉS

EGÉSZSÉGVÉDELEM

JELENLEGI

HELYZETE

A fejlett és versenyképes gazdaságok szintén jó eredményeket érnek el a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem terén. A munkavállalók jó munkakörülményei általánosságban támogatják a magas
szintű munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, ami megalapozza a nagyobb termelékenységet
és a munkateljesítmény megbízhatóságát.
Jelenleg, amikor a gazdaság stagnál, a munkavállalók életét és egészségét érintő kockázat
növekszik, mivel a gazdaság negatív irányú fejlődése közvetlen negatív hatást gyakorol a munkahelyi
balesetek előfordulási arányára. A pénzhiány – különösen a termelő ágazatokban – abban is
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kifejeződik, hogy a munkáltatók fokozatosan leállnak a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
biztosításával. Takarékoskodnak a munkavédelmi oktatással, az ellenőrzésekkel, a hivatalos
vizsgálatokkal, a szakértői szemlékkel, valamint a műszaki berendezések és a tartalék műszaki
berendezések speciális tesztelésével; nem végzik el a karbantartást, a feltárt hiányosságokat nem
küszöbölik ki, a régi technológiát nem váltják fel újabbal és biztonságosabbal, és a
védőfelszereléseket sem mindig biztosítják.
A szlovák munkáltatók és egyéni vállalkozó természetes személyek munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos helyzete és az általuk biztosított munkakörülmények stagnálnak;
különösen a működéshez szükséges műszaki berendezések helyzete nem javult jelentősen. Ez a
helyzet az aktuális gazdasági helyzetet, a munkáltatók nem megfelelő munkaszervezését, valamint
azt tükrözi, hogy a munkáltatók és a munkavállalók nem tesznek eleget kötelezettségeiknek. Ez az
állapot gyakran a szervezetnek a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez való negatív
hozzáállásából fakad, ideértve azt is, hogy a munkáltatók és vállalatigazgatók nincsenek tisztában az
alapszabály szerinti szervek szerepével. Számos szervezet nem fogadja el a munkahelyi biztonsággal
és egészségvédelemmel összefüggő kérdések tekintetében előírt szisztematikus megközelítést. A
munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén a vállalatvezetés, a felső vezetők és a
munkavállalók közötti együttműködés igen gyakran elégtelen és formális. A munkáltatók a gazdasági
és kereskedelmi tevékenységet a munkavállalókról való gondoskodás elé helyezik.
A felügyeleti eredmények tanúsága szerint jelentősek a különbségek a munkahelyi biztonságról és
egészségvédelemről való gondoskodás tekintetében a nagy és a kis méretű munkáltatók között. A
nagy munkáltatóknál jobb a helyzet; ott vannak a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
foglalkozó alkalmazottak, működnek technikai biztonsági szolgálatok és foglalkozás-egészségügyi
szolgálatok, és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok
végrehajtását is hatékonyabban biztosítják. A nagyvállalatok arra is törekszenek, hogy
szisztematikusan bevonják a munkavállalókat a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
összefüggő kérdések kezelésébe, különösen a kockázatértékelés terén. A kis méretű munkáltatók
gyakran formálisan teljesítik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítását célzó
jogszabályokból és más előírásokból fakadó kötelezettségeket, ugyanakkor a legnagyobb hangsúlyt a
termelő tevékenység biztosítására és a társaság túlélésére fektetik.
A problémák abból is erednek, hogy társadalmi szinten nem értékelik eléggé a jelentőségét, és a
biztonsági szakembert nem megfelelően sorolják be a munkáltató szervezeti struktúráján belül. Mind a
mai napig nemigen javult a munkáltatók körében a kockázatértékelés helyzete, és kudarcot vallott az
a törekvés, hogy a kockázatértékelés mint a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzésének fő eszköze legyen alapkövetelmény.
A munkahelyi balesetek (2012-ben 78.767 eset), különösen a halálos kimenetelű (2012-ben 52 eset)
és a súlyos egészségkárosodással járó balesetek (2012-ben 166 eset) száma továbbra is magas
Szlovákiában. Ezért a munkáltatóknak és az egész társadalomnak a munkavállalók
munkakörülményeinek javítására, és különösen a biztonságukat és egészségvédelmüket szolgáló
munkafeltételek biztosítására kell összpontosítania.
2.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁGRA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEMRE VONATKOZÓ STRATÉGIA
CÉLJAI

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia alapvető céljai közé tartozik a
munkahelyi balesetek, különösen a halálos kimenetelű és az egész életre kiható következményekkel
járó munkahelyi balesetek számának csökkentése, a foglalkozási megbetegedések okainak
kiküszöbölése, a megelőzés javítása és a munkakultúra erősítése – és mindezek javítása a 2012-es
helyzethez képest.
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A folyamatos megelőző tevékenység és a hatékony védőintézkedések elfogadása jelentik a
legfontosabb eszközt a munkáltatók kezében a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
tekintetében, amit a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia is előtérbe
helyez. A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia a következők
előmozdítására törekszik:
 kellő szintű védelem alkalmazása minden munkavállaló számára minden gazdasági
ágazatban;
 a munkavállalók egészségi állapotának folyamatos javítása;
 a nemek kérdése szempontjainak figyelembevétele a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekben;
 a demográfiai fejleményekből, a produktív népesség elöregedéséből és a technológiai
fejlődésből fakadó munkaerő-piaci változások figyelembevétele.
3.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁGRA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEMRE VONATKOZÓ STRATÉGIA
PRIORITÁSAI

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtásának rendszere:
a nem szabványos foglalkoztatási jogviszonyok számának csökkentése, aminek célja az
ilyen
foglalkoztatási
formákkal
együtt
járó,
a
munkavállalók
munkahelyi
egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos kockázatok csökkentése;
• a munkahelyi stressz megelőző intézkedésekkel való csökkentése, aminek célja az ilyen
stressz által a munkavállalók egészségi állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatások
mérséklése és a rossz munkakörülmények okozta krónikus betegségek, szív- és
érrendszeri betegségek és az izom- és csontrendszer károsodásának kiküszöbölése;
• a kockázatkezelés és az oktatás támogatása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
terén.
A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet biztosító intézkedések munkáltatóknál történő
hatékony alkalmazása érdekében a következő elveket kell előtérbe helyezni:
• a megelőzés elsőbbséget élvez a munkahelyi balesetekért vagy foglalkozási
megbetegedésekért nyújtott kártérítéssel, valamint munkahelyi balesetet követően és
foglalkozási megbetegedés esetén a munkaképesség helyreállítását célzó foglalkozási
rehabilitációval szemben;
• a foglalkozási rehabilitáció elsőbbséget élvez a munkavállalók munkaviszonyának –
egészségi problémák miatti – idő előtti megszüntetésével szemben;
• a munkaügyi ellenőrzés, felügyelet és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem feletti
szakszervezeti kontroll professzionális, hatékony és eredményes végzésének biztosítása;
• a munkavállalók fokozottabb aktív bevonása a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel
kapcsolatos
kérdések
kezelésébe,
különösen
az
egészségkárosodási kockázatok értékelésébe, megelőzésébe és kezelésébe;
• a megállapodások folyamatos alkalmazása a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos társadalmi párbeszéd során;
• odafigyelés az idősebb munkavállalókra olyan támogató intézkedések meghozatalával,
amelyek segítik e munkavállalók biztonságát, egészségét és munkaképességük
megőrzését;
• odafigyelés a frissen végzettekre, hogy megkapják a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem biztosításához szükséges speciális információkat, különös hangsúlyt
fektetve a munkahelyi balesetek megelőzésére.
•
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3.1.

1. prioritás: A nyilvános tájékoztatás, a hírverés és a megelőzés kultúrájának javítása a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén végzett munkaügyi ellenőrzések és e terület
felügyelete során szerzett ismeretek alapján megállapítást nyert, hogy a munkáltatók gyakran csupán
minimális szinten és formálisan gondoskodnak a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről.
Számos vizsgált alany nem tartja a munkaviszonnyal kapcsolatos kötelessége elválaszthatatlan
részének, hogy megfelelő munkakörülményeket teremtsen a munkavállalók számára, és
gondoskodjon életük és egészségük védelméről a munkahelyen; gyakran nincs is tisztában ezekkel a
kötelezettségekkel, inkább gazdasági és üzleti érdekeit helyezi előtérbe. Más problémák vannak a kisés középvállalkozás munkáltatók, illetve természetes személy vállalkozók esetében.
Ezek munkavállalói, különösen a termelő ágazatban, veszélyes munkamódszereket és eljárásokat
használnak, nem megfelelő náluk a munkaszervezés, és veszélyes felszereléssel dolgoznak. Mindez
magasabb munkahelyi sérülési rátákat és nagyobb arányban előforduló foglalkozási
megbetegedéseket eredményez.
A fent említett okoknál fogva a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
ismeretterjesztést és nyilvánosságot – a munkakultúra erősítésére irányuló mozgalom részeként –
feltétlenül növelni kell, és ennek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén megvalósuló
megelőzés részét kell képeznie. Mindenképpen javítani kell tehát a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos publicitást és e terület népszerűsítését – nemcsak a munkaügyi
ellenőrzést és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem felügyeletét végző szerveken keresztül,
hanem szakmai megelőző szolgálatok, a munkáltatók képviselői és munkavállalói szakmai
szervezetek, valamint a tudományos közösség, a kutatás és média útján is.
3.2

2. prioritás: A személyi és tárgyi feltételek javítása a munkaügyi ellenőrző szervek és a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén működő más felügyeleti szervek
munkájának minősége és hatékonysága érdekében

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: „ILO”) és a vezető munkaügyi felügyeleti
tisztviselők bizottsága (a továbbiakban: „SLIC”) egyezményei és ajánlásai szerint meg kell teremteni
az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítására vonatkozó jogi és más előírások
hatékony és határozott támogatásának feltételeit. Ehhez megfelelő minőségű és számú munkaügyi
felügyelőre és a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet felügyelő szerveknél dolgozó más
munkavállalókra van szükség. Mivel Szlovákia az EU tagja, nyelvtudásra – különösen az angol nyelv
ismeretére – szintén szükség van; ez tenné lehetővé, hogy az európai intézmények által létrehozott
eszközöket és adatbázisokat maradéktalanul felhasználjuk az ezen a területen történő
jogérvényesítés érdekében.
A munkaügyi ellenőrzéseket és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem állami felügyeletét
fokozni kell, és a minőségét az uniós tagállamokban elért szintre kell emelni annak érdekében, hogy
növekedjen a felügyeleti tevékenységek száma, javuljon a munkaügyi ellenőrzést végző szervek és a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem feletti állami felügyeletet ellátó szervek tevékenységének
hatékonysága, és megelőző gyakorlataik fejlődjenek.
Az állami ellenőrző és felügyeleti szervek meglévő pénzügyi, technikai és személyi erőforrásainak
hatékony felhasználása jobb összehangolással és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén működő jelenlegi ellenőrző és felügyeleti szervek megfelelő intézményi integrációja
feltételeinek – az uniós tagállamok és az ILO normáival és gyakorlatával összhangban történő –
fokozatos megteremtésével érhető el. Ez növelni fogja az említett szervek műveleteinek
hatékonyságát a munkáltatók és vállalkozó magánszemélyek felé, és enyhíteni fogja a több állami
szerv által végzett, egymást átfedő ellenőrzések által az ellenőrzött alanyokra rótt terheket.
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A munkaügyi ellenőrzés és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem állami felügyeletét ellátó
más szervek megelőzési, nyomon követési, szankcionálási és a rossz gyakorlatok visszaszorítására
irányuló tevékenységének elsősorban azokra az ágazatokra és munkára kell koncentrálnia, ahol az
egészségkárosodás a legnagyobb arányban tapasztalható.
3.3

3. prioritás: A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való működésre
jogosult jogalanyok tevékenysége minőségének javítása

A jogi előírások szerint a kis- és közepes méretű szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek a
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre szakosodott saját szakemberekkel, bizonyos
kötelezettségeik vannak ezen a területen; ezeket a feladatokat gyakran kiszervezik/szolgáltató
cégekre bízzák, amelyek rendelkeznek a megelőző és védő szolgáltatásokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésére és a műszaki berendezések biztonsági követelményei betartásának
ellenőrzésére feljogosító engedéllyel ((biztonságtechnikai szolgálat, munkahelyi egészségvédelmi
szolgálat). Ebből következően a munkaügyi ellenőrző szerveknek és közegészségügyi hatóságoknak
intenzíven ellenőrizniük kell a szolgáltatások minőségét, és az említett cégeknél végzett ellenőrzéseik
során elsősorban e cégek munkavállalóinak szakmai felkészültségére, valamint a szolgáltatásnyújtás
során általuk alkalmazott módszerek minőségére és szakmai színvonalára kell koncentrálniuk.
3.4.

4. prioritás: Rendszerszintű megközelítés alkalmazása a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések esetében

A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése gyakran
hiányos, különösen a kis- és közepes méretű munkáltatók körében, és a jogszabályok ismerete is
alacsony a munkáltatói struktúrában; emellett hiányzik a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések rendszerszintű, átfogó megközelítése, és nemigen
törődnek ezzel a területtel. Bebizonyosodott, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
rendszerszintű megközelítése és e terület független harmadik fél általi ellenőrzése emeli a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem szintjét az egyes alanyok körében. A munkahelyi biztonság és
egészségvédelem nemzetközileg is elismert OHSAS 18 001-es szabvány szerinti irányítási
rendszerén kívül a szlovákiai szervezeteknél dolgozó munkavállalók védelmi szintje a Nemzeti
Munkaügyi Felügyelet (a továbbiakban: „NMF”) által végrehajtott „Biztonságos vállalkozás” projekten
keresztül is ellenőrizhető. A társadalmi megbecsülés itt jelentős elem; amikor az alanyok, amelyek
megfelelnek a projekt követelményeinek, megkapják a szlovák munka-, szociális és családügyi
minisztertől a „Biztonságos vállalkozás” díjat, ez azt jelenti, hogy náluk kiváló szinten gondoskodnak a
munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről.
4.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM TERÜLETÉN

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására irányuló rendeletek alkalmazása, valamint
a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések előfordulásával kapcsolatos fenntartások
kiküszöbölése a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos előírások betartására
köteles vagy azok gyakorlati alkalmazását adott esetben segíteni tudó felek fokozott bevonásával
biztosítható. A cél a munkáltatói és munkavállalói képviseleti szervezetek közötti magasabb szintű
aktív együttműködés megvalósítása nemzeti szinten, továbbá a munkáltatók és munkavállalók
hatékony együttműködése az egyes munkáltatók szintjén. További jelentős elem a munkavállalók és a
természetes személy vállalkozók fokozott bevonása a saját biztonságuk és egészségük védelmébe.
Az az általános követelmény, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén alkalmazott
megoldások elfogadása és végrehajtása az összes érintett szerv és intézmény aktív
közreműködésével történjen, az érintett állami szervek – különösen a munkaügyi ellenőrzés és a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem feletti állami felügyelet területén tevékenykedő
közigazgatási szervek – közötti kölcsönös együttműködés előmozdításával is összefügg, a szociális
partnerekkel való együttműködésüket is ideértve.
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A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések megoldását a szociális
partnerekkel együttműködésben kell keresni és megtalálni, nevezetesen a szociális párbeszéden
keresztül és szakértői szinten. Ezenfelül az is szükséges, hogy a munkáltatók közösen szorgalmazzák
a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására irányuló jogi rendelkezések és más
előírások következetes alkalmazását, és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó
jogszabályok végrehajtása legyen kikényszeríthető.
A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet biztosító rendelkezések alkalmazásának elmélyülése
és a felek nemzeti szinten és a munkáltatók szintjén történő fokozottabb bevonása – a Szlovák
Szakszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: „CTU SR”) tevékenysége mellett – a munkáltatók
képviseleti szervezetei és képviselőik – a Munkáltatók Nemzeti Uniója (a továbbiakban: „NUE”), a
Szlovák Munkáltatói Szervezetek Szövetsége (a továbbiakban: „FEA SR”) és a Club 500 – aktív
részvételével valósul meg. A javasolt megoldások aktív bemutatása nyomán a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel – benne a munkavállalók egészségének támogatásával és
fejlesztésével – foglalkozó nemzeti, ágazati és vállalati programokat és projekteket kell kidolgozni és
végrehajtani.
Az egyes munkáltatók szintjén tovább kell mélyíteni a kollektív szerződéseket annak érdekében, hogy
a tárgyalások során olyan munkakörülményeket alakítsanak ki, amelyek a munkahelyi biztonságra és
egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok által megállapított szint fölé emeljék az ezen a területen
érvényesülő normákat.
Az együttműködés célja a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet biztosító rendelkezések
megfelelő alkalmazásának támogatása a munkáltatóknál – a munkáltatókat és a munkavállalókat
érintő, célzott közös kampány útján. Az együttműködést – különösen amely a kis- és közepes méretű
munkáltatók és a termelő tevékenységek támogatására irányul – az említettek jellegzetességeinek és
lehetőségeinek figyelembevételével fejleszteni kell, emellett folyamatosan biztosítani kell a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását.
Szlovákia képviselőinek a nemzetközi intézmények tevékenységében való részvétele pozitív
eredményekkel jár, különösen a szlovák érdekek előmozdítása és az EU, az ILO, az Egészségügyi
Világszervezet (a továbbiakban: „WHO”) kötelező és ajánlásokat tartalmazó dokumentumainak
előkészítése, valamint ezeknek Szlovákia tekintetében való érvényesítése terén. A munkahelyi
biztonság és egészségvédelem – különösen a munkakörnyezet, az egészség támogatása és
védelme, a technológiai felszerelés és a megjelölt termékek biztonságossága, a piacfelügyelet stb. –
területén tanúsított aktív részvétel is ide tartozik.
A szlovák képviselőknek a SLIC-ben és a Nemzetközi Munkaügyi Felügyeleti Szövetségben (a
továbbiakban: „IALI”) való részvétele, ami a globális szociális körülmények szakértői értékelésének
alapját képezi a kompetencia és munkaügyi felügyeleten belüli fejlesztés – a munkahelyi biztonságot
és egészségvédelmet is beleértve – szükségessége tekintetében, elsőrendű fontosságú. A szlovák
Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumnak (a továbbiakban: „MoLSAF SR”) az Európai
Bizottságnál létrehozott Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottságban (a
továbbiakban: „EU Munkahelyi Biztonsági Tanácsadó Bizottság”) való képviseletén felül a Legfelsőbb
Bányászati Hatóság képviselőjének a bányákban történő munkavégzés biztonságával foglalkozó
állandó munkacsoportban való részvétele szintén igen fontos; ez a munkacsoport az EU Munkahelyi
Biztonsági Tanácsadó Bizottságán belül működik, és a bányákban a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ezenfelül az uniós tagállamokon belüli
együttműködés, valamint a gyakorlati és jogi tapasztalatok cseréje is elengedhetetlen. Az európai
régióra érvényes új „Egészség 2020” egészségügyi politika keretének a WHO-ban való elfogadása
szintén fontos a foglalkozás-egészségügy fejlődése szempontjából.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a nemzetközi együttműködés jelentősége
abban áll, hogy információt gyűjtenek és terjesztenek – különösen a pozitív információkat – a
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munkakörülmények, köztük a munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyes megközelítéséről. Ez
az Unión kívüli országokkal – különösen azon országokkal, akik az uniós tagság iránt érdeklődnek –
való kapcsolatfelvételnek is fontos eszköze.
5.

A KUTATÁS ÉS AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSE A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS
EGÉSZSÉGVÉDELEM TERÜLETÉN ÉS A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA

A munkakörülmények javításához és
a munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és a
munkával összefüggő más egészségi problémák számának csökkentéséhez alapos elemzés és
kutatás szükséges. Tekintettel a munkavégzéssel kapcsolatos új, potenciális és folyamatosan fennálló
kockázatokra, támogatni kell a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén és a kapcsolódó
területeken végzett alap- és alkalmazott kutatást. Ésszerű tehát a kutatási eredmények – különösen
az új kockázatokra vonatkozó kutatások eredményei –, valamint a kockázatok megelőzésére irányuló
lehetséges intézkedések széles körben, a nagyközönségnek történő bemutatása és az, hogy a
munkáltatók a konkrét munkahelyeken a gyakorlatba is átültessék azokat. Megfelelő gazdasági
forrásokat kell biztosítani a kutatás támogatásához és a kutatási eredmények gyakorlati
megvalósításához.
A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete, az
egészségkárosodás kockázataival kapcsolatos ismerethiány és e kockázatok ésszerűtlen
alábecslése, az, hogy sem akarat, sem igyekezet nincs a munkával kapcsolatos feladatok kezelésére
– akár úgy is, hogy ez az adott személy saját egészségének kárára megy, valamint az, hogy
vonakodnak az egészségügyi kockázatokat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi megelőző
intézkedésekkel megelőzni, igen elterjedt Szlovákiában. Ezért az oktatást a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem területén, valamint e terület feladatainak összehangolását támogatni kell.
6.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁGOT ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMET BIZTOSÍTÓ JOGSZABÁLYOK

A jogrend a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó nemzeti stratégia
végrehajtásának egyik legfontosabb eszköze. A jogszabályok és más előírások, amelyek biztosítják a
munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek arra
irányulnak, hogy a munkáltatóknál a munkahelyeken emelkedjen a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem szintje, és javuljon a munkavállalók védelme.
A munkaügyi ellenőrzés, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem feletti felügyeletet
gyakorló más szervek helyzetére és feltételeire vonatkozó, az érintett ILO egyezményekkel és uniós
dokumentumokkal összhangban álló megfelelő jogszabályok megalkotása teremti meg a munkaügyi
ellenőrzést végző szervek hatékony és eredményes fellépésének alapját.
Az üzleti környezet támogatásához és a kis- és közepes méretű munkáltatók fejlődésének
megkönnyítéséhez olyan egyszerű és egyértelmű jogszabályokra van szükség a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén, amelyek megfelelnek az elért tudományos és technikai
haladásnak, és tükrözik az aktuális társadalmi igényeket.
A munkavédelem jelenlegi szintjének megőrzése érdekében új jogszabályokat kell elfogadni a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem
biztosításához – a gyakori változások elkerülése érdekében és azért, hogy lehetővé tegyék a
könnyebb tájékozódást és javítsák a jogszabályok alkalmazását – módosítani kell a törvényeket és
más, általánosan kötelező erejű jogszabályokat.
A munkaügyi ellenőrzést végző szerveknek és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
foglalkozó egyéb felügyeleti szerveknek fokozottan arra kell koncentrálniuk, hogy a munkáltatók
adminisztratív terheinek csökkentése érdekében kiküszöböljék a munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi követelmények pusztán formális alkalmazását.
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7.

FINANSZÍROZÁS

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat a költségvetésből és költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozzák. A munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtásához szükséges forrásokat akkor
azonosítják és tervezik meg a tárgyévre, amikor a feladatokat végrehajtásra kidolgozzák.
Állami szervek a 2013–2020-as időszakra vonatkozó, érintett költségvetési fejezetek jóváhagyott
keretein belüli forrásokból hajtják végre a feladatokat.
Állami szervek, más intézmények és szervezetek, jogalanyok és természetes személyek –
finanszírozásra jóváhagyott programok alapján – az uniós strukturális alapokból és operatív
programokból is igénybe vehetnek forrásokat.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia azon feladatát, amelynek
végrehajtásában a munkáltatók képviseleti szervezetei és a munkavállalói képviseleti szervezetek
érdekeltek, valamint az általuk kidolgozott és végrehajtott feladatok finanszírozása a szóban forgó
képviseleti szervezetek által erre a célra felhalmozott forrásokból is történhet.
A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia bizonyos feladatai alapítványi
forrásokból, adományokból stb. is finanszírozhatók.
8.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁGRA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEMRE VONATKOZÓ STRATÉGIA
ALKALMAZÁSÁNAK MEGKÖVETELÉSE

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia hatékony végrehajtása
érdekében általánosan támogatnunk kell a stratégia terjesztését, el kell magyaráznunk jelentőségét,
és népszerűsítenünk kell előnyeit. Ez különösen a szakmai közönség, a munkáltatók, a természetes
személy vállalkozók és a kis- és középvállalkozás munkáltatók vonatkozásában fontos.
A nemzeti kormányzat hatáskörébe tartozó fenti feladatok végrehajtását a következő szervek végzik:
a szlovák Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium alá tartozó munkaügyi ellenőrző szervek és a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén működő felügyeleti szervek – a szlovák
Egészségügyi Minisztérium alá tartozó közegészségügyi szervek, a szlovák Gazdasági Minisztérium
(MH SR) alá tartozó állami bányászati hatóság, a szlovák Közlekedési, Építőipari és Regionális
Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: „MoTCRD SR”) alá tartozó közegészségügyi szervek, a
szlovák Védelmi Minisztérium (MD SR) felügyeleti szerve, a szlovák Belügyminisztérium (MI SR)
felügyeleti szerve, a szlovák Igazságügyi Minisztérium alá tartozó Büntetés-végrehajtási és Bírósági
Őrgárda felügyeleti szerve és a szlovák Pénzügyminisztérium (MF SR) Pénzügyi Igazgatósága alá
tartozó felügyeleti szerv.
A Szlovák Munkahelyi Biztonsági, Egészségvédelmi és Tűzvédelmi Szövetség (a továbbiakban:
„Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség”) – a szociális partnerek nemzeti és regionális szintű
tevékenységének felhasználásával –, valamint médiaeszközök, szemináriumok és konferenciák is
népszerűsítik a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégiát.
8.1.

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtásának
ellenőrzése

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtását és prioritásainak
teljesülését a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban:
„Munkahelyi Biztonsági Koordinációs Bizottság”) félévente ellenőrzi és értékeli; ez a Bizottság a
szlovák Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium tanácsadó testülete. A Munkahelyi Biztonsági
Koordinációs Bizottságot abból a célból hozták létre, hogy dolgozza ki és hangolja össze a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a szlovák stratégiai célokat, és értékelje a célok
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elérését szolgáló feladatok teljesülését. E célból a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre
vonatkozó stratégia végrehajtására irányuló program egyes feladatainak elvégzéséért felelős
tisztviselők és az együttműködő intézmények benyújtják a szlovák Munka-, Szociális és Családügyi
Minisztériumhoz a stratégia megvalósításával kapcsolatos információkat; ezt követően az
információkat megvitatják a Munkahelyi Biztonsági Koordinációs Bizottságban. A Munkahelyi
Biztonsági Koordinációs Bizottság tagjai folyamatosan beszámolnak a stratégiai feladatok
végrehajtásáról.
Javasolt, hogy először 2014-ben, majd ezután évenként legkésőbb hat hónappal az értékelt naptári év
végét követően a szlovák kormány ülésén nyújtsanak be tájékoztató beszámolót a munkahelyi
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia végrehajtásáról.

9.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁGRA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEMRE VONATKOZÓ STRATÉGIA
VÉGREHAJTÁSI PROGRAMJA

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia feladatainak és prioritásainak
teljesüléséhez az alábbi alpontokban szereplő feladatok végrehajtását javasoljuk:
A.
A nyilvános tájékoztatás, a hírverés és a megelőzés kultúrájának javítása a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén
1. Aktív részvétel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség és a SLIC által
szervezett nemzetközi kampányokban és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség által célzott egyéb tevékenységekben, és e tevékenységek szervezése Szlovákiában.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, Szlovákia Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma
(a továbbiakban: „MoESRS SR”)
Közreműködők: Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség, egyetemek
2. Munkavállalók bemutatása a tömegtájékoztatásban, középpontban a nagyközönség munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos aktivitásának ösztönzésével, a munkahelyi
egészségvédelmet és a lelki, fizikai és szociális jóllét megteremtését is beleértve; valamint annak
biztosítása, hogy a nagyközönséget időben tájékoztatják a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem terén elfogadott új jogszabályokról és más előírásokról.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, MD SR, ME SR, MI SR, MJ SR
Közreműködők: Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség, egyetemek
3. Információk közzététele a médiában a veszélyes munkavégzéssel kapcsolatos tendenciákról
nemzeti és regionális szinten, továbbá tájékoztatás a foglalkozási megbetegedések
előfordulásáról és tendenciáiról Szlovákiában.
Időpont: évenként
Felelős: MH SR
4. Tájékoztatás közzététele a médiában a Szlovákiában és a régióban bekövetkezett munkahelyi
balesetek számáról/számarányáról, beleértve a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatos olyan jogszabályok és más előírások megsértésére vonatkozó adatokat, amelyek okokozati összefüggésben állnak a bekövetkezett munkahelyi balesetekkel.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR
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5. A munkaügyi felügyeletek, közegészségügyi szervek és a munkahelyi biztonságot és
egészségvédelmet felügyelő más felügyeleti szervek jelentőségének és tevékenységének
intenzívebb megjelenítése a médiában, valamint az említettek népszerűsítése annak érdekében,
hogy felkeltsék a tudatosságot ezen a területen (a megelőzés és a visszaszorítás érdekében) a
munkáltatók, munkavállalók és más érintettek körében.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, MD SR, ME SR, MI SR
6. A munkakörnyezet, a munkakörülmények javítását célzó, valamint a munkavállalók egészségét
támogató tevékenységek – a munkáltatókkal együttműködve történő – végrehajtása.
Időpont: évenként
Felelős: MZ SR, MPSVR SR
Közreműködők: RUZ, MDVRR SR
7.

Célzott szaktanácsadás nyújtása munkáltatóknak és munkavállalóknak a munkahelyi egészségi
kockázatok megelőzése és a munkahelyi egészségvédelem témakörében, különös hangsúlyt
fektetve a kis- és középvállalkozásokra.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MH SR
Közreműködők: MTCRD SR

8.

Szakértői munkamegbeszélések szervezése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítását célzó jogszabályok és más
előírások gyakorlati végrehajtásának javítása érdekében.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR, MD SR, ME SR, MI SR
Közreműködők: MH SR, CTU SR, FEA SR, NUE, Szlovák Városok és Közösségek Szövetsége (a
továbbiakban: „ATCS”), Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség, egyetemek

9.

Tematikus szemináriumok szervezése vezetőknek és munkavállalói képviselőknek, amelyek célja,
hogy az említettek jobban érzékeljék a biztonságos és egészséges munkahely fontosságát.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MD SR, ME SR, MI SR
Közreműködők: MH SR

10. Szakosodott konferenciák és szakszemináriumok szervezése, a tudományos szemináriumokat is
ideértve, ahol oktatási és kutatási intézmények, köztük egyetemek garantálják a szakértelmet –
akár nemzetközi összefüggésben is –, és amelyek célja a szakma és a nagyközönség
tájékoztatása a kutatási eredményekről és az eredmények gyakorlati alkalmazásáról.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR
Közreműködők: MH SR, egyetemek
11. Szakmai kézikönyvek, tájékoztatók és reklámanyagok megjelentetése munkáltatók, a munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó munkavállalói képviselők, szakszervezeti tagok
és munkavállalók számára azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem biztosítását célzó jogszabályokat és más előírásokat, jobban megismertessék
azokat, és elősegítsék azok jobb alkalmazását. Ezt a célt szolgálják a következők:
• a „Helyes gyakorlatra vonatkozó előírások” projekt kidolgozásának folytatása;
• tájékoztató anyagok megjelentetése a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel
kapcsolatban kezdő vállalkozók számára, valamint az anyagoknak a nagyközönség
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rendelkezésére bocsátása az érintett hivatalokban annak érdekében, hogy a vállalkozók már
kezdettől fogva ismerjék a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén fennálló alapvető
kötelezettségeiket;
• hírlevelek rendszeres megjelentetése, amelyek a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos kutatások legfrissebb eredményeiről közölnek
információkat.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR
Közreműködők: MH SR, NUE, CTU SR, Kassai Műszaki Egyetem
12. A munkavállalók támogatása és rávezetése a felelős és biztonságos munkahelyi viselkedésre,
valamint a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések aktív
kezelésére, amikor együttműködnek a kockázatkezelésben, a vonatkozó intézkedések
elfogadásában, az oktatás valamennyi szintjén és a munkavállalói képviselők továbbképzésében.
Időpont: évenként
Felelős: CTU SR
Közreműködők: ATCS
13. Hozzájárulás a szociális és jogi tudatosság növeléséhez a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem terén a „Nyílt napokon” keresztül.
Időpont: évenként
Felelős: MoLSAF SR, MH SR
Közreműködők: NUE
14. A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre szakosodott weboldal létrehozása és
üzemeltetése a következők érdekében:
• egyszerű és gyors hozzáférés biztosítása a nagyközönség számára a végzett tevékenység
professzionális és biztonságos irányításához szükséges, a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos információkhoz;
• tájékoztatás nyújtása a kellő időben a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
biztosítására irányuló jogszabályok és más előírások módosítása esetén;
• a munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányításával, a kockázatkezeléssel, a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem szabályainak népszerűsítésével, a megfelelő
technológiai eljárásokkal és munkakörülményekkel, valamint a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem egyéb lényeges vonatkozásaival kapcsolatos kérdések kezelése;
• a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok
módosításával és alkalmazásával, valamint a legjobb gyakorlatokra vonatkozó példákkal
foglalkozó szemináriumok és más tevékenységek előmozdítása.
Időpont: 2014 és 2020-ig folyamatosan
Felelős: MoLSAF SR
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B.

A személyi és tárgyi feltételek javítása a munkaügyi ellenőrző szervek és a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területén működő más felügyeleti szervek működésének
minősége és hatékonysága érdekében

1. Megfelelő pénzügyi források, humán erőforrás és feltételek biztosítása a munkaügyi felügyeletek
és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó felügyeleti szervek hatékony
munkavégzéséhez a hatáskörükbe tartozó valamennyi területen, e munkavállalók
továbbképzéséhez és megfelelő díjazásához, amelynek célja a jogérvényesítés, valamint a SLIC
ajánlásainak és az ILO elveinek megfelelő megelőző tevékenységek elvégzésének biztosítása.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, ME SR, MD SR, MI SR, MF SR
2. Az élethosszig tartó tanulás biztosítása, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
biztosítására irányuló jogszabályok és más előírások betartásának felügyeletét ellátó állami
alkalmazottak munkatevékenysége szakmai színvonalának és nyelvtudásának javítása, valamint
az e munkatevékenységhez szükséges szaktudás és készségek elmélyítése.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, ME SR, MD SR, MI SR
Közreműködők: MoESRS SR, a Szlovák Szabványügyi, Metrológiai és Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban:
„SOSMT”), egyetemek
3. A közegészségügyi szervek, munkaügyi ellenőrző szervek és a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem feletti felügyeletet ellátó más szervek felügyeleti tevékenységének
összehangolása, amelynek célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén a
munkáltatókat terhelő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; együttműködés az említettek
teljesítése során, valamint közös felügyeleti tevékenységek végrehajtása.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MH SR, MoLSAF SR
C.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való működésre jogosult szakértő
jogalanyok tevékenysége minőségének javítása

1. Az ellenőrzés folyamatos biztosítása természetes személy vállalkozók és olyan jogalanyok
kötelezettségeinek teljesítése tekintetében, akik megelőző és védő szolgáltatásokat (technikai
biztonsági szolgáltatásokat és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat) nyújtanak munkáltatók
részére a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén.
Időpont: évenként
Felelős: MH SR, MoLSAF SR
D. Rendszerszintű
megközelítés
alkalmazása
a
egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések esetében

munkahelyi

biztonsággal

és

1. A rendszerszintű megközelítés alkalmazásának elősegítése a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem tekintetében a szervezeteken belül, valamint a megelőző és védő
szolgáltatások nyújtása során; a munkavállalók bevonása a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem valamennyi kérdésének kezelésébe, és a munkavállalók arra való ösztönzése,
hogy aktívan vegyenek részt a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos
kérdések kezelésében.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: FEA SR, CTU SR
Közreműködők: Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség, egyetemek
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2. A munkáltatók arra való ösztönzése, hogy független ellenőrzéssel önként ellenőriztessék a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyzetét cégüknél, és ezáltal támogassák a
„Biztonságos vállalkozás” programot és az „Egészséges munkahelyek” kampányt.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR
Közreműködők: MH SR, ME SR, MI SR, Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség, FEA SR, CTU
SR, egyetemek
E.

Együttműködés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén

1. Megfelelő és hatékony együttműködési mechanizmusok létrehozása és alkalmazása a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén működő felügyeleti szervek, valamint a
tudomány, a kutatás, az oktatás, a közegészségügy és a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel összefüggő más területeken működő intézmények között.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, ME SR, MoESRS SR
Közreműködők: egyetemek, SAV
2. A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakértők bevonása a nemzetközi
együttműködésbe európai és nemzetközi intézmények szakértői csoportjai, technikai bizottságai
és projektjei keretében.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, MD SR, MI SR, ME SR, MJ SR, MoESRS SR
Közreműködők: CTU SR, NUE, egyetemek
3. Tárgykörök és időrend kidolgozása és végrehajtása e stratégia végrehajtásához a felelős és
együttműködő intézmények szintjén. Szociális partnerek bevonása a fentiek nemzeti, ágazati és
vállalati szinten történő kidolgozásába.
Időpont: 2013 és 2020-ig folyamatosan
Felelős: MoLSAF SR, MH SR, MD SR, MI SR, ME SR, MJ SR, MoESRS SR
Közreműködők: CTU SR, Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség
4. Megállapodás a szociális partnerekkel és más minisztériumok szakértőivel az együttműködés
formáiról – a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való együttműködés javítása
érdekében. Akkreditált és tanúsítvánnyal rendelkező intézmények és ezen a területen működő
intézmények által szervezett szakosodott konferenciákon és szakszemináriumokon való részvétel
biztosítása.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MD SR, MI SR, MF SR, MJ SR
5. A felügyeleti szervek és más intézmények együttműködésének javítása a hatékony felügyelettel
összefüggő információcsere terén.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MH SR, MoLSAF SR
Közreműködők: Szlovák Munkahelyi Biztonsági Szövetség, engedéllyel rendelkező jogalanyok
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F.

A kutatás és az oktatás fejlesztése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén és a kutatási eredmények alkalmazása

1. Hozzáférés biztosítása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén elért új kutatási
eredményekhez az érintett közigazgatási szervek és a szakértők lehető legszélesebb köre,
valamint a nagyközönség számára.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MI SR, MoESRS SR
Közreműködők: egyetemek, Szlovák Tudományos Akadémia (SAS)
2. Oktatási és Tudományos Tanács létrehozása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
területén, amely a szlovák munka-, szociális és családügyi miniszter tanácsadó testülete lesz; a
Tanács alapszabályának kidolgozása, és kutatási munkahelyek, egyetemek és szociális partnerek
bevonása a Tanács tevékenységébe.
Időpont: 2013
Felelős: MoLSAF SR
Közreműködők: MoESRS SR, egyetemek, SAS
3. Az új technológiákra (például az újrafeldolgozásra, a nanotechnológiákra, biotechnológiákra, a
zöld energiára), a munka világában végbemenő változásokra és a kockázati tényezők új
kombinációira – köztük a demográfiai változásokra és a produktív munkaerő elöregedésére,
valamint a mentális egészségre a biztonsággal és a biztonságossággal összefüggésben –
irányuló kutatás előmozdítása.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoLSAF SR, MI SR, MoESRS SR
Közreműködők: egyetemek, SAS
4. A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések miatt a munkáltatóknál bekövetkező
veszteségek gazdasági értékelése lehetőségeinek vizsgálata, és a gazdasági jogszabályok
alkalmazása nemzeti és vállalati szinten a munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányítása
során (motivációs elemek, gazdasági ösztönzők).
Időpont: 2015
Felelős: MoLSAF SR, MoESRS SR
Közreműködők: egyetemek
5. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem témakörének az iskolai oktatás rendszerébe való
mélyebb integrálása (a munkahelyi biztonság és egészségvédelem megvalósítása a diákok és
hallgatók jövőbeli szakmai életében), a módszerek modern elektronikus oktatási rendszerekkel
párhuzamos alkalmazása, szabványosító rendszerek, amelyek célja a munkaerő Unión belüli
szabad mozgásának megkönnyítése.
Időpont: folyamatosan 2020-ig
Felelős: MoESRS SR
Közreműködők: MoLSAF SR, egyetemek, középiskolák
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G.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására irányuló jogszabályok
1. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítására irányuló jogszabályok frissítése az
építőiparban, a fuvarozásban stb.
Időpont: 2016
Felelős: MoLSAF SR
2. A szlovák technikai szabványok állami szervek, intézmények, munkáltatók, munkavállalói
képviselők, valamint megelőző és védő szolgálatok számára való pénzügyi hozzáférhetősége
lehetőségeinek vizsgálata.
Időpont: 2015
Felelős: SOSMT
Közreműködők: MoLSAF SR, műszaki egyetemek
H.

Finanszírozás

1. A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó stratégia finanszírozásának
biztosítása a következő évre vonatkozó költségvetési fejezet tervezése során.
Időpont: 2013 és folyamatosan
Felelős: érintett miniszterek és egy másik központi államigazgatási szerv vezetője
2. Források elkülönítése az uniós strukturális alapokból a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem területe számára.
Időpont: 2014 és folyamatosan
Felelős: MoLSAF SR
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2.5 sz. melléklet
FRANCIAORSZÁG
Munkahelyi Egészségterv (2010-2014)
Bevezetés
Valódi előrelépés történt hazánkban és Európában a munkavállalók egészségének védelmében és
megőrzésében. Mára a cégek megértették, hogy a munkakörülmények javítása feltétele a tartós
gazdasági teljesítménynek. Ilyen megközelítésben fontos, hogy az egészségvédelem része legyen a
munkakörülmények javítását és a munkavállalói kompetenciák fejlesztését célzó politikának. A
munkahelyi kockázatok megelőzése javíthatja nemcsak népesség gazdasági aktivitását és a
munkavállalók egészségi állapotát, de a vállalkozások versenyképességét is.
Az első 2005-2009-es munkahelyi egészségterv célja a munkahelyi kockázatok megelőzésére
vonatkozó országos rendszer megreformálása volt. A terv bemutatta a munkahelyi biztonságot és
egészséget érintő állami célkitűzéseket. Megjelenésekor az egyértelmű prioritások megnevezésével
növelte a munkaügyi igazgatás, különösen a munkaügyi felügyelőség beavatkozási lehetőségeit és
lehetővé tette a munkahelyi kockázatok hatékonyabb feltárását és értékelését. A terv tehát jelentős
előrelépést jelentett a munkahelyi egészségpolitika fejlődésében.
Ezt a lendületet tovább kell folytatni és erősíteni kell: az elkövetkezendő években az egészség és a jó
munkahelyi közérzet fejlesztése, valamint a munkakörülmények javítása is nagy kihívást jelent a
szociálpolitikának. Olyan hatékony intézkedésekre van szükség a folyamatos foglalkoztatás
érdekében, mint a balesetek és a foglalkozási megbetegedések számának csökkentése, a
foglalkozási kockázatok és az egészségromlás elkerülése.
Természetesen az új munkahelyi egészségvédelmi terv igazodik ezekhez a célkitűzésekhez:


szinergiára törekvés minden közegészségügyi tervvel, beleértve a második rákellenes tervet
és Környezet-egészségügyi Tervet (PNSE2); megállapodások és szerződések kötése a
társadalombiztosítási szervezetekkel, egyezmények és megállapodások kötése a
betegbiztosítás munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek ágazatával a AT-MP
(2009-2012), és egyéb prevenciós intézményi szereplőkkel;



munkaügyi és szakmai szervezetek mozgósítása;



kiemelt szerep juttatása cégeknek, azaz cégvezetőknek és ügyvezetőknek, alkalmazottaknak
és képviseleti szerveknek.

A második terv kidolgozási folyamata jelentős mértékben a részvételen alapszik, hiszen 2009 nyara
óta nem csak a kormányzatot érinti, hanem a prevenciós szervezeteket, valamint a 2009 áprilisában
létrehozott Munkakörülményeket Vizsgáló Tanácsban működő szociális partnereket is.
Az országos és helyi szinteken működő szociális partnerek ennek a közérdekű politikának a
kidolgozásában és megvalósításában is kiemelt szerepet játszanak. A regionális szereplők, különösen
a foglalkozási kockázatok megelőzésére létrejövő regionális bizottságok szintén a fejlesztési tervet
előkészítésében vették ki részüket.
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Eredmények
Tagadhatatlan, hogy jelentős előrelépés történt az egészség és a munkahelyi biztonság területén az
elmúlt évtizedben.
Ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség, mivel bizonyos mutatók még mindig magasak:


a munkahelyi balesetek száma túl magas, mintegy 700 000 évente (melyből több mint 44 000
súlyos balesetnek számít);



a foglalkozási megbetegedések növekszenek (2008-ban számuk több mint 45 000);



több mint egy ember hal meg naponta munkahelyi balesetben (569 haláleset 2008-ban), vagy
foglalkozási megbetegedés következtében (425 haláleset 2008-ban);



az aktív népesség több mint 13%-a van kitéve legalább egy rákkeltő anyagnak;



mintegy 55%-a halálos kimenetelű munkahelyi baleseteknek közúti baleset;



túl sokszor vezet a keresőképtelenség (lásd Gausselin Jelentés) elbocsátáshoz.

A második munkahelyi egészségterv kihívásai
Látva ezeket az eredményeket, világos, hogy a cél egy hatékonyabb prevenciós politika
megvalósítása, annak érdekében, hogy a munkavállalók megőrizzék testi-lelki egészségüket,
munkahelyi közérzetük javuljon és jobb munkakörülmények között dolgozhassanak.
Politikánkban tehát kiemelt szerepet kell kapnia a minőségi munkahelyek népszerűsítésének. A
kormány annál is inkább nagy jelentőséget tulajdonít ennek a feladatnak, mivel a munkahelyi
egészség, a munkakörülmények javítása egyaránt kulcsfontosságú feltétele a társadalmi és a
gazdasági teljesítménynek és a versenyképességnek, sőt egyes szakmai ágazatokban elvárásnak
számít a munkaerő-felvétel és a foglalkoztatás fejlesztése során, és végül feltétele az idősebb
munkavállalók aktivitásának folyamatos biztosításához és szakmai tapasztalatuk elismertetéséhez.
A második munkahelyi egészségterv céljai
Azon az általános célon túl, hogy minden életkorban jobb munkavégzést tegyünk lehetővé, a terv
négy fő irányvonala a következő:


fejleszteni a foglalkozás-egészségügyi ismereteket és kutatásokat, fenntartható, átlátható
feltételekkel, tudományos szigorúsággal, biztosítva az ismeretek átadását a vállalatoknak és
dolgozóiknak;



fejleszteni a foglalkozási kockázat-megelőzési tevékenységeket, kiemelten kezelve a
pszichoszociális kockázatokat, a kémiai kockázatokat, mely lehet rákkeltő, mutagén vagy
reprodukciót károsító (CMR), valamint a váz-és izomrendszeri megbetegedéseket (MSD);



támogatni a vállalatok prevenciós tevékenységeit, különös figyelmet fordítva az 50-nél
kevesebb főt foglalkoztató vállalatokra - ahol igen gyakran hiányzik a munkavállalói képviselet
- annak érdekében, hogy a munkavállalókat jobban tájékoztassák a prevenciós kérdésekről és
biztosítsák számukra a szükséges és megfelelő eszközöket;



megerősíteni a különböző partnerek koordinálását és mozgósítását mind országos, mind
regionális szinten, és helyet biztosítani foglalkozás-egészségügyi reformok végrehajtása
során a prevenciós stratégia szereplőinek.
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Végeredményben, az új tervnek egy általánosabb kontextusba kell ágyazódnia, ennek érdekében:


le kell fordítanunk 2007-2012-es munkahelyi egészségterv európai stratégiáját, amely
előirányozza a munkahelyi balesetek teljes előfordulási arányának 25%-os csökkenését;



hozzá kell járulnunk az európai foglalkoztatási stratégiához, és erősíteni az időskorú
népesség foglalkoztatását, ugyanakkor támogatást adni a kiemelt prevenciókhoz a
munkavállalók egészsége védelmében.



a munkavállalókat védő szabályozások értelmében biztosítani kell a vegyi anyagok
felhasználását az előírt felhasználhatósági időn belül (Reach és CLP rendelkezések).



tevékenyebbnek kell lennünk bizonyos kockázatokkal szemben, mint amilyenek a
pszichoszociális kockázatok vagy az újonnan felmerülő kockázatok, különösen a kémiai
kockázatok.



figyelembe kell vennünk az új munkaszervezeti formák hatásait a munkavállalókra,
szorgalmaznunk
kell
a
munkakörülmények
javítását,
különösen
a
közép-és
kisvállalkozásoknál dolgozó nehézségekkel küzdő munkavállalók esetében, akik nehéz
körülmények között dolgoznak, vagy az újonnan felmerülő kockázatok vagy a technológiai
változások miatt.

I.

TENGELY - A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK BŐVÍTÉSE

1.

Cél - A foglalkozás-egészségügyi kutatás és szakvéleményezés létrehozása és
fejlesztése

A foglalkozás-egészségügyi kutatás fejlődését, eredményességét és eredményeinek felhasználását
egyrészről befolyásolja az, hogy sikerül-e a kutatás lépeseit meghatározni és irányítani, másrészről
pedig, hogy tudjuk-e a fő témákon (vegyi anyagok, rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciót
károsítónak minősített anyagok (CMR), mozgásszervi rendellenességek, szervezeti és
pszichoszociális kockázatok, újonnan megjelenő kockázatok (nanoanyagok, endokrin zavarok)
dolgozó csoportokat támogatni és fejleszteni.
Ezen kívül nélkülözhetetlen a koherencia biztosítása a különböző közegészségügyi tervek (Nemzeti
környezet-egészségügyi terv 2, Rák elleni akcióterv 2) céljaival, valamint az irányvonalak rendszeres
megvitatása a társadalmi szereplőkkel a megfelelő fórumokon (COCT, regionális szervezetek, stb.).
Irányító szerv: ANSES Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség.
Indikátor: Az országos kutatások és innovatív intézkedések számbavétele az egészségügyben és a
munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén.
1.

Akció - Kutatási programok támogatása az egészséges munkakörnyezetet témakörében

Európai és nemzetközi szinten:


részvétel az egészséges munkakörnyezet témakörében végzett európai és nemzetközi
kutatási projektekben

Országos szinten:


egészséges munkakörnyezetet témájának beépítése a különböző
tudományos együttműködésébe (a PNSE2 48-as számú akcióterve)

kutatócsoportok
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a társadalomtudományok közti multidiszciplináris együttműködés támogatása
-

a vállalatok és a munkavállalók által alkalmazott különböző prevenciós intézkedések

-

a munkavégzés szervezeti feltételeinek hatásai

-

a prevenciós intézkedések költséghatékonysága

kutatások és akciók támogatása
-

új munkakörülmények és munkamódszerek

-

a fokozott terhelés és munkahelyi igénybevétel megelőzése

-

új technológiák

-

új keletű veszélyek (nanoanyagok, reproduktív toxicitást okozó anyagok, új szervezeti
kockázatok)

-

növényvédő szerek

a szakvélemények minőségi normáinak használata és terjesztése

Regionális szinten:


beépíteni a foglalkozás-egészségügyi kutatások fejlesztését minden regionális projektbe

Irányító szervek: ANSES, DGRI, INRS
Partnerek: ANR, DGT, Dares,DGS,DGPR, CNAMTS branche AT-MP, OPPBTP, CCMSA, Cemagref,
DREAL, Inca, ITMO Közegészségügy, egyetemek, CNRS, Inra, InVS.
Naptári események: a szinergia érdekében akciói összhangban vannak a PNSE 2 48-as éves
akciójával
Eredmény indikátor: azon személyek száma, akik a munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatos
kutatatásban és a szakvéleményezésben vesznek részt (PNSE 2 48-52 akciók)
Eszközök: kutatási programok, brosúrák, weboldalak, regionális projektek
2.

Akció - A kutatások jobb szervezése és irányítása


A munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó kutatócsoportok, programok és központok
feltérképezése



A munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó regionális kutatóközpontok (CRPRP)
munkájának
támogatása
(Aquitaine/Midi-Pyrénées;
Île-de-France;
Provence-AlpesCôted’Azur; Nord-Pas-de-Calais), az együttműködés megerősítése a Munkaügyi
Minisztériummal és a Nemzeti Kutatóintézettel (ANR); a regionális és a régiók közötti új
kezdeményezések előmozdítása



Regionális szinten interdiszciplináris együttműködés a regionális kutatóközpontok és a
foglalkozási kockázatok megelőzésének regionális bizottságával (CRPRP) és más társadalmi
és intézményi szereplőkkel



Az együttműködés keretében a munkahelyi egészségvédelem regionális tervébe (PRST)
beépülő ismeretfejlesztő programok kidolgozása és jövőbeli működésük biztosítása.
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A COCT fennhatósága alatt információcsere és évenkénti nyomon követés megszervezése a
kutatás szereplőivel a jövőbeli irányzatokról, prioritásokról, és a munkahelyi egészségvédelmi
kutatás irányairól.



ANSES (Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség) fennhatósága alatt
a munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó kutatások potenciálját támogatni és
fenntartani.

Irányító szerv: ANSES, ITMO Közegészségügy, ANR, INRS.
Partnerek: DGT, Dares, DIRECCTE, DREAL, Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium,
MSA, egyetemek, kutatólaboratóriumok, Inserm, CNRS, InVS.
Naptári események: 2010-től megkezdődött a központok, a programok és munkahelyi
egészségvédelemmel foglalkozó kutatócsoportok feltérképezése. Az Afssa és az Afsset egyesülése
után az ANSES felügyeli a foglalkozás-egészségügyi kutatóprogramok jobb irányítását.
Eredmény indikátor: országos szintű feltérképezés
Eszközök: feltérképezés, kutatóprogramok, munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó regionális
kutatóközpontok (CRPRP) követése (minőségi és mennyiségi elemzés), regionális ülések és
szemináriumok, munkahelyi egészségvédelemmel foglalkozó regionális kutatóközpontok létrehozása,
munkahelyi egészségvédelem regionális tervének (PRST) követése, a témában végzett kutatások
összeírása helyi kutatókkal és orvosokkal, egyetemi kutatócsoportok helyi ülései
3.

Akció - A kutatásokat a kiemelt témák felé irányítani (beazonosított főbb kockázatok és
újonnan azonosított kockázatok)

CMR


Folytatódik A Nemzetközi Rákkutató Központ (CIRC) által rákkeltőnek nevezett anyagok és a
jelenleg Európában csak valószínűsíthetően rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsítónak
nevezett anyagok értékelési eljárása
(CMR harmadik kategória), és esetleges újrabesorolásuk az első vagy második kategóriába (PNSE 2 17-es akció és Rákellenes terv 3.-ik
intézkedés).



Támogatni kell a CIRC által a 2B csoportba sorolt anyagok kutatását.



Meg kell vizsgálni azokat a társadalmi-gazdasági korlátokat, melyek fékezik a veszélyes
anyagok helyettesítését (mechanizmusok és kihívások megértése) és olyan
elemzőeszközöket és indikátorokat kell javasolni, melyek segítik meghatározni a prioritásokat.

Többszörös kitettség
 Olyan kutatási programokra van szükség, melyek lehetővé teszik az emberi egészségre
gyakorolt különböző kitettségek együttes hatásának vizsgálatát (kapcsolat a kémiai, a fizikai
és a pszichológiai kitettség között)
Nanoanyagok
 Támogatni kell a nanoanyagok kutatását, vizsgálatát és szakvéleményezését (PNSE2 46-os
akció)
Váz-és izomrendszeri betegségek
 Bővíteni kell a váz-és izomrendszeri betegségekkel kapcsolatos, minőségi és mennyiségi
kutatásokat.


Azokat a kutatásokat és akciókat kell támogatni, melyek közvetlenül a munkaszervezési
problémákkal és a munkával kapcsolatos váz-és izomrendszeri betegségek kockázatának
csökkentésével foglalkoznak.

Irányító szervek: ANSES, ANR
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Partnerek: DGT, Dares, DGS, DGPR, Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium, ITMO
Közegészségügy, Inra, INRS, Inca, Inserm, egyetemek, CNRS, Anact, InVS.
Naptári események:
2010: A „Nanoanyagok és a munkahelyi biztonság” címmel megjelent 2008-as jelentés alapján az
ANSES kidolgozott egy helyes gyakorlatokra vonatkozó útmutatót. Az Ügynökség tovább folytatja a
helyettesítő anyagokkal kapcsolatos akcióit és készíteni fog egy országos felmérést a rákkeltő,
mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokról.
2011: Az Inca-val együttműködve, egy nemzetközi konferencia megrendezése, a második Rákellenes
terv 3. intézkedésének keretében, hogy információt szolgáltasson a környezeti és viselkedésbeli
kockázatokról.
Eredmény indikátor: megvalósított tanulmányok száma a kiemelt témákról (rákkeltő, mutagén vagy
reprodukciót károsítónak nevezett anyagok, többszörös kitettség, nanoanyagok, váz-és izomrendszeri
betegségek)
Eszköz indikátor: tanulmány elkészítése legalább két vegyi anyagról (PNSE2 17-es akció)
Eszközök: tudományos elemzések, a kockázatokról szóló szövegezések módosítása, a PNSE2-vel
kapcsolatos kutatási programok, nemzetközi konferencia, a vegyi anyagok hatásának értékelése
4.

Akció - Az emberi és pénzügyi eszközök támogatása


A munkahelyi egészségvédelemre vonatkozó információátadás javítása a közintézmények
felvételi bizottságaiban (PNSE2 48-as akció)



A munkahelyi egészségvédelemmel kapcsolatos kutatóprogramok pénzügyi támogatása a
tervidőszakra vonatkozó multidiszciplináris kutatási projektekre kiírt pályázatokkal; a települési
önkormányzatok támogatásának megerősítése és a magánfinanszírozások elősegítése
(PNSE2 48-50 akció és a második Rákellenes terv 3. intézkedése)



Egy új hároméves program elindítása „Egészség, környezet és munka” címmel, az ANR-rel
együttműködve annak érdekében, hogy bővítsük a munkahelyi egészségvédelemre vonatkozó
ismereteket; a munkahelyi egészségvédelem kiemelt témaként való megjelenésének
elősegítése; a munkahelyi egészségvédelem kérdéseinek humán és társadalomtudományi
megközelítésének támogatása.

Irányító szervezet: Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium, ANSES, INRS.
Partnerek: DGT, Dares, ANR, ITMO Közegészségügy, DGS, DGPR, Inca, egyetemek, mérnökiskolák,
INERIS, Inserm, CNRS, InVS.
Naptári események: 2010 második félében indulnak, és terv végrehajtásának teljes időszakában
folytatódnak a multidiszciplináris kutatási projektekre kiírt pályázatok
Monitoring indikátor: beérkező pályázatok száma (második rákellenes terv 3.2-es akció)
Eredmény indikátor: elfogadott projektek száma (második rákellenes terv 3.2-es akció)
Eszköz indikátor: az ANR és az ANSES által finanszírozott projektek száma (PNSE2 50-dik akció)
Eszközök: egy hároméves program aláírása az ANR-rel; kutatási programok finanszírozása; szövegek
módosítása

2.

Cél – Tudás-eszközök és monitoring eszközök fejlesztése

A kutatás lehetővé tette, hogy a foglalkozási kockázat nagy részét beazonosítsuk, de még mindig nem
ismerjük teljesen hatásukat a munkavállalók egészségére: a foglalkozási kitettségekkel kapcsolatos
kórképek ugyanis az esetek többségében nem mutatnak semmilyen sajátosságot. Igen gyakran
multifaktoriális betegségekről van szó, és ez tovább nehezíti megfigyelésüket. Ráadásul a kezdeti
kitettséghez képest teljesen eltérő is lehet a betegségek lezajlása.
Ezért is szükséges országos és regionális szinten rendelkezni azokkal az eszközökkel, melyek
lehetővé teszik:
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hogy a lehető legpontosabban meghatározzuk a foglalkozási kockázatoknak kitett népesség
körét és a legkockázatosabb munkaköröket.



hogy értékeljük a munkavállalók hosszú távú kitettségét és visszakövessük a múltbeli
kitettségeket.



hogy követni tudjuk a népesség egészségügyi állapotát aránylag hosszú ideig.

Ezeknek az eszközöknek lehetővé kell tenniük azoknak a kockázatoknak az összegyűjtését, amelyek
az új technológia használatához, a munkaszervezés új formáihoz és a rendellenes egészségügyi
jelenségekhez köthetők. Ugyanakkor a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések
jogorvoslati rendszeréből nyert adatok tanulmányozásakor figyelembe kell venni, hogy különböző
státuszú munkavállalókról (magánszektor, közszféra, vállalkozók, gazdálkodók, alkalmi
munkavállalók) és különböző szociális védelmi rendszerekről van szó.
Végül a munkavállalók egy bizonyos csoportja nem rendelkezik foglalkozási megbetegedésére
vonatkozó biztosítással, ami miatt a népességnek ezen csoportja kiemelt figyelmet érdemel.
Irányító szervek: InVS, DGT
Indikátorok:

5.



országos mutatók bevezetése a foglalkozási kitettségekről és a kitettségek alakulásáról
szektoronként, ágazatonként, szakmánként, nemenként, koronként, munkahelyen eltöltött idő
és a munkaszerződés típusa szerint.



globális információs rendszer létrehozása a munkahelyi balesetekről és a foglalkozási
kitettségekről; az információs rendszer bővítésének évenkénti nyomon követése a második
munkahelyi egészségterv tervidőszaka alatt.

Akció - Ismereteink bővítése a munkahelyi kitettségekről, megoszlásukról és alakulásukról


Értékelési rendszer kidolgozása az elsődleges megelőző intézkedések jobb meghatározása
érdekében: a kitettségek meghatározása valós munkahelyzetben, szakmák sorrendje,
kockázatosnak minősített munkafeladatok és munkakörök, munkaszervezésre gyakorolt
hatásuk.



A kitettségi besorolás kidolgozásának folytatása annak érdekében, hogy meghatározzuk a
népesség kitettségét teljes életszakaszukban (Matgéné) (második rákellenes terv 9-es
intézkedés); a besorolás bevezetésének prognosztizálása



Prediktív modellezési eszközök fejlesztése (kitettség, kockázatértékelés)



Tanulságok levonása a kitettség vagy a foglalkoztatás megszűnése utáni nyomon követési
tapasztalatokból (alkalmazottak, vállalkozók és mezőgazdasági termelők körében)



A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagoknak kitett munkavállalók nyomon
követése foglalkoztatásuk megszűnése után, az eredmények értékelése



A foglalkozási kockázatok és a munkakörülmények helyszíni diagnosztikájának javítása.



A kitettségre vonatkozó ágazati ismeretek bővítése a megelőzésben szerepet kapó helyi
kutatók és szakmai csoportok segítsége révén



Az ionizációs sugárzásnak kitett munkavállalókra érvényes monitoring rendszer optimalizálása
annak érdekében, hogy az érintett csoportról járványügyi tanulmány készüljön



A rendelkezésre álló adatok és felmérések elemzésének javítása hogy felhasználásuk
hatékonyabb legyen a különböző közegészségügyi tervekben; az érintett csoportokat
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összefogó
irányító
csoport
létrehozása;
foglalkozás-egészségügyben
használt
fogalomjegyzék és kifejezéstár harmonizációja, mely harmonizáció az RNV3P (a foglalkozási
betegségek megelőzésének és felügyeletének országos hálózata) keretében már elindult
Irányító szervek: InVS, DGT, Dares, ANSES, INRS, IRSN.
Partnerek: DSS, Inca, RSI, CNAMTS branche AT-MP, OPPBTP, munkahelyi egészségügyi
szolgáltatások
Naptári események:
2010: Megkezdődik a Dares 2009-es Sumer felmérésének és folytatásának, a 2010-es „Egészség és
karrier” című tanulmánynak a feldolgozása; a második tanulmány a Dares, a Drees, az Insee közös
együttműködésével valósult meg;
2010: „ Tanulmányok és adatbázisok” multidiszciplináris munkacsoport felállítása, mely együttműködik
a PNSE2-vel és a COG 16 programmal. Az adatbázisok jobb kihasználásának érdekben a konzultáció
javítása.
2011: Előzetes eredmények a foglalkoztatás megszűnése utáni nyomon követés során összegyűjtött
adatokról
2010-2014: Egészségügyi Monitoring Intézet (InVS) elkészíti a kitettségi besorolást
Monitoring indikátor: internetes portál létrehozása a rendelkezésre álló adatbázisokról (második
rákellenes Terv 12.1-es akció)
Eszközök: 2012-ben az Egészségügyi Monitoring Intézet (InVS) Expro portáljának frissítése, melynek
célja a foglalkoztatási kitettségre, a nómenklatúrákra, hazai és nemzetközi megfeleltetésükre, valamint
a különböző kódolást segítő eszközökre vonatkozó adatok megismertetése; modellezési eszközök;
helyszíni diagnosztika, szemináriumok.
6.

Akció - Ismereteink bővítése a foglakozási betegségekről


A munkavállalók epidemiológiai nyomon követésének fejlesztése (minden ágazatban, minden
szociális védelmi rendszerben) a különböző foglalkozási kockázatok, különösen a rákos
megbetegedésekre vonatkozó kockázatok jobb megértése érdekében (második rákellenes
terv 9-es intézkedés).



Információs rendszer kialakítása a munkahelyi balesetekről és a foglalkozási
megbetegedésekről, melyek tartalmazzák a különböző szociális védelmi rendszerek adatait is.



Rákos megbetegedésekre vonatkozó figyelmeztető jelek összegyűjtése, klasztervizsgálatok
ösztönzése és irányítása a népesség és a munkavállalók körében (második rákellenes terv 9es intézkedés).



Foglalkozási betegségek nyomon követési eszközeinek létrehozása.

Irányító szervek: InVS, INRS.
Partnerek: DGT, Inca, RSI, CNAMTS branche AT-MP, CCMSA, közszolgálati nyugdíjpénztár
GISCOP-93, OPPBTP, Maap (SAFSL).
Monitoring indikátor: információs rendszer létrehozása a munkahelyi balesetekről és a foglalkozási
betegségekről; az információs rendszer bővítésének éves nyomon követése a második munkahelyi
egészségterv tervidőszaka alatt;
Eszközök: rendszerek közötti információs rendszer létrehozása; dokumentáció megjelentetése a
figyelmeztető jelekről; az üzemorvosok éves beszámolóinak elemzése
7.

Akció - Az egészségügyi felügyelet fejlesztése


Az InVS és a munkafelügyelőség által létrehozott üzemorvosi megfigyelő hálózatok
információgyűjtésének biztosítása; a hálózatok földrajzi lefedettségének bővítése
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Az egészségügyi felügyelet bővítése az új technológiák területén (a nano-objektumoknak kitett
munkavállalók beazonosítása és nyomon követése



Az RNV3P (a foglalkozási betegségek megelőzésének és felügyeletének országos hálózata)
által megjelölt foglalkozási betegségekkel összefüggésbe hozható kockázatok fokozott
felügyelete



Általános érvényű szabályozás elfogadása a foglakozási kockázatoknak való kitettségre
vonatkozóan, összefüggésben a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási betegségekkel
(COG 2009-2012 5-ös program)

Irányító szervek: InVS, INRS.
Partnerek: DGT, CNAMTS branche AT-MP, ANSES, OPPBTP, Inserm.
Naptári események: A COG 2009-2012 5-ös program ütemterve 2010 első félévére irányozza elő a
vizsgálatait és a 2012-re a vizsgálatok összegzését. Az akcióknak hozzá kell járulniuk a tervidőszak
végére az adatgyűjtés javításához.
Monitoring indikátor: nyomon követési éves jelentés
Eszközök: adatgyűjtés, megvalósíthatósági tanulmány; az RNV3P frissítése, információs eszközök és
adatbázis

3.

Cél - A képzések javítása

A megelőzésre vonatkozó fejlesztések magukban foglalják mindazok tudásszintjének fejlesztését, akik
tervezik és szervezik a munkát, tehát akik hatással vannak a munkavégzésre, ill. azon fiatalokra is
vonatkozik, akik most integrálódnak a munka világába.
Márpedig jelentős hiányosságok vannak ezen a területen, különösen a keretszabályozásban, ahogy a
2008 júniusában William Dab professzor jelentése is mutatja.
A második munkahelyi egészségtervben kiemelt szerepet kap a foglalkozás-egészségügyi képzés
ösztönzése, aminek 5 év alatt javítania kell a munkahelyi kockázatokról meglévő ismereteinket.
Irányító szervek: CNAMTS ágai AT-MP, CNAM, DGT
Indikátorok
 pedagógiai dokumentumok száma

8.



az INRS felmérése a második munkahelyi egészségterv lejáratakor a kockázat-megelőzés
oktatásáról a mérnökiskolákban



egy mérnöki és egy kereskedelmi vagy menedzsment iskola nyomon követése

Akció - A munkahelyi egészségvédelem bevezetése a különböző képzésekbe




Mérnökök és menedzserek képzése:
-

foglalkozás-egészségügyi oktatók frankofón hálózatának (RFFST) kialakítása és
támogatása

-

az oktatás fokozatos bevezetése a felsőfokú intézményekben, ideértve azokat az
intézményeket is, ahol a közszféra és a mezőgazdasági szektor vezetőinek a képzése
történik

-

pedagógiai eszközök kialakítása

Alap- és továbbképzés:
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-

foglalkozási kockázatokat bemutatását célzó kampányok szervezése a fiatalok
körében (megállapodás a Mezőgazdasági Minisztérium és a CCMSA között

-

a foglalkozás-egészségügy oktatásának
szakmunkásképző intézményekben

-

az Élelmezési, Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium és a CCMSA közti
megegyezésben. Kiemelt prioritások támogatása a mezőgazdasági szakoktatásban

-

az építészképzés során nagyobb figyelem a munkahelyek megtervezésekor

elmélyítése

a

középiskolákban

és



Álláskeresők képzése: egészségügyi és munkabiztonsági képzési modul beépítése az
álláskeresők részére tartott képzésekbe.



Munkavállalók képzése: segítségnyújtás a vállalatoknak a szakmánkénti, foglalkozásonkénti
tananyag kidolgozásában.

Irányító szervek: CNAMTS branche AT-MP, DGT, Cnam.
Partnerek: gazdasági ágazatok, RFFST, Országos Közegészségügyi Intézet Québec
(INSPQ), INRS, CCMSA, DGEFP, Munkaügyi központ, Felsőoktatási minisztérium és Kutatási
Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Élelmiszer, Mezőgazdaság és Halászati Minisztérium, iskolák és
egyetemek, INTEFP.
Naptári események:
- 2010. november: az első referencia útmutató egészségről és biztonságról
- a terv időtartama alatt pedagógiai eszközök kialakítása
Monitoring indikátorok: szakmai anyagok száma, amelyek munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos képzést tartalmaznak, az oktatásban részesített tanulók száma évente
Eszközök: tárcaközi ülések; referencia útmutató egészségről és biztonságról, pedagógiai eszközök;
figyelemfelkeltő helyi akciók az iskolákban és egyetemeken
9.

Akció - A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szakmai
hálózatok kiépítése és megszervezése


A munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra szakosodott vállalatok és szakértői
testületek szükségleteinek elemzése, a szakértők típusának és a szükséges kompetenciáknak
pontosítása; mindezt összhangban azokkal a kompetenciákkal, melyek a munkahelyi
kockázatok megelőzésében (IPRP) résztvevők számára szükségesek.



Ezen tanulmányból kiindulva a foglalkozás-egészségügyi ágazat megteremtésének és
kialakításának a támogatása az oktatásban és a képzésben, beleértve az alap- és
mesterdiplomát (PNSE2 56-os akció) és egyéb képesítést nyújtó képzések kialakítását.



Egységes képzés kialakítása a munkahelyi egészségvédelem prevenciójára, a különböző
szakterületek (orvostudományi, mérnöki) egyesítésével annak érdekében, hogy egyszerre
érvényesüljön a szakmai és a multidiszciplináris megközelítés

Irányító szervek: Cnam, CNAMTS branche AT-MP, DGT, INRS.
Partnerek: Oktatási Minisztérium, Felsőoktatási minisztérium és Kutatási Minisztérium, Egészségügyi
és Sportminisztérium, Ökológiai, Fenntartható fejlődés és Energetikai Minisztérium,
ANR, CCMSA, Anact, OPPBTP, egyetemek, mérnökiskolák, munkahelyi egészségvédelmi
szolgáltatások, szociális partnerek
Monitoring indikátor: foglalkozás-egészségügyi képzések száma
Eszközök: tárcaközi akciótervek, tanulmányok, figyelemfelkeltő kampányok
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10. Akció - Az ellenőrző- és prevenciós szolgáltatások képzésének javítása
A prevenciós akciótervnek tartalmaznia kell az ellenőrzést végzők képzését. A munkafelügyelők és
ellenőrök eredetileg nem szakértői a munkahelyi egészség és biztonság kérdésének, de szakmai
tapasztalatuk révén igazi szakértelemmel rendelkeznek a témában.
A munkaügyi ellenőrzés korszerűsítési és ellenőrzési terve (PMDIT) megtartotta a munkafelügyelők és
ellenőrök általános jellegű beavatkozását, mindemellett előirányozta a támogatóeszközök fejlesztését,
ezen belül a multidiszciplináris csoportok kialakítását.
Ennek ellenére a munkafelügyelők és ellenőrök már hivatalba lépésükkor nehéz helyzetekkel
kerülhetnek szembe. Alapképzésüknek tehát több műszaki elemet kell tartalmaznia, különös
tekintettel az újonnan megjelenő kockázatokról és az új technológiákról.


A képzések összehangolása a DREAL mérnökhálózatok, a Cnam, a CNAMTS, az INRS, az
Anact és a CCMSA között, leginkább a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
anyagokról, a pszichoszociális veszélyekről, az izom- és csontrendszeri betegségekről.



A multidiszciplinaritás megteremtése a decentralizált szolgáltatások között a munkafelügyelők
és ellenőrök, a tisztiorvosok, a multidiszciplináris egységek, a mérnökök, és a regionális
technikusok közös képzésével (kollektív prevenciós intézkedések kialakítása).



A munkahelyi egészség és biztonság területén dolgozó munkafelügyelők és ellenőrök alap-és
továbbképzési idejének jelentős növelése.

Irányító szervek: DGT, INTEFP.
Partnerek: DIRECCTE, Cnam, CNAMTS branche AT-MP, INRS, Anact, CCMSA.
Éves események: 2011-ben új modulok válnak elérhetővé
Indikátor: A képzési napok száma
Eszközök: Képzési modul, pedagógiai támogató eszközök kialakítása, helyi hálózatok és prevenciós
szereplők tanácskozása

II.

4.

TENGELY - A FOGLALKOZÁSI KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ
PREVENCIÓS POLITIKA TÁMOGATÁSA
Cél - A prevenció megerősítése az elsődleges célcsoportok, szektorok és
kockázatok terén

Irányító szerv: DGT, a CNAMTS munkahelyi balesetekkel és foglalkozási betegségekkel foglalkozó
ágazata
Indikátorok:
 A regionális munkahelyi egészségtervben (PRST) előirányzott akciók elemzése és
megvalósítása


A témában készített, vállalati ellenőrzésekből származó megállapítások száma

Elsődleges kockázatok:
A veszteségek nagy száma, a termelési rendszerek fejlődésének figyelembe vétele, a folyamatos
társadalmi és technológiai változások (népességöregedés, a szolgáltatóipar fejlődése,
termelékenység kutatás, munkaintenzitás) egyaránt kockázatalapú megközelítést indokolnak,
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akárcsak a kockázatok komplexitása (eltérő hatás az egyénekre) és interakciójuk (izom- és
csontrendszeri betegségek, pszichoszociális kockázatok).
A célok a következők:


a prevenciós politika megerősítése azon elsődleges kockázatok terén, melyek miatt magas a
foglalkozási betegségek és a munkahelyi balesetek száma, amelyek jelentős pénzügyi terhet
rónak a vállalatokra, és amelyeknek hatással vannak a vállalat felépítésére.



az izom és csontrendszeri betegségekkel kapcsolatos foglalkozási megbetegedések
gyakorisági indexét stabilizálni



azon kockázatok tudományos és szakmai felügyelete, melyekről még hiányosak az
ismereteink.



a megfigyelés koncentrálása a leggyakoribb és legveszélyesebb kockázatokra

11. Akció - Kémiai kockázatok
Számos megbetegedés hátterében a veszélyes anyagoknak való kitettség áll. A leggyakoribb allergiás
megbetegedések a bőrallergiák (ekcéma és csalánkiütés) és a légzőszervi allergiák (orrnyálkahártyagyulladás, asztma).
Ugyanakkor a rákos megbetegedések 4-8,5 %-a foglalkozási eredetű. Az aktív népesség 13,5 %-a
(azaz több mint 2 millió munkavállaló) lehetett legalább egy rákkeltő anyagnak kitéve a munkahelyén
a vizsgálati idő egy hete alatt (Forrás: Sumer 2003). Franciaországban 2005-ben 4,8 millió tonna
rákkeltő, mutagén és reprodukciót gátló anyag került felhasználásra. További erőfeszítésekre van
szükség a foglalkozással kapcsolatba hozható rákos megbetegedések tekintetében, melyek néha
rosszul kerülnek beazonosításra a jelentős időbeli eltérés miatt, ami a rákkeltő anyagnak való kitettség
és a megbetegedés kimutatása között eltelik. Így nehézséget okoz a munkahelyhez köthető kockázati
faktor meghatározása vagy elégtelen lehet a kitettség nyomon követése.
A legszigorúbb szabályok betartásával elengedhetetlen az elsődleges prevenció javítása, aminek célja
a veszélyes anyagoknak való kitettség elkerülése. Ebből következően indokolt olyan eszközök
megléte, melyek lehetővé teszik annak meghatározását, hogy a munkavállaló milyen mértékben volt
kitéve a múltban rákkeltő, mutagén és reprodukciót gátló anyagoknak, mert csak így biztosítható
számára a leghatékonyabb orvosi felügyelet és a legjobb terápiás kezelés.


A foglalkozási kitettség nyomon követésére vonatkozó javaslatok kipróbálása, melyeknek
célja a vállalatok és egy minden más szereplő által alkalmazott elsődleges prevenciók
stratégai megközelítésének fejlesztése.



A levegőminőség mérési módszereinek javítása a munkahelyeken (a foglalkoztatási kitettség
határértékeinek használata, a mérési módszerek javítása, az elszívó berendezések és a
vízgyűjtők időszakos ellenőrzése)



A munkavégzés és a karbantartási munkálatok előtt az azbeszt jelenlétének felderítése.



Az ösztönző akciók támogatása és segítség az alternatív anyagok használatához (PNSE2 11es akció, ANSES tevékenysége a PST 1 4.9-es akciótervében)



A vállalatok ösztönzése, annak érdekében, hogy dolgozzanak ki többéves terveket a rákkeltő,
1-es és 2-es kategóriába tartozó mutagén és reprodukciót gátló anyagok használatának
csökkentésére, valamint határozzák meg a megfelelő indikátorokat.
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A szabályozás betartásának ellenőrzése a vállalatoknál, különösen a leggyakrabban használt
rákkeltő anyagok tekintetében (vegyi anyagok regisztrációja a vegyi anyagok európai
ügynökségénél, beszámolók a kémiai biztonságról, biztonsági adatlapok minősége és
elérhetősége, információátadás a szállítók részére (második rákellenes terv 12.2-es akció)



Kommunikációs kampányok szervezése a tudományos ismeretek javítása és a kapcsolódó
szabályok (azbeszt, rákkeltő, mutagén és reprodukciót gátló anyag, növényvédő szerek)
megismerése érdekében, valamint regionális és országos szemináriumok szervezése a
helyettesítő anyagokról.



Az 1987-es rendelet módosítása a növényvédő-szerekről.



Növény-egészségügyi bizonyítványnak nevezett képesítési bizonyítvány létrehozása 2015-ig
a szakma részére (közel 900 000 ember), mely magában foglalja a tanácsadókat, eladókat,
forgalmazókat és mindazokat, akik növényvédő-szereket használnak.

Irányító szervek: DGT, CNAMTS branche AT-MP, ANSES, INRS.
Partnerek: DGS, DGPR, DIRECCTE, DREAL, munkaegészségügyi szolgáltatók, Maap (SAFSL),
Anact, szakmai szervezetek.
Monitoring indikátor: az ellenőrzött vállalatok száma, a „substitution.fr” adatbázisára mutató
hivatkozások számának növekedése
Eredmény indikátor: a foglalkozási eredetű rákbetegségek számának változása (második rákellenes
terv 12.1-es akció)
Naptári események: 2010-től új ösztönző akciók, melyek elősegítik a tapasztalatcserét a helyettesítő
anyagokról (regionális és országos szinten). A várt eredmény elérése érdekében évenkénti
ellenőrzések bevezetése ott, ahol leginkább kívánatos a hozzáállás megváltoztatása
Eszközök: körlevél a kiemelt intézkedésekről és a munkaügyi ellenőrzésekről; az ANSES honlapján a
tapasztalatszerzésről szóló bejegyzések frissítése; megállapodások a szakmával; uniós szintű
együttműködés az eszközök felhasználásában; koherens foglalkozási expozíciós határértékek, több
helyi intézkedés a helyettesítés érdekében, egyezmények, szövegmódosítások, ellenőrző
intézkedések, ellenőrzési útmutató.
12. Akció - Váz- és izomrendszeri betegségek
A foglalkozási eredetű váz- és izomrendszeri betegségek kialakulását igen gyakran több tényező idézi
elő, mely lehet biomechanikai, szervezeti vagy pszichoszociális. Franciaországban a foglalkozási
betegségek legjavát a váz-és izomrendszeri betegségek alkotják, évente kb. 18%-os növekedést
mutatnak folyamatosan 10 éve (2008-ban a 45 411 esetből 36 926 váz- és izomrendszeri
megbetegedést regisztráltak, mely betegség több mint 80%-al áll az első helyen).


A vállalatok ösztönzése, hogy ágazati segítséggel a szektornak leginkább megfelelő több
éves prevenciós tervet dolgozzanak ki a váz-és izomrendszeri betegségekre vonatkozóan,
meghatározva azokat a mutatószámokat is, amelyek lehetővé teszik a prevenciós
intézkedések hatásának pontos nyomon követését. Ez a prevenciós terv a műszaki, a
szervezeti és emberi kockázatértékelés eredményeként jöhet létre. A prevenciós eljárás
részvételen alapszik, és szükségszerűen bevonja a
foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásokat (üzemorvos, IPRP) és egyéb prevenciós szereplőket. Amennyiben létrejön,
az Egészségért, a Biztonságért, a Munkafeltételekért felelős Bizottság (CHSCT) is
rendszeresen mozgósítva lesz.



A prevenciós szereplők képzésének támogatása, ide értve az IPRP tagjait is.
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A képzés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, a Carsat, a CCMSA, az Aract hálózat,
az OPPBTP és az INRS együttműködésével jön létre, melyet le lehet bontani regionális és
interregionális szintre, vagy akár szakmai ágakra.



Többek között a travailler-mieux.gouv.fr honlapon megjelenő kommunikációs kampányok
támogatása a váz-és izomrendszeri megbetegedések prevenciójáról.

Irányító szervek: DGT, CNAMTS branche AT-MP.
Partnerek: szakágak, DIRECCTE, Carsat, INRS, OPPBTP, Anact et Aract, CCMSA, foglalkozásegészségügyi szolgáltatások, Dicom, Maap (SAFSL).
Monitoring indikátor: A váz-és izomrendszeri betegségekre vonatkozó többéves prevenciós tervek
száma régiónként és szakáganként
Naptári események:
-2010: a kommunikációs kampány harmadik fázisa, figyelembe véve a váz– és izomrendszeri
betegségekre vonatkozó regionális különbségeket
- 2010: Anact kongresszus a témáról
- 2010 szeptember: nemzetközi kongresszus
Eszközök: szövegmódosítások (unós irányelvek), közös akciók és többéves tervek, kommunikációs
kampányok, kongresszus, képzések, a travailler-mieux-gouv.fr honlap frissítése és bővítése
13. Akció - Pszichoszocális kockázatok
A munkaszervezési változások, a vállalati átszervezések növekvő terhet jelentenek a kollektívákra és
az egyénekre egyaránt. Ezek a kockázatok súlyos károkat okozhatnak a fizikai és mentális
egészségben, és végül visszafordíthatatlan változásokat indíthatnak el. Franciaországban a
pszichoszociális kockázatok a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási betegségekkel kapcsolatos
kiadások 10%-át adják, ugyanakkor jelentős hatással vannak a vállalatok általános és gazdasági
teljesítményére.
A Munkaügyi Minisztérium 2009–ben kiadott pszichoszociális kockázatok megelőzősének
vészhelyzeti tervében tárgyalásokat és/vagy akcióterveket irányoz elő a stressz megelőzésére a több
mint 1000 főt alkalmazó vállalatoknál. Pedagógiai eszközökre is szükség van. Különös figyelmet
érdemel a vállalati szereplők képzése, hogy képesek legyenek a kockázatos helyzetek
beazonosítására és akciótervek kidolgozására.
Az összes szereplő (vállalatok, szociális partnerek, állami hatóságok) bevonása annak érdekében,
hogy vállalatok hosszú távú prevenciós intézkedései ezekre a kockázatokra is vonatkozzanak.


A Lachmann, Larose et Pénicaud (2010. február) jelentés javaslatainak figyelembe vétele



A pszichoszocális kockázatok jobb megismerése, változásaik nyomon követése az országos
statisztikai mutatók felhasználásával.



A pszichoszociális kockázatok megelőzését elősegítő eszközök fejlesztése ágazati és vállalati
szinten:



Bevezetésük elősegítése az Anact, az INRS és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, a
diagnosztikai eszközök, a tájékoztató kampányok, mutatószámok együttesére támaszkodva



A GDT, a CNAMTS, Anact pályázati kiírásainak kidolgozása



A pszichoszociális kockázatok
szerkezetátalakítása során



Stresszről tartott előadások biztosítása minden 1000-nél több embert foglalkoztató vállalatnál,
majd a kisebb vállalatoknál és a közszférában.

megelőzésének

figyelembe

vétele

a

vállalatok
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A vállalati szereplők képzésének támogatása, a képzési kínálat racionalizálása és egy
országos képzési jegyzék készítése az intézményi szereplők bevonásával (INRS, Anact,
CNAMTS, Carsat, INRS, OPPBTP, ANSES, CCMSA).

Irányító szervek: DGT, társadalmi partnerek
Partnerek: INRS, Anact et Aract, CNAMTS branche AT-MP, INRS, OPPBTP, ANSES, CCMSA, Insee,
DGEFP,DIRECCTE, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, Carsat, Cnam, Maap (SAFSL).
Monitoring indikátor: a megkötött vállalkozási szerződések száma
Naptári események: 2009. október 9.–i tanácskozáskor a Munkaügyi miniszter bejelentett egy
vészhelyzeti tervet, aminek célja a munkahelyi stressz megelőzése. Az akciók mérlegelésére és
nyomon követésére régiónként kerül sor a munkafelügyelők segítségével. Az Insee 2010 második
félévére alakítja ki a jelenség jobb bemutatására alkalmas mutatókat
2010-től kezdetét veszi a regionális szolgáltatások strukturálása. A travailler-mieux.gouv.fr portál
frissítése folyamatos a tervidőszak végéig.
Eszközök: figyelemfelkeltés az egyetemek és iskolák körében, travailler-mieux.gouv.fr portál;
a menedzserképzés programjának módosítása, beleértve a humánerőforrás vezetőket is, kötelező
képzés az egészségről és a biztonságról; adatbázis építés; a helyi szolgáltatási kínálat
feltérképezése; statisztikai mutatók; helyi szemináriumok, pályázatok; megállapodások elemzése.
14. Akció - Közlekedéshez köthető foglalkozási kockázatok
2008-ban 20394 közlekedéshez köthető munkahelyi baleset történt, melynek eredménye 132
haláleset és közel 1,5 millió munkanap-kiesés. Tekintettel arra, hogy egyre több időt töltünk az utakon
fontos, hogy ne csak a hivatásos közúti balesetek száma csökkenjen, hanem megszüntessük azokat
a veszélyeket is, amelyek a munkavégzéshez szükséges közlekedési kockázatokból adódik.
A Munkaügyi Minisztérium 2010. február 18.-án lépteti érvénybe a Tárcaközi Közúti Biztonság
Bizottságának CISR rendelkezését, amelynek 14-es pontja célul tűzi ki a vállalatok prevenciós
tervének elkészítését és a munkaügyi felügyelet ellenőrzési prioritásainak meghatározását a témára
vonatkozóan.


vizsgálatok elvégzése, mely lehetővé teszi az európai normák erősítését



a járműhasználattal kapcsolatos követelmények meghatározása: magánhasználat esetén a
KRESZ-ben, munkahelyi használat esetén a Munka Törvénykönyvében



képzési és ellenőrzési programok szervezése a közúti biztonságról,
haszongépjárművekről és a mezőgazdasági gépjárművek vezetéséről.

a

könnyű

Irányító szervek: DGT, DSCR.
Partnerek: CNAMTS branche AT-MP, RSI, DIRECCTE, foglalkozás-egészségügyi szoláltatások,
Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium, MSA, INRS.
Monitoring indikátor: közúti balesetek száma (munkába menet, kiküldetésen); a képzésen részt vevő
dolgozók száma
Éves események: 2010-től ellenőrzési útmutató áll rendelkezésre
Eszközök: szövegmódosítások, képzések, ellenőrzések, ellenőrzési útmutató
15. Akció - Újonnan megjelenő kockázatok (nanotechnológia, biológiai kockázatok)
Nanotechnológia
A világpiacon már számos nanoanyagot tartalmazó termék kerül forgalomba. Franciaországban több
százezer tonna nanorészecske kerül felhasználásra, többségében szilícium-dioxid, alumínium-oxid,
kalcium-karbonát és titán-dioxid. A növekvő számú kutatások ellenére még mindig kevés ismeretünk
van a gyártás során felhasznált nanorészecskék toxicitásáról. Az állatkísérletek és az „in vitro” tesztek
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eredményeit nehéz megfeleltetni az emberi viszonylatokra. Ma még nem létezik publikált járványügyi
tanulmány a kitett népességről. Amennyiben nincs igazolva egy vegyi anyag veszélytelensége, a
munkahelyi prevenciós eljárás célja, hogy megszüntessük a kitettséget és olyan intézkedéseket
foganatosítsunk, mintha veszélyes vegyi anyagról lenne szó. Így a nanorészecskék nyomon követése
nélkülözhetetlen egész életciklusukon keresztül, a gyártástól a hulladékkezelésig.
Szintén nélkülözhetetlen a dolgozók nanorészecskéknek való kitettségét vizsgálni, nevezetesen a
kitettség folyamatát és jellemzőit. Ez azonban igen gyakran nehéz feladat, számos eszközre van
szükség a vizsgálathoz (összetétel, mennyiség, méret, morfológia, stb.).
Biológiai kockázatok
Indokolt a vállalatok számára információt nyújtani azokról az eszközökről és módszerekről, amik
megkönnyítik a biológiai kockázatok feltérképezését és értékélését. A kockázatértékelést fel kell
jegyezni az egységes kockázatértékelési dokumentumba (DUER).
Körülbelül 300-400 penészgombából származó toxin létezik, amelyek közül kb. 30 használata olyan
gyakori és mértékű, hogy hatással lehet az emberi egészségre. Főleg azokat ismerjük, amelyek
élelmiszereken keresztül fejtik ki káros hatásukat, de vannak olyan rákkeltő hatásúak is, melyek
légzőszerveken vagy bőrön keresztül jutnak a szervezetbe a munkavégzés során.
Habár a mikotoxinok mérése szilárd és folyékony közegben széles körben elterjedt, fontosak a
munkahelyi mérések javítását szolgáló erőfeszítések, hiszen csak így lehet pontosabban
meghatározni a munkahelyi kockázatokat.


Nanorészecskékkel kapcsolatos kockázatok: dolgozók nanorészecskéknek való kitettségének
további vizsgálata a mérési eszközök fejlesztése és alkalmazott mérési módszerek fejlesztése
érdekében.



Európai szintű szabályozás kialakításának támogatása a nanoméretű részecskék nyomon
követésének biztosítása érdekében



A nemzeti szabályozás megerősítése, mely kötelezővé teszi a nyilatkozattételt
nanotechnológiai anyagok gyártása vagy importálása esetén (PNSE2 (46-os akció)



Fejlesztendő területek meghatározása a nanorészecskéket
környezetében dolgozó munkavállalók körében.



Biotechnológiai kockázatok: a kockázat és a kitettség mérésére alkalmas eszközök és
módszerek fejlesztése



A mikotoxinokkal és a baktériumokkal kapcsolatos kockázatok: a mintavételi és elemző
eljárások javítása a mérgező anyagok által okozott kockázatok jobb értékelésének érdekében,
mely mérgező anyagok közt számos, a CIRC által rákkeltőnek titulált anyag van.

tartalmazó

hulladékok

Irányító szervek: DGT, DGPR, DGS
Partnerek : Maap, InVS, ANSES, INERIS, egészségügyi szolgáltatás a munkahelyen, INRS, Inra
Monitoring indikátor: az államigazgatási szervekhez bejelentések száma
Eszköz indikátor: Grenelle II környezetvédelmi törvénycsomag közzé tétele, végrehajtási utasítások;
nano-szabályozás javítása; releváns vizsgálatok száma, megvalósított kommunikációs kampányok
száma (PNSE 2 – 46. akció)
Ütemterv: Nanotechnológiára vonatkozólag; nyilvános viták következményeitől függően
Eszközök: szövegmódosítás, tárcaközi akciók, kommunikációs eszközök, kötelező szabályozási
képzések, különböző szervek beavatkozási módszerei.
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Prioritást élvező területek
 A szakmai ágazatok általi megközelítés lehetővé teszi a leghatékonyabb eljárást a különösen
balesetveszélyes vagy fertőző szektorokban, amit meghatároz az ezen szektorokhoz tartozó
munka valamint a munkaszervezés jellege


A leginkább kitett ágazatokban a veszélyek stabilizálása vagy csökkentése



A vállalatok, szakmai ágazatok és dolgozók figyelmének felkeltése a szakmai kockázatokra



A vállalatok segítése az elemzésekben illetve a munkatervek kidolgozásában



Együttműködés megvalósulása prevenciós szervezetek és vállalatok valamint a szakmai
ágazatok és az értékvédelmi szervezetek között.

16. Akció - Építőipar és építési munkálatok
Az építőipar (munkavállalók 9%-a) jelenti a legnagyobb rizikó faktort 129190 munkahelyi balesettel,
amelyből 155 halálos kimenetelű (2008-as adatok), annak ellenére, hogy az elmúlt 20 évben csökkent
az előfordulási gyakoriságuk. A legfőbb baleseti források a magasban munkát végzők lezuhanása
(28%) és a közlekedési balesetek. Ez az ágazat többszörösen kitett szektornak számít a munkahelyi
kockázatok szempontjából: tízből nyolc munkás ki van téve legalább egy vegyszernek, tízből hat
általában a gyáriparban. Az építőipar különösen érintett a kézi anyagmozgatás miatt (például
cementes zsák hordása, betontömbök mozgatása), ami jelentős kockázati tényező számos váz- és
izomrendszeri betegség kialakulásában.


A munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó rendelkezések integrációjának
felügyelete az alvállalkozói munkapiacokon



Egy higiéniai-biztonsági csoport munkahelyenkénti felállításának javaslata a közbeszerzések
szerződéseiben



Az munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos Munka Törvénykönyvében
foglalt szabályozások megjelentetése a közbeszerzések szerződéseiben



A munkaszervezők figyelmének felhívása koordinálási kötelezettségeikre



A lezuhanásokkal kapcsolatos biztonsági ellenőrzések megerősítése

Irányító szervek: OOPPBTP, DGT, INRS
Partnerek: MINIEIE, DIRECCTE, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások
Naptári események:
2010 munkacsoport felállítása munkaterületek koordinálására a COCT közreműködésével
2011 konferenciák, előadások a munkaterületek koordinálási feladatairól
2011-2013 akciótervek készítése és kivitelezése a munkaterületeken
Monitoring indikátorok: ellenőrzések száma, zuhanással kapcsolatos balesetek száma
Eszközök: figyelemfelkeltő akciók az OPPBTP szervezésében, ellenőrzések, szórólapok, az
ellenőrzés adatainak minőségi elemzése, ellenőrzési útmutatók, szövegjavítások, kivitelezői
képzések, ellenőrző szerv felállítása
17. Akció - Mezőgazdaság és erdészet
A mezőgazdaság és az erdészet azon gazdasági szektor részét képezik, ahol jelentősen számolni kell
a munkahelyi balesetekkel. Annak ellenére, hogy a balesetek száma az elmúlt években nem nőtt,
súlyosságuk erősödött.
A leginkább érintett szektorok az erdészeti munkák, lótenyésztés,
fűrésztelepek és a zöld övezetek.
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A vidékfejlesztési törvényekbe a munkaterepek működésével kapcsolatos biztonsági
szabályok bevezetése, különös tekintettel a baleset-megelőzést célzó szabályokra, melyek a
fakidőlésre, az energia-kitermelésre és az elszigetelt munkavégzésre vonatkoznak.



A biztonságos mászás lehetőségének ellenőrzése. Az alkalmassági igazoláshoz hasonló
igazolás bevezetése a fakivágásban a gépek biztonságos használatának érdekében.



A zuhanással kapcsolatos biztonsági ellenőrzésének megerősítése. A mezőgazdasági szektor
különösen kitett ennek a kockázatnak, különösen a mezőgazdasági épületek karbantartása
vagy a famegmunkálás során. Az építőiparba és a közmunkába is át kell ültetni ezen
folyamatokat.

Irányító szervek: Élelmiszeripari Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium
Partnerek: CCMSA
Monitoring indikátorok: ellenőrzések száma
Eredmény indikátor: alkalmassági bizonyítvány 2014-re
Naptári események: 2010 óta akciók szervezése az ellenőrzés és a biztonság érdekében
Eszközök: szövegmódosítások, speciális bizonyítványok bevezetése, ellenőrzések
18. Akció - Betegápolás
A betegápolás területébe sok munkafeladat tartozik (idősgondozás, ápolók, szolgáltatók, életviteli
tanácsadók, szociális munkások), mely feladatokat vagy a gondozott otthonában vagy
intézményekben (idősek vagy fogyatékosok otthona, klinikák, stb.) végeznek. Mind az otthoni, mind
az intézményekben történő gondozás jelentős szerepet tölt be a gondozásra szorulók növekvő száma
miatt (öregség, olyan súlyos betegségek, mint az Alzheimer, stb.).
Ugyanakkor a munkahelyi balesetek gyakorisága és súlyossága, valamint a foglalkozási betegségek
száma is egyre növekszik a betegápolást végzők körében, akik a gondozott otthonában és az
intézményekben is nehéz helyzeteknek vannak kitéve szellemileg és fizikailag egyaránt: a
gondozottak hordozása vagy kézi mozgatása, elhalálozás, stb. Az otthoni gondozásban dolgozók
gyakran kevésbé képzettek és elzárva érzik magukat a külvilágtól.
Az aktív évek után sokan szenvednek a nehéz munkakörülmények miatt kialakult betegségekben
(váz- és izomrendszeri betegségek, lumbágó, depresszió). A specifikus óvintézkedéseknek ezen a
területen is teret kell kapnia.


Együttműködés más szakágakkal kockázatértékelő intézkedések kidolgozásában, mely
értékelés érinti a munkavégzés helyszíneit, a munkahelyi kockázat megelőzését, és a
munkavégzés során való „elhasználódást”.



Jobb orvosi vizsgálat biztosítása az érintett populációknak (az egészségügyi szolgáltatás
keretein belül)

Irányító szervek: DGT
Partnerek: szociális partnerek, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, ANSP, DCGS, CNAMTS
branche AT-MP, INRS
Indikátorok: képzésben résztvevők száma
Eszközök: jó gyakorlatok, szociális partnerek és prevenciós szervek dokumentációi, találkozók,
regionális akciótervek
Prioritást élvező területek
Az érvényben lévő jogi keret nem biztosít megfelelő védelmet azon dolgozóknak, akik körében magas
a munkahelyi baleseti ráta. A baleset kiváltó oka lehet, ha a munkavállalóknak nehézséget okoz a
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munkahelyi környezethez való alkalmazkodás, vagy kevés ideje töltik be pozíciójukat a cégnél,
esetleg átmeneti munkát végeznek, vagy olyan cég alkalmazottai, amely nem rendelkezik elegendő
információval vagy megfelelő óvintézkedésekkel. Ezeken a területeken nagyobb hatékonyságra van
szükség a munkahelyi biztonság és egészség biztosításához.
19. Akció – Idősödő munkavállalók
A munkaképes korú lakosság (18-65) száma csökken, míg a munkaerő nagy részét az idősödő
munkavállalók, „szeniorok” teszik ki (50 év feletti dolgozók).
Ha biztosítani akarjuk a növekvő számú idősödő munkavállalók munkában maradását, javítani kell
munkakörülményeiken. A javasolt akciók megegyeznek a COG 6-os számú „A pályaelhagyás
prevenciója” című programmal és az idősödő munkavállalók foglalkoztatásának országos
akciótervével, mely számol a munkavállalók elöregedéséből származó problémákkal és a munkahelyi
„elhasználódás” prevenciójával.


Akciótervek és egyezmények követése, tartalmuk bővítése, hangsúlyt helyezve az idősödő
munkavállalók foglalkoztatására



Tárgyalásra való ösztönzés és a jó gyakorlatok megosztásának népszerűsítése



Üzemorvos által végzett ismétlő ellenőrző vizsgálat rendszeresítése



Egészségügyi gépek használatának szorgalmazása



Állapotmegőrzés fejlesztése cégeknél, munkahelyi betegségek megelőzése, munkahelyi
körülmények javítása, munkahelyi reorientáció



Kimondottan azon akciók fejlesztése, melyek az idősödő munkavállalók munkaszervezésével,
időbeosztásával és munkavégzésük tartalmával foglalkozik

Irányító szervek: DGT, CNAMTS branche AT-MP, Anact és Aract, DGEFP
Partnerek: DIRECCTE, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, szociális partnerek, INRS, Maap,
CCMSA
Monitoring indikátorok: egyezmények száma munkakörülményeket taglaló fejezetekkel
Naptári események: az elsősegélynyújtás fejlesztésének reformja folyamatban van, és 2010-11-re
szövegmódosítás van kilátásban
A Carsat és az SST közötti partneri megállapodás megkötése után a munkacsoport felállítása a
pályaelhagyás megelőzése érdekében.
Tájékoztatás a vállalatok, a szakágak és a kezelő orvosok részére, hogy nyomon követhessék a
hivatalos módosításokat és szabályozásokat.
Eszközök: szövegmódosítások, Anact által javasolt módszertani eszközök, helyi munkacsoportok
bevetése a CRPRP vezetésével.
20. Akció - Új munkavállalók
Új munkavállalók alatt a vállalatokhoz újonnan érkezőket értjük. Ebből a csoportból az akció
kimondottan a fiatalokat és a bizonytalan időre felvett munkavállalókat célozza meg. A 25 évnél
fiatalabb alkalmazottak munkahelyi balesteinek száma 2,3–szor több az összes többi dolgozóhoz
képest, emiatt olyan politikára van szükség, mely képes feltárni ennek a problémának az okait, mely
előirányozza a szükséges normatív lépéseket, előtérben tartva a biztonsági intézkedéseket e felett a
törékeny dolgozói réteg felett.
A mezőgazdasági szektorban az a megfigyelés, miszerint a munkahelyi balesetek száma magasabb a
fiataloknál mint a népesség többi részénél, szintén helytálló (2007-ben 39,2%-a a munkahelyi
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baleseteknek a 30 év alattiakat érinti). Leginkább az egy évnél kevesebb időre alkalmazott
munkavállalók azok, akik a leginkább érintettek a balesetekben (42% betegszabadsággal járó baleset,
32% súlyos és 33% halálos kimenetelű baleset). 2005-ben a munkavállalók több mint egy
negyedének volt időszakos vagy bizonytalan időre szóló munkaviszonya. A Dares 2009-es júliusi
tanulmánya kimutatja, hogy „a bizonytalan időre felvett munkavállalók nehezebben értesülnek a
kockázatmegelőző rendelkezésekről, mint a határozatlan idejű szerződéses munkavállalók.”


A folyamatos tanulmányok lehetővé teszik a balesetvédelmi elemek azonosítását az újonnan
csatlakozott munkavállalók körében (alkalmi munkavállalók, idénymunkások, diákmunka, stb.)
az alkalmazás első évében.



A fiatalokra vonatkozó foglalkoztatás szabályozása, ami lehetővé teszi számukra, hogy a
legjobb körülmények között, a legmagasabb biztonság mellett tudják folytatni munkahelyi
betanulásukat.



Ellenőrzések szervezése a biztonsági feltételekkel kapcsolatban a betanulás folyamán és
szigorúbb kontroll a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak számára tiltott
munkafeladatok és az alkalmi munkák terén.

Irányító szervek: DGT
Partnerek: Anact, OPPBTP, szociális partnerek, munkaügyi egészségszervezetek, INRS, Maap
(SAFSL).
Monitoring indikátorok: ellenőrzések száma, sérülések természete
Eszközök: Anact tanulmányai szakágak tanulmányai, szövegmódosítások, szórólapok, ellenőrzések
irányítása, kontrollakciók.
21. Akció - Idénymunkások
2007-ben a mezőgazdasági szektorban kevesebb, mint egy év munkaviszonnyal foglalkoztatottak
körében a három hónapnál rövidebb munkaviszonnyal rendelkezők 45%-a munkaképtelenné vált,
48%-a súlyos sérüléseket szenvedett és 60%-a halálos munkabaleset áldozata lett. Ebben a
szektorban csakúgy, mint a szezonmunkában (pl.: turizmus) nem csak a munkavállalók
kockázatoknak való kitettségét kell csökkenteni, hanem az ellenőrző folyamatokat is fejleszteni kell,
hogy megismerjük a szektor tipikus problémáit.
Ennek az akciónak kettős célja van:
-

egyrészt a munkavállalók kitettségének nyomon követése és egészségi állapotuk figyelemmel
kísérése a kitettség után

-

másrészt ezen munkavállalók prevenciós szintjének javítása

A megelőzési akcióterv megvalósításához első ízben a szezonális munkavállalók körét kell
statisztikailag azonosítani, majd azon munkavállalókét, akik növényvédő szereknek vannak kitéve.


Információs kampányok fejlesztése és a kockázatokra való felhívás



A mezőgazdasági idénymunkások munkahelyi kockázatainak való kitettség prevenciójának
javítása, kiemelten a növényvédő szerek és a fűrészpor esetében (második munkahelyi
egészségterv -12-es akció), illetve orvosi kezelés.



Biztonsági intézkedések javítása a munkakörülményekben, valamint egészségügyi biztosítás
az idénymunkásoknak

Irányító szervek: Maap (SAFLS) – DGT
Partnerek: DGPR, CCMSA, ANSES, szociális partnerek, Dicom.
Eszköz indikátorok: tanulmányok (második munkahelyi egészségterv – 12-as akció)
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Eszközök: leltárok és a munkavállalók prevenciós színvonalának javítása; ellenőrzési folyamatok,
információáramlás a kockázatokról.
22. Akció - Egyéni vállalkozók (kézművesek, kereskedők, szabadfoglalkozásúak)
Ez a szektor a szabályozás igen gyenge láncszeme (különösen a rá vonatkozó szakmai kockázatokról
szóló dokumentumok kidolgozása terén) és jellemzően hiányzik a humán erőforrás a megfelelő
javítási intézkedések elvégzésére.


Munkahelyi kockázati prevenció elősegítése és fejlesztés

Irányító szerv: DGT.
Partnerek: OPPBTP, Anact, RSI, szociális partnerek
Naptári események: intézkedések az egész tervidőszak alatt
Eszközök: ellenőrző folyamatok; metodológiai eszközök; közzé tétel a travailler-mieux.gouv.fr
portálon; CRPRP gyűlések;
23. Akció - Közalkalmazottak
A közalkalmazottak munkakörülményeinek javítása kulcsszerepet játszik a szociális kapcsolatok és a
humánerőforrás politika megújításában. Ebből a megállapításból kifolyólag kötött megállapodást a
kormány és 20 szakszervezet 2009. november 20.-án a munkahelyi egészség- és biztonságügy
fejlesztéséről, mely megállapodás széleskörűen mindhárom közszféra alkalmazottaira érvényes.


A „közalkalmazottak munkahelyi egészsége és biztonsága” egyezmény betartása (kiváltképp
a hatóságok fejlődése és a kompetens szerepkörök frissítése, a rákkeltő, mutagén és
reprotoxikus, illetve váz- és izomrendszeri megbetegedések és pszichoszociális betegségek
kockázatainak megelőzése, közalkalmazottak képzése, jobb egészségügyi felügyelet.)



A közalkalmazottak AT-MP (munkahelyi balesetek
statisztikáinak összehasonlító vizsgálatainak biztosítása.

-

foglalkozási

megbetegedések)

Irányító szervek: DGAFP, szociális partnerek
Partnerek: DGCL, DGOS, DGT, Dares
Naptári események: a 2009-ben aláírt egyezmény és a folyamatban lévő munkálatok a hatékonyabb
intézkedések meghatározásáért a témákkal kapcsolatban
Eszközök: tárcaközi gyűlések; szabályozási és törvényhozó módosítások; változtatások az
egyezményben minisztériumonként.

5.

Cél - Az alvállalkozókra és a kockázat-megelőzésben betöltött szerepükre
vonatkozó problémák megoldása

Ez a cél kimondottan az alvállalkozók felé kiszervezett munkafeladatokkal kapcsolatos kockázatok
megszüntetéséért küzd. A legsúlyosabb balesetek elemzése során folyamatosan előtérbe kerülnek
azok a biztonsági problémák, amik abból adódnak, hogy egyszerre több vállalkozás működik
ugyanazon munkaterületen. A beszerzési eljárások és a munkaszervezési módszerek fejlődése tehát
indokolja a prevenciós elemek újragondolását. Ami az együttműködést illeti, a munkaszabályozás
különböző helyzeteket különböztet meg: egy vagy több külsős cég munkavégzése egy helyen (1994.
december 20.-i rendelet), irányítás az építési területeken (1994. December 26.-i rendelet), hajógyári
munkák (1977-es rendelet). Ezek a dokumentumok jelenleg nem szabályozzák az összes,
együttműködés során megvalósuló helyzetet.
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24. Akció - A szabályozás és ellenőrzés javítása


A munka új szerveződési formáinak számításba vétele a prevenciós intézkedések
szövegeinek megváltoztatása érdekében (1992-es és 1994-es határozat) az összes
munkavégzés során felmerülő kockázatról (azbeszt, vezeték, légi és földalatti hálózatok,
szennyeződés, stb.).



Segédeszközök fejlesztése, ami a munkaügyi felügyeletet segíti a munka új szerveződési
formáinak ellenőrzésekor.

Irányító szervek: DGT
Partnerek: CNAMT branche AT-MP, OPPBTP, Maap
Naptári események: 2009 óta egy munkacsoport jött létre a DGT keretében
Tervben van egy ellenőrzési útmutató kiadása 2010-re.
Az azbeszt kimutatásához szükséges felderítő munkabevezetése és erről körlevél 2010-ben.
Eredmény indikátor: szövegmódosítások.
Eszközök: rendeletek és brossúrák, információk és képzések, ellenőrző szabályzat, ellenőrzések,
felderítések azbeszt-munka előtt.

6.

Cél - A munkagépek és a védelmi felszerelések piacának ellenőrzése

A piaci értékesítésre vonatkozó CE 765/2008-as európai szabályzás 2009. december 29.-e óta van
érvényben. A szabályozás jogi alapot biztosít az uniós tagállamoknak a piacok gyakorlati
felügyeletében, melyekben új megközelítéseket találhatunk. A 2006-os 42/CE „Gépezetek” direktíva
vagy a 89/686/CEE direktíva már az „egyént védelmező berendezések”-ről szól.
Ezek a direktívák bekerültek a Munka Törvénykönyvébe is.
25. Akció - Tervezés, szabványosítás és ellenőrzés megvalósítása


Az ellenőrzésekből származó adatok felhasználása a munkagépek és egyéni munkavédelmi
berendezésekről szóló koncepció kidolgozásához, a jobb munkahelyi biztonság és
egészségvédelem érdekében.



Többéves ellenőrző kampányok kiírása bizonyos berendezések gyártóinál, szállítóinál, a
felhasználó vállalatoknál és az egyéni felhasználók szintjén.



A szabványosítás fejlesztésének szükséges segítése, elsősorban a munkahelyi berendezések
területén.



A helyi szolgáltatások kompetenciájának növelése, annak érdekében, hogy nagyobb
mértékben lehessen őket bevonni a szabványosítási folyamatba (főként multidiszciplináris
mérnökök): munkaügyi távképzések és fejlesztések a partnerek és a releváns minisztériumok
együttműködésével.

Irányító szervezet: DGT
Partnerek: Afnor, CNAMTS branche AT-MP, INRS, CCMSA, Cemagref, INTEFP
Indikátorok: a berendezések nem rendeltetésszerű használatának száma
Naptári események: munkagépekkel kapcsolatos ellenőrző útmutató befejezése 2010-re. A
rendelkezésre álló adatok révén újabb többéves akciótervek meghatározása bizonyos
berendezésekre vonatkozóan.
Eszközök: ellenőrzésből származó adatok felhasználása, ellenőrző útmutató, képzések, közös
erőfeszítések, multidiszciplináris találkozók.
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III.
TENGELY - A MUNKAHELYI KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS
PREVENCIÓS INTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA A KÖZEPES- ÉS
KISVÁLLALKOZÁSOK, VALAMINT A MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN
Cél - Munkahelyi kockázatokra való figyelemfelkeltés a szakágak, a vállalatok
és a vállalkozók között

7.

A terv legfőbb kihívása a közép- és kivállalkozások, valamint a mikrovállalkozások támogatása annak
érdekében, hogy elkötelezzék magukat a munkakörülmények javításában.
Ez az egyik
leghatékonyabb módja a prevenciós folyamatok elterjedésének a munka világában. Az első
egészségügyi munkaterv ösztönözte a munkaadókat, hogy legyenek aktív cselekvői a munkahelyi
egészségügynek. Ugyanakkor az adatok tanulmányozása kimutatja, hogy a 25 -60 főt foglalkoztató
cégek esetén a (kár) veszteségi arány 20%-al magasabb a globális (kár) veszteséghez képest (forrás:
Dares, Premieres Syntheses).
Szükséges tehát a prevenció fejlesztése a közép- és kivállalkozások, valamint a mikrovállalkozások
területén, miután a szereplők belátták annak szükségességét. Ehhez a szakágak által kidolgozott
koncepciókra, útmutatókra, prevenciós intézkedésekre van szükség, ami szélesebb körben
hozzájárulhat az érintett vállalkozásoknál a prevenciós kultúra kialakulásához, úgy a munkáltatók,
mint a munkavállalók körében.
Irányító szervek: DGT, CNAMTS branche AT-MP
Indikátorok:
 a különböző résztvevők honlapjainak látogatottsága (minisztrérium, CNAMTS, Carsat, INRS,
Anact, OPPBTP, ANSES, CCMSA, stb.)


letöltött és terjesztett dokumentumok száma a travaille-mieux.gouv.fr honlapján



az akciók nyomon követése

26. Akció - A munkahelyi prevenciós folyamatok kialakítását segítő eszközök népszerűsítése


A szakágak és prevenciós szervezetek által kidolgozott segédeszközök és útmutatók
terjesztése a közép-és kisvállalkozások, valamint mikrovállalkozások körében a travaillemieux.gouv.fr honlapján



Eszközökkel nem rendelkező szakágak támogatása, illetve technikai vagy pénzügyi
segítségnyújtás számukra (INRS, Anact, ipari központok bevonásával)



Érdekvédelmi fórumok értesítése a már meglévő útmutatókról a hatékonyabb terjesztés
érdekében



Egy figyelemfelkeltő modul létrehozásának szorgalmazása a munkahelyi egészségvédelemről
az új vállalkozások számára az érdekvédelmi szervezetekhez történő csatlakozáskor, a
szükséges kompetenciákkal együtt szakágakra és munkakörökre lebontva egyaránt

Irányító szerv: DGT
Partnerek: CCI, szociális partnerek, DIRECCTE, CNAMTS, Anact, CCMSA, Maap (SAFLS)
Monitoring indikátor: honlapon megjelenő publikálás
Ütemterv: akciók a tervidőszak alatt
Eszközök: A travaille-mieux.gouv.fr honlap frissítése; regionális találkozók, helyi figyelemfelkeltő
akciók; az iparágak fogékonnyá tétele
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27. Akció - Információk a prevenciós eszközökről és gyakorlatokról


Az érdekelt partnerek bevonásával tájékoztató kampányok megszervezése



A travaille-mieux.gouv.fr honlap népszerűsítése a munkavállalók, cégek, az európai és francia
nyelvet értő célcsoportok körében

Irányító szervek: DGT, DIRECCTE
Partnerek: prevenciós szervek, szociális partnerek, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, INRS,
Dicom.
Monitoring indikátor: a holnap látogatottsága és letöltések
Ütemterv: akciók a tervidőszak alatt
Eszközök: kommunikációs akciók a Dicom-mal a travaille-mieux.gouv.fr honlapján; előadások vagy
szemináriumok, a honlap reklámozása

8.

Cél - A cégek támogatása az elemzésben és az ütemterv elkészítésében

A munkahelyi kockázat-megelőzési intézkedések bevezetése előtt a vállalatoknak teljes körűen fel kell
mérniük a kockázatokat. Ez a felmérés gyakran elmarad, vagy ha teljesül, akkor sem a kockázatok
komplett azonosításával. Ebből kiindulva a cégeket segíteni kell, hogy ezen kötelezettségüket
teljesíteni tudják, és a felmérés ne csak formalitás legyen. A támogatás a már megkezdett
intézkedések továbbvitelét jelenti. A prevencióban részt vevő szereplők (hatóságok, prevenciós
szervezetek szakmai ágazatok, végrehajtók, stb.) számos módszertani eszközt dolgoztak ki annak
érdekében, hogy az intézkedések a jövőben is fenntarthatóak legyenek.
A cégek között a CHSCT fontos szerepet tölt be a prevencióban. A teljes lefedettség érdekében,
fontos, hogy más prevenciós intézkedésekre kötelezett intézmények is hasonlóan aktívak legyenek.
A munkavállalók részére nyújtott tájékoztatókban be kell mutatni a CHSCT és a munkavédelmi
képviselők feladatait és foglalkozás-egészségügyben betöltött szerepét. A KKV-kben a munkavédelmi
képviselők a fontos szerepet töltenek be a prevenciós gyakorlatok javításában, ezért az ő képzésük
igen fontos a témáról.
A szakágaknak szintén fontos szerepük van a cégeknél, hisz közvetlen kapcsolatban vannak a
cégvezetéssel. Fontos, hogy a többéves munkahelyi kockázat-megelőzési terv az ő részvételükkel
valósuljon meg.
Irányító szervek: DGT, CNAMTS branche AT-MP
Indikátorok: egyéni kockázatértékelési dokumentummal rendelkező cégek százalékának növelése.
28. Akció - A munkahelyi kockázatértékelés folyamatának beindítása


A munkahelyi kockázatértékelés dokumentumainak (DUER) fejlesztése



A DUER honlapon való terjesztés biztosítása módszertani útmutatóval



A DUER népszerűsítése egy, a munkahelyi kockázatértékelésről és prevencióról szóló
kommunikációs kampánnyal



A munkaügyi felügyelőség tanácsadási és felügyeleti feladatainak valamint a Carsat
prevenciós szolgáltatásainak a támogatása a DUER hatékonyabb felhasználása és az
akciótervek kidolgozása érdekében



Az üzemorvosok szerepének megerősítése a DUER fejlesztése kapcsán

Irányító szervek: CNAMTS, AP-MP ágak, DGT
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Partnerek: Anact, foglalkozás-egészségügyi szervezetek, Dicom, INRS, Maap
Indikátorok: FACT egyezményeinek elemzése és előterjesztett témák, DUER-rel rendelkező cégek
százalékos száma
Naptári események:
- 2012 eleje, első szerződéskötések a Carsat-SST-DIRECCTE között
- 2013: kommunikációs kampány a DUER népszerűsítéséért
Eszközök: a honlap frissítése, Anact által ajánlott módszertani eszközök, regionális találkozók és
előadások; CNAMTS-DGT instrukciók; tájékoztatások
29. Akció - Az egyéni érdekeket képviselő intézmények szerepének javítása


A CHSCT létrejöttének és működésének megkönnyítése érdekében a szociális partnerekkel
lefolytatott tárgyalásokon alapuló szabályozás kialakítása.



Javaslat a szakvéleményezési formákról a CHSCT részére.



A CHSCT tagok és megbízottak képzési színvonalának emelése.



Információ áramoltatása a CHSCT és DP küldetéseiről a munkahelyi egészségüggyel és
védelemmel kapcsolatban.

Irányító szervek: szociális partnerek,
Partnerek: DGT, INRS, Anact
Eredmény indikátor: szövegmódosítások
Naptári események:
2010: COCT munkacsoport megalakítása
2010 - 2011: szövegkidolgozás a 2012-es engedélyeztetési kampányra. A tájékoztatók a reform
után valósulnak meg és ez alapján fog definiálódni funkciójuk.
Eszközök: a reformmal kapcsolatos módszertani eszközök, országos képzési jegyzék,
szövegmódosítások.
30. Akció - Munkahelyi kockázati prevenciós tervek fejlesztése a szakágakkal




Az ellenőrzési kampányok alapján (pl. rákkeltő anyagok, fűrészpor) a szakágazati szinten
működő szociális partnerek informálása és célkitűzési megállapodások aláírása az érintett
szakmai szervezetekkel a következő pontokat előirányozva:
-

A vállalkozások jegyzékbe vételekor az érdekvédelmi szervezetek kötelező képzéseinek
ajánlása

-

A munkahelyi biztonsággal foglalkozó képzés javaslata, mely magában foglalja a vegyi, a
biológiai és pszichoszociális kockázat-megelőzéssel kapcsolatos képzést

A munkahelyi kockázati prevenciós tervek kialakításához támogatás a vállalatoknak, a vállalati
megállapodás tárgyalása; az együttműködésbe a mikrovállalkozások bevonása

Irányító szervek: egészségügyi szervezetek, szociális partnerek
Partnerek: CNAMTS branche AT-MP, Anact, INRS, Maap (SALFS)
Naptári események: az célkitűzési konvenciók aláírása minden évben
Indikátorok: az célkitűzési konvenciók és a pénzügyi támogatások száma
Eszközök: regionális információs gyűlések a munkahelyi kockázati prevencióról a cégeknél, a
szakágak figyelmének felkeltése a közös érdekvédelmi szervezetek irányításával
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9.

Cél - Területi és szakmai kommunikáció kiépítése, vagy fejlesztése

A KKV-k és mikrovállalkozások rendszerint olyan problémákba ütköznek a prevenció során, mint a
humánerőforrás osztályának hiánya, technikai vagy anyagi problémák, információhiány, vagy épp
ellenkezőleg, túl sok információ.
Márpedig a kommunikáció megléte és minősége elengedhetetlen a prevenciós elvek és intézkedések
érvénybeléptetéséhez és a munkakörülmények javításához. Ezért elengedhetetlen, hogy a
tájékoztatás, a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló eszmecserék és beszélgetések a
vállalat egészére vonatkozzanak. Ez hozzájárul a szakágak részvételéhez az információ
áramoltatásában, a szakágak közti együttműködéshez a biztonsággal és munkahelyi egészséggel
kapcsolatos egyezmények révén.
31. Akció - Cégen belüli kommunikáció




A kommunikáció fenntartása, különös tekintettel a munkavállalók képviseletével nem
rendelkező cégeknél
-

A kommunikációs tér fejlesztése (biztonsági és egészségügyi partneri megállapodások)

-

Egészségügyi és biztonsági bizottságok alapításának szorgalmazása

-

A közös egészségvédelmi valamint a mezőgazdasági és építőipari munkakörülmények
javításáért felelős bizottságok küldetéseinek támogatása

A helyi kommunikáció ösztönzése a szakmák között, valamint a szakágak és vállalkozások
között foglalkozás-egészségügyi témákról, a munkakörülmények javításáról

Irányító szerv: DGT
Partnerek: DIRECCTE, szociális partnerek, CNAMTS branche AT-MP, INRS, OPPBTP, CCMSA,
Maap (SAFSL).
Eszközök: helyi eltérések a munkahelyi egészségtervtől, CRPRP találkozók, regionális
csoportmunkák, prevenciós szervezetek által szervezett előadások és szemináriumok.

10.

Cél - A munkahelyi egészségügyi reform alapján az egészségügy és az SST
irányításának megújítása

A legnagyobb kihívások a foglalkozás-egészségügyben az újonnan megjelenő kockázatok, a rákkeltő,
mutagén és reprodukciót gátló kockázatok, a váz- és izomrendszeri betegségek és a pszichoszociális
kockázatok, illetve a népesség elöregedése. Ezek a problémák jogosan vetik fel a kérdést, hogy
miként lehet a dolgozók egészségét megőrizni és foglalkoztatásukat megoldani. Az üzemorvosi
rendszer a 2004-ben tett előrelépések ellenére - melyek lehetővé tették, hogy a foglalkozásegészségügyi szolgáltatások egységes szintre fejlődjenek - igen sok helyen az egyéni orvosi
megközelítésektől függ a szolgáltatás színvonala.
Egyébként az 1946-ban felállított intézményi rendszerben az egy egységben dolgozó munkavállalók
egészségügyi ellátása magasabb színvonalú, mint azoké a munkavállalóké, akik változó helyű
munkavégzés keretében kerülnek foglalkoztatásra.
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás modernizálásának célja, hogy képes legyen megfelelni az
egyéni munkavállalói igényeknek, biztosítani tudja a dolgozók egészségvédelmét, figyelembe véve
egészségi állapotuk változását az évek során, és fenn tudja tartani foglalkoztatásukat – különösen az
idősödő munkavállalók esetében – hatást gyakorolva a munkavégzésre és az egyéni pályafutásokra.
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Ennek a fejlődési folyamatnak viszont reálisnak kell lennie ahhoz, hogy hatékony lehessen.
Ugyanakkor az orvosi demográfiával kapcsolatos problémákat sem szabad alábecsülni.
Ezek miatt a kihívások miatt, indokolt a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások reformja, prioritást
adva a munkahelyi egészség és biztonság témakörének.
32. Akció - A foglalkozás-egészségügy szerepének megerősítése a prevencióban


Az üzemorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások reformjának kidolgozása és
bevezetése



A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások mobilizálása a munkahelyi biztonság és védelem
területére (szerződéspolitika, regionális prioritások megfogalmazása, regionális és
kormányzati prioritások meghatározása) és működésük modernizálása (nyomon követési
információs eszközök kialakítása – Sintra)



Részvétel a kitettség nyomon követésében, egészségügyi felügyelet a foglalkozásegészségügyi szolgáltatások keretében



A mezőgazdasági foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások nyomon követési eszközeinek
kidolgozása



A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások beavatkozási lehetőségeinek megerősítése,
különös tekintettel a multidiszciplináris csoportok fejlesztése



A helyi DIRECCTE és Carsat szolgáltatások közötti együttműködés fejlesztése



Biztosítani az orvosoknak a munkahelyi egészségvédelem jó gyakorlatait, különös tekintettel a
foglalkozási eredetű rákbetegségek kialakulására (2009-2013–as rákellenes terv 12.3–as
intézkedés) és a képzések fejlesztésére vonatkozóan



Kezelőorvosok képzése kimondottan munkahelyi betegségek felismerésére



Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatásügyi Minisztérium és az orvosok továbbképzésével
foglakozó testületek együttműködésének ösztönzése mind az általános, mind pedig a
szakorvosoknak nyújtandó alap és továbbképzésről

Irányító szervek: DGT, CNAMTS, AT-MP,
Partnerek: DGS, szociális partnerek, foglalkozás- egészségügyi szolgáltatások, Inca, HAS, CCMSA,
DIRECCTE, Maap,
Indikátorok: Sintra létrehozása, képzett orvosok száma a munkaügyi egészségügyre szakosodva
Naptári események:
2010-2011: Az SST reformja, mely lehetővé teszi a hatékonyabb akciók szervezését a
foglalkozási kockázatok prevenciójában. A szakszervezetekkel és a munkaadói szervezetekkel
együttműködés a szervezésben és az irányításban.
Az első körlevelek a munkahelyi egészségterv reformjáról, az első mobilizációs akciók elindítása
Eszközök: informatikai eszközök létrehozása és bevezetése (Sintra)
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IV.
TENGELY - A TERV IRÁNYÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓ, AZ ESZKÖZÖK
FEJLESZTÉSE ÉS DIVERZIFIKÁLÁSA A JOGGYAKORLÁS ÉRDEKÉBEN
11.

Cél - A terv irányítása nemzeti és helyi szinten

Ami a foglakozási kockázatok prevencióját illeti, az államnak megvan a saját felelőssége. Ebből
kifolyólag felelős a prevenciós akciók megszervezésért és lebonyolításáért nemzetközi szinten,
valamint felügyel az akciók helyi sajátosságaira. Az állam nemzetközi és helyi akcióinak
hangsúlyozása a prevenciós szervekkel egyetemben elsődleges eleme a munkaügyi politika
hatékonyságának és munkahelyi alkalmazásának.
A közös célok és az akciók logikus lebonyolítása érdekében a folyamatban lehetnek eltérések
hatáskörben és a partnerek szerepkörében.
33. Akció - Állandó felügyelet biztosítása a nemzeti–, és regionális tervek kivitelezésében
A második munkahelyi egészségterv bevezetése megköveteli a helyi sajátosságok figyelembevételét.


A regionális irányítás újragondolása (CRPRP-vel kapcsolatos rendeleti módosítások, melyek
lehetővé teszik a szavazati jogok biztosítását)



A munkahelyi egészségterv és a regionális munkahelyi egészségterv bevezetése utáni
monitoring a COCT vezetésével és minden egyes regionális munkahelyi egészségterv esetén
a CRPRP keretein belül is (monitoring eszközök standard információ gyűjteménnyel, akció és
indikátor monitoring)



Éves monitoring dokumentum létrehozása, belevéve a különösen nagy jelentőséggel bíró
indikátorokat és az évente meghatározandó indikátorokat



A munkahelyi egészségterv és a regionális munkahelyi egészségterv értékelési jelentése az
év végén, csatolva benne a végrehajtás első áttekintését, a foglalkozási kockázatokkal és
munkakörülményekkel kapcsolatos beavatkozások alakulásának elemzését európai
összehasonlító adatokkal, valamint az újonnan felmerülő kockázatokat

Irányító szerv: DGT
Partnerek: DIRECCTE, DREAL, Draaf, ARS
Nyomon követési indikátor: a regionális munkahelyi egészségterv haladása
Eszközök: regionális munkahelyi egészségterv, nyomon követési táblázatok, szövegmódosítások a
CRPRP-vel kapcsolatban

12.

Cél - Nemzetközi és országos partneri együttműködések kialakítása

Helyi szinten egy, a különböző partnerek küldetését tiszteletben tartó prevenciós politika
megteremtésének feltétele, annak érdekében, hogy a helyi szereplők megismerjék egymást, és a
személyes kapcsolatokon felül ismerjék az intézményi kontextust, valamint partnereik stratégiai
orientációját. A minőségi információ elérése, a kölcsönös képzési alkalmak és a közös munka mind
része a fejlődésnek, azaz a kivitelezett akciórészek integrációjának.
34. Akció - A nemzetközi és helyi akciók koherenciájának megerősítése


Az együttműködés megerősítése és eszmecsere az állam és a Branche AT-MP között.
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Regionális szolgáltatási kínálat (DIRECCTE-Carsat, Aract-MSA-OPPBTP-SST,
fejlesztése a foglalkozási kockázatok prevenciós politikájának prioritásai terén.



Az együttműködés lehetőségeinek és az információ áramlásának kidolgozása a DIRECCTE
és a Carsat között a specifikus munkahelyi kockázatokról, az ellenőrzési kampányok
nemzetközi lebonyolításának módszertanából kiindulva



Kölcsönös információszolgáltatás felügyelete az ARS és
munkaegészségügy és közegészségügy regionális prioritásairól

a

DIRECCTE

stb.)

között

a

Irányító szerv: CNAMTS branche AT-MP,DGT, Élelmiszeripar, Mezőgazdasági és Halászati
Minisztérium.
Partnerek: ARS,DIRECCTE,DREAL, Draaf, CCMSA, OPPBTP, RSI, foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatások, Aract, INRS.
Eszközök: közös értekezletek; Carsat-SST egyezmény; integrált regionális szolgáltatási ajánlat
(DIRECCTE-Carsat-Aract-MSA-OPPBTP); információs eszközök fejlesztése

13.

Cél - A munkaügyi felügyelőség fejlesztése és modernizációs terve

A munkaügyi felügyelőségnél 550 munkaügyi ellenőr és felügyelő dolgozik (összességében 2010-re
700 főben lett meghatározva létszámuk). Az legújabb létszámbővítés a 2010-es költségvetés terhére
valósulna meg, és célja, hogy elérjük az európai átlagot, azaz, hogy 8000 munkavállalóra egy
felügyelő jusson.
Ugyanakkor a munkaügyi felügyelőség tevékenységéről és kompetenciáiról igen gyakran kevés
információ áll rendelkezésre. Az is igaz, hogy tevékenységük sokrétűsége és a kommunikáció hiánya
miatt gyakran torz elképzelés alakul ki a vállalatok és a dolgozók körében egyaránt.
A LOLF és PMDIT 111-es „A foglalkoztatás és a munkakapcsolatok javítása” címet viselő
programjában jelentős helyet foglal el szerepkörük meghatározása és jobb bemutatása mind
országos, mind helyi szinten annak érdekében, hogy világosabb képet kapjunk a felügyelőség
működéséről.
A minisztérium honlapján elérhető éves jelentés már lényegesen több információt közöl munkaügyi
felügyelőségről és tevékenységéről. Fontos, hogy még jobban megismerjük a második regionális
munkahelyi egészségtervben és az ellenőrzési kampányokban betöltött elsődleges feladataikat,
különösen a munkahelyi kockázatok megelőzése terén, hogy segítsük a prevenciót és annak
intézményi szabályozását.
35. Akció - A munkaügyi felügyelőség akcióinak támogatása és fejlesztése


A második munkahelyi egészségterv megvalósítását segíti a „munkaügyi felügyelőség
fejlesztése és modernizációs tervében” meghatározott létszámbővítés.



Eszközök és módszerek fejlesztése, valamint a munkaügyi felügyelőség intézkedéseinek
támogatása (ellenőrzések a cégeknél, jogi aktusok, információs rendszer, a 2009. február 26.i rendelet által előírt eljárások bevezetése, melynek célja a vegyszerek ellenőrzése, stb.)



A munkaügyi felügyelőség irányításának és működésének javítása



A munkaügyi felügyelőség belső és külső tájékoztató intézkedéseinek folytatása, különös
tekintettel az ellenőrzési akciók után.

Irányító szervek: DGT, DIRECCTE.
Partnerek: Dicom, INTEFP.
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Eredmény indikátor: a munkaügyi felügyelőség foglalkozás-egészségügyben tett intézkedéseinek
feltérképezése
Monitoring indikátor: a multidiszciplináris egységek intézkedéseinek minőségi és mennyiségi
elemzése; a munkaügyi felügyelőség foglalkozás-egészségügyben tett intézkedéseinek
feltérképezése
Naptári események: a 2011-re tervezett belső kommunikációs intézkedések (bevált gyakorlatok
megosztása, tapasztalatcsere, az ellenőrzési útmutató frissítése). A 2012-re tervezett külső
kommunikációs intézkedések (füzetek, reklámok a felvételi versenyvizsgákról, a küldetések
bemutatása a travailler-mieux.gouv.fr oldalon)
Eszközök: tájékoztatás, foglalkozás-egészségügyi intézkedések feltérképezése, az INTEFP képzési
kínálatának frissítése; a bevált gyakorlatok megosztása és tapasztalatcsere

14.

Cél - Információs és tudatosság-növelő intézkedések kidolgozása,
finanszírozása, bevezetése

36. Akció - A foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági politika átláthatóságának
biztosítása


Médián keresztüli és médián kívüli tájékoztató kampányok lebonyolítása közvetlenül a
nagyközönség és a célcsoportok számára, melyek aktuális témáját a terv előrehaladása és a
konkrét prioritások határozzák meg



A travailler-mieux.gouv.fr honlap ismertségének javítása az európai és franciául értő
célközönség körében



A különböző nyilvános dokumentumok rendelkezésre bocsátása

Irányító szerv: Dicom, Maap, DGT.
Partnerek: Anact et Aract, DIRECCTE, INRS.
Naptári események:
2010-2011-re előirányzott intézkedések:
- Váz-és izomrendszeri megbetegedések: a kampányok folytatása 2010-2011-ben és esetlegesen
szemináriumok
- Pszichoszociális kockázatok: tájékoztatók a szakma felé; a Cese együttműködésével vitanap
szervezése a témáról
- A foglalkozási kockázatok értékelése: tájékoztatók a prevenciós feladatokról és a munkahelyi
kockázat-megelőzési tervről (részvétel kiállításokon, füzetek, stb.)
- Együttműködés: tájékoztatók, hogy országosan ismertté tegyük azokat a szemináriumokat, amelyek
a Bilbao-i ügynökség által szervezett kampányban helyet kapnak.
- Közlekedési kockázat: a MEEDDM és a CISR együttműködésével tájékoztatók a
közlekedésbiztonságról.
2013-tól a második munkahelyi egészségterv első szakaszának értékelése és ezt követően
tájékoztatók a terv első eredményeiről
Monitoring indikátor: költségkimutatás 1000 főre (a kampány után készített adatok alapján)
Eszközök: a nagyközönséget célzó médián keresztüli és médián kívüli kampányok; a travaillermieux.gouv.fr oldalon található címek megjelentetése füzetekben; tanulmányok/felmérések a terv egyvagy több témájáról; PR-események; belső tájékoztatók; esetleges rendezvények; gyakorlati
útmutatók megjelentetése („Átláthatóság”, „Jobb munka” szemináriumok); regionális szemináriumok
megszervezése.
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IRÁNYÍTÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
A munkahelyi egészségügyi kerettervben számos ajánlás fogalmazódott meg:


formálissá tenni, és ha lehet, harmonizálni az iránymutatási és információgyűjtési eszközöket



javítani kell az akciók érthetőségén, hogy hatásuk szélesebb körben jusson célba



értékelni kell a munkahelyi egészségtervet már a kidolgozás kezdetétől, különös tekintettel az
indikátorokra.

Jelen szabályozás mindezeket figyelembe veszi.
1.

A második munkahelyi egészségterv irányítása

Terv: A második munkahelyi egészségterv folytatásának biztosítása és megvalósításának
irányítása
Annak érdekében, hogy a második munkahelyi egészségterv évenkénti nyomon követése és
irányának meghatározása biztosítva legyen, egy országos irányító bizottság jött létre.
1.1

A bizottság elnöke a munkaügyi főigazgató vagy képviselője. Ő hívja össze az akcióban résztvevőket
és a terv finanszírozóit, a vezetőséget és az operatív közreműködőket.
A bizottság tagjai:
- a munkaügyi főigazgatóság főigazgatója vagy képviselője a bizottság elnöke
- a Dares igazgatója vagy képviselője (Munkaügyi, Munkaügyi Kapcsolatokért felelős és Szolidaritási
Minisztérium Kutatási, Tanulmányi és Statisztikai Igazgatósága)
- az egészségügyi főigazgatóság főigazgatója vagy képviselője
- a prevenciós főigazgatóság főigazgatója vagy képviselője
- a kutatási és innovációs főigazgatóság főigazgatója vagy képviselője
- a logisztikai és pénzügyi főigazgatóság főigazgatója vagy képviselője
- a társadalombiztosítási főigazgatóság főigazgatója vagy képviselője
- a CCMSA főigazgatója vagy képviselője
- az OPPBTP főigazgatója vagy képviselője
- az ANSES főigazgatója vagy képviselője
- az Anact főigazgatója vagy képviselője;
- az INRS főigazgatója vagy képviselője
- az InVS főigazgatója vagy képviselője
- a CNAMTS munkahelyi kockázatokért felelős főigazgatója vagy képviselője
A bizottság tagjai évente egyszer legalább plenáris ülést tartanak. Szükség esetén a szervezetek
képviselői vagy szakkáderek is részt vehetnek az értekezleteken.
A monitoring mutatók és az éves költségvetési tételek lehetővé teszik a munkahely egészségtervben
lefektetett akciók nyomon követését. A második munkahelyi egészségterv és második regionális
munkahelyi egészségterv akcióiról szerzett információk alapján változtatásokat javasolhat és
meghatározhatja az éves prioritásokat.
Az irányítóbizottságban egy technikai munkacsoport feladata a terv éves előrehaladási állapotának
meghatározása az indikátorok és az összegyűjtött információk összegzése révén.
A technikai munkacsoportot a célfeladatok irányító szervek képviselői alkotják, és felelősek a
munkahelyi egészségterv akcióinak éves nyomon követéséért.
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A Munkaügyi Főigazgatóság egyik csoportja biztosítja a második munkahelyi egészségterv akcióinak
évenkénti összegzését. A csoportot a területi koordinációs feladatokért felelős képviselők, a
munkahelyi egészség, biztonság és munkahelyi körülmények felelősei és munkafelügyelők alkotják.
Feladatuk a következő:


a szükséges adatok összegyűjtése és az indikátorok továbbítása az akciók irányítói felé.



a lehetséges nehézségek beazonosítása, amelyekkel az irányítók találkozhatnak és szükség
esetén irányító bizottság elnökének figyelmének felhívása a problémákra
Ez a csoport felel az irányító bizottság anyagi- és logisztikai szempontjaiért.
A terv nyomon követése: széleskörű konzultáció a második munkahelyi egészségtervről

1.2

A COCT állandó bizottsága és a munkahelyi egészségterv nyomon követéséért felelős bizottság
félévente egyszer ülésezik. Az első ülés alkalmával meghatározzák a nyomon követés módszereit és
eszközeit. Minden ülés alkalmával tájékozódnak a terv előrehaladásáról és meggyőződnek az adatok
helyességéről. Tanácsot adhatnak a foglalkozás-egészségügy jövőbeli témáinak meghatározásához
és hozzájárulhatnak a terv éves prioritásainak kidolgozását előkészítő vitákban.
2.
A második munkahelyi egészségterv regionális változata: a regionális munkahelyi
egészségterv
A regionális különbözőségek figyelembevétele miatt, a második munkahelyi egészségterv tartalmaz
egy regionális munkahelyi egészségtervet, melyért - együttműködve a helyi prevenciós szereplőkkel a DIRECCTE regionális igazgatóságai felelnek. A regionális munkahelyi egészségterv lehetőséget ad
az adott területen végrehajtott akciók elemzésére, a kapcsolatok erősítésére és a beavatkozások
koordinálására. A helyi partnerek bevonása érdekében munkacsoportok jöhetnek létre a CRPRP
keretében.
Egy regionális referens van megbízva a regionális munkahelyi egészségterv nyomon követésével, míg
a DIRECCTE gondoskodik egy regionális nyomon követési és koordinációs testület felállításáról,
melynek feladata összefogni azokat a szereplőket, akik a terv technikai kidolgozásában vesznek részt.
Ebben a megközelítésben, a Munkaügyi Főigazgatóság alá tartozó csoportnak kell felügyelnie:


a regionális munkahelyi egészségterv nyomon követésével megbízott referensi hálózat
működését, és ha szükséges, módszertani segítséget nyújtani, ugyanakkor kidolgozni és
megosztani a jól bevált gyakorlatokat.



a regionális munkahelyi egészségterv megvalósítására vonatkozó
információk
visszacsatolása
Folyamatos információcsere a regionális referensek és a Munkaügyi Főigazgatóság alá tartozó
csoport között.
A második munkahelyi egészségterv értékelése

3.

Indokolt megkülönböztetni a terv nyomon követésének és a terv értékelésének eljárásait:


a nyomon követés lehetővé teszi az akciók végrehajtásának és finanszírozásának elemzését



a terv értékelése lehetővé teszi a terv hatásainak értékelését a közegészségügyre.

A munkahelyi egészségterv 2010-2014 értékelése a Munkaügyi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik.
Pályáztatás révén külső szolgáltatókat is felkérhet erre a feladatra.
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Két értékelés van előirányozva: az egyik 2012 végén, a másik 2014-ben, a tervidőszak végén.
Az értékelésekről szóló összegző beszámoló az illetékes miniszterekhez és a munkahelyi
egészségterv nyomon követési bizottságához kerül.
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Afnor
Afssa
Afsset
Anact
ANR
ANSES
ANSP
Aract
ARS
AT-MP
BTP
Branche AT-MP
Carsat
Caces
CCI
CDD
Cese
CHRIT
CHSCT
Circ
Cisme
CISR
CMR
Cnam
CNAMTS
Cnit
CNMFC
CNO
CNRS
Coct
COG
CRPRP
Dares

Francia Szabványügyi Szövetség
Francia Élelmiszerbiztonsági Hatóság
Francia Környezeti és Munkahelyi Egészségbiztonsági Ügynökség
Nemzetközi Ügynökség a Munkafeltételek Javításáért
Nemzeti Kutatási Ügynökség
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Humán Szolgáltatások Nemzeti Ügynöksége
Regionális Egyesület a Munkafeltétek Javításáért
Regionális Egészségügyi Ügynökség
Munkahelyi balesetek- foglalkozási megbetegedések
Építőipar
Munkahelyi
Balesetek,
Foglalkozási
Megbetegedések
Szakmai
Egészségbiztosítása (CNAMTS + INRS)
Foglalkozás-egészségügyi és Nyugdíjbiztosítási Pénztár
Vezetői alkalmassági vizsgálat
Kereskedelmi és Iparkamara
Határozott idejű munkaszerződés
Gazdasági, Társadalmi, Környezetvédelmi Tanács
Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők Bizottsága
A Munkakörülmények, Biztonság és Higiénia Bizottsága
Nemzetközi Rákkutató Központ
Üzemorvosi És Szolgálatközi Egészségügyi Központ
Közlekedésbiztonsági Tárcaközi Bizottság
Rákkeltő, mutagén és reprodukciót gátló anyagok
Országos Iparművészeti Akadémia
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Munkaügyi felügyelőség országos tanácsa
Orvostovábbképzés Országos Bizottsága
Országos célkitűzések
Tudományos Kutatások Országos Központja
A Munkakörülmények Javítását Célzó Tanács
Célkitűzések a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedésekre
vonatkozóan (2009-2012)
Foglalkozási Kockázatok Megelőzésének Regionális Tanácsa
A Munkaügyi, Munkaügyi Kapcsolatokért felelős és Szolidaritási Minisztérium
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DGAFP
DGCL
DGCS
DGEFP
DGPR
DGRI
DGS
DGT
DGOS
Dicom
DIRECCTE
Draaf
DREAL
DSCR
DSS
DUER
EPI
Fact
Giscop
HAS
Inca
Inra
INRS
Insee
Inserm
INSPQ
INTEFP
InVS
IPRP
IRDES
IRSN
LOLF
Maap
MEEDDM
MESR
MINEIE
MSA
MSS

Kutatási, Tanulmányi és Statisztikai Igazgatósága
Közigazgatási és Közszolgálati Főigazgatóság
Települési önkormányzatok Főigazgatósága
Társadalmi Kohézió Főbizottsága (szociális minisztériumok)
Foglalkozási és Szakképzési Főküldöttség
Kockázat-megelőzési főbizottság
Kutatási és Innovációs Főigazgatóság
Egészségügyi Főbizottság
Munkaügyi Főbizottság
Egészségügyi Ellátás Főigazgatósága
Információs és Kommunikációs Küldöttség
A vállalatok, a verseny, a fogyasztás, a munkaerő és foglalkoztatás Regionális
Főigazgatósága
Élelmiszeripari, mezőgazdasági és Erdészeti Regionális Főigazgatóság
Környezetvédelmi, Területrendezési és Lakásügyi Regionális Főigazgatóság
Közlekedésbiztonsági Küldöttség
Társadalombiztosítási Igazgatóság
Egységes kockázatértékelési dokumentum
Megfelelő egyéni védőeszköz
Munkakörülmények Javításának Ügynöksége
A foglakozási eredetű rákos megbetegedések kutatási csoportja
Egészségügyi Főhatóság
Országos Rákkutató Intézet
Állami Mezőgazdasági Kutatóintézet
Állami Kutató és Biztonsági Intézeti
Nemzetközi Statisztikai Hivatal
Országos Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet
Országos Népegészségügyi Intézet (Québec)
Országos Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szakképzési Intézet
Egészségügyi Ellenőrzési Hivatal
Foglalkozási kockázatok megelőzése
Gazdasági és Politikai Kutatóközpont
A Sugárvédelem és a Nukleáris Biztonság Intézete
Költségvetési rendről szóló költségvetési törvény
Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Halászati Minisztérium
Ökológiáért, Energiaügyért, Fenntartható Fejlődésért és Területfejlesztésért
Felelős Minisztérium
Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium
Gazdasági, Ipari és Munkaügyi Minisztérium
Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár
Egészségügyi és Sportminisztérium
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MTSFP
PMDIT
PME
PNSE
PST
PRST
Reach
RFFST
RNV3P
RPS
RSI
SAFSL
SEST
SST
Sumer
TMS
TPE
UE
VLEP

Munkaügyi, Szolidaritási és Szakképzési Minisztérium
A Munkaügyi felügyelőség modernizációs és fejlesztési terve (2006-2010)
KKV-k
Országos környezet-egészségügyi terv
Munkahelyi egészségterv
Regionális Munkahelyi Egészségterv
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló rendelet
Foglalkozás-egészségügyi képzések frankofón hálózata
Foglalkozási megbetegedések megelőzésének és felügyeletének országos
hálózata.
Pszichoszociális kockázatok
Független szociális rendszer
Pénzügyi, szociális és logisztikai szolgáltatás
A Nemzeti Kutatási Ügynökség „ egészség-környezet és egészség-munka”
című programja
Foglakozás-egészségügyi szolgáltatás
A foglalkozási megbetegedésnek való kitettség orvosi felügyelete
Váz-és izomrendszeri megbetegedések
Mikrovállalkozások
Európai Unió
Foglalkozási expozíciós határérték
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2.6 sz. melléklet
NAGY-BRITANNIA
Munkahelyi egészségi és biztonsági stratégia
Egészség és biztonság Nagy-Britanniában / Legyen része a megoldásnak
Küldetésünk a munkát végzők és a munkatevékenységek által
halálesetekkel, sérülésekkel és megbetegedésekkel szembeni védelme.

érintett

személyek

Tartalom


Előszó, írta: Judith Hackitt CBE



Új irányvonal



Kényszer a fejlődésre



Mindenkinek van szerepe



Vizsgálatok és igazságszolgáltatás



Határozott vezetés igénye



Szakértelem megszerzése



A munkaerő bevonása



Egészségesebb és biztonságosabb munkahelyek létrehozása



A kis és közepes vállalkozások támogatásának testre szabása



A katasztrófa elkerülése



Szélesebb perspektívába helyezés



Változások elősegítése a fejlődés érdekében
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Előszó
Küldetésünk a halálesetek, sérülések és megbetegedések megelőzése a brit munkahelyeken, ezért
kérjük, támogassa stratégiánkat, és legyen részese a megoldásnak.
Nagy-Britannia egészségvédelmi és biztonsági színvonala nagy fejlődésen ment keresztül az utóbbi
három év során; ez egy olyan közösen elért eredmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk és
építhetünk. Az 1974-es munkavédelmi törvény és annak alapjául szolgáló irányelvek és filozófia
biztosítja számunkra a jogi szabályozás keretét, amely ma is alkalmazható és megfelel jelenlegi
céljainknak.
Amikor az Egészségügyi és Biztonsági Hivatal (HSE) új vezetősége megalakult 2008 áprilisában, úgy
döntöttünk, hogy átvesszük a vezető szerepet az új stratégia kialakításában, amely a számos, már
meglévő előnyös tulajdonságunkra épül, ugyanakkor figyelembe veszi a jelenleg is zajló folyamatokat,
amelyek új kihívásokat állítanak elénk a teljes egészségvédelmi és biztonsági rendszerben. A
konzultációs folyamat során elképzelésünket széles körű támogatásáról biztosította a terület minden
érintettje, és lehetővé tették számunkra, hogy finomításokat végezzünk stratégiánkon a különböző
vélemények figyelembevételével.
Mindannyian egyetértünk abban, hogy:


Új lendületet kell adnunk az egészségvédelmi és biztonsági színvonal fejlesztésének.



Választ kell találnunk számos kockázati forrásra a kisvállalkozásokban, új szektorokban és új
technológiákban, csakúgy, mint a hagyományos ipari ágazatokban és a már régóta fennálló
kockázati források esetén.



Meg kell találnunk annak a módját, hogy elkötelezetté tegyük a munkaerőt mindenféle
munkahelyen a már megszerzett tudásunk felhasználásával, hiszen a megfelelő módon
szakszervezetbe tömörült biztonsági megbízottak jobb egészségvédelmi és biztonsági
teljesítményt értek el.



Olyan vezetőkre van szükségünk, akik az egészségvédelem és biztonság területén
elkötelezettek egy józan, gyakorlatias megközelítés bevezetése mellett saját szervezeteikben
és ellátási rendszereikben, motiváltak üzleti előnyök elérésben, és hajlandóak a fokozott
ellenőrzésre.



Vissza kell adnunk az egészség és biztonság valódi értékét, és meg kell akadályoznunk
leértékelődésüket, mint a szükségtelen bürokrácia és kifogás forrását.

A jól működő közös szabályozó partneri kapcsolat a HSE és a helyi hatóságok között a stratégiánk, és
ezen stratégia alkalmazásának szerves része, noha a szabályozó szervezetek nem képesek azt
egyedül végrehajtani. Szükséges, hogy mindenki elvégezze feladatát egy magasabb színvonalú
egészségvédelmi és biztonsági teljesítmény elérésének érdekében, hiszen stratégiánk megvalósítása
az, ami számít.
Eredményeinket értékelni fogjuk és beszámolunk azokról, ugyanakkor meg kell bizonyosodnunk arról,
hogy együttes erőfeszítéseink sikerét értékeljük, nem szabályozói szerepünket.
Önök biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják elképzelésünket, így dolgozzunk együtt, hogy
küldetésünk valóban közös legyen és valóra váltsuk annak számos előnyét. Mindannyiunkat az a cél
vezet, hogy megóvjuk az embereket munkájuk során a fájdalomtól és a szenvedéstől, ugyanakkor a
rendelkezések betartásával nő a termelékenység, a munkaerő elkötelezettsége, és a vállalkozás
elismertsége. Folyton változó világunkban egy dolog állandó: az igény, célunk közös megvalósítására.
Az előszót írta: Judith Hackitt, CBE/HSE elnök
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Új irányvonal
Az 1974-es munkavédelmi törvény kijelölte azt az egyszerű, ugyanakkor időtálló irányelvet, miszerint
a kockázatos területeken dolgozók a legmegfelelőbb személyek a kockázatok kezelésére. A törvény
elfogadása vezetett az Egészségügyi és Biztonsági Bizottság (HSC) és az Egészségügyi és
Biztonsági Hivatal (HSE) felállításához, valamint kijelölte a HSE-t és a helyi hatóságokat, mint a
munkavédelmi törvény közös érvényesítőit.
2008. április 1-én a HSC és HSE összeolvadásával létrejött egy egységes szervezet Egészségügyi és
Biztonsági Hivatal (HSE) néven, amely a munkahelyi egészségvédelem és biztonság színvonalának
fejlesztéséért felelős országos szabályozó szerv Nagy-Britannián belül. Munkáját szoros
együttműködésben végzi a helyi hatóságokkal.
Az új HSE vezetőségének egyik első feladata az egészségvédelem és biztonság új irányvonalának
kijelölése és megerősítése volt. Jelen dokumentumban közreadjuk a vezetőség stratégiáját az
egészségvédelmi és biztonsági rendszer egészére vonatkozóan. Elismeri és megszólítja a terület
számos érdekeltjét, akiknek szerepük van az egészségvédelem és biztonság színvonalának
fenntartásában vagy fejlesztésében. Az érdekelt felek:


Munkaadók és képviselő testületeik,



Az egyéni vállalkozók,



Dolgozók és képviselő testületeik,



HSE,



Helyi hatóságok,



A kormány, kormányhivatalokon, ügynökségeiken, stb. keresztül,



A regionális hatóságok és ügynökségeik, stb.,



Szakmai testületek,



Önkéntes szervezetek és a harmadik szektor szervezetei.

Ahhoz, hogy valóban hatásos legyen a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, a
mindennapok részét kell hogy képezze, mindenki által támogatva, mint a munkahelyi kultúra szerves
része.
Kényszer a fejlődésre
Nagy-Britannia rendelkezik a világ egyik legjobb egészségvédelmi és biztonsági nyilvántartásával.
Ugyanakkor, noha a halálesetek, sérülések és munkával kapcsolatos megbetegedések száma
csökkent az utóbbi 35 év nagy részében, a csökkenő tendencia észrevehetően lassult.
Az EU-n belül jelentős erőfeszítést fordítottak a színvonal emelésére és a tagállamok
egészségvédelmi és biztonsági szabályozásának összehangolására. Ennek ellenére, NagyBritanniában a legalacsonyabb a halálos munkahelyi sérülések aránya, és egyedül Svédországban és
Írországban alacsonyabb a 3 vagy több napos munkaképtelenséget eredményező, nem halálos
sérülések aránya.
Mégis, a korábbi sikerek ellenére, az újabb statisztikák szerint az egészségvesztést eredményező
sérülések aránya Nagy-Britanniában nagyjából ugyanazon a szinten van, mint öt évvel ezelőtt.
A 2007-2008-as időszakra vonatkozó előzetes adatok szerint 229 dolgozó szenvedett halálos sérülést
és 136771 munkavállalót ért komoly baleset a munkahelyén. Ehhez hasonlóan, ugyanebben az
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időszakban mintegy 2.1 millió ember betegedett meg jelenlegi vagy akkori munkahelyén, vagy vált
betegsége súlyosabbá. A családokra, barátokra és közösségekre hatalmas érzelmi teher hárul.
Ami a gazdasági hatásokat illeti, mintegy 34 millió munkanap esett ki 2007 és 2008 folyamán üzemi
balesetek és munkával kapcsolatos megbetegedések miatt. Pénzügyi viszonylatokban, a munkával
kapcsolatos balesetek és megbetegedések megdöbbentő módon, éves szinten mintegy 20 milliárd
fontba kerülnek a társadalomnak (amely megközelítőleg a GDP 2 %-a).
Kijelenthető, hogy a jelenlegi állapotok fenntartása erkölcsi, jogi és pénzügyi szempontokból egyaránt
elfogadhatatlan. Egyre inkább sürgető annak a kérdésnek az átfogóbb megértése, hogy NagyBritanniában látszólag miért változatlan az egészségügy és biztonság színvonala, valamint hogy újból
megtaláljuk a fejlődés lehetőségeinek módjait.

Mindenkinek van szerepe
Az egészségvédelem és biztonság színvonalának fejlesztése érdekében mindenkinek együtt kell
dolgoznia, közös célok mentén. E célok megvalósulásáért az egészségvédelem és biztonsági
rendszer minden érintettjének meg kell értenie szerepét és magasabb színvonalon kell végrehajtania
feladatait.
Munkaadók, egyéni vállalkozók, gyártók és szállítók
A munkavédelmi törvény egyértelművé teszi, hogy a kockázatos területeken dolgozók felelőssége a
kockázatok kezelése. Ez egyaránt vonatkozik a munkaadókra, egyéni vállalkozókra, gyártókra, a
munka során használt áru- és alapanyag szállítókra, amennyiben tevékenységükkel kockázatot
idéznek elő. A vállalatban betöltött pozíciójától függetlenül minden kockázatos területen dolgozónak
kiterjedt feladatköre van, amelyet végre kell hajtania a kockázat kezelésének érdekében.
Dolgozók
Minden dolgozó alapvető joga, hogy olyan környezetben dolgozzon, ahol az egészséget és
biztonságot veszélyeztető kockázatokat megfelelően kezelik. Ez elsősorban a munkaadó felelőssége.
Mindazonáltal a dolgozó felelőssége, hogy ügyeljen saját és munkatevékenysége során érintett más
személyek egészségére és biztonságára. A törvény előírja a dolgozók és munkaadók együtt
működését egészségvédelmi és biztonsági kérdésekben.
A harmadik szektor szervezetei
Helyzetükből adódóan a képviselő szervezeteknek kulcsszerepük van az egészségvédelmi és
biztonsági fejlesztések elősegítésében. Néhányuk már elkezdte a munkát, a Szakszervezeti
Szövetség (TUC) példának okáért aktív szerepet vállal az egészségvédelem és biztonság
fejlesztésében, míg más szakszervezetek egészségvédelmi és biztonsági képviselőket jelöltek ki, akik
dicséretes munkát végeznek a munkahelyeken, valamint számos munkaadói szervezet, szakmai
szövetség, tanácsadó cég és önkéntes szervezet biztosít tanácsadást tagjainak és ügyfeleinek, az
egészségvédelem és biztonság területén.
Más szervezetek pedig - mint a kormányhivatalok és helyi hatóságok - biztosítják, hogy a szerződő
felek biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető módon végezzék munkájukat, ezáltal befolyást
gyakorolnak az ellátási láncra.
A HSE és a helyi hatóságok
A HSE biztosítja a stratégiai irányítást és vezeti a teljes egészségvédelmi és biztonsági rendszert. Az
ellenőrzés, vizsgálat és a rendelkezések betartatása mellett főbb tevékenységei közé tartozik a
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kutatás, új vagy javított rendelkezések, eljárási szabályzatok bevezetése, a területért felelősök
figyelmének felhívása az újabb kockázatokra azok felismerése után, információ és tanácsadás
biztosítása, valamint a képzés támogatása.
A helyi hatóságok munkájuk során együttműködnek a HSE-vel annak biztosítása érdekében, hogy a
terület felelősei a munkaerő és a munkavégzés során érintett személyek egészségét és biztonságát
szem előtt tartva végzik munkájukat. Ennek érdekében a helyi hatóságok, a HSE-hez hasonlóan
tanácsadást és útmutatást biztosítanak törvényi kötelezettségeikkel kapcsolatban, ellenőrzéseket és
vizsgálatokat folytatnak le, valamint szükség esetén végrehajtási intézkedéseket alkalmaznak.
A közszférában számos szabályozó testület létezik, amelyek feladatai közé tartozik az emberek
védelme munkavégzés során. A helyi hatóságoknak szintén szélesebb feladatköre van a helyi
közösségek biztonságát illetően. Ennek megfelelően szükség esetén a HSE és a helyi hatóságok
együttműködnek a partnertestületekkel annak érdekében, hogy koordináltan végezzék munkájukat,
elkerüljék ugyanazon feladatok többszöri elvégzését, valamint hogy hatékony biztonsági rendszert
alakítsanak ki.
Célunk, hogy kivizsgáljunk minden munkavégzéssel kapcsolatos balesetet és
egészségvesztést, végrehajtási intézkedéseket tegyünk a sérülések megelőzése érdekében,
valamint szükség esetén igazságot szolgáltassunk.
Vizsgálatok és igazságszolgáltatás
A HSE és a helyi hatóságok független szabályozó szervek. Közös munkavégzésük során fő feladatuk,
hogy a területért felelős személyeket segítsék a munkavégzéssel kapcsolatos balesetek és
egészségvesztések megelőzése érdekében. Ezt rendszerint ellenőrzésekkel és számos proaktív
intézkedéssel érik el, beleértve az érintettek elköteleződését segítő és kommunikációs programokat,
illetve információ és tanácsadás biztosítását.
A reklamációk, balesetek és egészségvesztések kivizsgálása szintén nagyban befolyásolja az
egészségvédelem és biztonság színvonalának fejlesztését. Különösen a balesetek kivizsgálása
kritikus fontosságú az okok feltárása, a tanulságok levonása és megosztása, valamint a baleset
megismétlődését megakadályozó, szükséges intézkedések meghozatala szempontjából.
Szintén a kivizsgálások képezik az igazságszolgáltatáshoz szükséges végrehajtási intézkedések
alapját. Szükség esetén a HSE vagy az illetékes helyi hatóság szigorúan fellép azok ellen, akik
másokat veszélyeztetnek, különösen ahol szándékosan nem tartják be a jogszabályokat.
A végrehajtási intézkedéseknek három célja van. Először is célja a terület felelőseinek kényszerítése,
hogy azonnal tegyenek intézkedéseket a kockázatok kezelésére, másodsorban ösztönzi a
jogszabályok tartós betartását, végül felelősségre vonása a terület azon felelőseinek, akik megszegik
az egészségvédelmi és biztonsági előírásokat, valamint azon igazgatóknak és vezetőknek, akik nem
tesznek eleget kötelezettségeiknek.
Célunk, hogy bátorítsuk a határozott vezetői szerepvállalást, a munkahelyi egészségvédelem
és biztonság fontosságának felismerése és a terület józan kezelése mellett.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az egészségvédelem és biztonság fő céljaira, és hogy ennek
elérése érdekében segítséget nyújtsunk a kockázatos területeken dolgozók és a vezetők
számára, hogy különbséget tudjanak tenni a valódi egészségvédelmi és biztonsági problémák,
valamint a lényegtelen problémák és alaptalan kritikák között.
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Határozott vezetés igénye
Az egészségvédelem és biztonság területének vezetését a legfelsőbb szinten kell kezdeni. A
szervezet jellegétől függetlenül - legyen szó akár a köz-, magán-, vagy non-profit szféráról - a
vezetőség tagjainak közös és egyéni felelőssége is van az egészségvédelem és biztonság területén.
Ebből következően szükség van olyan személyekre vezetői szinten, akik példamutató módon képesek
irányítani az egészségvédelem és biztonság területét, és elszámoltathatók tevékenységükért.
A vezetőség szintű modellhez hasonlóan, a vezetésnek hatással kell lennie az egész szerkezeti
egységre, a vezetőktől kezdve a felügyeleti szinten át a munkaerő szintjéig bezárólag. A kis és
közepes vállalkozások esetében legalább egy személyt ki kell jelölni, aki a megfelelő
egészségvédelmi és biztonsági színvonalért felelős.
Az egészségvédelem és biztonság vezetését illetően a legfontosabb tényező az elszámoltathatóság.
Ez a kockázat elismerését, és a kockázattal járó felelősség vállalását jelenti. A jó egészségvédelmi és
biztonsági vezető képes érzelmileg és racionálisan is megnyerni a vezetőket, ügyvezetőket,
dolgozókat és vállalkozókat, ezáltal kulturális változást idéz elő az adott egységben. A jó vezető
alapvetően képes megváltoztatni a vállalat erkölcsi felfogását, ezáltal az egészségvédelem és
biztonság üzletpolitikájuk részévé válik.
Ugyancsak fontos, hogy a jó vezetés képes legyen a valódi egészségvédelmi és biztonsági
problémákra összpontosítani, képes legyen ellátni a feladatát, ugyanakkor ne használja kifogásként
az egészség és biztonság védelmét valamely feladat el nem végzéséhez.
Célunk, hogy támogassuk a területtel kapcsolatos ismeretek bővítését, így jobban
megismerhetővé válnak a kockázati tényezők, amely ésszerű és arányos kockázatkezelést
tesznek lehetővé.
Szakértelem megszerzése
Fontos annak megértése, hogy az egészségvédelem és biztonság jogi szabályozásán belül mérettől
függetlenül minden szervezetben ki kell jelölni legalább egy hozzáértő személyt, aki munkájával segíti
a munkatevékenységek során keletkező kockázatok kezelését. A nagyobb szervezetek gyakran egy
vagy két személyt jelölnek ki a munkavállalók közül ebből a célból, míg a kis és
középvállalkozásokban ez a felelősség rendszerint a tulajdonosé vagy az ügyvezetőé. Ehhez
hasonlóan néhány szervezet külső szakértők segítségét veszi igénybe, más esetekben szakmai
testületekhez fordulnak tanácsért.
A gyakorlatban ugyanakkor a törvényi előírásoknak való megfelelés a legalapvetőbb elvárás és
követelmény. A valóban eredményes egészségvédelem és biztonságirányítás feltétele a szakértelem
a szervezet minden területén és a munkaerő minden szintjén. Az egészségvédelemi és biztonsági
képzéseken belül szükséges nagyobb hangsúlyt fektetni az egyéni oktatásra, így a vezetők, közvetlen
felettesek és dolgozók egyaránt képesek megállapítani, mi számít ésszerűnek és arányosnak. Szintén
fontos, hogy a képzési rendszer magába foglalja a kockázati tényezők alapvető ismeretét, mint a
mindennapi életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlen készséget, így a munkaerő fiatal tagjai
jobban tudatában lesznek a lehetséges kockázatoknak.
A szakértelem lényege, hogy alkalmazható legyen a munkahelyen. Leglényegesebb eleme, hogy
megfelelő figyelmet fordítsanak mind a leggyakrabban előforduló, mind a legsúlyosabb
következményekkel járó kockázatokra. A szakértelem az igazgatók, ügyvezetők és dolgozók azon
képessége, hogy a termelőtevékenységek során felismerjék a kockázatokat, és a megfelelő
intézkedéseket tegyék a felmerült kockázatok kezelése érdekében.
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Célunk, hogy támogassuk a dolgozók részvételét és bevonását az egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos konzultációkba, szakszervezettel rendelkező és nem rendelkező
munkahelyeken egyaránt, mérettől függetlenül.
A munkaerő bevonása
A munkahelyi kutatások bizonyítják, hogy a dolgozók bevonásának pozitív hatása van az
egészségvédelem és biztonság színvonalára. Hasonlóképpen az is bizonyítható, hogy ennek
köszönthetően a szakszervezettel rendelkező munkahelyek és egészségvédelmi és biztonsági
képviselőkkel rendelkező munkahelyek biztonságosabbak és egészségesebbek.
Az igény, hogy valódi együttműködést hozzunk létre a vezetőség és a munkaerő között bizalmon,
tiszteleten és kooperáción alapul. Ilyen helyi együttműködések létrehozásával olyan kultúrát
alakíthatunk ki, amelyben közösen oldják meg az egészségvédelmi és biztonsági problémákat, és
amelyben szabadon megosztják és kezelik a felmerülő gondokat, ötleteket és megoldásokat.
Első lépésben az oktatásvezetők és az egészségvédelmi és biztonsági képviselők együtt alakítják ki a
közös elképzeléseiket szervezeteik egészségvédelmi és biztonsági problémáinak megoldására
vonatkozóan, valamint kiegészítik a már előzőleg külön elsajátított ismereteiket. Ez a folyamat
ugyanakkor ösztönzőleg hat a vezetőség, valamint az egészségvédelmi és biztonsági képviselők
együttes bevonása az ellenőrzésekbe, vizsgálatokba és kockázatértékelésekbe. Végső soron a
munkaerő bevonásának hatásaként a működési gyakorlatok, valamint az egészségvédelmi és
biztonsági kockázatok kezelése összhangba kerül, amely mindenki számára előnyös, és amely közös
együttműködés eredménye.
Akár rendelkeznek szakszervezeti képviselettel, akár nem, a szervezet méretétől és tevékenységi
körétől függetlenül a dolgozók bevonása alapvető feltétele a jó egészségvédelmi és biztonsági
teljesítménynek és ebből következően a jó üzletmenetnek.
Célunk, hogy pontosan meghatározzuk a legfontosabb egészségvédelmi problémákat, illetve
megtaláljuk és együtt dolgozzunk azokkal a testületekkel, amelyek a leginkább alkalmasak
arra, hogy tevékenységüknek köszönhetően csökkenjen a munkával kapcsolatos
egészségvesztések előfordulási aránya és száma.
Célunk, hogy kijelöljük a prioritásokat, és a prioritásokon belül megtaláljuk, mely
tevékenységek - figyelembe véve időtartamukat és kiterjedésüket - eredményeznek jelentős
csökkenést a halálesetek és balesetek arányát és számát tekintve.
Egészségesebb és biztonságosabb munkahelyek létrehozása
Az egészségesebb és biztonságosabb munkahelyek létrehozása szempontjából központi jelentőségű,
hogy az egészségvédelem és biztonság területének valamennyi érdekeltje kijelölje prioritásait,
függetlenül attól, hogy az érdekeltek tevékenysége egy ipari ágazatra, szektorra, egy meghatározott
egészségvédelmi és biztonsági kérdésre, egyéni vállalkozásra, vagy szervezetre összpontosul.
Az első lépés a kockázat jellegének megállapítása, amely során meghatározható, a dolgozók mely
része van leginkább kitéve kockázatnak, illetve a sérülések és egészségvesztések kiterjedése és
gyakorisága. Figyelembe véve a brit társadalom fejlődésre hajlamos jellegét, fokozott figyelmet kell
fordítani a munkaerőn belüli etnikai, nyelvi, kulturális értékbeli és nemi különbségekre. A különböző
kockázati fajták dokumentálásával ugyancsak meghatározhatók az egészségvédelem és biztonság
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fejlesztésének prioritásai, ezáltal a források és a szaktudás sokkal célirányosabb felhasználása válik
lehetővé a szükséges fejlesztések érdekében.
A munkával kapcsolatos egészségvesztés tekintetében a célok kijelölése és az azok megvalósítására
irányuló feladatok összetett folyamatok. Néhány esetben az egészségvesztés egyértelműen munkával
kapcsolatos, jóllehet a lappangási idő bizonyos esetekben hosszabb. Mindazonáltal, ahogy annak
minden munkaadó tudatában van, más esetekben az egészségvesztés nem kizárólag munkával
kapcsolatos, illetve a nem munkahelyi tényezők súlyosbíthatják a megbetegedést. Az
egészségvédelem prioritásainak kijelöléséhez, illetve a legmegfelelőbb alkalmazási eljárások
kialakításához szükséges, hogy közösen kijelöljék a speciális területekért felelős személyt.
Kulcsfontosságú a munkavégzés és ez egészségvédelmet befolyásoló egyéb tényezők lehető legjobb
összehangolása.
Biztonságosabb munkahelyek létrehozása érdekében, azokban a szektorokban, ahol rendszerint az
átlagnál magasabbak a sérülési arányok, új módszereket kell találni a régi problémák leküzdésére.
Hasonlóképpen, a kialakulóban lévő ágazatokban és azokban a már létező ágazatok esetében,
amelyek a fejlődő technológiáktól kaptak új lendületet, szükséges a bennük rejlő új kockázatok
felismerése, és a megfelelő módszerek alkalmazása a kockázatok kezelésére az elejétől fogva.
Célunk, hogy olyan módszereket vegyünk át és alkalmazzunk személyre szabottan, amelyek
segítik a növekvő számú kis és középvállalkozásokat a különböző szektorokban, hogy meg
tudjanak felelni egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségeiknek.
A kis és közepes vállalkozások támogatásának testre szabása
A kisvállalkozások és más szervezetek nagyban hozzájárulnak Nagy-Britannia gazdasági
fejlődéséhez, ugyanakkor minden évben jelentős számú bejelentett egészségügyi és biztonsági
incidensért felelősek. Ez nem jelenti azt, hogy a kis és középvállalkozások szükségszerűen
veszélyesek, valójában néhány kis és középvállalkozás nagy kockázatú tevékenységet folytat.
A kis és középvállalkozások gyakran problémásnak találják a cél alapú egészségügy és
biztonságirányítás alkalmazását, ezért a HSE, a helyi hatóságok és minden kis és
középvállalkozásokban érintett számára cél, hogy új módszerek megismertetetésével segítsenek a kis
és középvállalkozásoknak megérteni, hogyan tehetnek eleget az egészségvédelmi és biztonsági
előírásoknak a munkatevékenységek során felmerülő kockázatokkal arányos módon.
Célunk, hogy csökkentsük az alacsony gyakoriságú, jelentős hatással bíró katasztrofális
incidensek előfordulási arányát, ugyanakkor annak biztosítása, hogy Nagy-Britannia képes
legyen fenntartani az ország számára a gazdaság és szociális infrastruktúra szempontjaiból
stratégiailag fontos iparágait.
A katasztrófa elkerülése
Nagy-Britanniában számos, nagy szaktudást igénylő ipari ágazat állít elő olyan termékeket, vagy nyújt
szolgáltatásokat, amelyek létfontosságúak modern életmódunk számára, mint például az otthonok és
munkahelyek energiaellátása, vagy üzemanyag előállítása a járművek számára. Ugyanakkor fennáll
annak a veszélye, hogy amennyiben nem megfelelő módon irányítják ezeket az ágazatokat, komoly
károkat okozhat a dolgozók és a közösség számára. Elegendő egy apró hiba az egészségvédelmi és
biztonsági rendszerükben, és a következmények katasztrofálisak lehetnek.
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A határozott vezetés az egészségvédelem és biztonság területén alapvető fontosságú annak
érdekében, hogy a megfelelő rendszert alkalmazzák az adott helyen, a legjobban bevált eljárásokat
használják és a korábbi incidensek tapasztalatait felhasználják. Amellett, hogy elismerjük a
kockázatos ipari ágazatok gazdasági és társadalmi jelentőségét, legfontosabb célunk, hogy
biztosítsuk a munkafolyamatok állandó kontrollját kockázati szempontból.
Célunk, hogy az egészségvédelem és biztonság tágabb értelemben vett hatásainak
vizsgálatával továbbra is hozzájáruljunk Nagy-Britannia egészségvédelmi és biztonsági
színvonalának fejlesztéséhez.
Szélesebb perspektívába helyezés
Az egészségvédelem és biztonság nem létezik és nem is tud létezni mozgástér nélkül. Tekintve, hogy
nem önálló egység, Nagy-Britannia egészségvédelmi és biztonsági prioritásait nem lehet
megvalósítani más területektől elkülönítve, amelyek hatással vannak rá vagy amelyekkel átfedésben
van.
Az országos szabályozást és annak végrehajtását mindig is befolyásolta az EU. Hasonlóképp NagyBritannia gazdasági-társadalmi jellege és kulturális értékei óriási mértékű változásokon mentek
keresztül 1974 óta, így az egészségvédelem és biztonság gyakorlatát folyamatosan fejleszteni kell,
hogy alkalmazkodjon a népesség változatos összetételéhez.
A kormány szemszögéből nézve az egészségvédelem és biztonság a teljes üzleti szabályozás csupán
egyetlen része. Hasonlóképpen az utóbbi néhány évben a helyi hatóságok és számos vállalkozás az
egészségvédelem és biztonság területét együtt kezelik más portfoliókkal, mint például a környezet,
szervezeti és kivitelezési szinten. Valójában az egészségvédelem és biztonság egy sokkal szélesebb
kérdéskör integráns része, amelynek célja az emberek védelme a sérülésektől, amely egyaránt
előnyös az egyének és a teljes társadalom számára.
Stratégiánk továbbra is keresi országunk egészségvédelmi és biztonsági színvonalának fejlesztési
lehetőségeit, a több területet érintő problémák felismerése, szükség esetén kezelése mellett. Ebből
következően, egyértelműen szükség van az egyensúlyra az egészségvédelem és biztonság illetve
más rendelkezések, valamint a HSE és más szabályozó szervek között az érintkezési területek
kezelésében. Létfontosságú, hogy a szabályozás a védelemre szoruló személyek érdekeit szolgálja,
ne pedig aránytalan teher legyen azok számára, akik betartják az előírásokat.
Változások elősegítése a fejlődés érdekében
A brit egészségvédelem és biztonság stratégiai céljai az ésszerűség és gyakorlatiasság jegyében
fogantak. A stratégia legfőbb célja a munkavégzés, vagy munkával kapcsolatos tevékenységek során
bekövetkező halálesetek, sérülések és egészségkárosodások megelőzése. A stratégia nem támaszt
teljesíthetetlen elvárásokat. Lényege, hogy mindenki nagyobb figyelmet fordítson a prioritásokra és
önállóan hajtsa végre a feladatkörében foglaltakat.
A HSE elkötelezett annak érdekében, hogy energiáit és forrásait stratégiai céljai megvalósítására
fordítsa. Ebből következően együtt dolgozik az egészségvédelem és biztonság területének minden
érintettjével és vállalja az elszámoltathatóságot az elvégzett munkájáért.
Az egészségvédelem és biztonság fejlesztésének folyamata 1974-ben kezdődött és egyenletesen
folytatódott nagyjából 2003-ig, amikor is a folyamat megakadt. Mostantól, ha minden érintett fél együtt
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dolgozik világos elképzelések és célok mentén, elkezdődhet a fejlődés és pozitív változások
következhetnek be.
Végső soron a stratégiában meghatározott célok között négy fő célkitűzést határoztunk meg NagyBritannia egészségvédelmi és biztonsági rendszerére vonatkozóan:


A munkával
csökkentése



Széleskörű elköteleződés és elfogadás kialakítása a valódi egészségvédelem és biztonság
iránt



Az egészségvédelmi és biztonsági rendszerben érintettek motiválása annak érdekében, hogy
munkájukkal hozzájáruljanak az egészségvédelem és biztonság színvonalának fejlesztéséhez



Annak biztosítása, hogy az egészségvédelmi és biztonsági előírások be nem tartóit
felelősségre vonják

kapcsolatos

halálesetek,

sérülések

és

egészségvesztések

számának
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2.7 sz. melléklet

NÉMETORSZÁG
A Közös Német Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia rövid vázlata

1.

Megbízatás

A német kormány, a szövetségi államok és a kötelező balesetbiztosítási pénztárak kidolgoztak egy
Közös Német Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégiát Németország számára, egy
olyan stratégiai megközelítést, amelynek célja, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
színvonala megfeleljen az európai és nemzetközi követelményeknek és példáknak.

2.

3.

A Közös Német Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia központi elemei


Közös célok kialakítása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén.



Közös tevékenységi területek, munkaprogramok és gyakorlati alkalmazásuk kidolgozása,
egységes szabályok alapján.



Célok, közös tevékenységi területek és munkaprogramok értékelése.



Összehangolt munkavégzés és munkamegosztás kialakítása az állami munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági hatóságokkal, valamint balesetbiztosító pénztárakkal.



Átlátható, ésszerű rendelkezések és szabályozási rendszer kialakítása, közös illetékességi
területek nélkül.

Célok
3.1 Megelőző tevékenységek a vállalkozásokban az egészségvédelem és a gazdasági siker
érdekében

A Közös Stratégia átfogó céljai közé tartozik a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének
biztosítása, fejlesztése és támogatása, amelyet megelőző és szisztematikusan alkalmazott
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozással, üzemi egészségmegőrző rendelkezések
támogatása mellett kívánunk megvalósítani. Az egészséges, szakképzett és motivált dolgozók
nélkülözhetetlen feltételei annak, hogy meg tudjunk birkózni a munka világában zajló jelentős
változásokkal; ösztönzőleg hatnak az innovációra, ezáltal biztosítják a versenyképességet, végső
soron pedig a vállalkozások gazdasági sikerét. A munkaadók és munkavállalók biztonsági és
egészségvédelmi tudatosságát szintén növelni kell. Egy modern szellemű munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági szabályozás kialakításához elengedhetetlen a dolgozók és a vállalati
munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekeltjeinek részvétele, valamint a helyi munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági rendelkezések megerősítése. A Közös Munkahelyi Egészségvédelem
és Biztonság Stratégia, valamint a vállalkozások és az egészségbiztosítási pénztárak
egészségvédelmet támogató intézkedései közötti viszony szoros kapcsolatot eredményez a teljes
népesség körében végzett megelőző tevékenységek tekintetében. Ennek következtében a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság részben szintén a megelőzés-alapú egészségvédelmi politika szerves
része, amelynek köszönhetően nőhet a dolgozók várható élettartama, csökkenhetnek a
társadalombiztosítási rendszerek terhei, valamint az üzemi balesetekből és munkával kapcsolatos
megbetegedésekből eredő gazdasági veszteségek.
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3.2 A munkahelyi egészségvédelem
munkaprogramok

és

biztonság

céljai,

tevékenységi

területek,

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság céljai lépésenként kerülnek kidolgozásra, amely
folyamat során olyan minőségi kritériumokat is figyelembe veszünk, mint a „megelőző beavatkozás”,
„munka arányosság” és „alkalmazhatóság”. Ahol lehetséges, tudományos és tapasztalat alapú
adatgyűjtés előzi meg a prioritások kijelölését. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság közösen
megvalósítandó céljaival kapcsolatos döntések egy előkészítő eljárás során kerülnek meghozatalra. A
közös munkahelyi egészségvédelem és biztonság céljait a Közös Munkahelyi Egészségvédelem és
Biztonság Stratégia résztvevő határozzák meg, a társadalmi partnerekkel szoros együttműködésben.
Egy középtávú időszak kijelölése ajánlott, például egy 3-tól 5 évig terjedő periódus. Ezen időszak alatt
a résztvevők összehangolt tevékenységükkel és közös intézkedésekkel hozzájárulnak a célok
megvalósításához. A közös munkahelyi egészségvédelem és biztonság céljai lehetnek:


Célok az egészségvédelem és biztonság területén, pl. a nem megfelelő biomechanikai
nyomás csökkentése, amely hozzájárul izom- és csontrendszeri zavarok kialakulásához, a
felszerelések, termékek és üzemek biztonságának fejlesztése.



Szerkezetekkel és eljárásokkal kapcsolatos célok, pl. a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság integrálása a vállalatirányításba, a nyomon követés és tanácsadás optimalizálása, a
vállalati egészségügyi szolgáltatás és biztonság hatékonyságának a növelése.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság céljait a közös tevékenységi körök szintjén határozzák
meg. Jelenleg három munkacsoport feladata a munkaprogramok fő elemeinek kidolgozása a
következő három tevékenységi kör tekintetében: „munkahelyi balesetek”, „izom- és csontrendszeri
zavarok”, valamint „bőr”. Ezzel kapcsolatban különös figyelmet kell fordítani a következőkre:


Kockázat-, ágazat-, személy- és rendszerarányosság.



Munkahelyi egészségvédelem és biztonság eszközeinek széles választéka, mint például
megfigyelés, tanácsadás, minősítés, média, kutatás és kampányok az egészségvédelmi és
biztonsági intézmények szintjén.

Németországban az egészségvédelem és biztonság, illetve a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi
és biztonsági célok biztosítása a szélesebb körben értelmezett megfelelő munkakörülmények
kialakítása szempontjából nagy jelentőségű, ennek megfelelően az utóbbi néhány évben pozitív
megítélésű. Már 2001-ben –Németország hozzájárulásaként a Lisszaboni Stratégiához – útjára
indítottak egy, a munka minőségének fejlesztését célzó programot, az Új Munkaminőség
Kezdeményezést (INQA), amely azoknak a szervezeteknek és intézményeknek a szövetsége,
amelyek a munka világának meghatározó elemei Németországban, és az új munka minőség
támogatását fontos közös feladatuknak tartják. Ennek megfelelően az INQA mottója: „A munka közös,
a felelősség mindenkié.” Az INQA ragaszkodik a korszerű, új és teljes körű megközelítéshez a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, valamint e megközelítés gyakorlati
alkalmazásának támogatásához a vállalkozásokban. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a
pozitív munkakörülményekre, amelyek előnyösek egészségügyi és személyes szempontokból
egyaránt, ugyanakkor a vállalkozások is érdekeltek gazdaságilag, mivel lehetőség nyílik az innovációs
kapacitás növelésére és a további gazdasági növekedésre. Kezdetben az INQA figyelme
meghatározott
ágazatokra
összpontosult,
pl.
a
munkakörülmények
javítását
célzó
kezdeményezésekkel kezdte munkáját az építőipar, valamint a hosszú távú gondozás és
egészségügyi ellátás területein. Ezt követően növekvő mértékben más ágazatok közötti problémákkal
is foglalkoztak, mint például az irodai munka, munkahelyi stressz, élethossziglani tanulás, stb.
Jelenleg az INQA a munka világában zajló demográfiai változások kezelésére, és a munkavállalóközpontú vállalati kultúra támogatására összpontosítja figyelmét.
(További információk: www.inqa.de)
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3.3 Indikátorok, értékelés
Az egészségvédelmi és biztonsági célok leírása, a prioritások kijelölése és az azt követő értékeléshez
szükség van számos megfelelő kritériumra és indikátorra. Ahol csak lehetséges, direkt hatás
mutatókat kell alkalmazni. Hosszú, rejtett időszakok esetében, ahol az ilyen indikátorok nem
alkalmazhatóak, közvetett hatás mutatókat kell figyelembe venni, amelyek a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság céljaiba történő beavatkozás hatását vizsgálják. A Közös Német
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia céljainak megvalósítása minőségbiztosítási és
más szempontok alapján is értékelt, ezért az értékelés koncepcióját az elfogadott kritériumoknak és
eljárásoknak megfelelően alakítják ki.
3.4 Közös erőforrások, együttműködés, koordináció
A Közös Stratégia a balesetbiztosítási pénztárakkal (amelyek Németországban munkahelyi balesetek,
foglalkozási megbetegedések esetén juttatásokat biztosítanak, illetve a megelőzés is feladatuk),
valamint a szövetségi államok hatóságaival (amelyek az állami munkaügyi felügyeletet biztosítják
Németországban) együtt használja az erőforrásokat. A balesetbiztosítási pénztárak és a tartományok
munkamegosztáson alapuló összehangolt együttműködése növeli a vállalati munkahelyi
egészségvédelem és biztonság hatékonyságát, illetve csökkenti a vállaltok hivatalos intézkedések
okozta munkaterheit. A munkamegosztást főként meghatározott hatáskörök esetében alkalmazzák.
Valamennyi partner saját feladat- és felelősségkörének megfelelően végzi munkáját. A szoros
együttműködés és koordináció biztosítása érdekében, a Közös Munkahelyi Egészségvédelem és
Biztonság Stratégia naprakészen tartásáért, a Közös Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság
Stratégia partnerei megállapodnak a következőkben:


Vállalják az Országos Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági
meghatározott célok és feladatkörök közös megvalósítását, végrehajtását,



meghatározzák a munkaprogramok végrehajtásának, valamint a vállalkozások számára
biztosított ellenőrzés és tanácsadás közös irányelveit,



megszüntetik az önálló vagy átmeneti vállalati tevékenységek kettős végrehajtását, egy
koordinált, munkamegosztáson alapuló eljárás alkalmazásával, és



vállalják a vonatkozó adatok megfelelő formában történő megosztását.

Konferencián

3.5 Felhasználóbarát rendelkezések és szabályozási rendszer
Nem utolsósorban, a Közös Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia célja egy átlátható,
ésszerű, ebből következően felhasználóbarát rendelkezések és szabályozási rendszer kialakítása,
amely a munkaadók és munkavállalók számára egyaránt biztosítja a jogbiztonságot.
Jelenleg az országos munkahelyi egészségvédelem és biztonság jogi szabályozása elsődlegesen a
munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó európai irányelvek pontos átvételén alapul.
A szabályozás fejlesztésére és az általános liberalizációra tett erőfeszítéseink során a vonatkozó
rendelkezések jóval kevésbé részletesen lettek kidolgozva. A munkahelyi egészségvédelem és
biztonság színvonalának fenntartása érdekében a további liberalizációs intézkedések során a
vonatkozó rendelkezések gondos értékelésére lesz szükség, az ésszerű munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági rendelkezések pozitív gazdasági és társadalmi hatásainak
figyelembevételével.
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4. Országos Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Konferencia
4.1 Összetétel és feladatok
Az „Országos Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Konferencia” (NAK) felállítására mint
központi tervező, koordináló, értékelő és döntéshozó szerv kerül sor, a Közös Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonság Stratégia keretein belül. Tagságát a szövetségi kormány, a
tartományok és a balesetbiztosítási pénztárak alkotják. Minden tag három képviselőt delegál a NAKba, akik jogosultak részt venni és felszólalni a konferencián, de nem rendelkeznek szavazati joggal. A
NAK elnöki tisztségét a szövetségi kormány, a tartományok, vagy a balesetbiztosítási pénztárak
képviselője tölti be, évenként váltva egymást. A társadalmi partnerek a munkahelyi egészségvédelem
és biztonság céljainak meghatározásakor szintén részt vesznek a NAK tanácskozásain, mint
tanácsadók.
4.2 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Fórum
A Közös Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Stratégia résztvevői és a vonatkozó
területekben érdekelt felek közötti rendszeres párbeszéd a Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Fórum keretein belül történik, amelynek a feladata, hogy tanácsadással segítse az
Országos Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Konferencia munkáját. A Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Fórum rendszerint évente egy alkalommal kerül megrendezésre,
munkaértekezlet formájában. A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Fórumon részt vesznek a
társadalmi partnerek, szakmai és ipari társaságok, egészségbiztosítási pénztárak és
nyugdíjpénztárak, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság országos hálózatai, valamint a
tudományos világ képviselői.
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2.8 sz. melléklet
AUSZTRIA

MUNKAHELYI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI STRATÉGIA
STRUKTÚRÁK, FOLYAMATOK, FELADATOK
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Bevezetés
A 2013-2020-as Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiának a felállított testületek
számára pontosan meghatározott struktúrái és annak megegyezésen alapuló célkitűzései képezik a
közösen kifejlesztett, munkahelyi biztonsági, egészségvédelmi megelőző intézkedések
bevezetésének alapját. A közös kifejlesztés azt jelenti, hogy, amennyire lehetséges, bevontak
minden nemzeti, regionális, munkahelyi biztonságban és egészségvédelemben érdekelt partnert is,
kompetenciáiknak és az általuk önkéntesen nyújtott forrásaiknak megfelelően. Ez azt is jelenti, hogy
őket optimális mértékben bevonták a stratégiába, célkitűzésbe, tervezésbe és a projektek
realizálásának folyamatába is.
Ennek alapjai, tartalmát és az Osztrák Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia 20132020 tevékenységi keretrendszerét tekintve, a jelenleg érvényes munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi törvényi rendelkezések, illetve a célok releváns felek, mint pl. minisztériumok,
törvényes munkahelyi baleset-biztosító intézmények, szociális partnerek és más érdekelt csoportok,
által való közös megállapítása.
A korábbi munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiák pontosan megmutatták, hogy a siker
a közös fejlesztési munkában rejlik, és minden, biztonság és egészségvédelem területén tett
intézkedésben a bevont felek részéről. Ezen felismerésen alapulva, az Osztrák 2013-2020-as
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia nemcsak ezt a vonalat fogja folytatni, hanem
kibővíti, hasznosítja is ennek vívmányait.
A 2007-2012-es Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia alapvető céljai és ügyei
lényegében megtartásra kerülnek, az eközben nyert tapasztalatok beépítésével, a 2013-2020-as
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiába:
a munkával kapcsolatos egészségi kockázatok csökkentése, különösen a vázizomrendszert ért terhelések, mentális stressz faktorok és a balesetek számának
csökkentése a munkahelyen
• a kockázatfelmérés és támogatás fejlődése megelőzési specialisták segítségével
• a munkahelyi biztonság és egészségvédelem érdekében és terén a tudatosság és fejlődés
megerősítése az alap- és továbbképzések, továbbtanulás során (iskolai és egyetemi
keretek között is).
Ugyanazon célok, problémakörök megtartásának lényeges kritériuma biztosította a 2007-2012-es
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia kontinuitását, fenntarthatóságát, illetve a
társadalmi relevancia, a célok, problémák időszerűsége, ezek érvényessége a dolgozókra, a
kivitelezhetőség, és az együttműködési lehetőségek.
•

Változások a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiában
2007-2012
• A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Szakértői Bizottság feloszlása,
mivel a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia ügyei
átvételre kerültek és nem kellett ezeket akkor pontosabban meghatározni. Ezeket a
jövőben a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság fogja kezelni,
melynek tagjait szakértőkkel bővítették.
• A korábbi 5 helyett csak 4 munkacsoport
• Ehelyett Stratégiai Platformot fognak alakítani
• Jó és legjobb gyakorlat: itt maguk a cégek is aktívan közreműködhetnek, és célként szerepel
a munkaadók, az Osztrák Gazdasági Kamara és az Osztrák Iparszövetség nagyobb mértékű
bevonása is.
• Értékelő csoport létrehozása a megfelelő szakemberek bevonásával.
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2. Szerkezet, testületek
2.1

Általános

A 2013-2020-as Osztrák Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia folyamat-és
konszenzus-orientált keretstratégia. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozó szerv, a törvényes Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület, hivatalosan kinevezi a négy munkacsoport
vezetőjét, a stratégiai platformot és az Értékelő Csoportot.
A munkacsoportok szakértői és az Értékelő Csoport tematikus területeken dolgoznak, melyeket
korábban a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság (MBETT) határozott
meg. Továbbá, a munkacsoportok, de az MBETT is, a stratégiai platform, az Értékelő Csoport és a
regionális tartományi hálózatok – melyeket a Munkaügyi Felügyelőség alapított – kötelesek
szándékukról a megfelelő minisztérium, munkahelyi balesetbiztosítási intézmények, szociális
partnerek és más érdekelt csoportok által kibocsátott nyilatkozatot betartani (Állásfoglalás).
Ezen szervek munkáját az aktuális, munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi törvényi keretek
között kell végezni, és figyelembe kell venni a diverzitás, nemek szempontját is.
Ez azt jelenti, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén változtatások, új
szabályozások érdekében benyújtott javaslatok nem a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégia feladatai. Így a hangsúlyt az ide vonatkozó törvények alkalmazására és a végrehajtásra
fektettük. Továbbá, a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia minden
munkatársának, testületének figyelembe kell venni az esetleges nemi, diverzitásbeli szempontokat is.
Ezen a keretstratégián belül, ami meghatározza az egyes szervek alapvető keretrendszerét, céljait,
tevékenységét, azt a stratégiát vagy folyamatot választhatja, amelyiket alkalmazni szeretné. Ha
szükséges, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület további alapvető
feltételeket állapíthat meg a munkacsoportok, a stratégiai platform és az Értékelő Csoport számára.
A 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia úgy került megtervezésre, mint
egy folyamat- és konszenzus-orientált keretstratégia, melynek célja az egyes szervek felelősségének,
innovációjának, motivációjának és rugalmasságának megerősítése, népszerűsítése, nem pedig azok
korlátozása nagymértékben centralizált részletes tervezéssel. Másrészt, a célkitűzések elérése a
stratégiailag meghatározott strukturális szabályok között marad.
2.2

Állásfoglalás

A minden fontos résztvevő közötti közös Állásfoglalás bevált, kipróbált gyakorlata folytatódni fog a
2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiában is. Ez kiemeli a megállapított
célok és az elérésük érdekében tett közös erőfeszítések kulcsfontosságú jelentőségét. Az
Állásfoglalás, a közös szándékvállalás, a fő irányvonalak és célok alapnak tekinthetők, melyet,
minden, 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Stratégiában részt
vevő szerv vagy testület áttekint.
Megjegyzés
A Szövetségi Oktatási Minisztérium, és a Nőügyi Bizottság, A Szövetségi Tudományos, Kutatási és
Gazdasági Minisztérium és a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium próbálkozásokat tesz arra, hogy
az Állásfoglalásban részt vevő szereplők számát megnövelje.
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3. 2013-2020-as Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia
Testületek: Összeállítás, feladatok, hálózatok építése
3.1

Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság (MBETT)

A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület elnöke és tagsága törvény által
meghatározott. Ha konzultáció folyik a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégiával kapcsolatosan, a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai
Szakértői Bizottság korábbi munkatársai kerülnek bevonásra szakértőként.
Az MBETT megbízása, hogy tanácsadó feladatot lásson el a Szociális Miniszter felé alapvető
munkahelyi biztonságügyi és egészségvédelmi kérdésekben, és, hogy megfogalmazza a 20132020-as Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiát. Ezentúl ez az a testület,
mely az alapvető döntéseket hozza, mint például más olyan nemzeti szervek vezetőinek kinevezése,
melyek szintén részt vesznek a 2013-2020-as Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégiában, és ha szükséges, lefektetik annak tartalmát az Értékelő Csoport ajánlásai alapján,
miközben figyelembe veszik a partner-szervezetek Közös Állásfoglalását is.

3.2

Munkacsoport-vezetők és koordináció (MCSV és K)

A Munkacsoportok vezetőit a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület
(MBETT) nevezi ki. Nekik kell arról megbizonyosodniuk, hogy a kiválasztott partner szervezetek sora
személyzet tekintetében a lehető leg-sokszínűbb legyen.
A MBETT adja meg, mely feladatok, problémák kerülnek hozzárendelésre mely munkacsoporthoz.
Továbbá, minden Munkacsoportnak kötelessége tartani az általános stratégiai feltételeket (lásd az
Általános pontokat).
A Munkacsoportok maguk határozzák meg céljaikat azon problémák alapján, melyek már
meghatározásra kerültek, figyelembe véve az általános stratégiát. Ez után ezeket bemutatják a
MBETT-nek jóváhagyás és esetleges változtatások, kiegészítések céljából.
A munkacsoportok hálózatainak kiépítése a vezetők segítségével történik, konszenzusban a
koordinációs munkára kinevezett személyekkel.
Ebben az együttműködésben a Munkacsoportok egyes tevékenységeik tekintetében hálózatszerűen
oldják meg maguk között az aktuális feladatokat, az Európai Közösség Stratégiájának, a Stratégiai
Platformnak, a nemi különbségek és a diverzitás, illetve a 2013-2020-as Regionális Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiának figyelembe vételével. A Központi Munkaügyi
Felügyelőséget (ZAI) jelölték ki koordinátornak.

3.3

Stratégiai Platform

Összetétel: a Központi Munkaügyi Felügyelőség képviselői, az Ausztriai Munkajogi- és
Érdekvédelmi Szervezet, az Osztrák Gazdasági Kamara, az Osztrák Iparágak Szövetsége, az
Ausztriai Szövetségi Munkaügyi Kamara, az Osztrák Szakszervezeti Szövetség és az Ausztriai
Orvosi Kamara.
A Stratégiai Platform feladatai:


idő és a projektek prioritásainak tartalma tekintetében részleges, de nem
részletes koordináció a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén a
Stratégiai Platformban képviselt intézményekben.
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segítség a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégiával kapcsolatos termékek terjesztésében (brosúrák, útmutatók, mappák
stb.), információk eljuttatása rendezvények, internetes kiadványok, egyéb
kiadványok terjesztése által.



részvétel olyan projektekben, melyeket az Állásfoglalásban alapoztak meg, mint
közös projektek, és a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégia fő kérdéskörei.



hatékony feldolgozás a különféle szektorok képviselőinek, szakértői területeknek
(társaságoknak), más, már létező 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Stratégiával kapcsolatos munkacsoportoknak bevonásával.

A Stratégiai Platform hálózattá alakítása a Nemzeti Koordinátorokon keresztül történik,
illetve a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testületben. A Stratégiai
Platform maga fogalmazza meg céljait a megadott feladatok alapján, figyelembe véve az
általános stratégiai követelményeket. Ezeket aztán felterjesztik a Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület részére jóváhagyásra vagy
változtatásra/kiegészítésre.
3.4

É rtékelő Csopo rt ( ÉCS)

Az Értékelő Csoport a Stratégiai Platform intézményeiből való szakértőkből kerül kialakításra. Maguk
az intézmények választják ki, mely szakértőt ajánlják. A vezetőt a Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Tanácsadó Testület jelöli ki az Értékelő Csoport ajánlása alapján. A
Munkacsoportok és a Stratégiai Platform tevékenységeinek tartalma, illetve az egész stratégia
tartalma ezen szakértői csoport által kerül folyamatos értékelésre. Az Értékelő Csoport eredményeit
és ajánlásait előterjeszti a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testület részére a
meghozandó döntések, elvégzendő intézkedések, következő lépések megtétele érdekében. Egyik
feladata az eredményorientált tevékenységi irányvonalak megfogalmazása a stratégia egésze illetve
a Stratégiai Platform központi fő kérdései számára.
Az Értékelő Csoport hálózattá alakítása a Nemzeti Koordinátorokon keresztül és a Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Testületben kerül elvégzésre. Az Értékelő csoport
feladatainak teljesítése részeként ez közvetlenül az ezzel foglalkozó releváns testületeken keresztül
oldható meg. Az Értékelő Csoport maga fogalmazza meg céljait, figyelembe véve az általános
stratégiai követelményeket. Ezeket aztán a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó
Testület elé terjesztik jóváhagyásra és esetleges változtatások, kiegészítések céljából.
3.5

Nemz et i Koordi nát orok

A különféle szervek, testületek közötti együttműködés érdekében, a Központi Munkaügyi
Felügyelőségen belül a következőkkel foglalkoznak a Nemzeti Koordinátorok:


egy koordinátor, mint kapcsolattartó az Európai Közösség Stratégiájával



egy koordinátor a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégiával kapcsolatos nemi és diverzitással kapcsolatos szempontokra



egy stratégiai és egy operatív koordinátor a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Stratégiára.
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4. Regionális Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia 2013-2020
A regionális hálózatok kiépítése a Munkaügyi Felügyelőségeken keresztül történik, melyek bizonyos
területekért felelősek, és melyeket az ország egész területén osztanak el (legalább egy Munkaügyi
Felügyelőség tartományonként). 2010-ben a Központi Munkaügyi Felügyelőség megegyezett egy
kooperációs keretrendszer létrehozásában a Munkaügyi Felügyelőségekkel, 2018-ig.
Megjegyzés
A jövőben ezt a megegyezést ki fogják terjeszteni a Közlekedési Munkaügyi Felügyelőségre is, mely
a Központi Munkaügyi Felügyelőség része.
A munkaügyi felügyelőségekkel kötött keret-megállapodás egyrészt azért is jött létre, mert
szeretnék optimális mértékben bevezetni és megerősíteni regionális szinten és fentről-lefelé
irányuló folyamatként azokat a projekteket, melyek elősegíthetik a nemzeti impulzusokat,
kezdeményezéseket, és ily módon erősítő hatást fog kifejteni nemzeti szinten a lentről-felfelé
irányuló folyamatok során.
A regionális hálózattá építés az egyes érdekelt csoportok/képviseleti szervek és intézmények
segítségével tartományi szinten történik. A Közlekedési Munkaügyi Felügyelőség esetében a
hálózattá alakítás a közlekedéssel kapcsolatos érdekelt csoportok és intézmények bevonásával
történik.
Ez a hálózattá alakítás tárgyalások keretrendszerében történik, vagy bizonyos érdekelt
képviseleti csoportokkal/intézményekkel történő törvényes konzultációk során.
A nemzeti és regionális 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia
koordinációját nemzeti és regionális koordinátorok végzik évente legalább egy alkalommal. A
regionális hálózatokról kötött keret-megállapodás alapján egy személyt neveznek ki minden egyes
Munkaügyi Felügyelőség igazgatóságból (Hivatalvezető, Osztályvezető) Regionális Koordinátornak.
5. Struktúra, sztenderd procedúrák és célok
A 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia egy folyamat- és
konszenzus-orientált keretstratégia. Új, rögzített szabályai, procedúrái, céljai vannak, és így a
testületei részére ezen a kereten belül viszonylag nagy mozgásteret biztosít. E módon a felelősség
átruházásra kerül, és támogatják a motivációt, innovációt, rugalmasságot. Folyamatosan kerülik
azonban a centralizált részletes tervezést 2020-ig, mert ez nagymértékben degradálná a
szervezetek, testületek dolgozóit szinte már asszisztensi szintre.
Ami a szervek struktúrájában állandó, az az összetétele, tehát a következőkből állnak: Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület, Munkacsoportok Nemzeti
Koordinátorokkal, a Stratégiai Platform, regionális hálózattá alakítás a Munkaügyi Felügyelőségeken
keresztül, Regionális Koordinátorokkal és az Értékelő Csoporttal.
Ez a szerkezet alárendelt annak a politikai szándéknyilatkozatnak, melyet a Szociális Miniszter adott
meg, egyetértésben más felekkel, mint például minisztériumok, munkahelyi baleset-biztosító
intézmények, szociális partnerek és egyéb érdekelt csoportok. Ez a szándéknyilatkozat, melyre úgy
utalunk, mint az Állásfoglalás, meghatározza a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Stratégia alapvető céljait és központi kérdéseit.
A keretstratégia folyamat- és konszenzus-orientált, választott stratégiájának következményeképpen
minden, a nemzeti testületekben lévő vezetőségi dolgozót – kivéve magát a Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testületet, melynek elnökét a kormány nevezi ki –
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület nevez ki vagy bocsátja
el, mint döntéshozó szerv.
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A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület csak általános
témákat, feladatokat határoz meg a testületek, szervek részére, melyek aztán konszenzus-orientált
módon realizálják azokat.
A szerveknek maguknak, egyénileg kell céljaikat meghatározni, az általános előírások alapján, –
különösen az az állásfoglalásban lefektetett prioritásokat, illetve az egyes szervek speciális tárgyait,
feladatait tekintve – és ezeket végül be kell mutatniuk a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégiai Tanácsadó Testületnek jóváhagyásra és esetleges módosítások/kiegészítések céljából.
Minden dolgozónak egyéni, jelszóval védett hozzáférése van a Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Stratégia internetes fórumához, ahol naprakész információkhoz férhetnek hozzá.
A szervek a fórumot arra használják, hogy tevékenységeiket dokumentálják, és tapasztalatokat
cseréljenek.
A nemzeti hálózati munkafolyamat a felállított nemzeti szerveken belül megy végbe, ezek a
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület, a Stratégiai Platform, a
Munkacsoportok és az Értékelő Csoport; ha szükséges, a Nemzeti Koordinátorok által
összekapcsolva.
A regionális hálózattá alakítás a Munkaügyi Felügyelőségekben megy végbe a regionális hálózati
munka keret-megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A Nemzeti és a Regionális Koordinátorok
közötti hálózati munka összegzése legalább évente egyszer történik.
6. Szervezet, dokumentáció, kiadványok
A következők felelősek a szükséges szervezési és dokumentációs feladatokért:
• a Központi Munkaügyi Felügyelőség, a Közös Állásfoglalás előkészületi munkálataihoz
• A Központi Munkaügyi Felügyelőség, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai
Tanácsadó Testület részére,
• a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia operatív koordinátora, a Stratégiai
Platform és a munka koordinálása érdekében
• a Munkacsoportok egyes testületei és az Értékelő Csoport
• A Hivatalvezetők, a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia
Stratégiai Operatív Koordinátorával konzultálva, a Regionális Koordináció érdekében.
Azért, hogy a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia minden
résztvevője számára áttekinthető módon folyhasson a munka, és azért, hogy az egyes tematikus
információk elérhetővé tétele megfelelően történhessen meg, a következő kötelezettségeket
szükséges elvégezni, melyek dokumentációját a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégia internetes fórumán tettek elérhetővé:
• az egyes szervek naprakész listája dolgozóiról, intézményeiről
• a releváns időközi értekezletek eredményeiről, projektek végeredményéről, és a meghozott
döntésekről (Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület), az
elhangzott javaslattételekről (Értékelő Csoport) jegyzőkönyvek vezetése.
A dokumentumokat a Központi Munkaügyi Felügyelőség kompetens részlegéhez kell benyújtani. Ők
ez után az adatokat felviszik a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia internetes
fórumára.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

264

A Munkacsoportok vagy a Stratégiai Platform tartalomfüggő anyagainak, mint pl. jelentések,
útmutatók, brosúrák, szórólapok, mappák, publikálása csak az érdekelt intézmények
beleegyezésével lehetséges. A látványtervet, kiadást ez után a Központi Munkaügyi Felügyelőség
releváns részlege intézi. A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégai Tanácsadó
Testülettel ebben az esetben nem kell konzultálni, kivéve akkor, ha bevonásra kerülnek az Értékelő
Csoporttól származó javaslatok, vagy strukturális változtatások/kiegészítések iránt tett javaslatok.

7. A testületek munkaterületei
Előzetes leírás
Megjegyzés: A Stratégiai Platform és az Értékelő Csoport munkaterületei ajánlásra kell, hogy
kerüljenek ezen szervek által, a közös állásfoglalás alapján, melyet jóváhagy a Munkahelyi
Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégiai Tanácsadó Testület. Csak ekkor lehetséges ezeket a
stratégiai dokumentumokba foglalni. Ha szükséges, a munkacsoportok munkaterületei átkerülhetnek
az Állásfoglalásba, ha erről korábban más megegyezés nem született.
7.1

Munkacsoportok

7.1.1 Az 1. Munkacsoport – Munkahely értékelés fejlesztése és kockázattudatosság
Az 1. Munkacsoport feladatai között szerepel a „kockázattudatosság és kockázatelemzés fejlődése”,
különös hangsúllyal a metodológia és statisztika területén.
1. Kockázatelemzés – igazolható fennmaradó kockázatok
• Intézkedések kiértékelése
• Jó gyakorlat példák
• Mit toleráljon egy személy az elvárások szerint?
• Az értékelés és a minimális követelmények közötti határvonal
2. A jó intézkedések értékelésének kritériumai (figyelembe véve a kockázat-megelőzés
alapelveit)
3. Intézkedések hatása
4. Biztonsági-egészségvédelmi dokumentum alkalmazása
• a dokumentum az utasítások alapja
• a biztonsági-egészségvédelmi dokumentum az alapja a munkavégzési utasításoknak és
munkaterveknek
• a biztonsági-egészségvédelmi dokumentum az alapja a munka előkészítésének
• ki mit csinál, mikor, kinek, kivel és milyen gyakorisággal?
5. Védelmet különösen igénylő személyek
• terhes nők, szoptató anyák
• fizikai, mentális fogyatékossággal élő dolgozók
• fiatalok, gyakornokok
6. Fizikai intézkedések értékelése (mi folyik valójában a cégeknél?)
7. Értékelés hozzáadott értéke (van haszna, és ha igen, mi az?)
7.1.2

A 2. Munkacsoport – Munkahelyi balesetek megelőzése

Ennek a csoportnak a munkája a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos. Ezek a sajátos feladatai:
•

munkahelyi balesetek számának csökkentése sajátosabb, adott iparággal
kapcsolatos szemléletmód kialakításával

•

adott iparággal kapcsolatos orientáció, tudatosság kialakítása a baleseti kockázatokkal
kapcsolatosan, különösen a magas kockázatú szektorokban.
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Megjegyzés: a 2. Munkacsoport célkitűzéseit az új ideiglenes vezetésnek még pontosabban meg kell
határoznia jelen keretrendszeren alapulva, és ezt követően figyelembe venni azt a stratégiai
dokumentumok elkészítése során.

7.1.3

A 3. Munkacsoport - Munkahellyel kapcsolatos egészségi veszélyek és
munkahelyi megbetegedések

Ennek a munkacsoportnak a célkitűzése a munkahellyel kapcsolatos stressz, terhelés csökkentése,
különösen a mentális stressz és a váz-izomrendszert ért megterhelések csökkentése.
Azok a munkahelyi gyakorlatok, melyek figyelembe veszik az alkalmazottak életkorát, és a rákkeltő
anyagokkal való munkából származó kockázatok megelőzését, szintén jelen munkacsoport fő
kérdéskörébe tartoznak.
A cél ezen célkitűzések megvalósítása az intézmények, szervezetek, cégek hozzáállásának
megváltoztatása által, beleértve a munkáltatókat és a munkavállalókat is ebben az esetben, illetve
azon személyek által, akik potenciálisan közvetítőként jöhetnek szóba (a munkavállalók szervezetei,
megelőző specialisták, biztonsági képviselők).
E célból meghatározásra kerülnek a minimum követelmények és minőségi sztenderdek, és
kihangsúlyozásra kerülnek a jó és legjobb gyakorlatok. A következők elérésére kell törekedni:
kommunikáció fejlődése, tapasztalatcsere, koordináció (irányítás), illetve a már létező információk
elérhetővé tétele a részt vevő szervezetek között, különösen a munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi területen, és a cégen belüli egészség promócióját tekintve.
Ebben a munkacsoportban a következők kerülnek megfogalmazásra és publikálásra: a megvalósítás
és cselekvés irányelvei, megelőzés eszközei (elsődleges, másodlagos, harmadlagos), különösen a
közvetítők célcsoportja számára (megelőző specialisták, biztonsági képviselők, munkavállalók
szervezetei, cégen belüli egészséget promotáló szakemberek stb.)
A munkával összefüggésbe hozható stressz-faktorok, váz-izomrendszeri terhelés és pszichológiai
stressz (beleértve a munkahelyi erőszakot) megelőzésének esetében az iparág-specifikus
hozzáállás fő kérdéskörei ebben a munkacsoportban. Ezeket úgy kell megoldani, hogy mindeközben
figyelembe kell venni a nemi különbözőségeket, demográfiai változásokat, vállalati kultúrát
(különösen a munka szervezését, a társadalmi légkört).
Tehát a 3. Munkacsoport arra hivatott, hogy fokozza a nemi és diverzitási célok realizálódását
(különösen az életkornak megfelelő munkát). Különös hangsúlyt fognak fektetni a következő
szempontokra:
•

a kockázati és stressz faktorok értékelése, beleértve az intézkedések megvalósulását
minden életkorú munkavállalóra, az olyan munkahelyekre fókuszálva, melyek már
alkalmazkodtak az emberi szükségletekhez, azaz, ahol mind a férfiak, mind a nők és más
diverzitás faktorok szempontjából történtek változtatások. Egyúttal fontos a sztereotípiamentesség bevezetése is (az a fogalom, ami általában a „tipikusan férfi” vagy „tipikusan női”
dolgokra utal).

•

mindenki számára érthető és mindenki által megértett utasítások

•

szinergiahatás és megosztó hozzáállás a megelőzésben (munkahelyi biztonság, egészség
terén), cégen belüli egészség promóciója - különösen a káros mentális stressz csökkentése,
a stressz és terhelés különböző módokon való kezelése, kommunikációk, források,
konfliktusok, zaklatás/zsarnokoskodás, erőszak a munkahelyen

•

ergonómia és manuális tehermozgatás – nemnek, életkornak megfelelően
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•

a kockázatok összeadódása, melyek a stressz faktorok intenzívebbé válását eredményezik,
pl. a váz-izomrendszeri és mentális stressz összeadódása

•

munkahelyi biztonsági és egészségi pozíciók (biztonsági képviselők…) beleértve a nők
szisztematikus részvételét is

7.1.4
A 4. Munkacsoport – alap- és továbbképzés, munkahelyi biztonság terén nyújtott
információk
Ez a munkacsoport alap- és továbbképzéssel foglalkozik, a munkahelyi biztonság és egészség
területén nyújtott információ-szolgáltatással, illetve a megelőzési szakemberek munkájában való
fejlődéssel.
A cél az, hogy a hatóságok, adminisztrációs szervek, köz- és magán szervezetek, intézmények,
társaságok és megelőzési szakemberek között fennálló létező hálózatokat kiterjesszék, új
hálózatokat népszerűsítsenek.
Projektek, melyek biztosítják, hogy a 2013-2020-as Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Stratégia céljait elérje, tehát azok megfogalmazásra, finanszírozásra kerüljenek. Továbbá, nagyobb
figyelmet kell fordítani és tudást szerezni a munkahelyi biztonság és egészség területén, publikációk,
előadások, poszterek, események, konferenciák nagyobb médiajelenlét által.
A megelőző munkát a vállalatoknál belső és külső specialisták segítségével kell fejleszteni. A fiatal
emberek munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tudása, informáltságuk
szintje és képzésük fejlesztésre szorul, még mielőtt szakmájukban dolgozni kezdenének. Ezt úgy
lehetséges elérni, ha iskolákat és más képzési intézményeket, tanárokat, trénereket is bevonnak a
téma iránti tudatosság felébresztése során.
A specialista szakemberek alap- és továbbképzésének fejlesztése, továbbfejlesztése egy további
fontos kérdés.
A nemi és diverzitási kérdések figyelembe vétele minden folyamatban fontos eleme minden
felmerülő tartalomnak, témának.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

267

2.9 sz. melléklet
BELGIUM

A munkahelyi jóllét nemzeti stratégiája 2008-2012

A Miniszterelnök-helyettes és a
Munkaügyi Miniszter
kezdeményezése

Joëlle Milquet
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I. Előszó
A Munkahelyi Baleseti Alap (FAT) 185,039 munkahelyi balesetet regisztrált a privát szférában
2006-ban. 2006-ban a munkahelyi balesetek száma 4,502-vel nőtt, (2.5%-al több mint 2005-ben).
Ez az emelkedés egy olyan 5 éves időszakot követett, amely alatt a balesetek száma folyamatosan
csökkent.
A
balesetek
számának
növekedése
három
szektorra
koncentrálódik:
vállalkozástámogatási szolgáltatások, építkezések, egészségügyi-szociális szolgáltatások.
A munkahelyi balesetek oka gyakran a tapasztalatlanság, a dolgozók túl gyakori cserélődése a
munkahelyen, a rövid életű munkahelyi kapcsolatok és a kommunikáció hiánya, a gépek biztonsági
tulajdonságainak szegényessége, bizonyos fokú gondatlanság és feszített munkatempó.
Belgiumban, minden 3-4 nap alatt egy ember hal meg munkahelyi baleseti körülmények között.
2008-ban ezt a számadatot többé már nem tarthatjuk elfogadhatónak. A munkahelyi baleseti
tragédiák száma azt sugallja, hogy itt minden résztvevőnek változtatni kell, nemcsak állami szinten,
hanem vállalkozási, dolgozói szinten is. Természetesen nem lehet minden munkahelyi balesetet
megelőzni. Az emberi tevékenységek ilyen intenzitása, növekvő sebessége, és emberek
közbeavatkozásai miatt a kockázat folyamatosan fennáll.
Mindent meg kell tehát tennünk annak érdekében, hogy megelőzzük a baleseteket, melyek életeket
tehetnek tönkre.
Az emberközpontú foglalkoztatási politika olyan irányelvek összessége, melyek előtérbe helyezik az
élet, egészség, dolgozói biztonság minőségének javítását az emberek napi, munkával töltött ideje
során, és ez mindezek felett azt jelenti, hogy az emberek védelme mindennél fontosabb.
II. A Nemzeti Stratégia célja
1978 óta az Európai Bizottság több évre kiterjedő cselekvési programokat fejlesztett ki a
munkahelyi egészség, biztonság terén. Ezek a cselekvési programok főként törvénykezési
feladatokra fókuszáltak. Ma ezek a programok már inkább azoknak az új kockázatoknak a
megjelenésére figyelnek, amelyek a munkakörnyezet és a társadalom változásaiból következően
jelennek meg.
2007 Februárjában a Bizottság Közleményt adott ki, melynek címe ez volt: “A termelékenység és
minőség fejlesztése a munkában: Közösségi stratégia a munkahelyi egészség és biztonság terén
2007-2012”. A Bizottság meghívja a tagállamokat, hogy közösen fejlesszék és fogadják el a
Bizottság stratégiájához köthető nemzeti stratégiákat, és ezen keretrendszeren belül mennyiségi
célkitűzéseket is szükséges lenne elérni.
A Bizottság és az Európai Unió Tanácsa együtt 25%-kal szeretnék csökkenteni az Európában
előforduló munkahelyi balesetek előfordulási rátáját. E célból célkitűzések sorozatát alkották meg,
melyek az európai stratégiában benne foglaltatnak.
A Bizottság egyik kitűzött célja az, hogy ezeket a terveket a Luxemburgi Munkahelyi Biztonsági,
Higiéniai és Egészségügy-védelmi Tanácsadó Bizottság (ACSH) azonnal értékelje. “A munkahelyi
jóllét nemzeti stratégiája” alkotja a Tanács stratégiájának belga kezdeményezését és fő
célkitűzésének a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések folyamatos, fenntartható
csökkentését határozza meg.
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Fontos, hogy 2008-ban megtörténjen ennek “A munkahelyi jóllét nemzeti stratégiája 2008-2012”
tervnek az alkalmazása, mert ez realizálja az európai stratégiát, és ez a foglalkoztatási terv egyik fő
prioritása, mely fenntarthatóan szeretné fejleszteni a munkahelyi kockázatok megelőzését.
Mi a célkitűzésünk? Évi 5%-kal csökkenteni a munkahelyi balesetek számár, 5 éves
időtartamon belül pedig el szeretnénk érni a 25% -ot.
Célkitűzésünk indoklása a következő:


A jó munkahelyi közérzet, biztonság és egészség a dolgozók védelme tekintetében
létfontosságú prioritás. Ez minden egyéb célnál lényegesebb, és önmagában
megmagyarázza, miért siettetjük a mobilizációt ezzel kapcsolatban.



A dolgozók élete, jólléte és biztonsága értéket ad hozzá a társadalom egészéh ez, és
minden egyes cég is értékesebb lesz ez által. Valójában gazdasági szempontból ezentúl ez
még a gazdasági igazságosság, egyenlőség és fair verseny kérdését is felveti. A jó egészség
a munkahelyen lehetővé teszi az általában vett közegészségügy fejlesztését is, illetve a
cégek termelékenységét és versenyképességét.



Végül, azt is figyelembe kell venni, hogy a munkahelyi egészségi, biztonsági problémák
magas költségeket rónak a szociális jólléti rendszerre is.

A jó munkahelyi közérzet mindenki problémája. A munkahelyi egészség és biztonság nem lehet
csak néhány olyan cég kiváltsága, akik a szociális fejlődés élvonalában állnak, vagy, amelyek
vezetésének ez a probléma valami miatt különösen fontos. A közszervek és a munkahelyi
résztvevők szoros együttműködésben kell, hogy napi szinten információkat nyújtsanak és
elmagyarázzák a kockázat-megelőzési intézkedéseket. Ezen erőfeszítéseket csak akkor fogja
siker koronázni, ha mindenki mélyen, és tartósan érdekeltté válik. Az, ha csak nyugodtak
maraduk, és éberek, még nem csökkenti a kockázatokat. A megelőzés nehéz munka, amit
nemcsak meg kell erősíteni, hanem értékelni is kell, mert ez a munka tulajdonképpen a háttérben
zajlik. Nem nyújt közvetlen elismerést azok számára, akik erőfeszítéseket tesznek érte nap mint
nap, ők a mindennapok névtelen hősei lesznek, akik életeket védenek meg cselekvéseikkel, és ezt
szeretnénk tervünk végrehajtásával minél szélesebb körben elterjeszteni.
A dolgozók biztonságának, egészségének és jóllétének fejlesztése érdekében a munkáltató és a
vezetési struktúra szerepe nem elhanyagolható a jólléti politika végrehajtása során. Míg a
munkáltatónak továbbra is teljes felelőssége van a jólléti politikáért, a vezetőségi struktúra tagjai
szintén felelősek. Ez vagy olyan általános kötelezettségek miatt és különleges feladatok miatt van,
melyeket rájuk ruháznak a jólléti szabályozás során, vagy bizonyos polgári, szerződéses, vagy jogi
szempontok miatt.
Ebből az okból kifolyólag már néhány kezdeményezést úgy prezentálnak, hogy azok ráirányítsák a
figyelmet a munkáltató és a vezetés tagjainak megelőzésben való minél nagyobb részvételére, és
így a megelőzési politikát sikeresebbé teszik.
Ezek a kezdeményezések a következőkkel foglalkoznak:



A vezetők felelőssége és szerepe
A vállalati felelősségvállalás fontosságának tudatosítása a biztonság, egészség
ösztönzése során
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A vezetők képzése
A vezetőség, mint a felügyelet kiinduló pontja
Belső auditok népszerűsítése
A biztonság és egészség, mint a teljesítmény- és értékelő értekezletek fontos eleme

Egyre jobban globalizált világunkban a folyamatosan változó produktivitás, az azonnali eredmény
iránti követelmények, a munkaerő-piac átmeneti, hullámzó feltételei mind hatással vannak a jó
munkahelyi közérzetre. Nemcsak a munkavállalással, munkakörülményekkel kell foglalkoznunk,
hanem a fellépő változásokat, átmeneteket is követnünk kell.
A változó, hullámzó munkaerő-piaci feltételeknek tehát hatása van a jó munkahelyi közérzetre. Ez
meglátszik a jólléti politikán is, melynek jellemzői megjelennek a gyakornokok beiktatása,
mentorálása, oktatása és egészségügyi felmérése során is, de a rövidtávú alkalmazás bizonyos
típusaiban is, melyek folyamatosan változó körülményeket adnak pl. alvállalkozás, outsourcing,
vagy ideiglenes munkavállalás. Az átmeneti foglalkoztatási piac irányába való átállást nagy
figyelemmel kell végezni, fejben tartva a pszicho-szociális kockázatokat és a munkahelyi nyomást.
Nagyobb figyelmet igényelnek ezentúl az „új” veszélyeztetett csoportok, tehát az alvállalkozási
kényszer és kiküldetések esete, a bevándorlók munkavállalása, az idősebb, vagy fogyatékkal élő
munkavállalók, az ideiglenes munkavállalók, illetve a magánvállalkozók jó munkahelyi közérzete is.
Új, főként megelőző intézkedéseket kell tenni ezen különféle területeken azért, hogy egyfajta
tájékoztatási, együttműködési rendszer alakuljon ki például a vállalkozó és a külső cég között a
fennálló kockázatok tekintetében, azért, hogy projektek tervezése során megfelelőbben tudják a
kockázatokat értékelni.
Azon dolgozók munkába való visszailleszkedése, akiknek (lehetséges, hogy) csökkent a
munkaképessége, már fejlődésen ment keresztül azzal, hogy az üzemi orvosok figyelmét felhívták
arra, hogy jobban figyeljenek azokra, akik 4 hétig, vagy még tovább munkaképtelenek voltak. A
sikeresebb visszailleszkedés jobb együttműködést igényel az általános orvosok részéről, nagyobb
elhivatottságot a munkaadó részéről, fontos, hogy az üzemorvos megőrizze semlegességét, és,
hogy mindezen felek kielégítő módon együttműködjenek a Közösségekkel és az Egészségügyi
Miniszterrel is.
Szintén figyelembe vettük a fogyatékkal élők foglalkoztatását is. Ennek irányelveinek kettős célja
van: az egyik a munkaállomások alkalmazása, a másik a munka megszervezése a re-integráció
vagy az emberek munkahelyen való tartása miatt.
Nagyon fontos tudatában lenni a kiváló minőségű munka fogalma fontosságának, és annak, hogy
milyen alapelveken nyugszik, tehát a munkavállalók jogai és részvétele, egyenlő esélyek, jó
munkahelyi közérzet, munka megszervezése a családi élet szükségleteinek figyelembe vételével.
Ez a terv, a mi tervünk, különféle programokon keresztül valósítható meg, melyeknek célkitűzéseit
jelen dokumentum tartalmazza, projekt profilok formájában. Öt programban jelenik meg mindez,
melyek alkalmazzák azon alapelvek területeit, melyek a Közösség stratégiai keretrendszerébe is
belefoglalásra kerültek.
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III. A Nemzeti Stratégia célkitűzései és azok részletezése

A Közösség stratégiájának átfogó célja a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
folyamatos és konzisztens csökkentése. Ez a jó munkahelyi közérzet mindenre kiterjedő
megközelítése, ami más területeket is érint, például a közegészségügyet, és a fenntartható
fejlődést.
A balesetek számáról szóló statisztikai tudás mellett – mely az átvett intézkedések eredményét
objektíven méri – általában véve a dolgozók jóllétének állapota is lehetővé teszi a stratégiák
finomítását és még hatékonyabb cselekvést.
Míg mind az öt program részletesezésre kerül a következőkben, szeretnénk néhány olyan fontos
problémát kiemelni jövőbeli tervezett tevékenységeink közül, melyek ezen programok közben meg
fognak valósulni.
Első cél: A munkahelyi balesetek számának csökkenése 25%-al, a Közösség céljainak
követésével.
A munkahelyi balesetek oka legtöbbször ezekkel kapcsolatos:
- tapasztalat hiánya,
- a munkahelyen túl gyakran cserélődnek a dolgozók,
- rövid életű munkahelyi kapcsolatok,
- a munkahelyen bonyolult helyzet kialakulása, kommunikáció hiánya,
- egy adott gép gyenge biztonsági jellemzői,
- gondatlanság
- feszített munkatempó.
Ebben a tekintetben fontos egy mélyebb vizsgálat elvégzése az olyan kapcsolódó körülményekkel
kapcsolatosan amelyek között a munkahelyi balesetek előfordulnak.
Második célkitűzés: Ösztönözni a dolgozói viselkedés megváltoztatását a kockázat
megelőzési kultúra népszerűsítésének segítségével.
Az egyik fő szempont a vezetés modernizációja és a releváns információk terjesztése, mindez a
megelőzés fejlesztése érdekében. A jó munkahelyi közérzettel kapcsolatos, nemrég létrehozott,
ezzel a tudásanyaggal foglalkozó interaktív központ, a www.BeSWIC.be (Belgian Safe Work

Information Center), továbbfejlesztésre fog kerülni, annak érdekében, hogy minden jó munkahelyi
közérzeti problémát lefedjen. Azon felek partneri viszonya, akik aktívan részt vesznek a megelőzési
szektor munkájában, lehetővé fogják tenni, hogy még biztonságosabban alakítsunk ki a megelőzés
kultúrájában átfogóbb változtatásokat mind a cégek, mind a dolgozók körében.
Harmadik célkitűzés: A megelőző szolgáltatások működésének fejlesztése, különösen az
információcsere terén, illetve a felügyelet megerősítése.
A munkahellyel kapcsolatos balesetek és egészségi problémák megelőzésének belga
megközelítésének alapja a kockázatelemzés számos szituációban, ami a megelőzési tanácsadók
folyamatos jelenlétét igényeli, akik jelen vannak a megelőző, védő, belső vagy külső munkahelyi
szolgáltatások során. Lényeges, hogy ezek a szolgáltatások zavartalanul működjenek, és, hogy a
munkahelyi kockázatok szövetségi kutatásának keretrendszerén belül tudást, tapasztalatot
cseréljenek.
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A megalkotásuk óta a külső szolgáltatások terén már jó eredmények születtek több területen is. A
Nemzeti Stratégia gondoskodik arról, hogy a kezdeményezések megerősítsék a külső
szolgáltatások szerepét, fejlesszék működésüket, különösen az által, hogy átveszik díjszámítási
rendszerüket, jóváhagyásukat kérik, rendszeressé és hangsúlyosabbá teszik a megelőzési
tanácsadók képzését.
Annak érdekében, hogy a helyzet valósságáról objektív és tiszta képet kapjunk, és, hogy a
legjobb döntéseket tudjuk hozni a jövőre nézve, elindítjuk első minőségi felmérésünket a
munkahelyi egészség és biztonság területén.
A jó munkahelyi közérzeti problémák esetében a dolgozók munkahelyi elégedettségéről és a
fennálló kockázatokról időszakosan információkra van szükség. Belgiumban szövetségi szinten
jelenleg csak az a felmérés létezik, amit ötévente az Európai Alapítvány az Élet- és
Munkakörülmények Javításáért szervez, Dublinban.
Ez a felmérés lényeges a már folyó programok értékelése szempontjából, annak érdekében, hogy
meg lehessen tervezni az előre kitűzött eredmények elérése érdekében tett változtatásokat.
Továbbá, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (SEPPT) megelőzési
tanácsadói adatokat gyűjtenek. Ezek az adatok nagyon hasznosak a céges egészség és biztonság
szempontjából, és a jövőben nagyobb mértékben falhasználásra kerülnek. Végül, a Munkahelyi
Baleseti Alap (FAT) és a Munkahelyi Megbetegedések Alap (FMP) további hasznos információkat
nyújt ezen problémákkal kapcsolatosan. Gyakorlatban, a Belga nemzeti felmérés a
munkakörülményekről 2009-re tervezhető.
Valójában, a mérés: tudás, és a több tudás jobb cselekvéseket tesz lehetővé. Végül, a hatások
megfigyelése és az irányelvek adekvát értékelése, illetve a jó gyakorlatok lehetővé teszik azt, hogy
a kifejlesztett új irányelveket alkalmazni tudjuk.
IV. Az 5 programba szerkesztett terv, 12 fő projekttel és számos cselekvési leírással
projektenként
A terv öt programra került felosztásra, melyek célkitűzései a következők, cselekvési tervek
formájában.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Program: A munkahelyi megbetegedések és balesetek megelőzésének
megerősítése
Program: A munkahelyi megbetegedések kezelésének fejlesztése és a dolgozók
visszairányítása a munkába
Program: A törvényi rendeletek és szabályozás figyelemmel kísérésének és
alkalmazásuk hatékonyságának megerősítése, különösen a veszélyeztetett
szektorokban
Program: A törvényi rendelkezések, szabályozás modernizációja, egyszerűsítése

Program: Folyamatos, állandó értékelés
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V. Fontos konzultáció szociális partnereinkkel
A Nemzeti Stratégia sikeressége az érdekelt felek aktív részvételétől függ, különösen a szociális
partnerekétől.
A Stratégiát elő fogjuk terjeszteni a Nemzeti Munkaügyi Tanácsnál (CNT).
Az öt programot a szociális partnerekkel egyeztetve fogjuk kifejleszteni, különösen az új munkahelyi
balesetekkel kapcsolatos megelőzési és felügyeleti intézkedések során, azzal a céllal, hogy
csökkentsük minden szektorban, és a kis- és középvállalkozásokban a balesetek számát.
Továbbá összehangolt megoldást kell találnunk az egyeztetés, konzultáció során az ideiglenes
munkavállalókat illetően, akiknek munkahelyi balesetei jelenleg egy cég részére kevesebbe
kerülnek, mint saját dolgozóikéi, és, olyan dolgozókkal kapcsolatosan is, akik szakképzésben
vesznek részt, vagy technikusi, szakképzési keretek között szeretnének munkát találni.
A Legfelsőbb Tanács a Munkahelyi Megelőzésért és Védelemért (CSSPT) és a FAT és FMP
Vezetői Bizottságai egyeztetni fognak azokkal a problémákkal kapcsolatosan, melyek saját
hatókörükön belül valók.
Annak érdekében, hogy a Stratégia sikeres legyen, a fejlesztéséért felelős hatóságoknak és
intézményeknek meg kell erősíteniük szakértői bázisukat és proaktívan csatlakozzanak a
tudásmenedzselési folyamatokhoz.
VI. A Nemzeti Stratégia tervének figyelemmel kísérése és értékelése
Annak érdekében, hogy a Stratégia megvalósítását megfelelően meg tudjuk figyelni, új mérési és
értékelési eszközökre van szükség.
Az Európa Tanács, a Munkahelyi Biztonsági, Higiéniai és Egészségvédelmi Tanácsadó
Bizottsággal együttműködve, csatlakozott egy olyan közös rendszer kifejlesztéséhez, ami nemzeti
stratégiák tartalmával kapcsolatos, a célkitűzések értékelését, elérését, a nemzeti megelőzési
struktúrák hatékonyságával, a tett erőfeszítésekkel kapcsolatos információk összegyűjtését,
cseréjét teszi lehetővé. Mennyiségi mutatókat fogunk használni, hogy a megadott munkahelyi
balesetekkel és megbetegedésekkel kapcsolatos statisztikai adatokat, és a nemzeti felméréseken a
munkahelyi egészséggel majd összegyűjtésre kerülő adatokat még pontosabbá tegyük.
Továbbá, a nemzeti stratégiához specifikus jelzőrendszert fogunk megadni, azért, hogy a 12
kísérleti projekt bevezetését és a róluk készített bejelentések benyújtását a Munkahelyi Biztonsági,
Higiéniai és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság részére elérhetővé tegyük.
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1. Projekt: A megelőző szolgáltatások és tevékenységeik hatékonyságuknak megerősítése
Indoklás
A munkahelyi balesetek és egészségügyi problémák megelőzésével kapcsolatosan a belga
megközelítés alapjai: a kockázatelemzés, ami a megelőzési tanácsadók kötelező jelenlétét igényeli,
külső szakértők által segítve, illetve a külső megelőzési és munkahelyi védelmi szolgáltatások.
Lényeges, hogy ezek a szolgáltatások kielégítően működjenek, és, hogy a foglalkozási kockázatok
terén végzett szövetségi kutatások keretrendszerén belül tudást, tapasztalatot cseréljenek.
A belső és külső munkahelyi megelőzési és munkavédelmi szolgáltatások (SIPPT & SEPPT) által
tett lépések relevanciája és hatékonysága nagymértékben a „törvényi keretrendszer’’
konzisztenciájától és áttekinthetőségétől függ.
Ezen szolgáltatások létrehozása óta, tehát a 10 év alatt szerzett tapasztalataink, a jóváhagyási
feltételekkel kapcsolatos adatok elemzése, melyek 2008-ban megújításra kerültek, és a Szövetségi
Cselekvési Terv a Munkahelyi Balesetek Csökkentéséért kezdeti konklúziói, és a “PhARAon Plan
2004-2007” arra engedtek következtetni, hogy fontos minden, SEPPT-ben megadott alapelvvel
kapcsolatosan a kontextust átalakítani, és a hangsúlyt a kockázatelemzésre fektetni.
Célkitűzések
A Nemzeti Stratégia ezen „törvényi keretrendszer” komponensének célja az, hogy racionalizálja a
munkahelyi megelőző-védő szolgáltatások működését, külsőkét, belsőkét egyaránt, az
optimalizálást szem előtt tartva.
Ez különösen a szervezet leegyszerűsítését és ezen
szolgáltatások pénzügyi támogatását vonja maga után. Lényeges ezen szolgáltatások potenciális
hozzájárulása a jó munkahelyi közérzet jelentős fejlődéséhez, és a foglalkozási megbetegedések,
balesetek számának csökkentéséhez.
Ebben a vonatkozásban szükséges:
-

-

Átalakítani a szervezeti felépítést és a megelőző szolgáltatások működését.
Azokat a megelőzési feladatokat hangsúlyosabbá tenni, különösen a kockázatelemzést,
melyeket a megelőzési szolgáltatások végeznek el főként kis- és középvállalkozások és
veszélyeztetett szektorok körében.
Elősegíteni a megelőzési szolgáltatások elérhetőségét a kis- és középvállalkozások számára.

Intézkedések
1.1

A megelőzés szervezetének átalakítása, belső és külső munkahelyi megelőzési és
munkavédelmi szolgáltatások, azaz a SEPPT és SIPPT által, főként a SEPPT
szolgáltatások és a szolgáltatásokra fordított idő finanszírozását tekintve. Ezek a
változások segíteni fogják a SEPPT munkáját a téren, hogy több időt szánjanak a
kockázatelemzésre.

1.2

A külső védelmi szolgáltatások működésének értékelése a KKV-k esetében,
veszélyeztetett szektorokban.

1.3

A több munkáltató által megosztott belső szolgáltatások működésének értékelése.

1.4

Átalakítani a munkahelyi megelőző, munkavédelmi feladatokat, intervenciókat a KKVk és a veszélyeztetett szektorok körében.
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A megvalósítás ütemezése
Intézk.
1.1
1.2
1.3
1.4

Tanulmány – Elemzés Tervezés
2008-2009
2009
2009
2008-2009

Ajánlatok
előterjesztése
2010
2010
2009
2009

CSPPT
véleménye
2010
2010
2010
2010

Véglegesítés
2011
2011
2010
2011

2. Projekt: A munkahelyi balesetek megelőzésének megerősítése, különösen a KKV-k új,
veszélyeztetett szektoraiban
Indoklás
Nagykockázatok, minősített kockázatok:
Annak ellenére, hogy sok intézkedést bevezettek azzal a céllal, hogy a cégeket tudatosabbá tegyék
a balesetek kockázataival kapcsolatban, a munkáltatókat pedig felelősségeikkel kapcsolatban,
néhányuknál szokatlanul magas a balesetek száma, összehasonlítva az ő szektoruk
tevékenységeinek megfelelő általános átlaggal.
A Munkahelyi Baleseti Alap adatbázisának használata segítségével az Alap évente meg fogja
határozni, mely cégek kockázati indexe tér el aránytalanul attól az átlagtól, amit az adott szektorban
lévő cégeknél mértek, 2006-tól kezdődően 3 éves megfigyelő időszakon keresztül. Ezen cégeknek
kötelező lesz munkahelyi balesetbiztosítójuk részére átalánydíjat fizetni, melyet a biztosító
munkahelyi baleset megelőzési szolgáltatásra fog előirányozni az adott cég esetében. Ez az
átalánydíjas hozzájárulás addig lesz kötelező, amíg a cégnek továbbra is ilyenek a mutatói és
minősített- vagy nagykockázatok tapasztalhatók.
A Munkahelyi Baleseti Alap évente listát küld a nagykockázatúnak ítélt cégekről a Belga Szövetségi
Közszolgálati Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd (FPS ELSD) részére. A
felügyeleti szolgáltatások leellenőrzik, hogy ezen cégek kielégítően alkalmazzák-e a megelőzési
intézkedéseket, mely fokozatosan majd a munkahelyi balesetek számának csökkenéséhez fog
vezetni.
Alapbalesetekről szóló tanulmányok
Minden tevékenységi szektornak megvannak a saját munkakörülményei. A munkahelyi balesetek
kezelése, legyenek bár a cégeknél vagy szektori szinten, a szektor-specifikus baleseti körülmények
és okok jobb megértését igényeli. A FAT tanulmányokat végez az egyes szektorokban előforduló
alapbalesetekkel kapcsolatosan, saját kezdeményezésből, vagy a szektorok saját kérésére. A
Belga Szövetségi Közszolgálati Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd, azaz a FPS
ELSD felügyelősége által végzett tevékenységek kontextusában az Alap tanulmányokat fog végezni
az ezen szektorokban előforduló balesetekkel kapcsolatosan, azok kérésére.
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Súlyos balesetek
A súlyos balesetekről szóló részletes bejelentések, melyeket a munkáltatók küldtek be a Belga
Szövetségi Közszolgálati Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Párbeszéd, azaz a FPS ELSD
részére, a Munkahelyi Baleseti Alap által kódolásra kerülnek. A részletes bejelentésekben
megtalálhatóak a súlyos baleset előfordulásának körülményei, oka, és ajánlások arra, hogyan
lehetne újra előfordulását megelőzni. Ezen bejelentések kódolása teszi lehetővé, hogy a FAT
adatbázisa bővüljön. A FPS ELSD így át tudja majd tekinteni a súlyos balesetek témakörét.
A súlyos balesetekről szóló részletes bejelentések tartalmaznak információkat az ilyen balesetek
esetében teendő megelőző intézkedésekről is. A nagykockázatok esetében a biztosítók megelőző
szolgáltatói ajánlásokat fognak készíteni cselekvési tervekre, melyekben konkrét intézkedések
lesznek arra, hogy lehet egy ilyen, a munkáltatónak nagykockázati minősítést szerző baleset újra
előfordulását megelőzni. Megelőző intézkedések nómenklatúrája kerül majd megfogalmazásra,
mely különösen a jó gyakorlatokból álló iránymutatások létrehozásánál lesz hasznos, ezen
dokumentumok alapján.
Továbbá, lehetséges bizonyos számú, a CBE részletes bejelentésein alapuló, súlyos balesetekkel
kapcsolatos gyakorlati információs tájékoztatót adni a cégek részére, interneten is.
A FAT adatbázisát különösen baleseti jelentésekből származó információk alkotják. Mindennapi
munkájuk mellett, mely az adatbázisban szereplő adatok minőségével kapcsolatos, az Alap két
felmérést is elkészített, az egyik az információk elhallgatása és annak fokozatai a bejelentésekben,
és a balesetek típusának meghatározásával kapcsolatos, a másik a munkáltatók azon
kötelezettségével, hogy határidőre elküldjék a baleseti bejelentéseket a biztosítóknak. Ennek az
elemzésnek az eredménye teszi lehetővé azt, hogy a bejelentési rendszer értékelhetővé válik, és
változásokat lehet bevezetni, amennyiben szükséges.
Míg a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos adatgyűjtést a privát szektorban konzisztens módon
végzik, a közszférában mindez nem mondható el. Jelenleg a baleseti adatok átküldése a
közszférából a Munkahelyi Baleseti Alap részére különféle számítógépes és nem számítógépes
média eszközökkel történik. Figyelembe véve Belgium kötelezettségeit arra, hogy az Eurostat
részére nemcsak privát szektorban dolgozó munkavállalók munkahelyi baleseteivel kapcsolatos
adatokat küldjön át, hanem a közszférában dolgozókéit is, szükséges az adatgyűjtés egységesítése
egy olyan közös adatfeldolgozó eszköz kialakításával, mely elérhető lesz a hatóságok számára is, a
privát szektor szociális kockázati bejelentési rendszerét példaként követve, a társadalombiztosítási
portálon keresztül.
A Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célok eredményeit az Eurostat által megállapított
statisztikai adatok alapján fogjuk mérni. Belgiumnak szükséges egy olyan pozícióba kerülni,
amelyben kiváló minőségű adatokat tud nyújtani a közszféra számára.
Ezek a megfigyelések azt mutatják, hogy a stratégia célkitűzéseinek elérésében részt vevő
különféle intézmények között a közös álláspont lehetővé tenné a munkahelyi balesetek kezelésével
kapcsolatos adatok hatékonyabb kódolását és ezen adatok megosztását. Ez lehetővé tenné azt,
hogy a munkaadóknak ajánlani lehetne egy olyan baleseti jelentési módozatot, ami a bürokráciát
tekintve kevésbé tűnik erőszakosnak.
Ennek a típusú megközelítésnek egy példája, ami jelenleg már „úton van”, a munkacsoport, amit
azért állítottak fel, hogy a BCSS projekt technikai részét elvégezze, amely egy olyan alkalmazás
kifejlesztését tenné lehetővé melynek célja a baleseti jelentések elküldése a illetékes SEPPT-knek.
Amikor ennek eszköze kidolgozásra került, lehetséges lesz, hogy a munkáltatók tájékoztatást
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kérjenek a külső szolgáltatótól, súlyos baleset esetén, a társadalombiztosítási portálon keresztül.
Ez a „munkahelyi baleset” társadalmi kockázat bejelentések további funkciójaként szolgál majd, az
e-kormány projekt megvalósulása során, különösen az adminisztrációs procedúrák
leegyszerűsítése terén.
Továbbá szükséges a királyi rendelet hatását mérni az ideiglenes és mobil építési területeken, napi
gyakorlati szinten, a különféle résztvevők szerepét és a javasolt eszközöket. Az a cél, hogy
meghatározzuk az olyan egyszerűsítő intézkedéseket, amik nem csökkentik a dolgozók védelmét.
Célkitűzések
-

-

Eszközöket nyújtani a CBE részére, céges felügyeleti irányelveikhez.
Nagyobb figyelmet kapjanak a „nagykockázatot” felmutató cégek.
Használható információ nyújtása a cégek részére interneten keresztül, releváns komoly
munkahelyi balesetekkel kapcsolatban, az ilyenek megismétlődésének megelőzése
érdekében.
Veszélyeztetett szektorokban lévő cégek és KKV-k számára elérhető, segítséghez szükséges
eszközök munkahelyi balesetek megelőzése érdekében.
A veszélyeztetett szektorokban a jó munkahelyi közérzetért létesült szolgáltatások
szabályozásai alkalmazásának hatékonysági felügyeletét megerősíteni, különös figyelemmel
az építkezésekre, egészségügyre, vállalkozástámogatási szolgáltatásokra és gyártó cégekre.

Intézkedések
2.1

Munkahelyi baleset-biztosítás:
•

•

A nagykockázatra vonatkozó királyi rendelet hatásainak értékelése, mely olyan
cégeket kötelezne biztosítóik felé átalánydíjas hozzájárulás fizetésére,
melyeknek kockázati indexe különösen magas a szektorában tapasztalható
indexhez képest, mely átalánydíj összeget céges megelőző intézkedésekre
irányoznának elő.
Az ideiglenes munkavállalók alkalmazóit felelősség-tudatosabbá tenni.
A bonus-malus rendszer értékelése, ami a biztosítási prémiumot a cég
munkahelyi baleseti statisztikáitól teszi függővé.

2.2

A nagykockázatúnak ítélt cégek listájának éves közlése a FPS ELSD felé, annak
érdekében, hogy a cég a biztosító által javasolt intézkedések hatékony alkalmazását
igazolja.

2.3

Tanulmányok készítése a tevékenységi szektorokban előforduló alapbalesetekről.
A súlyos balesetekről szóló részletes bejelentések kódolásának feladata az
alapbalesetek meghatározása céljából.
Hasonló balesetek előfordulásának megismétlődésének megelőzése céljából javasolt
intézkedésekből nómenklatúra létrehozása.

2.4

A vegyiparban elérhető gyakorlati tájékoztatók, a munkahelyi balesetek megelőzése
és a súlyos munkahelyi balesetek megelőzése céljából (Seveso).

2.5

KKV-k és veszélyeztetett szektorok számára, munkahelyi balesetek megelőzése
céljából készített modell munkaköri leírások ismertetése.
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2.6

Jó gyakorlatok a tűszúrásos balesetekből származó fertőzések megelőzése céljából.

2.7

A célvégzettségek meghatározása és népszerűsítése annak érdekében, hogy a
KKV-k körében lévő munkáltatók és megelőzési tanácsadók, vezetőség és a
legsebezhetőbb munkavállalók (fiatal dolgozók, bevándorlók) részére is ajánljanak
alapképzést.

2.8

A munkaadók és alvállalkozók közötti közös felelősségvállalás értékelése az
építőipari szektorban.

A megvalósítás ütemezése

Intézkedés
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Terv
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009

A cselekvési döntés
bevezetése
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009

Átültetés
2010
2008/2009
2009
2010
2010
2009
2009
2010

Intézkedések
kísérleti
megvalósítása
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010

Értékelés
2011
2010
2009
2011
2011
2010
2009
2010

3. Projekt: A munkahelyi megbetegedések megelőzésének megerősítése,
különösen a váz-izomrendszeri elváltozások és munkahelyi stressz terén
Indoklás
Az Európai Unió statisztikái azt mutatják, hogy a dolgozók 20%-a kockázat által veszélyeztetett.
Belgium kicsit az európai átlag felett van 21%-nyi stresszes munkavállalójával. Öt munkavállalóból
egy szenved munkahelyi stressztől, ami meglepő. Azon a problémán kívül, hogy ez mindazokra
vonatkozik, akik ebben szenvednek, ez a probléma valódi gazdasági problémát jelent, mivel ez a
felelős a rendszeres munkahelyi távollétek 50-60%-ért. Továbbá úgy tartják, hogy a férfiak 16%ának és a nők 22%-ának munkahelyi stressz miatt alakul ki szív- és érrendszeri megbetegedése.
Lényeges
népszerűsíteni
minden
promóciós
anyagot
a www.BeSWIC.be
és
a
www.emploi.belgique.be honlapokon (tájékoztatók, brosúrák, DVD-k, DC-ROM-ok, poszterek),
illetve a közelmúltban kifejlesztett kockázatelemzési, diagnosztikai és intervenciós eszközöket, az
egyetemekkel és érdekelt felekkel való partneri együttműködésben.
A www.respectautravail.be honlap ennek az anyagnak, eszközöknek egy részét csoportosítja, (a
megelőzéssel és a pszicho-szociális korlátokkal kapcsolatos megelőzéssel kapcsolatosan). Egy
oktatási csomag kialakítása befejeződött és nyomtatása már folyamatban van, mely azon
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szakemberek pszicho-szociális szektorát támogatja, akik hosszú távra terveznek (önerősítő
megközelítés). Az a cél, hogy ezeket az eszközöket többféle, szerteágazó, megosztott módon
használják (oktatókönyvecskék formájában). Ezek a cselekvések színergikus „hógolyó” effektust
fognak létrehozni, mely így növelheti az erre a célra az Európai Szociális Alap és a FPS ELSD által
felszabadított pénzügyi erőforrások hatását is.
Ezen projekt egyik célkitűzése az, hogy a létező szabályozásokat a REACH szabályozás is
átvegye, azaz, elrettentő, arányos, hatékony bírságolási rendszert kell bevezetni a nemzeti
szabályozásban. Ezen szabályozás koordinált felügyeletét is el kell végezni más szövetségi és
regionális felügyeleti szervek bevonásával.
Jelenleg a váz-izomrendszeri megbetegedések számának növekedését tapasztalhatjuk, mint pl.
hátfájás, ínszalag sérülések, ismétlődő ínhüvelygyulladás, és a pszicho-szociális faktorok sem
elhanyagolhatók, illetve egyéb munkahelyi stresszel összefüggő betegségek is jelen vannak. Ezen a
ponton szabályozásaink elemzése azt mutatja, hogy a Munkahelyi Jólléti Kódex nem igazán
foglalkozik ezzel a témával, de közvetetten érinti azt számos királyi rendelet keretén belül. Emiatt
fontos lenne ezen problémának minden figyelmet megadni a specifikusabb szabályozási
intézkedések megfogalmazása közben.
Jelenleg, az előadó-művészeti szektor kivételével, a foglalkozás közben kialakult ínhüvelygyulladást
csak a Munkahelyi Megbetegedési Alap ismeri el, fogadja el nyitott rendszerével, ami
megmagyarázza, miért olyan kevés helyen ismerik el ezt a betegséget (kb. 100 alkalommal egy
évben). Ennek a betegségnek a belefoglalása a kompenzálható foglalkozási megbetegedések
sorába (külön feltételekkel) nagyon hasznosnak bizonyulna annak érdekében, hogy ezt még jobban
elismerjék. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb európai országhoz képest Belgiumban ez az
elismertségi ráta jóval alacsonyabb.
Ugyanakkor meg fogjuk vizsgálni azt is, hogyan tudnánk fejleszteni a megelőzési tanácsadók,
üzemorvosok felé az információszolgáltatást, megfelelve minden, személyes adatok védelmével
kapcsolatos szabálynak, bejelentéseik Munkahelyi Megbetegedési Alap által való kezelését tekintve.
Végül, kialakításra kerül majd egy elektronikus bejelentési űrlap is, így az üzemorvos és a biztosító
közötti kommunikáció kényelmes, modern módon fog végbemenni.
Szeretnénk a munkahelyi megbetegedési pénzügyi támogatások láthatóságát információs
kampányok segítségével megnövelni, mert ezek nem megfelelően ismertek a közvélemény
körében. Továbbá a 2007 óta felállított új orvosi tanácsok és a Tudományos Tanács értékelése is
2008-ban fog megtörténni, és így a tudományos világgal való együttműködés is fokozódik, tehát a
munkahelyi megbetegedésekkel szemben nagyobb szakértelemre számíthatunk. .
A munkahelyi stresszre nagyon oda kell figyelni. Ezen probléma miatt kialakult egészségügyi
problémákat munkahellyel kapcsolatos megbetegedésnek kellene tekinteni. Ha ez lenne a helyzet,
a Munkahelyi Megbetegedési Alap, a szociális partnerekkel és az üzemorvosokkal együttműködve,
olyan pozícióba kerülhetne, amelyben megelőző intézkedéseket javasolhat, terjeszthet elő. Az ilyen
jellegű tevékenység nagymértékben költséghatékony lenne a társadalom számára abból a
szempontból, hogy az ilyen megelőző cselekvések láthatólag csökkentik a munkahelyről való
távolmaradás előfordulásának gyakoriságát.
Az Európai Szociális Alap 200-2013 új, váz-izomrendszeri megbetegedésekkel és pszicho-szociális
kockázatokkal foglalkozó programtervezetében való részvétel lehetővé fogja tenni számos
kockázatelemzési eszköz kifejlesztését, különös figyelemmel az erőszak megelőzésére és az
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egészségtelen munkahelyi kapcsolatokra. Ez az újprogram nagyon figyelni fog az idősebb
munkavállalókra, a fiatalokra, a nőkre és a bevándorlókra.
Célkitűzések
-

-

-

Áttekinthető irányelvek biztosítása a váz-izomrendszeri megbetegedések kártérítési
igényének elismerése érdekében.
Munkahelyi stressz megelőzését megcélzó megelőző irányelvek kialakítása és erősítése, a
szociális partnerek, megelőző szolgáltatások, szociális felügyeleti szervek, az FPS ELSD
és a Munkahelyi Megbetegedési Alap közötti együttműködés által.
Megadni a munkáltatóknak, vezetőknek, megelőzési tanácsadóknak és megbízottaknak a
megfelelő erőforrásokat arra, hogy kockázat-megelőzési irányelveket vezessenek be, az
által, hogy ingyenesen elérhetővé teszik a különféle kockázatelemzési eszközöket
Az új kockázatok és a jelenlegi munkahelyi kockázatok kutatását megerősíteni, annak
érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a munkakörülmények fejlődéséről.

Intézkedések
3.1

Alkalmazni a vegyi anyagokról szóló királyi rendeletet, megfelelve a REACH által
megszabott követelményeknek.
3.2 A jóllét felügyeletére tisztviselők kinevezése, akik a REACH kontextusában végeznek
felügyeletet.
3.3 A kémiai anyagok 3. listájának indikatív értékeinek áthelyezése.
3.4 A kémiai anyagokkal kapcsolatos kockázatok megelőzésének megerősítése, azon
termékek, brosúrák, oktatási eszközök megismertetésével, melyeket a Risktraineren
belül hoztak létre.
3.5 A váz-izomrendszeri megbetegedések kockázat-megelőzésének fejlesztése, vagy
külön szabályozással, vagy olyan létező törvényrendeletek felülvizsgálatával, melyek
ergonómiai alapelveket fednek le.
3.6 Megfelelő jó gyakorlati útmutatások kialakítása a váz-izomrendszeri megbetegedések
megelőzésére, munkaadók számára.
3.7 Megfelelő jó gyakorlati útmutatások kialakítása a foglalkozás-egészségügyben, vázizomrendszeri megbetegedések megelőzésére.
3.8 Pszicho-szociális terhek megelőzésére irányuló eszközök terjesztése, különösen a
zaklatás és munkahelyi stressz terén.
3.9 A 2007 Január 10-i törvény és 2007 Május 17-i, pszicho-szociális terhek megelőzésére
irányuló királyi rendelet hatékonyságának értékelése.
3.10 Új Európai Szociális Alap 2007-2013 programterv megalapítása a pszicho-szociális
területen és váz-izomrendszeri megbetegedések terén.
3.11 Európai Keretrendszeri Megállapodás a Stresszről CCT 72: a pszicho-szociális terhek
megelőzésének erősítése.
-

-

Egy olyan eszközt létrehozni, mely lehetővé teszi egy munkakörnyezetben
előforduló stresszes helyzet objektivizálását, és a megelőző intézkedések
meghatározása, mely lehetővé teszi a munkakörnyezetben előforduló
stresszes helyzetek csökkentését és azon egészségügyi rendellenességek
számának csökkentését, amit ezek okoznak.
Az eszköz tesztelése annak érdekében, hogy a stresszt és megelőző
tevékenységeket objektivizáljuk egy kísérleti projekt keretében,
együttműködésben
a
szociális
partnerekkel
és
a
megelőző
szolgáltatásokkal (SIPPT és SEPPT).
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3.12

A tűszúrásos balesetek által kialakuló fertőzési kockázatok megelőzésének
fejlesztése, külön intézkedésekkel, melyeket bele fognak foglalni a biológiai
anyagokról szóló királyi rendeletbe.
3.13 Az általános orvosok tudatosságának felkeltése a foglalkozási megbetegedésekkel
kapcsolatosan.
3.14 Egyszeri foglalkozási megbetegedési bejelentés e-kormányon (e-gov) keresztül, és
adatcsere a Főigazgatósággal a jó munkahelyi közérzet felügyelete céljából.

Intézkedés
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.13
3.14

Terv

A cselekvési
döntés bevezetése

2009

2009

2009
2008
2009
2008
2009

2009
2008
2009
2008
2009

Intézkedések
kísérleti
megvalósítása

Átültetés

Folyamatban
2010
Folyamatban
Folyamatban
2010
2009
2010
2009
2010

Értékelés

2010

2012

2009
2011
2009
2011

2013
2012
2012
2012

Sztenderd királyi rendelet tervezet ütemezése
Intézkedés
3.1
3.2
3.3
3.12

Elemzés- tervezés
2008
2008
2009
2009

Ajánlatok
2009
2009
2009
2009

CSPPT véleménye
2010
2010
2010
2010

Véglegesítés
2010
2010
2010
2010

4. Projekt: Változások népszerűsítése a viselkedésben, és a megelőzés kultúrájában
Indoklás
Ennek az országnak a munkaadóinak és munkavállalóinak többsége szeretne harmóniában élni,
olyan cégekkel, melyeknél a gazdasági jóllét és a jövedelmezőség kéz a kézben járnak a
vezetőséggel, aki figyelembe veszi környezetének biztonságát és egészségét.
Ha rendelkezésükre bocsátjuk mindazt az információt, amely által figyelembe tudják venni a létező
kockázatokat és az eszközöket, melyek segítik őket az elemzésben és abban, hogy reagálni
tudjanak ezekre a kockázatokra, az nagy lépést jelentene.
Az új ESF 200-2013 programtervben az intézkedések a váz-izomrendszeri elváltozások és pszichoszociális kockázatok köré központosulnak, különös figyelemmel az erőszak-megelőzésre és az
egészségtelen munkahelyi kapcsolatokra.
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Ez az új programterv nagy figyelmet fog fordítani az idősebb munkavállalókra, a fiatalokra, a nőkre
és a bevándorlókra. Minden információ, kutatási eredmény és eszköz interneten elérhető lesz az
FPS ELSD és a BESWIC portálokon, de nyomtatott anyag formájában is, és az érdeklődők
számára ezek prezentáció és tréning formájában is elérhetőek lesznek.
Annak érdekében, hogy a viselkedésben és a kultúrában valódi változásokat tudjunk eszközölni,
szakemberek hálózatának létrehozására van szükség (vezetők, megelőzési tanácsadók,
megbízottak, HR adminisztrátorok stb.), akik majd tudnak kísérletezni olyan, újabb menedzsment
módszerekkel, melyek jobban figyelembe veszik a fizikai és mentális egészséget, és a jó
gyakorlatok tapasztalatcseréjét is alkalmazzák.
Végül, a fiatal emberek tekintetében, intézkedéseket kell hozni a cégeknél való teljesen
biztonságos integrációjuk érdekében, és eszközöket kell létrehozni, és elérhetővé tenni az oktatók
számára annak érdekében, hogy belefoglalják az egészséget, biztonságot az általuk tanított
tantárgyak menetébe. Ezentúl, a “SOBANE Teaching” oktatócsomag kísérletezni engedi az oktatási
intézményeket egy tanárok és diákok körében előforduló kockázatokkal kapcsolatos, közös
részvételt elősegítő jellegű megközelítéssel.
Célkitűzések
-

Egy általánosságban vett kultúra létrehozása, mely nagy hangsúlyt fektet a megelőző
egészségügyre és a kockázat-megelőzésre úgy, hogy ösztönzi a dolgozók viselkedésének
megváltoztatását (különösen a fiatal munkavállalók és bevándorlók körében), és az olyan
megközelítésekre, melye az egészséget népszerűsítik a munkahelyek helyszínén.

Intézkedések
9.1. Fiatal
munkavállalók
támogatása,
figyelembe
véve
integrációjukat
a
munkakörnyezetbe.
9.2. Az egészség és biztonság belefoglalása az oktatásba, szakképzésbe.
9.3. Részvétel az Európai Ügynökség Bilbaoban megrendezett 2008-2009-es
programjában, illetve a Munkaügyi Főfelügyelők Bizottsága (SLIC) által szervezett
programban, mely a KKV-k esetében előforduló egészségi, biztonsági kockázatokkal
foglalkozik, különösen az építkezéseknél, az értékesítésben és a takarító szakmában
9.4. Jó mentális egészségi állapot promóciója a munkahelyen.
9.5. A BeSWIC mint jó munkahelyi közérzeti tudásközpont továbbfejlesztése.
9.6. Közzétenni a BeSWIC portálon, amit a munkahelyi tipikus, káros anyagokkal végzett
munka során előforduló balesetekről szóló tanulmányokból következtetésként,
tanulságként levonunk.
9.7. Szakemberek hálózatának létrehozása és fenntartása, akik lehetővé teszik, hogy olyan
vezetési, menedzsment módszerekkel kísérletezzünk, melyek figyelembe veszik a
munkahelyi jóllétet.
9.8. Kommunikációs és információs kampány indítása a „Jóllét a Munka
Törvénykönyvében” témájában.
9.9. Több mint 100 esemény szervezése évente, melyek a balesetmegelőző jellegű
viselkedést népszerűsítik a munkahelyeken.
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A megvalósítás ütemezése

Intézkedés

Projekt
tervezés

4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9

2006
2006
2008
2007
2008
2008
2008
2005

A döntés
indukálása
megvalósításhoz
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009

Átültetés
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010

Intézkedések
kísérleti
megvalósítása
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2009
2010

Értékelés
2009
2010
2010
2010
2010
2012
2010
2012

5. Projekt: Új kockázatok kezelése
Indoklás
Az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kockázatokról elérhető összes adat elemzése és
összehasonlítása szükséges, melyhez hozzá kell még adni a CBE felügyelőség, FAT, FMP által
nyújtott éves statisztikákat, és mindez áttekinthető képet kell, hogy nyújtson a cégek valódi
munkakörülményeivel kapcsolatban. Így a célok meghatározása is javul, ez által nagyobb
hatékonyság, hatásosság fogja jellemezni szabályozással, felügyelettel kapcsolatos irányelveinket,
intézkedéseinket annak érdekében, hogy a jó munkahelyi közérzetet népszerűsíteni tudjuk.
Ezek a különféle statisztikák figyelembe fogják venni a nő/férfi különbözőségeket és más olyan
paramétereket is, melyek az egyenlő esélyek politikáját befolyásolhatják, és így érdekes adatokat is
tudunk nyújtani a szociális partnerek és minden SST résztvevő számára.
Számos intézkedés jelenleg már tanulmány vagy megvalósítás stádiumban van, ezek a követezők:
−
−

−
−

Az egészség és biztonság állapotáról készített nemzeti felmérés úgy, ahogy azt a dolgozók
tapasztalják.
Javaslatot teszünk a munkahelyi egészségügyi ellenőrzések során kapott adatok gyűjtése,
elemzése szisztematikus módszerekkel való megoldására. Minden évben a SEPP-k kötelesek
éves jelentést küldeni az SPF-nek tevékenységeikről. Ezek az adatok nemcsak a
szolgáltatások tevékenységeinek felügyeletét teszi lehetővé, hanem arra is használatosak,
hogy a cégeknél felismerhető kockázatok egyfajta regiszterét hozzák létre, azért, hogy a
kommunikációs intézkedések céljait jobban meg tudjuk határozni.
Alapbalesetek tanulmányai tevékenységi szektorok alapján.
Az egyetemek és egyéb kutatóprogramok által végzett kutatások a nanotechnológiával
kapcsolatos, új kockázatok terén, a munka megszervezésének átfedéseket okozó tényezője
terén, a munkahely megtervezése és a többszörösen előforduló ártalmaknak való kitettség
terén.
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Célkitűzések
-

A kívánt cél a munkahelyi megbetegedések megelőzése, ezzel párhuzamosan a
munkahelyi megbetegedések jobb elismertsége, felismerése, és a Munkahelyi
Megbetegedési Alap (FMP) jobb átláthatósága, jobb szakmai felkészültsége.

Intézkedések
5.1

Újonnan kialakuló kockázatok azonosítása (átfedésekkel kapcsolatos tényezőkkel
kapcsolatosan is, különösen a nanotechnológia terén), és innovatív balesetmegelőző
intézkedésekre tett javaslatok.

5.2

A cégeknél egy veszélyeknek való kitettséget mérő program kezdeményezése,
különösen a nanorészecskék előállítását tekintve.

A megvalósítás ütemezése

A döntés
indukálása
megvalósításhoz

Intézkedés

Projekt
tervezés

5.1.

2008

2008

5.2

2010

2010

Átültetés

2009-2010
2011

Intézkedések
kísérleti
megvalósítása

Értékelés

2009- 2010

2011

2011

2012

6. Projekt: A megelőzési irányelvek konzisztenciájának megerősítése
Indoklás
A hatékonyság érdekében a jó munkahelyi közérzet promóciója hatékony koordinációt igényel a
munkahelyi jólléti politika és egyéb olyan irányelvek között, melyek hatással lehetnek rá.
Célkitűzések
-

A releváns iránylevek konzisztenciáját erősíteni, főként a közegészségügy,
foglalkoztatás, közösségek, munkahelyi egészségi-biztonsági irányelvek tekintetében.

Intézkedések
6.1

A munkahelyi egészség-biztonság irányelveinek konzisztenciáját biztosítani,
szinergiáját, együttműködési lehetőségeit kihasználni főként a következő irányelvek
tekintetében:
- Rák-megelőzési nemzeti terv létrehozása (dohányzás tiltása, rákkeltő
anyagok, ionizáló sugárzás, azbeszt).
- Mentális egészség promóciója (depresszió, kiégés).
- Fenntartható fejlesztési terv 2008-2012-re.
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-

Veszélyes, piacon betiltott anyagokról való értesítés, tájékoztatás.
Függőségek megelőzése a munkahelyen (alkohol, drogok), különösen a
CNT 1,655 sz. 2008 Okt. 10. i szakvéleményét tekintve.

6.2 A szociális partnerek CNT-ben való aktív részvételének népszerűsítése, és számukra
a nemzeti stratégia bemutatása, erről egyeztetés, konzultáció.
6.3 Szakértői bizottság kinevezése a Nemzeti Stratégia stratégiai támogatása céljából. .
A megvalósítás ütemezése

Intézkedés

Projekt
tervezés

6.1
6.2
6.3

2009
2009
2009

A döntés
indukálása
megvalósításhoz
2009
2009
2009

Átültetés

2010
2010
2010

Intézkedé
sek
kísérleti
megvalós
ítása
2011
2011
2011

Értékelés

2012
2012
2012

7. Projekt: A jó munkahelyi közérzet megerősítése, folyamatos értékelés megszervezése
Indoklás
A SOBANE stratégia (www.sobane.be) olyan eszközöket nyújt, melyek lehetővé teszik, hogy a
cégek, főként KKV-k, bevezethessenek egy strukturált, minden kiterjedő megelőzési politikát,
amely minden belső résztvevő részvételével számol, különösen a jó gyakorlati útmutatók
elérhetővé tétele, s cég figyelmének felhívása, tudatosabbá tétele és a megelőzést elősegítő
viselkedés kialakítása terén. Jelenleg 30 Deparis ágazat szerinti útmutató érhető el elektronikus
formátumban. Az új ágazati útmutatók elkészítése folyamatban van.
Ezt a tájékoztató tevékenységet még tanulmánynapok, szakmai kiállításokon való részvétel,
szakmai hálózatok keretében is végzik.
Az idősebb dolgozók munkahelyi körülményeinek fejlesztése és munkában tartása érdekében
(pénz)alapoktól származó támogatás odaítélése.
Célkitűzések
-

A munkáltatónak, vezetőknek, megelőzési tanácsadóknak és megbízott személyeknek
erőforrások biztosítása, melyekkel kockázat-megelőzési politikát tudnak létrehozni az által,
hogy többszörös kockázati elemzési eszközöket tesznek elérhetővé ingyenesen.

Intézkedések
7.1 A munkahelyek alkalmazkodjanak az idősebb munkavállalók igényeihez is, a Szakmai
Tapasztalati Alap gazdasági ösztönzői segítségével.
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7.2

A munkahelyi jó közérzet hatásának értékelése a cégeknél, kockázatelemzési
eszközök használatával, mint pl. ellenőrző listák, munkaköri leírások, SOBANE
űrlapok.

7.3

Az intézkedések alkalmazásának értékelése (információ nyújtása, koordináció,
indukció, szerződéses kapcsolat) a külső cégek által elvégzett munkával
kapcsolatosan, vagy a munkaadó cégénél külsős vállalkozó munkavállalók esetében.

A megvalósítás ütemezése
Folyamatban lévő és még el nem indított Intézkedések

Intézkedés

Projekt
tervezés

A döntés
indukálása
megvalósításhoz

folyamatos – és még el nem
indított intézkedések

7.1.
7.2.
7.3.

Átültetés

Intézkedése
k kísérleti
megvalósítá
sa

2009
2007

2009
2007

2010
2008

2010
2008

Értékelés
2010
2011
2010

8. Projekt: A dolgozók professzionális munkába-visszairányítása munkaképtelen állapot
fennállása esetén
Indoklás
A dolgozók munkába történő visszailleszkedése munkaképtelenség fennállása esetén, illetve ennek
jogi alapra helyezése szorosan összekapcsolódik. A kettőn együtt lehet dolgozni egyetlen projekten
belül, melynek végcélja az érintett dolgozók hatékony és gyors munkába történő visszailleszkedése.
A munkahelyi baleset utáni munkába történő visszailleszkedés olyan problémákat vet fel, mint a
fizetés elvesztése, nehézségek a baleset áldozata számára, és oktatási folyamat a munkába történő
visszailleszkedés elősegítése érdekében. Az 1971. április 10-i törvényrendeletet, mely a munkahelyi
balesetekről szól, kiegészítették 2006-ban azzal, hogy jobb feltételeket biztosítottak a szakemberek
munkába történő visszailleszkedéséhez ideiglenes munkaképtelenséget követően. Ennek a visszaintegrálási folyamatnak a megszervezése, azzal kapcsolatos, társadalombiztosítás és különféle
szektorok közötti interakciók egy következő rendelet témái kell, hogy legyenek.
Célkitűzések
-

A munkaerő-piac mobilizálása annak érdekében, hogy a dolgozók visszailleszkedését a
munkába elősegítse.
Azon folyamatok segítése, melyek a dolgozókat a munkaerő-piacon tudják tartani, vagy amely
segítségével munkát tudnak találni: mivel a bevétel-kiesés a munkából való hiányzás miatt
igazi nehézséget jelent a dolgozóknak, míg a munkaadóknak szükséges a járulékos
költségeket fizetni a hiányzó munkatárs helyettesítése és a kieső termelékenység terén.
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Intézkedések
8.1

Megfogalmazni egy királyi rendelet-tervezetet, mely a szakemberek visszaintegrálását segíti ideiglenes munkaképtelenséget követően, munkahelyi baleset
következtében.

8.2

Megfogalmazni egy királyi rendelet-tervezetet, mely a szakemberek visszaintegrálását segíti tartós munkaképtelenséget követően, munkahelyi megbetegedés
következtében.

A megvalósítás ütemezése

Intézkedések
8.1
8.2

Elemzéstervezés

Ajánlatok

2006
2008

2008
2009

Bizottsági
szakvélemények

Véglegesítés

2009
2009

2010
2010

8. intézkedés: Publikálás 2010. 09.01 előtt
Projekt 9: Felügyelet és megfigyelési program
Indoklás
Ezen projekt egyik célkitűzése a létező szabályozás átvétele a REACH szabályozásba, azaz, hogy
elrettentő, arányos erősségű és hatékony büntetési intézkedéseket kell kiszabni a nemzeti
szabályozáson belül. Ennek a szabályozásnak a koordinált megfigyelése más szövetségi és
regionális felügyeleti szervekkel együttműködésben kell, hogy történjen.
A vegyipar bizonyos munkák elvégzésére egy ideje mindig alvállalkozókat alkalmaz, elég
nagymértékben. Az alvállalkozásba kiadott munka önmagában még nem „biztonságtalan”. Azonban
azok vállalkozók, akik tapasztalt munkatársaikkal egy ilyen adott munkára specializálódtak, és az
ilyen jellegű munka nem újdonság számukra, megérdemlik, hogy nagyobb biztonságban legyenek.
Nem mindig ez a helyzet a gyakorlatban, és ez amiatt van, hogy az alvállalkozóknak kiadott munka
általában változó céges környezetben történik, specifikus kockázati és biztonsági szabályokkal,
melyeket az alvállalkozó munkások nem annyira ismernek, mint a cég saját alkalmazású dolgozói.
A vegyiparban előforduló, harmadik fél bevonásával elvégzésre kerülő munka egyik típusa az,
amikor leállás van, mely közben a berendezéseket üzemen kívül helyezik felülvizsgálat, javítás
vagy beállítás céljából. Az ilyen jellegű leállások alatt nagyszámú alvállalkozó céget hívnak be
annak érdekében, hogy az ütemezett munkát a lehető legrövidebb idő alatt el tudják végezni. A
felülvizsgálati program kialakítása az elsődleges eszköze annak, hogy a biztonsági szempontokat
ellenőrizzük az alvállalkozókkal végzett, vegyiparban folyó munka során.
A különböző regionális részlegek közös jövőképének fenntartása, koordinált intervenciója nagyon
fontos a megfigyelés, monitoring hatékonyságának minőségi növelése érdekében. Ha így járunk el,
a cél az, hogy a CNAC-val szervezzünk, működtessünk programokat különféle, nagy baleseti
aránymutatóval rendelkező építőipari ágazatokban. A munkahelyi jó közérzet jelen program
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jogérvényesítő-bűnüldözési jellegű komponensét képviseli. Ezért kialakítottak egy szabálysértési
listát, melyet bűnüldözési, jogérvényesítési szempontból kell megközelíteni.
Célkitűzések
-

Növelni annak megfigyelést, felügyeletét, hogy mennyire történik a szabályoknak megfelelés
a munkahelyi jó közérzetet tekintve.
Bizonyos számú, jól meghatározott átvizsgálás végrehajtása bizonyos szektorokban.
Az európai szabályozások nyomon követése, és megfelelő büntető intézkedések, amennyiben
az európai szabályokat megszegték. - Munkaköri leírások elérhetővé tétele szakmákra
lebontva.
A jóllét operatív kapacitása, és a Bizottság Főigazgatóságának és a munka humánus
megközelítésére szakosodott részlegnek szakértői kapacitása a jóllét megfigyelése érdekében
(CBE) (FPS ELSD).

Intézkedések
9.1

Négy ellenőrző program létrehozása évente az egészségügy és az ideiglenes
munkavállalás, illetve a vállalkozás-támogatás szektorában.

9.2

Ellenőrző program megalkotása a vegyi anyagoknak való kitettség megfigyelése
céljából, vegyészeti cégek esetében (Seveso).

9.3

A jóllét megfigyelésének érdekében végzett intervenciók optimalizálása a
munkahelyen, figyelembe véve az építőiparban zajló ellenőrzéseket, és a
szolgáltatások integrált, koordinált megközelítését.

9.4

Alvállalkozókkal végeztetett munkára fókuszáló és a vegyiparban a munkavállalási
engedély rendszereket megcélzó ellenőrzési program megszervezése (Seveso).

9.5

Megelőzési index (Safetyindex) használata a CBE által szervezett ellenőrzési
programokhoz.

A megvalósítás ütemezése

Intézkedés

Projekt
tervezés

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

2008
2008
2008
2008
2008

A döntés
indukálása
megvalósításhoz
2008
2008
2008
2009
2009

Átültetés
Éves
Folyamatos
Folyamatos
2009
2009

Intézkedése
k kísérleti
megvalósítá
sa
Éves
Folyamatos
Folyamatos
2010
2010

Értékelés
2010
2010
2011
2012
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10. Projekt: Szociális kockázat bejelentési rendszer
Indoklás
Az elismert munkahelyi megbetegedések listáját szeretnénk kibővíteni (főként az
ínhüvelygyulladásokat illetően). Továbbá, bár a törvényhozásnak szükséges a megelőzési
tanácsadók, üzemorvosok bejelentése, melyben megállapítják, hogy egy betegség munkahelyi,
foglakozási megbetegedés, vagy, hogy ez gyanítható, vagy hajlam, fogékonyság alakul ki valakinél
egy adott, munkahelyi megbetegedésre - a gyakorlat azt mutatja, hogy túl kevés bejelentést
nyújtottak eddig be ahhoz, hogy elégséges módon fel tudjuk deríteni a munkahelyi
megbetegedéseket, különösen a foglakozási okokból kialakuló rák esetét. Az Egészségügyi
Miniszterrel való együttműködésnek, koordinációnak kell ezen a téren megtörténnie, és a kutató
orvosoknak is oknyomozást kell folytatniuk ebben az együttműködésben a foglalkozási
megbetegedések terén. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ez a tényállás részben annak tudható-e be,
hogy még bejelentést szükséges készíteni a Belga Szövetségi Közszolgálati Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Szociális Párbeszéd, azaz a FPS ELSD részére, mely esetben a bejelentés
benyújtása nem ugyanaz, mint a Foglalkozási Megbetegedési Alap felé való bejelentési
kötelezettség, így ez a bejelentés valóban megelőző szerepet tud betölteni.
Célkitűzések
-

A munkahelyi megbetegedések, balesetek, és munkahelyi ártalmak bejelentési
rendszerének fejlesztése.
A munkahelyi balesetek elemzésének és a foglalkozási megbetegedések statisztikáinak
módszertanát egységesíteni.

Intézkedések
10.1 A munkahelyi megbetegedések bejelentési rendszerének értékelése.
10.2 A munkahelyi balesetek bejelentési rendszerének értékelése:
- Felmérés a munkahelyi balesetek esetében információk elhallgatásáról
- Felmérés a baleseti bejelentések határidejének betartásával kapcsolatosan, illetve a
bejelentés minőségének értékelése.
A megvalósítás ütemezése

Intézkedés

Projekt
tervezés

10.1
10.2

2009
2008

A döntés
indukálása
megvalósításhoz
2009
2008

Átültetés
2010
2009

Intézkedése
k kísérleti
megvalósítá
sa
2011
2010

Értékelés
2012
2012
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11. Projekt: A szabályozás leegyszerűsítése
Indoklás
Egyszerűsítés
Hiányosságokat észleltünk a dolgozók munkahelyi jó közérzet megvédése szabályozásának
alkalmazásában, főként a veszélyeztetett szektorokban, és a KKV-k körében. Az egyik akadály az
adminisztratív terhek összessége, ami a KKV-kre nehezedik, a munkáltatókra rótt, felügyeleti
szervek felé történő információ-szolgáltatási kötelezettségek miatt, és a megelőző szolgáltatók felé,
akikkel kötelező együttműködniük. Ezen információk között van a munkahelyi balesetek bejelentése
és az ebből adódó nagyszámú teendő, ami összességében véve a munkáltatóra nagy utólagosan
elvégzendő adminisztratív terhet ró.
A FAT adatbázisát nagyrészt baleseti bejelentésekkel töltik fel. Általános munkája mellett, mely az
adatbázisban szereplő adatok minőségével kapcsolatos, az Alap két felmérést végzett el, az egyik
az információk elhallgatásának területe és annak foka, illetve annak meghatározása, hogy milyen
típusú balesetekről van szó, és a többi munkaadó mennyire felel meg a baleseti bejelentők biztosítók
felé való beküldési határidejének. Ennek a tripla elemzésnek az eredménye lehetővé teszi majd,
hogy értékeljük a bejelentési rendszert és, hogy változásokat vezessünk be, ha szükséges.
Míg a munkahelyi balesetek adatainak összegyűjtését konzisztens módon végzik a privát szektorban,
ugyanez nem mondható el a közszféráról. Jelenleg a baleseti adatok átküldése a közszférából a
Munkahelyi Baleseti Alap felé különféle számítógépes és nem számítógépes média eszközökkel
megoldott. Belgium Eurostat felé való adatküldési kötelezettségeit tekintve, nemcsak a munkahelyi
balesetekről kell adatot küldenie, hanem a közszférában dolgozókról is, és elengedhetetlenné vált
ennek az adathalmaz-gyűjtésnek az egységesítése, egy egyszerű adatfeldolgozó eszköz
létrehozásával, mely a hatóságok számára is elérhető, a privát szektor munkahelyi baleseteinek
szociális kockázatai társadalombiztosítási portálon való bejelentésének példáját követve.
A Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek eredményét az Eurostat által felállított statisztikák alapján fogják
mérni. Belgiumnak ezért jó helyzetben kell lennie, és a közszféráról kiváló minőségű adatokat kell
nyújtania.
Ezek a megfigyelések azt mutatják, hogy a különböző, a Stratégia célkitűzéseinek elérésében
partner intézmények között létrejövő közös álláspont lehetővé tenné, hogy a munkahelyi balesetek
kezelésének adatkódolása hatékonyabb legyen, és ennek az adatnak a megosztása főként azt
tenné lehetővé, hogy a balesetek bejelentését olyan módon prezentáljuk, ami kevésbé tűnik
erőteljesen bürokratikusnak.
Egy ilyen jellegű hozzáállás kialakításának példája jelenleg is folyamatban van, ez a munkacsoport,
melyet azért állítottak fel, hogy a BCSS projekt technikai részét elvégezze mely lehetővé teszi a
baleseti bejelentések illetékes SEPPT-k részére történő elküldése céljából történő alkalmazás
kifejlesztését. Ha az eszköz készen áll, azt is lehetővé teszi majd, hogy a munkaadók tudjanak
információs kérelmet küldeni külső szolgáltatókhoz komoly baleset esetén a társadalombiztosítási
portálon keresztül. Ez a „munkahelyi baleset” szociális kockázat bejelentés egy további funkciójaként
szolgál majd, melyet az e-kormány projekt keretein belül kell megvalósítani, külön figyelemmel az
adminisztrációs folyamatok leegyszerűsítésére.
Továbbá, szükséges mérni a királyi rendeletek hatását az ideiglenes és mobil építkezési területekre,
napi rutin feladatok figyelése formájában, a különböző résztvevők szerepét, és az annak érdekében
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ajánlott eszközöket, hogy az egyszerűsítés érdekében az elvégzendő feladatokat meghatározzuk,
és fontos, hogy ez ne csökkenti le a dolgozók védettségét a balesetektől, kockázatoktól.
Szabályozás
A Jólléti Kódex jelenleg különböző királyi rendeletekből áll, melyeket viszonylag hosszú idő alatt
állítottak össze. Ez alatt az idő alatt fejlődtek ki a dolgozók munkavégzés közbeni munkahelyi
jóllétével kapcsolatos koncepciók. A Munkahelyi Jólléti Kódex koordinációja jelenleg is folyamatban
van, és lehetővé fogja tenni ennek a szabályozásnak, az alapkoncepcióinak a szabványosítását
(kockázatelemzés, veszélyek felismerése, megelőző intézkedések hierarchiája), minden, a dolgozók
jóllétével kapcsolatos anyaggal együtt, könnyebbé téve ezeknek az alkalmazását. Az Általános
Munkavédelmi Szabályok szabályozásainak átvitele nem teljes, főleg a tűzvédelem terén, és néhány
jellegzetes, bizonyos ipari szektorokra vonatkozó intézkedéseket tekintve. Ezek az átviteli
rendelkezések elküldésre kerülnek majd a Munkahelyi Megelőzési és Védelmi Legfelső Tanács
részére (CSPPT) 2008-ban.
Továbbá, a dolgozók egészségvédelmével kapcsolatos problémák ma gyakrabban merülnek fel,
például a váz-izomrendszeri megbetegedéseket tekintve. Szabályozásaink elemzése azt mutatja,
hogy a Munkahelyi Jólléti Kódex nem különösebben foglalkozik ezzel a problémával, csak érinti azt
közvetetten néhány királyi rendeletben. Ezért szükségessé vált, hogy ennek a témának minden
jelentőséget megadjunk, ami jár neki, specifikusabb szabályozási intézkedések létrehozásával.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) konvencióinak ratifikációja
A 187. sz konvenciót a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián, a 95. ülésen fogadták el 2006
Júniusában.
A konvenció céljai között szerepel, hogy minden tagország folyamatosan cselekedjen annak
érdekében, hogy a munkahelyi egészséget és biztonságot optimalizálja, megelőzve a munkahelyi
sérüléseket, betegségeket és haláleseteket a nemzeti politika, rendszer és program fejlesztése
segítségével, a legtöbb szervezettel együttműködve, melyek a munkáltatókat és dolgozókat
képviselik.
A Konvencióban az intézkedések alkalmazása nem szükségel említésre méltó törvényi
alkalmazásokat, a legfontosabb a létező struktúrákról és programokról leltárt készíteni és talán
alkalmazni őket a Konvenció követelményeinek megfelelően.
A 187. sz. konvenció felhívja a tagországok figyelmét, hogy ratifikálják az ILO azon releváns
konvencióit, melyek a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkoznak. Szükséges a lehető
leggyorsabban a 155. konvenciót ratifikálni, mely dolgozók biztonságáról és egészségéről szól,
illetve a munkakörülményekről, illetve a 161. konvenciót is, mely a 187. konvencióhoz is köthető
munkahelyi egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos.
A 155. és 161. konvenciót 2007. Március 20-án prezentálták a Szenátus Külügyi Bizottságában,
ratifikációs igény megfogalmazásával. A ratifikáció nem prezentál egy adott problémát, a 155 és 161
–es konvenciókban tárgyalt témák jelentős mértékű kompatibilitását és a belga szabályozásokat
tekintve.
A törvénytervezetek, amik elismerték a két konvenciót, külügyi kontextusban léteznek, de a
szövetségi jóváhagyás előtt szükséges, hogy először a francia nyelvű, flamand és németül beszélő
Közösségek, illetve a Brüsszel Fővárosi Közös Közösségi Tanács hagyják jóvá ezt a két konvenciót.
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Meg kell jegyeznünk, hogy 2008. július 4-én (Belga Hivatalos Közlöny, 08. 08. 29.) a flamand
hatóság már átvett rendeleteket, és jóváhagyást adott a 161. és 151. konvencióra.
Míg kezdetben akadályok álltak fenn az ILO 167. konvenciójának ratifikációjával szemben, mely az
építőipari egészségről, biztonságról szól, ma már nem ez a helyzet. Akkor az ezen a területen
fennálló kerettörvény az 1952. június 10-én, a dolgozók egészségével és biztonságával
kapcsolatosan fennálló törvény volt. Ez és ennek végrehajtása az Általános Munkavédelmi
Szabályzatban nem foglalta magába az összes új alapelvet és intézkedést, melyeket a 167.
konvenció vezetett be.
Az 1996. augusztus 4-i, a dolgozók munkavégzés közbeni munkahelyi jóllétével kapcsolatos törvény
és annak végrehajtó rendeletei ma már magukba foglalják a 167. konvencióban foglalt alapelveket
és intézkedéseket.
A 167. konvenció ratifikációja ezért realizálható, és kívánatos annak érdekében, hogy a munkahelyi
egészség és biztonság fejlesztését népszerűsítse.
Célkitűzések
-

-

Az egyik prioritás az adminisztrációs és intézményi keretrendszer fejlesztése, illetve a
cégekre rótt adminisztrációs terhek csökkentésére tett erőfeszítések, főként KKV-k
esetében.
Részvétel a munkaügyi előírások kialakításában világszerte, és az egészségre, biztonságra
veszélyes kockázatokkal kapcsolatos megelőző alapelvek népszerűsítése.

Intézkedések
11.1 Egyszerűsíteni a törvényhozási keretrendszert és csökkenteni cégekre háruló
jogalkotási terheket, a KAFKA sztenderd költségmodell használata segítségével:
- a munkahelyi jólléti politikának ideiglenes és mobil építési területekre vonatkozó
rendelkezései
- munkahelyi balesetek bejelentése
- a Munkahelyi Jólléti Kódex véglegesítése.
11.2 A tervezetet nemrég adtuk be a és Munkavédelmi Legfelsőbb Tanács a Munkahelyi
Megelőzésért és Védelemért szervhez.
11.3 Értékelni a munkahelyi baleset-bejelentési rendszert és megvizsgálni, milyen
egyszerűsítési lehetőségek vannak a kisebb balesetek bejelentésének
egyszerűsítésére, a bejelentéskor információ-elhallgatások eseteinek tükrében, illetve
a rendszer hatékonyságának ellenőrzése a munkahelyi balesetek kártérítése
érdekében.
11.4 Adatfeldolgozó eszköz kifejlesztése az olyan munkahelyi balesetek bejelentésére,
melyek a közszférában fordulnak elő.
11.5 A baleseti bejelentés elemeinek kommunikációjával kapcsolatos királyi rendelet
fejlesztése és jelentés az illetékes külső megelőző szolgáltatások felé. Megvizsgálni
annak lehetőségét, hogy a munkaadók kérhessenek információt súlyos baleset
esetén a külső szolgáltató társadalombiztosítási portálon keresztül.
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11.6 Az ILO átfogó, munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos stratégiájának
bevezetését népszerűsíteni az következő konvenciók ratifikálása által: 187, 167,161
és 155.
A megvalósítás ütemezése
Intéz.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

Tanulmány-elemzés- Tervezés
2009
2006-2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
161 és 155 számú
187 és 167 számú

Ajánlatok
2010
2008
2008/2009
2009
2010
2010
2009
2009
2007
2008

CSPPT
szakvélemény
2010
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2009

Véglegesítés
2011
2009
2010
2009
2011
2011
2010
2009
2009
2010

Tevékenység 11.5: 2009
Tevékenység 11.6: elemzés 2009, indulás 2010.
Tevékenység 11.7: elemzés végzése 2009-ben a baleseti adatok közlésével kapcsolatosan az
SEPPT felé és szükségletek elemzése 2009-ben az információk lekérése érdekében a
társadalombiztosítási portálon keresztül.
12. Projekt: Nemzeti munkahelyi jólléti felmérés megszervezése
Indoklás
A munkahelyi egészség és biztonság állapotáról készített minőségi felmérés szükségszerű, és jelen
stratégia negyedik részének tárgya. A munkahelyi jóllét rendszeres felméréseket igényel a
dolgozók elégedettségével kapcsolatosan és a kockázatokról, melyeknek a dolgozók ki vannak
téve. Erre az időszakra is el kell indítani egy felmérést, és legalább 4000 személyt kérdezni meg,
olyanokat, akik minden tevékenységi szektorból minden dolgozót képviselnek, és ezt két-három
évente ismételni szükséges.
Szövetségi szinten csak az öt évente elvégzett felmérés létezik, melyet az Európai Alapítvány az
Élet- és Munkakörülmények Javításáért végez. Ezt a felmérést az Európai Alapítvánnyal
együttműködésben fogjuk elvégezni.
Ezt az FPS ELSD adatszükségeltére alapozva kell kivitelezni, lehetővé téve többek között, hogy a
munkahelyi jóllét nemzeti profilja kialakuljon, olyan sajátos adatokkal, melyeket a SEPPT-k és
SIPPT-k is be tudnak gyűjteni, úgy meghatározva, hogy ebből a megelőző szolgáltatások kielégítő
működésének ellenőrzéséhez is hasznos indikátorokat lehessen kivonni, de főleg azért, hogy
Belgiumban nemzeti profilt alakíthassunk ki a foglalkozási kockázatokról. Ennek a projektnek a
bevezetése lehetővé teszi a Szövetségi Közszolgáltatási Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális
Párbeszéd számára azt, hogy küldetését jobban teljesítse, és hatékonyabban tudja megfigyelni a
megelőző szolgáltatások kielégítő működését és azok megfelelését a jogi kötelezettségeik
teljesítése során. A megelőző szolgáltatások által küldött adatok ez után hatékonyabb, specifikus
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indikátorokat adnak a foglalkozási kockázatoknak való kitettségről, de azok megelőzéséről és
hatásairól is. Ezek az információk hasznosak a nemzeti stratégia politikája szempontjából is: a
megelőzésre szánt erőforrások skálája, hatékonysága, jobban megfogalmazott célok a tudatosság
felkeltésére irányuló kampányok során, szimpóziumok szervezése, információs napok, melyek
jobban a terület valóságos voltát hangsúlyozzák ki, stb.
A Munkahelyi Baleseti Alap adattárházat hozott létre a munkahelyi balesetek számára, ami, a
munkaerő-piac és a szociális védelem „Crossroads Bank a Társadalombiztosításért” nevű
adattárházával együtt lehetővé teszi, hogy a munkahelyi balesetek áldozatainak szociális és
szakmai helyzete a baleset után nyomon követhető legyen. Ezek az ismétlődő statisztikai
tanulmányok teszik lehetővé az olyan elemek felismerését, melyek elősegítik vagy nem segítik elő a
dolgozók munkába történő visszailleszkedését balesetet követően, jó gyakorlatok keresését is
alkalmazva.
Lehetséges lesz még a rendszer hatékonyságát ellenőrizni a balesetek után járó kártérítésekkel
kapcsolatosan is, melyek, amennyire lehet, megpróbálják, segíti helyreállítani a sérült személy
állapotát és kárpótolják őt gazdasági veszteségeiért melyek a balesetet követően érték. Ezzel
kapcsolatosan szükséges, hogy egy bizonyos kártérítési összeg megállapításra kerüljön. Az
áldozatok erőforrásainak összehasonlítása a baleset előtt és után lehetővé teszi majd, hogy
ellenőrizzük milyen fokon éri el a rendszer a kitűzött célt, a törvényi keretekben
megfogalmazottaknak megfelelően.
A nemzeti felmérés során összegyűjtött adatok kombinációja a megelőző szolgáltatások által
lejegyzett egészségi-biztonsági mutatókkal együtt, illetve az adattárház adatai hatékony eszközei
lesznek országunk helyzetének elemzése céljából.
Célkitűzések
-

A Nemzeti Stratégia megvalósulásának értékelése megbízható indikátorok
megalkotása segítségével. A Nemzeti Stratégia célja az kell, hogy legyen, hogy
mérhető célkitűzéseket adjon meg a munkahelyi balesetek előfordulásának és a
foglalkozási megbetegedések csökkentése érdekében, dolgozók különböző
kategóriájára, cégtípusokra és/vagy kiválasztott szektorokra lebontva.

Intézkedések
12.1 Nemzeti felmérés megszervezése a munkahelyi egészég és biztonság állapotáról, a
munkaképességről, és kiegészítő felmérések elvégzése külső és belső megelőző
szolgáltatások segítségével, azért, hogy objektív adatokat kaphassunk a
veszélyeknek való kitettségről, tevékenységi szektorokra, vagy érintett dolgozói
kategóriákra lebontva.
12.2 Értékelési és kutatási módszerek kialakítása a hatékony mennyiségi hatásmutatók
érdekében, az olyan tevékenységek promóciójáért, melyeknek célja megváltoztatni a
cégek tagjainak viselkedését.
12.3

Szisztematikus procedúrák bevezetése az egészségügyi felmérések által adott
adatok elemzésére azért, hogy hatékonyabbá váljon a megelőzés és, hogy jobban
tudjuk az adott intézkedéseket, cselekvéseket meghatározni, közölni.
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12.4

Egységes adatbázis (adattár) kialakítása, mely minden, munkahelyi jólléttel
kapcsolatos összegyűjtött adatot tartalmaz.

12.5 A hatékony minőségi hatásindikátorok érdekében végzett értékelés és kutatás
módszerei az olyan tevékenységek promóciója érdekében, melyek szeretnék
megváltoztatni a cégek tagjainak viselkedését.
12.6

Tanulmányozni a munkahelyi baleseteket követően az áldozatok szociális és
szakmai fejlődését.

A megvalósítás ütemezése

Intézkedés

Projekt
tervezés

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

2008
2009
2009
2009
2009
2008

A döntés
indukálása
megvalósításhoz
2008
2009
2009
2009
2009
2008

Átültetés
2009
2010
2010
2010
2010
2009

Intézkedése
k kísérleti
megvalósítá
sa
2009-2010
2011
2010
2010
2011
2010

Értékelés
2010
2012
2011
2011
2012
2012
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2.10 sz. melléklet
DÁNIA
A dán kormány (a Dán Liberális Párt és a Dán Konzervatív Néppárt)
a Szociáldemokrata párt, a Dán Néppárt
és a Dán Szociálliberális Párt között létrejött megállapodás
A munkahelyi környezet javítására irányuló stratégia 2020-ig
A dán munkahelyeknek biztonságosaknak és egészségeseknek kell lenni. Mindnyájunk közös érdeke,
hogy biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosítsunk. Ha ez megvalósul, a vállalatok
termelékenységi és munkaerő-toborzási mutatói javulnak, a munkavállalók pedig egészséges és
ösztönző körülmények között dolgozhatnak.
Számos tanulmány bizonyítja, hogy a megfelelő, biztonságos és egészséges munkahelyi
környezetnek köszönhetően kevesebb a betegség miatti távollét, és a munkavállalók tovább
maradhatnak a munkaerőpiacon, így a munkahelyi környezet javítására irányuló erőfeszítések
hozzájárulhatnak a dán munkaerő fejlesztéséhez. E törekvések segítségével elérhetjük a tartós jóllét
biztosításához szükséges növekedést.
Ezért a dán kormány (a Dán Liberális Párt és a Dán Konzervatív Néppárt), a Szociáldemokrata párt, a
Dán Néppárt és a Dán Szociálliberális Párt megállapodott a munkahelyi környezet javítására irányuló,
2020-ig szóló átfogó stratégia kidolgozásáról.
A felek megállapodtak számos célkitűzésben és prioritásban, amelyek a munkahelyi környezet
javítását szolgálják, illetve 19 kezdeményezésen keresztül támogatják e törekvéseket. A stratégia
keretében megfelelő munkahelyi környezetet kívánunk kialakítani a munkavállalók biztonságának és
egészségének javítása és a munkavállalók aktív életperiódusának meghosszabbítása érdekében, a
betegség miatti távollét időtartamának visszaszorítása mellett.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság vizsgálatai elengedhetetlenek a fő célkitűzés,
vagyis a dán vállalatoknál uralkodó munkahelyi környezet javítása szempontjából. A felek
megállapodtak abban, hogy a kockázatalapú ellenőrzések módszerét vezetik be, és az ellenőrző
vizsgálatokra két körben kerül majd sor. A törekvések azokat a vállalatokat célozzák, amelyeket
leginkább érintik a munkahelyi – például pszichoszociális (pszichológiai) jellegű – körülményekkel
kapcsolatos problémák. E vállalatok esetében az ellenőrzések száma emelkedni fog. A munkahelyi
környezettel foglalkozó dán hatóság a 2012–2019-es időszakban legalább egyszer meg fog látogatni
minden olyan vállalatot és vállalkozást, amelynek teljes munkaidős ekvivalense (FTE) eléri a 2,0-ás
értéket. Ugyanebben az időszakban az 1,0–1,9 közötti FTE-értékkel rendelkező vállalatok körülbelül
felét is ellenőrizni fogja a hatóság.
A felek egyetértettek abban, hogy a pszichoszociális kiégés jelensége és a stressz komoly
egészségügyi és biztonsági tényezőnek nevezhetők, és számos bizonyíték utal arra, hogy ezek a
jövőben is problémát fognak jelenteni. Kulcsfontosságú, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordítsunk a
pszichoszociális munkakörnyezeti vonatkozásokra, amelyek ezért a stratégia egyik fókuszterületét
képezik. Ennek megfelelően a kockázatalapú ellenőrzések közvetlenül a pszichoszociális
munkakörnyezetre irányulnak majd. A felek szerint fontos továbbá az is, hogy a vállalatokat
ösztönözzük a pszichoszociális munkakörnyezeti vonatkozások figyelembevételére. A felek abban is
megállapodtak, hogy a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóságnak más társadalmi
partnerekkel együtt ki kell dolgoznia egy olyan eljárást, amelynek segítségével a vállalatok
azonosíthatják és orvosolhatják a pszichoszociális munkakörnyezethez kapcsolódó problémákat.
A megfelelő munkahelyi környezetet elsősorban vállalati szinten kell biztosítani. Elengedhetetlen,
hogy a vállalatok odafigyeljenek a náluk uralkodó munkahelyi környezetre. Ezért a felek fontosnak
tartják, hogy a vállalatok elfogadják az egészségvédelem és biztonság kérdéseiről rendelkező, 2010
októbere óta hatályos új szabályozást, és a biztonság és egészségvédelem kérdéseit a stratégiai
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irányításuk, illetve napi tevékenységük központi elemének tekintsék, mivel csak így biztosíthatók az
egészséges és biztonságos munkahelyi körülmények minden vállalatnál.
A vállalatok túlnyomó többsége megfelelő munkahelyi körülmények megteremtésére törekszik. A
munkahelyi egészségvédelem és biztonság, illetve a vállalatokkal kialakított párbeszéd jó
eredményekhez vezethet. Ebből a szempontból lényeges, hogy a munkahelyi környezettel foglalkozó
dán hatóság a vállalatok konstruktív partnere legyen a párbeszédben. A hatóság átfogó tudással
rendelkezik arról, hogy a biztonságos és egészséges munkahelyi környezet miként hozható létre és
tartható fent. A vállalatok a pozitív és konstruktív jellegű párbeszéd során részesülhetnek ebből a
tudásból.
A felek úgy gondolják, hogy a konstruktív párbeszéd jegyében a vállalatoknak a munkahelyi
környezettel foglalkozó dán hatóság látogatását hasznosnak és értékesnek kell tekinteniük. Ezért a
munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság a csekély jelentőségű ügyekkel nem foglalkozik. A
megállapodásban a felek rögzítenek egy de minimális küszöbértéket, amelynek értelmében a csekély
vagy jelentéktelen szabálysértések nem vezetnek hiányosság megszüntetésére kötelező határozat
kibocsátásához.
A munkahelyi körülmények kérdéseit elhanyagoló vállalatok súlyos büntetésre számíthatnak, és a
munkahelyi környezetre vonatkozó szabályozás nem ismerete esetén kiszabható bíráság összegének
elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy elérje a kívánt hatást. Ezért a felek úgy határoztak, hogy a
kiszabható bírság összegét differenciálni kell. A bírságok összege nem lesz alacsonyabb, mint a
jelenleg kiszabható bírságok, és a kezdeményezés értelmében a nagyobb vállalatok komolyabb
büntetésre számíthatnak, mint a kisebbek.
Az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jelenlegi tanácsadási eljárásokra irányuló külső
értékelés, valamint a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság tapasztalatai alapján a felek úgy
határoztak, hogy egyszerűsítik ezeket a tanácsadási eljárásokat, hogy azok a vállalatok számára is
elfogadhatóbbak legyenek, és hozzájáruljanak a munkahelyi környezet kézzelfogható fejlődéséhez.
Ezenkívül az engedéllyel rendelkező egészségvédelmi és biztonsági tanácsadóknak szigorúbb
követelményeknek kell majd megfelelniük. Továbbá a Munkakörnyezeti Tanácson belül párbeszéd
indult a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság és a társadalmi partnerek között a
figyelemfelhívó dokumentumok új fajtáinak meghatározása céljából: ezeket azokon a területeken
fogják alkalmazni a jövőben, ahol a vállalatoknak tanácsadói szolgáltatásokra van szükségük. A
feleket tájékoztatni fogják e tárgyalások eredményéről, így eldönthetik, hogy szükség van-e a
tanácsadási eljárások módosítására.
A felek egyetértettek abban is, hogy átfogóbb és jobb tanácsadási szolgáltatásokat kell biztosítani a
kisebb vállalatok számára ahhoz, hogy megfelelő munkahelyi környezetet teremthessenek
alkalmazottaiknak. Számos kisvállalkozás működik Dániában, amelyek számára időnként gondot
okozhat a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos rengeteg szabályozás és
tájékoztatóanyag megértése.
Ez a megállapodás a munkahelyi környezetre vonatkozó 2004-es megállapodás és a munkahelyi
környezetre irányuló reform módosítására vonatkozó 2006-os megállapodás nyomán jött létre. A
kezdeményezések kapcsán rendszeresen sor fog kerülni a megfelelő hatásvizsgálatokra és
értékelésekre, és a felek szándéka szerint rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy szükség van-e
módosításokra.
A megállapodás konkrét célkitűzéseit és a 19 kezdeményezést a dokumentum további szakaszai
ismertetik.
A munkahelyi környezet javítására irányuló 2020-as stratégia célkitűzései és prioritásai
A felek megállapodása értelmében a munkahelyi környezet javítására irányuló 2020-as stratégia a
munkahelyi környezettel kapcsolatos alábbi problémákra fókuszál:
•
Munkahelyi balesetek
•
Pszichoszociális munkakörnyezet
•
Izom- és vázrendszeri rendellenességek
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E három tényező bármelyikéből fakadó problémák súlyos egészségügyi problémákat, betegség miatti
hosszú távollétet és korai nyugdíjba vonuláshoz vezető munkaképtelenséget okozhatnak. Ezek olyan
következmények, amelyek teljesen felforgathatják az egyének és a családok életét, és nagyban érintik
az egész társadalmat.
A 2020-as munkahelyi környezeti stratégia a következő célkitűzéseket fogalmazza meg:
•
A súlyos munkahelyi balesetek számának az alkalmazottak számához viszonyított 25%-os
csökkentése
•
A pszichológiailag túlterhelt alkalmazottak számának 20%-os csökkentése
•
Az izom- és vázrendszeri rendellenességekben szenvedő alkalmazottak számának 20%-os
csökkentése
E célkitűzéseket a 2012 eleje és 2020 vége közötti időszakban kell teljesíteni.
A munkahelyi környezetre vonatkozó kiemelt problémákkal kapcsolatos fejleményeket rendszeresen
ellenőrizni fogják. A projekt időtartama alatt esedékes értékelésre 2014-ben és 2017-ben kerül sor a
Munkakörnyezeti Tanáccsal együttműködésben: ekkor mérjük fel, hogy a célkitűzéseket milyen
mértékben sikerült megvalósítani.
A célkitűzések teljesítéséhez a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóságnak és a munkahelyi
környezet kérdéseiben érdekelt egyéb szereplőknek, például a Munkakörnyezeti Tanácsnak és az
ágazati munkakörnyezeti tanácsoknak minden lehetséges eszközzel hozzá kell járulniuk (például
vizsgálatokkal, kampányokkal és ismeretterjesztéssel). A megállapodást aláíró felek döntése
értelmében 2012-től kezdődően a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság és a társadalmi
partnerek feladata a saját fókuszterületükön indított kezdeményezésekhez kapcsolódó tevékenységek
koordinálása. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság szabályozó szerepének és a felek
önállóságának figyelembevétele mellett e tevékenységeket az információk kölcsönös megosztásával
kell koordinálni.
A munkahelyi balestek, a pszichoszociális munkakörnyezet és az izom- és vázrendszeri
rendellenességek középpontba állítása nem azt jelenti, hogy más munkahelyi környezeti problémákkal
ne foglalkozna a projekt. A vállalatoknak továbbra is meg kell oldaniuk a saját működési területükön
belül jelentkező, munkahelyi környezettel kapcsolatos problémákat. Ezért a munkahelyi környezettel
foglalkozó dán hatóság és a munkahelyi környezet kérdéseiben érdekelt egyéb szereplők (például az
ágazati munkakörnyezeti tanácsok) más munkahelyi környezeti problémákkal foglalkozó
kezdeményezések elindítását is tervezhetik.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság és más szereplők tevékenységének a munkahelyi
környezet területén elért eredményeken alapuló módosítása szintén fontos lehet a 2020-ig tartó
időszakban. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság tevékenységeinek bármilyen jellegű
módosítását a megállapodást megkötő felek tudomására kell hozni.
A felek megállapodása alapján a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság kivizsgálja az
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos összes súlyos problémát az ellenőrzések során,
valamint továbbra is ellenőrizni fogja azokat a vállalatokat, amelyek esetében zajjal, veszélyes kémiai
anyagokkal vagy nem megfelelő zárttéri klimatikus viszonyokkal kapcsolatos problémákat észlel.
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A 19 új kezdeményezés
1. kezdeményezés: az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos problémákkal küzdő
vállalatokra fókuszáló, két körben zajló kockázatalapú ellenőrzés
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság által végzett ellenőrzéseknek számos formájuk
létezik: szűrés; specifikus vizsgálatok azon tevékenységformák esetében, ahol magas a kiégés és a
kimerülés kockázata; építkezéseken végzett tevékenységekre vonatkozó ellenőrzések; illetve a
bejelentéseken, baleseteken és hasonló eseményeken alapuló ellenőrzések. A két körben zajló,
kockázatalapú ellenőrzésre történő áttérés csak a szűrésekre és az azt követő vizsgálatokra
vonatkozik.
A felek megállapodnak a következőkben:
•
a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság áttér a két körben zajló, kockázatalapú
ellenőrzési gyakorlatra. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalatok, amelyek feltehetően a
legsúlyosabb egészségvédelmi és biztonsági problémákkal küzdenek, több ellenőrzésre
számíthatnak, mint jelenleg. Ugyanakkor a 2,0-ás FTE-értéknél magasabb értékkel rendelkező
összes vállalatot is ellenőrizni fogja a hatóság.
•
Ebből a szempontból vállalatnak minősül a 2,0-ás vagy magasabb FTE-mutatóval rendelkező
minden termelési egység. Ugyanakkor a két körben zajló kockázatalapú ellenőrzés keretében a
1,0 és 1,9 közötti FTE-mutatójú vállalatok körülbelül felét is ellenőrizni fogja a bizottság.
Munkahelyi balesetek vagy az alkalmazottak által benyújtott panaszok esetében az
alkalmazottak számától függetlenül is sor kerülhet a vállalatok ellenőrzésére.
•
A 2,0-ás FTE-értéknél magasabb mutatóval rendelkező vállalatokat legalább egyszer biztosan
ellenőrizni fogja a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság 2012 és 2019 között.
•
A 2013-as év elején a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság meg fogja állapítani, hogy
az egészségvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatos problémákkal küzdő vállalatok
ellenőrzésével töltött idő, illetve e vizsgálatok minősége elegendő-e az összetett problémák
(például a pszichoszociális munkakörnyezethez kapcsolódó problémák) azonosításához. Az
eredményeket a megállapodást kötő felek meg fogják ismerni.
•
A kockázatalapú ellenőrzés mutatóalapú megközelítést alkalmaz, amely számos, tevékenységi
kör és üzleti jelleg szerint lebontott paraméterből áll. Ezek együtt alkalmasak annak
meghatározására, hogy mely vállalatok esetében a legvalószínűbb a munkahelyi környezettel
kapcsolatos problémák kialakulása. A vállalatok minden egyes paraméter alapján pontszámot
kapnak. A legmagasabb összpontszámmal rendelkező vállalatokat ellenőrizni fogja a hivatal. Az
így kialakult sorrendről a feleket minden évben tájékoztatják.
•
Az új kockázatalapú ellenőrzési rendszer és a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság
által meghatározott jelenlegi irányszám alapján hozzávetőleg 24 500 ellenőrzésre kerül sor a
2012 utáni első évben. Ezek közül nagyjából 14 000 vállalatot választanak ki ellenőrzésre a
mutatóalapú modellben elért magas pontszámuk miatt, további körülbelül 10 500 vállalkozást
pedig szúrópróba-szerűen ellenőriz majd a hivatal. Az ellenőrzések mintegy 55%-a lesz tehát
kockázatalapú, míg 45%-ukra szúrópróba alapján kerül majd sor.
•
Éves, szúrópróba-szerű ellenőrzésre mintegy 2500, 1,0–1,9-es FTE-mutatóval rendelkező
vállalat esetében is számítani lehet. Ez azt jelenti, hogy az ebbe a csoportba tartozó vállalatok
körülbelül felét ellenőrizni fogja a hivatal 2019 végéig. A villámellenőrzések mintegy 55%-a lesz
kockázatalapú, és irányul majd olyan vállalatokra, amelyek feltételezhetően munkahelyi
környezettel kapcsolatos problémákkal küzdenek. A villámellenőrzések mintegy 45%-a
szúrópróba-szerűen zajlik majd.
•
A szóban forgó mutatómodell dinamikus, és minden alkalommal módosítani fogják, amikor a
munkahelyi környezet és a vállalat kapcsán új adatok merülnek fel. Ennek alapján 2012 végétől
a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság minden évben meg fogja vizsgálni, hogy a
mutatómodell biztosítja-e, hogy a kockázatalapú ellenőrzés valóban azokra a vállalatokra
irányuljon, amelyek vélhetően kifejezetten súlyos egészségvédelmi és biztonsági problémákkal
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küzdenek, illetve hogy a modell alapján azonosíthatók-e a pszichoszociális munkakörnyezeti
problémákkal küzdő vállalatok.
A mutató kimondottan hangsúlyozni fogja a pszichoszociális munkakörnyezeti szempontokat. Ha
valamely ellenőrzés során pszichoszociális munkakörnyezeti tanácsadásra kerül sor, akkor a
kérdéses vállalat mutatójához rendelt érték jelentősen növekedni fog, ami újabb ellenőrzéshez
vezet. A nem pszichoszociális munkakörnyezeti jellegű, munkahelyi környezetre vonatkozó
tanácsadás nem vezet pontszámnövekedéshez.
Egyes tevékenységi körök esetében nagyobb a munkahelyi környezettel kapcsolatos problémák
kialakulásának kockázata, mint másokban. Ezért a vállalatok tevékenységük alapján, a
mutatómodell szerint kapnak pontszámot. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság
szakértelme saját határozatain (pl. a hiányosság megszüntetésére kötelező határozatokon), a
pszichoszociális munkakörnyezettel kapcsolatos tanácsadáson, a munkahelyi baleseteken és a
munkahelyi környezettel foglalkozó nemzeti kutatóközpont (NRCWE) vizsgálatain alapul. A
munkahelyi környezettel kapcsolatos legmagasabb prioritású problémákhoz magasabb
mutatóértékek tartoznak, mint az egyéb munkahelyi környezettel kapcsolatos problémákhoz.
Azok a vállalatok, amelyeket nem ellenőriztek az első két évben, miután első ízben alkalmaznak
egy vagy több alkalmazottat, illetve azok a vállalatok, amelyeket régóta nem ellenőriztek,
nagyobb eséllyel számíthatnak kockázatalapú ellenőrzésre.
Az általános gyakorlat szerint a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság 1–4 hónappal
az ellenőrzés előtt értesíti a kiválasztott vállalatot, hogy annak még az ellenőrzés előtt legyen
ideje felszámolni a munkahelyi környezettel kapcsolatos esetleges problémákat. A vállalatok
ugyanakkor nem ismerhetik meg az ellenőrzés pontos időpontját, tehát a vizsgálatra bejelentés
nélkül kerül sor. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság arra fog törekedni, hogy az
ellenőrzésre egyetlen látogatás alkalmával kerülhessen sor, hogy az eljárás ne legyen komplikált
és bürokratikus a vállalatok számára.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság – a megelőzésre szolgáló intézkedéseket
ismertető anyagokkal együtt – ki fog dolgozni olyan anyagokat, amelyek az egyes iparágak főbb
munkahelyi környezeti problémáira koncentrálnak. Ezek a dokumentumok elérhetőek lesznek a
munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság weboldalán.
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.

2. kezdeményezés: de minimis küszöbértékek:
A felek megállapodnak a következőkben:
•
Bevezetik a de minimis küszöbértékeket. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság
csekély mértékű munkahelyi környezeti problémák esetében nem bocsát ki hiányosság
megszüntetésére kötelező határozatot. Ha ugyanis a munkahelyi környezettel foglalkozó dán
hatóság az elhanyagolható ügyekben nem intézkedik, akkor a vállalatok jobban megérthetik és
tiszteletben tarthatják a hatóság által kibocsátott hiányosság megszüntetésére kötelező
határozatokat, amikor azokra az alkalmazottak egészsége és biztonsága érdekében valóban
szükség van.
•
Számos különféle tényező játszik szerepet annak megítélésében, hogy egy munkahelyi
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos probléma csekély mértékűnek számít-e, vagy
sem. Ezért a csekély mértékű problémák nem gyűjthetők össze egyetlen „központi” listán.
Ehelyett a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság általános irányelveket fogalmaz meg,
amelyek ismertetik azokat a tényezőket (például a probléma természete, súlyossága,
kiterjedése, időtartama), amelyek segítségével eldönthető, hogy a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos probléma csekélynek minősül-e, illetve szükség van-e
hiányosság megszüntetésére kötelező határozat kibocsátására.
•
Az irányelvek kidolgozására a Dán Munkakörnyezeti Tanáccsal együtt kerül sor. A felek még
közzétételük előtt meg fogják ismerni ezeket az irányelveket, a munkahelyi környezettel
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foglalkozó dán hatóság pedig be fogja építeni gyakorlatába az irányelvek alkalmazása során
szerzett tapasztalatait. E tapasztalatokat a megállapodást aláíró felek meg fogják ismerni.
Ez a kezdeményezés nem vonja maga után a dán munkahelyi környezetre vonatkozó törvény
bármiféle módosítását, de végrehajtására a munkahelyi környezetre vonatkozó jelenlegi
rendelkezések értelmében kerül sor. Ennek eredményeképp a biztonságos és egészséges
munkahelyi környezetre vonatkozó követelmények változatlanok maradnak a dán vállalatok
esetében.
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. kezdeményezés: differenciált bírságok
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A munkahelyi környezetre vonatkozó szabályozás megsértése miatt kiszabható bírságokat
differenciálni kell. A nagyobb vállalatok nagyobb összegű bírsággal sújthatók, mint a kisebb
vállalkozások. A bírságok összege nem lesz alacsonyabb, mint a jelenleg kiszabható bírságok
összege.
•
Ez a kezdeményezés csak a konkrét munkafolyamat végrehajtásával kapcsolatos
(tulajdonképpeni) jogsértésekkel foglalkozik, például a szellőzés hiányával egy
hegesztőműhelyben, nem érinti azonban a vállalatok munkahelyi környezeti tevékenységeinek
kereteit és eljárásait, például a munkahelyi minőségellenőrzési rendszer hiányát vagy e
törekvések szervezettségének hiányát (procedurális jogsértések).
•
Az adott típusú jogsértések esetében kiszabható bírságok összege a vállalat méretétől függ
majd:
○
A 1–9 alkalmazottal rendelkező vállalkozások azonos összegű bírságra számíthatnak a
dán munkahelyi környezetre vonatkozó törvény megsértése esetén.
○
A 10–34 alkalmazottal rendelkező középvállalkozások e szabványos bírságnak a
másfélszeresére büntethetők (ez nem vonatkozik azonban a procedurális jogsértésekre).
○
A 35–99 alkalmazottal rendelkező nagyvállalkozások e szabványos bírságnak az 1,75szeresére büntethetők (ez nem vonatkozik azonban a procedurális jogsértésekre).
○
A 100–99 alkalmazottal rendelkező nagyvállalatok e szabványos bírságnak a kétszeresére
büntethetők (ez nem vonatkozik azonban a procedurális jogsértésekre).
•
A bírság összegét minden egyes esetben a bíróság határozza meg.
•
2012 végétől kezdődően a hivatal az összes határozatot, a munkahelyi környezettel foglalkozó
dán hatóság által kiszabott bírságokat, a rendőrségnek jelentett eseteket és felderítetlen
bűneseteket minden évben át fogja tekinteni a kis-, a közép- és a nagyvállalatok esetében
kiszabott bírságokkal együtt. Az eredményeket a felek meg fogják ismerni, így szükség esetén
dönthetnek a módosításokról.
•
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.
4. kezdeményezés: élénkebb párbeszéd a vállalatokkal
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság élénkebb párbeszédre törekszik a
vállalatokkal. E párbeszédet az ellenőrző látogatások során, illetve minden szükséges
alkalommal fenn kell tartani. Az ellenőrzések alkalmával a munkahelyi környezettel foglalkozó
dán hatóság arra fog törekedni, hogy a vállalatnak az egészségvédelmi és biztonsági
problémákkal kapcsolatos saját tapasztalatai alapján kezdeményezzen párbeszédet, hogy
ezáltal támogathassa a munkahelyi környezetre irányuló megelőző munkát, illetve segíthessen a
konkrét problémák megoldásában.
•
A párbeszéd ugyanakkor nem helyettesíti az ellenőrzést és a hiányosság megszüntetésére
kötelező határozatokat. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság továbbra is
hiányosság megszüntetésére kötelező határozatot fog kibocsátani, ha valamelyik vállalat
súlyosan megsérti a munkahelyi környezetre vonatkozó törvényt. Ebből a szempontból a
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követelmények nem változtak. A párbeszédre nem az ellenőrzések helyett van szükség, hanem
azért, hogy a vállalatokat motiváljuk a munkahelyi környezeti problémák saját erejükből történő
megelőzésére és megoldására.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság és a vállalatok közötti párbeszédet a digitális
önsegítő megoldások, a hatóság weboldalán található elektronikus tájékoztatóanyagok, illetve a
hatóság telefonos tanácsadó-szolgálatának iránymutatása (pl. a pszichoszociális
munkakörnyezet kapcsán) is élénkíteni fogják.
Szükség esetén, a munkahelyi környezethez kötődő beruházásokat megelőzően a munkahelyi
környezettel foglalkozó dán hatóság tájékoztatni fogja a vállalatokat a kötelező jogi érvénnyel
bíró felszólítás kibocsátásának lehetőségéről (például a beltéri azbesztanyagok eltávolítása
kapcsán – így az adott vállalat forrásokat tartalékolhat). A kötelező jogi érvénnyel bíró felszólítás
azt jelenti, hogy a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság nem írhat elő további
követelményeket, ha a munkahelyi környezetre irányuló beruházás a felszólításnak megfelelően
történt meg.
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. kezdeményezés: középpontban a pszichoszociális munkakörnyezet
•
A felek egyetértenek abban, hogy a pszichoszociális munkakörnyezet területe bővelkedik
kihívásokban. A nem megfelelő pszichoszociális munkakörnyezet következtében fellépő kiégés
fontos társadalmi probléma, melyben az egyének és a vállalatok is érintettek. A pszichoszociális
kiégés jelenségét meg kell előzni, mivel humán költségekkel jár. Ezenkívül pénzügyileg
kifizetődő lehet a vállalatok számára, ha megfelelő pszichoszociális munkakörnyezetet
alakítanak ki, mivel ez a termelékenység és a hatékonyság növekedéséhez, illetve a betegség
miatt munkától távol töltött idő csökkenéséhez vezet az alkalmazottak körében.
•
A felek egyetértenek abban, hogy a társadalmi partnereknek központi szerepük van abban, hogy
a vállalatok megtalálják az e probléma kezelésére szolgáló megfelelő módszereket.
•
A felek egyetértenek abban is, hogy a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóságnak és a
társadalmi partnereknek ki kell dolgozniuk a pszichoszociális munkakörnyezettel kapcsolatos
problémák azonosítására és megoldására szolgáló eljárásokat. Ezen erőfeszítések nyomán
összeállítható az eljárások és eszközök (beleértve a munkahelyi kockázatértékelést is) olyan
gyűjteménye, amelyet a vállalatok felhasználhatnak a pszichoszociális munkakörnyezeti
problémák feltárása és megszüntetése során. Ez a lista egyben új ötleteket adhat a munkahelyi
környezettel foglalkozó dán hatóságnak is, hogy a pszichoszociális munkakörnyezeti problémák
hatékonyabb megelőzése érdekében miként alakítsák ki a vállalatokkal történő együttműködés
ideális formáit e területeken.
•
Ez a munka 2012. január 1-jén kezdődik.
6. kezdeményezés: további segítség a kisebb vállalkozásoknak
A felek megállapodnak a következőkben:
•
Az 1–4 alkalmazottal rendelkező vállalkozások ellenőrzése során a munkahelyi környezettel
foglalkozó dán hatóság arra vonatkozó útmutatással látja el az adott vállalkozást, hogy az
hogyan felelhet meg a dán munkahelyi környezetre vonatkozó törvény előírásainak a vállalkozás
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kezdeményezései tekintetében. Az ilyen útmutatás
témája lehet például az, hogy hogyan lehet alkalmazni a munkahelyi kockázatértékelést, vagy
miért érdemes meghonosítani a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről tartott éves
előadásokat.
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Hasonlóképp, a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság útmutatással látja el a
kisvállalkozást, ha a hatóság az adott vállalkozásnál a munkahelyi biztonsággal és
egészségvédelemmel kapcsolatos problémákat tapasztal. Ilyenkor a hatóság ismerteti például a
hatósági irányelvekben szereplő konkrét példákat.
Hasonlóképp, a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság más érintett szereplőkhöz,
például az ágazati szervezetekhez és az ágazati munkakörnyezeti tanácsokhoz irányítja a
kisvállalkozásokat további tanácsadás céljából.
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. kezdeményezés kezdőcsomag az új vállalkozások számára
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság a munkahelyi környezetről szóló
„kezdőcsomagot” fog készíteni az alkalmazottakkal rendelkező, új alapítású vállalkozások
számára. Ez a csomag a munkahelyi környezetre vonatkozó törvényben lefektetett és az
alkalmazottakkal rendelkező vállalkozásokra vonatkozó követelményeket ismerteti majd. A
csomag ismerteti például a vállalkozásokkal a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére
vonatkozó követelményeket, valamint az ehhez igénybe vehető segítség forrásait. A
kezdőcsomag elkészítése során egyeztetni kell a Munkakörnyezeti Tanáccsal.
•
A vállalkozás azonnal megkapja a csomagot, amint a munkahelyi környezettel foglalkozó dán
hatóság tudomására jut, hogy a kérdéses vállalkozás alkalmazottakat foglalkoztat.
•
Dán, litván, lengyel, angol és német nyelvű tájékoztatóanyagok állnak a külföldi vállalkozások és
vállalatok rendelkezésére, amelyek az ellenőrzésekről és a következő területeken tapasztalható
munkahelyi környezeti problémákról nyújtanak felvilágosítást: erdőgazdálkodás, mezőgazdaság,
kertészet, építőipar (például az állványokon végzett munka során alkalmazandó egyéni
védőfelszerelések és biztonsági intézkedések). A külföldi vállalkozások a munkahelyi
környezetre vonatkozó dán szabályozásról és a Dániában folytatott üzleti tevékenységgel
kapcsolatos egyéb kérdésekről további információkat a www.posting.clk és a
www.workindenmark.dk webhelyen találnak.
•
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.
8. kezdeményezés: egyszerűsített egészségvédelmi és biztonsági tanácsadási eljárások
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A jelenlegi egészségvédelmi és biztonsági tanácsadási eljárásokat egyszerűsíteni fogják. Ez azt
jelenti, hogy a vállalatok csak akkor kapnak kézhez figyelemfelhívó dokumentumot, ha;
○
a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság összetett, nehezen megoldható
munkahelyi környezeti problémákat tapasztal.
○
a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság súlyos, nehezen megoldható munkahelyi
környezeti problémákat tapasztal.
○
a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság úgy ítéli meg, hogy valamelyik vállalat a
pszichoszociális munkakörnyezethez kapcsolódó olyan problémákkal küzd, amelyeket ki
kell vizsgálni.
○
a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság már 5 vagy több határozatot bocsátott ki
a munkahelyi környezetre vonatkozó szabályozás megsértése miatt (ezek az ún.
hiányosság megszüntetésére kötelező, többszörös határozatok)
Más szavakkal: figyelemfelhívó dokumentum kibocsátására csak akkor kerül sor, amikor a
munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság úgy ítéli meg, hogy a vállalatoknak működési
engedéllyel rendelkező egészségvédelmi és biztonsági tanácsadóhoz kell fordulniuk. Az azonos
típusú határozatok egynek számítanak a hiányosság megszüntetésére kötelező határozat
kibocsátása szempontjából. A vállalatok ebben az esetben tájékoztató levelet kapnak arról, hogy
működési engedéllyel rendelkező egészségvédelmi és biztonsági tanácsadóhoz kell fordulniuk.
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A többszörös határozatok nyomán korábban kibocsátott figyelemfelhívó dokumentumokat
hatályon kívül helyezi a hatóság. Ezenkívül a súlyos problémák miatt kibocsátott figyelemfelhívó
dokumentumokat is visszavonja a hatóság, ha a problémák könnyen megszüntethetők. Az effajta
figyelemfelhívó dokumentumok sok esetben nem vezettek a munkahelyi környezet tényleges
fejlesztéséhez, mivel az adott vállalkozás már a maga erejéből megoldotta a problémát, mielőtt a
tanácsadásra egyáltalán sor került volna. Így a figyelemfelhívó dokumentumok nem érték el a
kíván megelőző hatást.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság tárgyalni fog a társadalmi partnerekkel annak
eldöntéséről, hogy lehetséges-e egyszerűsíteni és kevésbé bürokratikussá tenni a fent említett
figyelemfelhívó dokumentumokat, és helyettük bevezetni a határozatok új fajtáit azokon a
területeken, amelyeken valóban szükség van a tanácsadói szolgáltatásokra. Ezek az
egyeztetések 2011 közepére lezárulnak, az eredményeket pedig a felek meg fogják ismerni.
A tanácsadási eljárások egyszerűsítése nem jelenti azt, hogy a munkahelyi környezetre
vonatkozó szabályozás bármiféle megsértése ezentúl nem vezet határozatok kibocsátásához.
Súlyos munkahelyi környezeti problémák esetében például a munkahelyi környezettel foglalkozó
dán hatóság továbbra is ki fog bocsátani hiányosság megszüntetésére kötelező határozatot,
eltiltó határozatot stb. Ugyanakkor a figyelemfelhívó határozatok kibocsátására az általános
határozatok mellett a korábbinál kisebb számban kerül majd sor.
Az engedéllyel rendelkező egészségvédelmi és biztonsági tanácsadóknak szigorúbb
követelményeknek kell majd megfelelniük. A jövőben a tanácsadóknak több munkatapasztalatra
lesz szükségük a vállalati szintű munkahelyi környezeti tevékenységek területén. Az a cél, hogy
a minden vállalat számára egyedi, megvalósítható megoldásokat kínáló egészségvédelmi és
biztonsági tanácsadási eljárások színvonala emelkedjen. Így biztosítható, hogy a szükséges
tanácsadói szolgáltatások mindig megfelelő színvonalúak legyenek.
A kezdeményezés 2012. június 3-a előtt lép hatályba.

9. kezdeményezés: a hangulatjelek rendszerének módosítása
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A hangulatjelek rendszere annyiban módosul, hogy a zöld színű, mosolygó arcot ábrázoló
szimbólum érvényességi ideje korlátozott lesz. Öt évvel azután, hogy a munkahelyi környezettel
foglalkozó dán hatóság ellenőrizte az adott vállalat munkahelyi környezetét alkotó főbb
tényezőket, a zöld színű figura érvényét veszti.
•
A lejárt vagy hamarosan lejáró érvényességű zöld szimbólummal rendelkező vállalatok újabb
ellenőrzést kérhetnek: ehhez kapcsolatba kell lépniük a munkahelyi környezettel foglalkozó dán
hatósággal.
•
Az ilyen figurával nem rendelkező vállalatok ugyanígy kérhetik ellenőrzésüket.
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság az ellenőrzések során felhasznált
erőforrásokkal együtt számon fogja tartani, hogy hány vállalat kérte ellenőrzését. A kérelmezett
ellenőrzések száma szerepet játszik majd a hangulatjelek rendszerének értékelése során. Erre
legkésőbb 2013-ban sor fog kerülni.
•
A sárga és vörös színű szimbólumokat a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság
azonnal eltávolítja weboldaláról, amint a kérdéses vállalkozás eleget tett a határozatokban
foglaltaknak. A sárga hangulatjelek azonban legalább hat hónapig szerepelni fognak a hatóság
weboldalán. A vállalatok zöld mosolygós szimbólumot kapnak, ha a munkahelyi környezettel
foglalkozó dán hatóság a vállalat munkahelyi környezetét alkotó főbb tényezőket öt éven belül
ellenőrizte.
•
A felek megállapodnak abban, hogy a hangulatjelek rendszerének értékelését legkésőbb 2013-ig
el kell végezni.
•
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.
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10. kezdeményezés: az egészségvédelem és biztonság vállalati szintű szerveződéséből származó
tapasztalatok elemzése
A felek megállapodnak a következőkben:
•
2010 tavaszán a dán parlament a vállalatok egészségvédelmi és biztonsági tevékenysége
kapcsán az együttműködésre vonatkozó új szabályozást fogadott el. Az új szabályozás célja a
vállalatok egészségvédelmi és biztonsági tevékenységének megerősítése. A felek nagyon
fontosnak tartják, hogy az új szabályozás elérje a kívánt hatást.
•
Legalább évente egyszer ki kell kérni a Munkakörnyezeti Tanács véleményét arról, hogy ez a
szabályozás eléri-e a kívánt hatást, illetve szükség van-e esetleges módosításokra.
•
Sor fog kerülni a vállalatok munkahelyi környezettel kapcsolatos megelőző jellegű
tevékenységeire vonatkozó független kutatásra, amely magában foglalja például annak
vizsgálatát, hogy az egyes vállalatok miként alakítják ki az egészségvédelemmel és biztonsággal
kapcsolatos együttműködést. Ez a kutatás meg fogja mutatni, hogy a szabályozás elérte-e a
célját: az elemzésből kiderül, hogy az egészségvédelem és biztonság a stratégiai irányítás és a
napi tevékenységek integráns része-e, és hogy az egészségvédelemmel és biztonsággal
foglalkozó csoportok igénybe veszik-e a továbbképzési lehetőségeket.
•
A Munkakörnyezeti Tanács véleményezni fogja azt is, hogy mely területek bevonására lehet
szükség az egészségvédelem és biztonság vállalati szintű szerveződéséből származó
tapasztalatok elemzése során. A Tanácsnak arra is lehetősége lesz, hogy véleményezze az
elemzés eredményeit, mielőtt azokat a felek megismernék, és eldöntenék, hogy szükség van-e a
szabályozás módosítására vagy egyéb intézkedésre.
•
Az elemzésre 2013 előtt sor fog kerülni.
11. kezdeményezés: az egészségvédelemről szóló párbeszéd
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A jövőben a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság a vállalatok ellenőrzése során fel
fogja ajánlani az egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadást és párbeszédet. Erre a speciális
ellenőrzések során vagy a kockázatalapú ellenőrzések kapcsán kerül sor. Általában a vezetőség
és az alkalmazottak egy-egy képviselője lesz jelen az ellenőrzés során (az utóbbi lehet például
az egészségvédelmi és biztonsági képviselő).
•
A párbeszéd és a tanácsadás a következő témakörre fókuszál: a vállalatok miként teremthetik
meg önmaguktól azt a lehető legideálisabb környezetet, amelyben az alkalmazottak az
egészségük megőrzését elősegítő döntéseket hozhatnak, illetve hogy e döntések
népszerűsítése hogyan kapcsolódik a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdéseihez
(például a váz- és izomrendszeri megbetegedések esetében).
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság a vállalatok igényeihez igazítja az
egészségvédelemről folytatott párbeszédet, miközben hangsúlyozza, hogy a vállalatok saját
belátásuk szerint dönthetnek arról, hogy tesznek-e lépéseket ezen a területen.
•
A kezdeményezés 2012. január 1-jén lép hatályba.
12. kezdeményezés: középpontban a fiatal és az új alkalmazottak
A felek megállapodnak a következőkben:
•
Az új alkalmazottakkal kapcsolatos munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre
irányuló erőfeszítések részeként a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság kiemelt
figyelmet fog fordítani azokra a kötelezettségekre, amelyek alapján a munkáltatónak kortól
függetlenül kötelessége oktatásban és képzésben részesíteni az új alkalmazottakat. A
munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság azt is ellenőrizni fogja, hogy a munkáltatók
meggyőződnek-e arról, hogy az új alkalmazottak betartják a biztonsági előírásokat a
munkavégzés során. A kezdeményezéshez hozzátartozik a munkahelyi környezettel foglalkozó
dán hatóság és a vállalatok közötti párbeszéd, amely a jó gyakorlati példákon alapul. A
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munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság határozatok segítségével továbbra is fel fog
lépni azon vállalatokkal és vállalkozásokkal szemben, amelyek nem tartják be az előírásokat.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság olyan kommunikációs kezdeményezések
beindítását is tervezi a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témakörében, amelyek a
fiatalokat szólítják meg. E kezdeményezéseket a fiatal korosztály ízlésének megfelelő formában
és médiumban kell végigvinni a munkahelyi környezettel foglalkozó nemzeti kutatóközpont
tapasztalatai alapján.
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság és a Munkakörnyezeti Tanács is indított a
fiatal és gyermekkorú munkavállalók munkahelyi környezetének fejlesztését célzó
kezdeményezéseket. A Munkakörnyezeti Tanács például partnerségi viszonyt alakított ki a Dán
Oktatási Minisztériummal, hogy az iskolai tevékenységeken keresztül ismertessék meg a
fiatalokat és a gyermekeket a munkahelyi egészségvédelem és biztonság fogalmával. A
társadalmi partnerekkel együtt a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság továbbra is
kiemelt területként fogja kezelni a szünidőben vagy részmunkaidőben munkát vállaló fiatalok és
gyermekek egészségvédelmét és biztonságát. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán
hatóság továbbá össze fogja hangolni tevékenységét a Munkakörnyezeti Tanáccsal, hogy a
kölcsönös információcsere révén még jobb eredményeket érhessenek el.
Ezenkívül a munkahelyi balesetek számának visszaszorítása érdekében a munkahelyi
környezettel foglalkozó dán hatóság együtt fog működni a Munkakörnyezeti Tanáccsal az új
alkalmazottakat érintő tevékenységek kapcsán is.
A kezdeményezés 2011. április 1-je előtt lép hatályba.

13. kezdeményezés: középpontban a külföldi vállalatok
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság fokozni fogja külföldi vállalatok ellenőrzését,
főleg az építőipar területén.
•
A külföldi vállalatok fokozott ellenőrzése azt is jelenti, hogy a munkahelyi környezettel foglalkozó
dán hatóság a szakmai szervezetek és állampolgárok által benyújtott kérelmek alapján előre be
nem jelentett ellenőrzéseket fog végrehajtani azokban az iparágakban, ahol sok külföldi
vállalkozás üzemel (például az állami és a magánépítkezéseken).
•
A felek 2012 vége előtt meg fognak állapodni a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság
e célzott tevékenységének beindításáról és hatásairól.
•
A kezdeményezés 2011. április 1-je előtt lép hatályba.
14. kezdeményezés: hatékonyabb tanácsadás és tájékoztatás a munkahelyi környezet kapcsán
A felek megállapodnak a következőkben:
•
Független kutatásra kerül sor annak megállapítására, hogy a munkahelyi környezet kérdéseiben
érdekelt különféle szereplők hogyan hangolhatják össze hatékonyabban a vállalatoknak nyújtott
tanácsadói és tájékoztatási tevékenységeiket. Tisztázni kell például, hogy ezek a szereplők
hogyan hangolhatnák össze jobban a munkahelyi környezettel foglalkozó kampányaikat.
Ezenkívül a kutatás azt is meg fogja mutatni, hogy meg lehet-e jobban szervezni a célzott
tanácsadást és tájékoztatást.
•
A kutatás megkezdése előtt a Munkakörnyezeti Tanács csatlakozni fog a kezdeményezéshez,
majd a Tanács véleményét a kutatás eredményeinek ismeretében ismét ki fogják kérni.
•
A kutatás eredményét a megállapodást aláíró feleknek be fogják mutatni. A Munkakörnyezeti
Tanács álláspontja mérvadónak számít annak eldöntése során, hogy mely kezdeményezéseket
kell végrehajtani a hatékonyabb együttműködés érdekében.
•
A kutatásra 2012-ben fog sor kerülni.
15. kezdeményezés: a vállalati tanácsadás és ellenőrzés koordinálása különféle hivatalok által
A felek megállapodnak a következőkben:
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Tisztázni kell, hogy a vállalatok egyszerűbbnek és hatékonyabbnak találnák-e, ha a hatóságok
koordinálnák a tanácsadási és ellenőrzési eljárásokat.
A kutatás kezdetének időpontja a végrehajtó bizottság javaslataitól és esetleges egyéb
kezdeményezéseitől függ. A végrehajtó bizottság a gazdasági minisztérium bizottsága, amely
jelenleg a különféle bizottságok tevékenységének összehangolására vonatkozó javaslatok és
alapelvek kidolgozását végzi.
A kezdeményezés beindítása nem csorbíthatja a munkahelyi környezettel foglalkozó dán
hatóság ellenőrzési hatókörét.

16. kezdeményezés: Dán Nanobiztonsági Központ
A felek megállapodnak a következőkben:
•
Jelenleg intenzív fejlesztések zajlanak Dániában a nanotechnológia és a nanotechnológiai
termékek területén. Ugyanakkor még mindig keveset tudunk e termékek gyártásának,
felhasználásának és ártalmatlanításának lehetséges egészségügyi következményeiről a dán
fogyasztók és munkavállalók szempontjából. Ezért a Dán Munkahelyi Környezeti Kutatási Alap
létrehozza a Dán Nanobiztonsági Központot.
•
Dán Munkahelyi Környezeti Kutatási Alap új programot indít a nanotechnológia egészségügyi és
biztonsági vonatkozásainak felmérésére. Ebből a célból három éven keresztül évi 10 millió dán
koronát különítenek el az új Dán Nanobiztonsági Központ számára.
•
A kezdeményezés 2012-ben lép hatályba.
17. kezdeményezés: a Dán Munkahelyi Környezeti Kutatási Alap forrásainak csoportosítása
A felek megállapodnak a következőkben:
•
Az Dán Munkahelyi Környezeti Kutatási Alap új, 2011-es stratégiája előírja, hogy az Alap
forrásait a munkahelyi környezet három fő fókuszterületéhez közvetlenül kapcsolódó projektek
köré kell csoportosítani. Eközben lehetővé kell tenni a további kutatásokat az olyan
kulcsterületeken is, mint a zárthelyi környezet, a kémiai anyagok alkalmazása és a zajvédelem.
•
Ezenkívül a stratégiának tartalmaznia kell az Alap teljesítményértékelésével kapcsolatos
eredményeket is. Az értékelés 2011 tavaszán fejeződik be.
•
A kezdeményezés 2012-ben lép hatályba.
18. kezdeményezés: a munkahelyi környezettel kapcsolatos fejlesztések mérése
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság, a munkahelyi környezettel foglalkozó nemzeti
kutatóközpont és a Nemzeti Munkabaleseti Tanács a munkahelyi környezettel kapcsolatos
fejlesztések mérésére jelenleg használt programot át fogja alakítani. A számottevő munkahelyi
környezeti tényezőkre vonatkozó adatokat össze fogják gyűjteni, hogy lehetővé tegyék a
fókuszterületek fejlődésének rendszeres ellenőrzését. A nem fókuszterületnek minősülő területek
ellenőrzésére is lehetőség lesz.
•
A kezdeményezés 2011. április 1-je előtt lép hatályba.
19. kezdeményezés: az egyes tevékenységek hatásvizsgálata
A felek megállapodnak a következőkben:
•
A munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóságnak és a munkahelyi környezet kérdéseiben
érdekelt minden olyan egyéb szereplőnek, amely állami forrásokból részesül, dokumentálnia kell
alaptevékenységeinek hatásait. Ezáltal biztosítható, hogy e tevékenységek hozzájáruljanak a
munkahelyi környezettel kapcsolatos célkitűzésekhez. A munkahelyi környezettel foglalkozó dán
hatóság tevékenységei közé tartozik például az egyedi ellenőrzések végrehajtása, a balesetek
kivizsgálása, a vállalatokkal folytatott párbeszéd, illetve a zaklatások bejelentésére szolgáló
telefonszolgálat működtetése.
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•

•
•

A Munkakörnyezeti Tanácsot tájékoztatni kell a munkahelyi környezettel foglalkozó dán hatóság
hatásméréssel kapcsolatos munkamódszereiről. Ezzel párhuzamosan a Munkakörnyezeti
Tanács közre fog működni az ágazati munkakörnyezeti tanácsok tevékenységeinek
hatásmérésében.
A konkrét tevékenységek átalakításával, módosításával és fejlesztésével kapcsolatos bármiféle
igénynek az elért eredményeken kell alapulnia.
A kezdeményezés 2011. április 1-je előtt lép hatályba.
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2.11 sz. melléklet
ÍRORSZÁG
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság Stratégiai nyilatkozat
2013-2015
Célunk:
Közreműködés egy olyan országos rendszer kialakításában, ahol a munkavállalók egészség és
biztonságvédelme, jólléte, valamint a vegyszerek biztonságos kezelése meghatározó szerepet kap a
sikeres vállalkozásokban.
Előszó
Az előszót írta a foglalkoztatási, vállalkozásügyi és innovációs miniszter.
A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóságnak különösen fontos szerepe van abban, hogy
biztosítsa a dolgozók számára a biztonságos munkavégzést, hogy hazatérhessenek családjukhoz a
munkanap végén.
Minden halálos kimenetelű munkahelyi baleset vagy súlyos sérülés óriási tragédia egy család
számára, de minden halálos kimenetelű munkahelyi baleset és súlyos sérülés megelőzhető. A
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság munkatársai pontosan ezért dolgoznak.
Ennek érdekében fontos, hogy a szabályozásokat a megfelelő területeken alkalmazzák – csökkentve
ezáltal a tragikus munkahelyi halálesetek és súlyos sérülések számát – valamint a vállalkozásokra
nehezedő szükségtelen terheket elkerüljék.
Általános vélemény, hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozások jelentős és
szükségtelen költségeket, illetve bürokratikus terheket jelentenek a vállalkozásoknak. Továbbra is
keményen kell dolgoznunk azért, hogy biztosítsuk, minden szabályozás a megfelelő területet érinti és
kockázatalapú. Hiszem, hogy e stratégia folytatása hozzájárul ahhoz, hogy másképpen értékeljék a
hatóság munkáját, a kormány azon irányú elkötelezettségének részeként, hogy csökkentsék a
vállalkozásokra nehezedő szabályozási és adminisztrációs terheket.
Szintén fontos rámutatni, hogy az egészség és biztonság területén bevált gyakorlatok üzleti
szempontból hasznosak, segítik a versenyképességet, fejlesztik a munkakapcsolatokat a dolgozókkal,
ezért meghatározó jelentőségűek a sikeres vállalkozások számára. Számos írországi vállalkozás,
hazai és multinacionális egyaránt, kiemelt szerepet szán vállalati stratégiájában a legjobban bevált
gyakorlatoknak az egészség és biztonság területén.
A hatóság elkötelezett annak érdekében, hogy biztosítsa a szükséges támogatást minden vállalkozás
számára, az évi 50 milliárd euró éves áruexport forgalmú gyógyszeripari vállalatoktól kezdve a
gazdaságunk gerincét jelentő kisvállalkozásokig, hogy egyszerűen és költséghatékonyan
bevezethessék a már bevált gyakorlatokat az egészség és biztonság területén. A hatóság
ugyanennyire elkötelezett abban is, hogy támogassa a dolgozók azon törekvését is, hogy a szabályok
betartásával munkahelyeiken biztonságos és egészséges környezetet alakítsanak ki.
Természetes elvárás, hogy munka után mindenki épen és egészségesen térjen haza. Azért, hogy ez
megvalósuljon, mindenkihez el kell juttatni ezt az üzenetet, miszerint a megfelelő munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítás, valamint a vegyszerek biztonságos kezelésének fontossága
mindenki számára egyértelmű.
Támogatom a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság új stratégiájában saját maga által
meghatározott céljait. Végrehajtása nagy kihívást jelent olyan időszakban, amikor kevés erőforrás áll
rendelkezésre, ezért a hatóságnak is rugalmasan kell alkalmazkodnia a megváltozott
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körülményekhez, ugyanakkor bízom benne, hogy meg tud felelni a kihívásoknak az ország minden
dolgozójának érdekében.
Richar Bruton TD
foglalkoztatási, vállalkozásügyi és innovációs miniszter
Bevezetés
Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk a hatóság stratégiai tervét a 2013-2015-ös időszakra
vonatkozóan. Ez a hatóság harmadik stratégiája, amelyet a 2005-ös munkahelyi egészségvédelmi
törvény szerint készített.
A hatóság célja, hogy minden írországi dolgozó biztonságban végezhesse munkáját, és
hazatérhessen családjához, valamint védelmet biztosítson a vegyszerek káros hatásai ellen.
Tevékenységünk során több mint 200 törvény, határozat és megállapodás született, így elmondható,
hogy a hatóságnak jelentős hatása van az ír köz- és üzleti életre, számos vonatkozásban.
Célunk, hogy stratégiánkon és éves munkaprogramjainkon keresztül elérjük a munkával kapcsolatos
halálesetek, sérülések és egészségkárosodások számának folyamatos csökkenését, valamint a
biztonság növelését a vegyi anyagok felhasználása során.
A hatóság munkája során együtt dolgozik majd a munkaadókkal, munkavállalókkal,
képviselőtestületekkel és egyéb szervezetekkel, hogy eljuttassuk hozzájuk főbb üzeneteinket és
megismertessük velük tevékenységeinket. Működésünkkel támogatni kívánjuk a gazdasági és üzleti
sikereket. Folytatjuk széleskörű munkánkat, hogy EU szinten is képviseljük az ír érdekeket, és
hozzájáruljunk a gyakorlatban is megfelelően alkalmazható szabályozás kialakításához.
Elköteleztük magunkat amellett, hogy eredményes szervezetként működjünk, amely valódi értéket
nyújt az ír adófizetők pénzéért. Stratégiánk végrehajtásakor a hatóság személyi és anyagi erőforrásait
lecsökkentjük, valamint a közpénzek felhasználásának mértékét is.
Stratégiánkat a bizottság felső vezetői alakították ki az igazgatóság irányítása mellett, a hatóság
munkatársaival egyeztetve. A nyilvános konzultáció során nagyon pozitív visszajelzéseket kapott
programunk, illetve értékes javaslatokkal gazdagodtunk prioritásainkat és célkitűzéseinket illetően. A
hozzájárulásokat nagyra értékeljük, segítségükkel javítani tudtunk stratégiánkon.
Ez a dokumentum meghatározza a megbízásunkat, küldetésünket, elképzelésünket, stratégiai
eredményeinket és prioritásainkat 2015 végéig. Ezen időszak alatt a hatóság minden területen
stratégiánk szerint fog működni, pozitív eredményekre számítunk.
Michael Horgan, elnök
Martin O’Halloran, vezérigazgató
A hatóság bemutatása és tevékenységi köre
A hatóság 1989-ben jött létre a munkahelyi egészségvédelmi törvény elfogadását követően, és a
foglalkoztatási, vállalkozásügyi és innovációs miniszternek tartozik beszámolással.
A hatóság számos fontos feladatot lát el. Ezek a következők:
 Törvény által kijelölt országos testület, amelynek feladata a mintegy 1,8 millió munkavállaló
(alkalmazott és egyéni vállalkozó), valamint a munkavégzés során érintettek munkával
kapcsolatos sérülések és egészségkárosodás elleni védelmének biztosítása. Ez a
munkahelyi egészségvédelem és biztonsági törvény betartatásával, baleset-megelőzési
oktatással, valamint valamennyi szektorra vonatkozó információs és tanácsadó
tevékenységgel valósul meg, beleértve a kiskereskedelmi, egészségügyi, gyártási, halászati,
szórakoztatóipari, bányászati, építőipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari szolgáltatásokat.
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A Nemzeti Illetékes Hatóságok irányítása számos vegyi anyagokról szóló rendelettel
kapcsolatban, beleértve a REACH (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló) rendeletet és a Seveso II irányelvet. Felelősségünk
ezen a területen az egészség (közösségi, fogyasztói és dolgozói) és a környezet védelme, a
versenyképesség és innováció segítése, valamint a vegyi anyagok szabad mozgásának
biztosítása az EU piacain.
A piacfelügyelet meghatározó intézménye, amely biztosítja a munkahelyeken használt termékek és
fogyasztói alkalmazások biztonságát. Feladatunk a 4 és fél millió állampolgár védelme a nem
biztonságos termékektől és árucikkektől, valamint az Írországban előállított termékek nemzetközi
forgalmazásának biztosítása

Törvényi szabályozás

Szerep

Védett csoport

Munkahelyi
egészségvédelem és
biztonság
Munkahelyi
egészségvédelmi
törvény, 2005
Dolgozók
munkával
kapcsolatos sérülések
és egészségkárosodás
elleni védelme

1,8 millió munkavállaló
és a munkavégzés
során érintettek

Vegyi anyagok

Piacfelügyelet

Vegyi
anyagokra
vonatkozó
törvény,
2008 és 2010
Az egészség és a
környezet védelme

Vonatkozó
EU-s
termékbiztonsági
előírások
A dolgozók és a
közösség védelme a
nem
biztonságos
termékektől
és
árucikkektől

A
versenyképesség
és
innováció
segítése
a vegyi anyagok
szabad
mozgásának
biztosítása a belső
piacokon
4
és
fél
millió
állampolgár
és
a
környezet

4
és
fél
állampolgár

millió

A hatóságnak igen széles hatásköre van, amelyet a több mint 200 törvényben, rendeletben, és
nemzetközi egyezményben határoztak meg. A fentiekben vázolt feladatok mellett a következő
területekért is felelős: veszélyes áruk közúti szállítása, súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése,
vegyi fegyverek, tengeri létesítmények és piacfelügyelet, egyéni védőeszközök, gépek, hordozható
nyomástartó berendezések, felvonók, gázkészülékek, REACH rendszer szerinti osztályozás,
címkézés és csomagolás, valamint tisztítószerek tekintetében. Feladataink fő elemeit a
következőkben foglaljuk össze.
A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság feladatai




A dolgozók valamint a munkavégzés során érintettek munkahelyi biztonságának,
egészségének és jóllétének szabályozása.
A dolgozók valamint a munkavégzés során érintettek munkahelyi biztonságának,
egészségének és jóllétének fejlesztése.
Vegyi anyagok biztonságos gyártásának, használatának, forgalomba hozatalának és
szállításának szabályozása és elősegítése, valamint az innováció és versenyképesség
ösztönzése.
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Piacfelügyeleti szerep vállalása a vonatkozó európai egységes piaci jogszabályokkal
kapcsolatban.

A 2010-2012-es stratégia áttekintése
A hatóság 2010-2012-es stratégiai nyilatkozatát a már elért eredményekre alapozták, annak
érdekében, hogy mindenkinek jobb életminőséget biztosítsanak az ír munkahelyeken. Meghatározta a
további fejlesztések irányát a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint a vegyi anyagok
biztonságos és fenntartható kezelésének területein egyaránt. A stratégiában hat célt fogalmaztak
meg:
1.

Lehetővé tenni a munkaadók, munkavállalók és egyéb felelős személyek számára
a biztonsági, egészségi és jólléti veszélyek csökkentését.

2.

Motiválni és ösztönözni a biztonságos és egészséges munkahelyek kialakítására
irányuló elkötelezettséget, a sikeres vállalkozások érdekében.

3.

A foglalkoztatási, vállalkozásügyi és innovációs miniszter támogatása a megfelelő
szabályozás és politika bevezetésében és kialakításában.

4.

A munkahelyi biztonságra, egészségre és jóllétre vonatkozó rendelkezések be
nem tartóinak felelősségre vonása.

5.

A vegyi anyagok biztonságos és fenntartható kezelésének segítése.

6.

Biztosítani a hatóság eredményes célmegvalósítását, valamint valódi teljesítmény
nyújtását a felhasznált pénzösszegek fejében.

A stratégia során elérni kívánt végső eredmények változatlanok, a munkával kapcsolatos halálesetek,
sérülések és egészségkárosodások számának csökkentése, valamint a vegyi anyagok biztonságos és
fenntartható használatának növelése. A 2010-től 2012-ig terjedő időszakban bekövetkezett sérülések
és egészségkárosodások statisztikájához szükséges adatok csak 2014-ben lesznek elérhetőek,
ugyanakkor néhány adatot közzéteszünk időszaki értékelés céljából.
Az első ábrán látható, hogy a bejelentett halálos sérülések száma összességében véve csökkent
2003 óta. A halálozási ráta mintegy felére csökkent a hatóság 1989-es felállítása óta. Ez jelentős
fejlődésnek tekinthető, amelynek köszönhetően több száz halálesetet előztünk meg. A halálesetek
nagy száma a 2010-2011-es időszakban (főként a mezőgazdaságban bekövetkezett halálos
balesetek igen magas száma miatt) romló statisztikákat eredményezett, ugyanakkor új stratégiánkkal
továbbra is igyekszünk visszafordítani ezt a folyamatot.
A Központi Statisztikai Hivatal, sérülésekkel és egészségkárosodással kapcsolatos legfrissebb
elérhető adatai a 2. és 3. ábrán láthatóak. Összességében véve a sérülések és egészségkárosodások
száma egyaránt csökkenő tendenciát mutat. A 2009-es időszak vonatkozó adatai megbízhatatlanok a
módszertani változások miatt, ugyanakkor a 2010-es időszak adatai illeszkednek a korábbi időszakok
tendenciáihoz, enyhe növekedést mutatva. Az adott időszakra vonatkozó további vizsgálatok
elvégzésére a Központi Statisztikai Hivatal 2012-es adatainak nyilvánosságra hozatalát követően lesz
lehetőség.
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1. ábra: Dolgozói halálesetek száma 2003-2011 (forrás: Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Hatóság adatbázisa)

Éves arány

3 éves átlag

2. ábra: 4 napon túl gyógyuló sérülések száma 2003-2010 (forrás: Központi Statisztikai Hivatal)

4 napon túl gyógyuló sérülések száma 3 éves átlag
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3. ábra: 4 napon túl gyógyuló egészségkárosodások száma 2003-2010 (forrás: Központi
Statisztikai Hivatal)

4 napon túl gyógyuló egészségkárosodások száma

3 éves átlag

A 2010-2012-es időszakra vonatkozó stratégiánk megvalósítása során igyekeztünk növelni a
munkahelyi biztonság és egészségvédelemre, valamint a vegyi anyagok biztonságos használatára
irányuló figyelmet, ismereteket és elkötelezettséget. Munkánk során számos sikeres programot és
intézkedést hajtottunk végre, amelyek segítségével közelebb jutottunk céljaink megvalósításához.
Eredményeinket részletesen tartalmazzák a 2010-es és 2011-es éves beszámolóink. Néhány példa:









A vállalkozások megfelelési költségei csökkentek a vállalkozásokat segítő, egyszerű,
felhasználóbarát eszközök kifejlesztésével, különösen a kisvállalkozások esetében, hogy
eleget tudjanak tenni törvényi kötelezettségeiknek. Több mint 2000 látogató jelent meg a
hatóság által valaha rendezett legnagyobb kiállításon, melynek célja a vállalkozások segítése
volt, hogy egyszerűen és költséghatékonyan hajtsák végre a megfelelési eljárásokat.
Eredményesen léptünk a fel az előírások betartatása érdekében, valamint sikeres
együttműködést hoztunk létre számos állami testülettel.
Nagyhatású hirdetéskampányok, illetve a földművelőket képviselő szervezetekkel való közös
munka során sikeresen felhívtuk a figyelmet a mezőgazdasági ágazat veszélyeire.
Fokozott munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tudatosságot alakítottunk ki a
munkaadók és munkavállalók között. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség által készített felmérés eredményei szerint az ír dolgozók körében tapasztalható
az egyik legmagasabb szintű biztonsági tudatosság az EU-ban.
Számos munkahelyi és vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetet sikerült megelőzni a mintegy
36.000 ellenőrzés során. Munkánk során új területekre is eljutottunk, mint például
hulladékgazdálkodás, megújuló energia, és befejezetlen lakótelepek.
Támogattuk a főbb vegyipari ágazatokat, - például gyógyszerkémia, technológiai és orvosi
eszközök fejlesztése - információkkal és tanácsadással.
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Számos bizottságban és munkacsoportban való részvételünkkel jelentősen hozzájárultunk
EU-s szinten a vegyi anyagokkal, valamint egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó
uniós törvényi szabályozás és politika kialakításához.
Támogattuk a miniszter urat a törvényi szabályozás és politika kialakításában és
áttekintésében, különösen a törvényi szabályozás egyszerűsítésével, az idejétmúlt
rendelkezések visszavonásával és a jelenlegiek megerősítésével.
Működésünkben jelentős reformintézkedéseket vezettünk be.

2010-2012-es stratégiánk megvalósítása során értékes tapasztalatokra tettünk szert, amelyeket
felhasználtunk új stratégiánk kialakítása során, meghatározva végrehajtásuk módját.
Megbízatásunk fontos, ezért gondoskodnunk kell főbb feladataink végrehajtásáról, a csökkenő
források ellenére. Feladataink pontos megértése mellett meg kell határoznunk, mely eredmények
élvezzenek prioritást a következő 3 év során.
A hatóság munkatársai nagyban elkötelezettek, hogy új és használhatóbb módokon tegyük igénybe
vehetővé szolgáltatásainkat gyorsan változó környezetünkben. Eredményes ügynökségként kívánunk
működni, amely hatékonyan teljesíti feladatait, ugyanakkor valódi értéket nyújt az ír adófizetők
pénzéért.
Fontos, hogy eredményes működésünket több módon tudjuk értékelni. Valamennyi
tevékenységünket értékelnünk kell, hogy elegendő információ birtokában tudjunk döntéseket hozni
jövőbeli politikánk és programjaink kialakításakor, ezáltal bizonyítva munkánk pozitív hatásait mind az
egyének, mind a társadalom tekintetében. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a
vegyi anyagok biztonságos használatának fejlődéséhez kulturális változásokra van szükség, amely
sok időt igényel. Három éves stratégiánk hosszú távú küldetésünk része, amelyet figyelembe kell
vennünk tevékenységünk értékelésekor.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a vegyi anyagok szabályozásával
lehetőségünk nyílik Írország versenyképességének növelésére, valamint hozzájárulhatunk a nemzeti
helyreállító folyamatokhoz.
Stratégiai összefüggések
Stratégiánkat a bizottság felső vezetői alakították ki az igazgatóság (egy háromoldalú testület,
amelybe a munkaadók és munkavállalók, valamint egyéb szervezetek képviselőit jelölik) irányítása
mellett, a hatóság munkatársaival egyeztetve.
Az ebben a részben felsorolt témák közvetlenül külső környezetünk elemzésével kerültek
meghatározásra, amelyeket felhasználtunk stratégiánk kialakításakor.
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem Írországban
Írországban évente továbbra is sok ember szenved munkával kapcsolatos sérülést vagy
egészségkárosodást, a csökkenő tendencia ellenére, a hatóság felállítása óta. A munkahelyi
halálozási ráta szerint a 2000-es évek elején 100.000 dolgozóra 3 haláleset jutott, ez a szám az utóbbi
években 2-re csökkent.
A nem halálos kimenetelű sérülések szintén komoly következményekkel járnak számos dolgozó
számára – a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a munkahelyi sérülések száma
mintegy 20.000-re becsülhető, és több mint 15.000 esetben szenvedtek olyan súlyos sérülést, amely
három napnál tovább munkaképtelenséget eredményezett.
Előző stratégiánk óta változások figyelhetőek meg a baleseti statisztikákban. Az építőipar
visszaszorulásával jelenleg a mezőgazdasági szektorban tapasztalható különösen nagy halálozási
ráta, más szektorokhoz képest. A hatóság felé 2011-ben bejelentett 54 munkával kapcsolatos
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halálesetből 22 eset mezőgazdasági tevékenységre vezethető vissza. A balesetek fajtáiban is
változások következtek be, az adatok szerint a munkahelyi járművek okozta, illetve szállítás közben
bekövetkezett balesetek száma növekszik. Ugyanakkor néhány baleset kiváltó oka változatlan, a kézi
anyagmozgatás, megcsúszás, botlás és esés okozta veszélyek továbbra is a hatóság felé bejelentett
nem halálos kimenetelű sérülések több mint feléért felelősek.
Míg a munkával kapcsolatos halálesetek és sérülések száma túl magas, más tagállamok
statisztikáival összehasonlítva elmondható, hogy Írországban tartják nyilván az egyik legkevesebb
számú nem halálos kimenetelű munkahelyi sérülést az EU-ban.
Míg egyértelmű fejlődés tapasztalható a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén
Írországban, stratégiánk végső célja a munkahelyi halálesetek, sérülések és egészségkárosodások
számának további csökkentése.
Gazdaság
Írország jelenlegi gazdasági helyzete és kilátásai meghatározóak a hatóság működési területét
illetően a stratégia végrehajtásának idejére. A hatóság háromféleképen járul hozzá a gazdasági
növekedéshez – (1) a munkahelyi balesetekkel és egészségkárosodásokkal kapcsolatos költségek
csökkentésével, (2) jól működő, hatásos és arányos szabályozási rendszer biztosításával, valamint (3)
valódi értéket nyújt az állam számára a finanszírozásért.
A nem megfelelő egészségi és biztonsági környezet nagy összegekbe kerül az egyének,
vállalkozások és az állam számára egyaránt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint több mint 1
millió munkanap esett ki munkahelyi balesetek és egészségkárosodások miatt 2010-ben, valamint a
nem megfelelő írországi egészségi és biztonsági környezet költségeit a GDP 2,5%-ára becsülik, 3,2
millió euró értékben, a 2010-es GDP alapján. A megfelelő biztonságirányításra és
egészségvédelemre, valamint a vegyi anyagok kezelésére irányuló költségcsökkentés támogatásával
a hatóság pozitívan befolyásolhatja a vállalkozások sikerét.
A Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium stratégiája (2012) szerint az ír
szabályozási környezet az egyik leghaladóbb és vállalkozás-barátiabb szellemű. A jelenlegi külföldi
befektetések és kereskedelmi döntések arra utalnak, hogy a jól működő, hatásos és arányos
szabályozási rendszer meghatározó része Írország versenyképességének. A hatóság munkahelyi
biztonság és egészségvédelem biztosítására, valamint a vegyi anyagok biztonságos és fenntartható
kezelésére irányuló munkája nagyban hozzájárul a pozitív szabályozási környezet kialakításához.
Stratégiánk megvalósítása során igyekszünk csökkenteni a megfelelési eljárásokkal járó költségeket
és adminisztratív terheket, míg továbbra is folyamatosan biztosítjuk az emberek haláleset, sérülés és
egészségvesztés elleni védelmét.
A munkaerő és munkahelyek viszonylatában bekövetkezett változások
Míg a munkavállalók száma összességében csökkent, az ipar jelentősége a gazdaságban, beleértve
a gyógyszeripari, technológiai és orvosi eszközgyártó ágazatokat, növekvő tendenciát mutat. 2010ben például az ír gyógyszeripari és vegyi ágazat 50.8 milliárd euró értékben exportált termékeket. Mint
a nemzeti illetékes hatóság, a hatóság feladatai közé tartozik a vegyi anyagokkal kapcsolatos
szabályozás végrehajtása, így fontos szerepe van a szektor felügyeletében és támogatásában.
Megfigyeléseink szerint a gazdasági visszaesést követően a sérülések száma emelkedett a
munkavállalók körében. Előző stratégiánkban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy kapcsolatokat
alakítsunk ki a kisebb vállalkozásokkal és egyéni vállalkozókkal, mely tevékenységünket ebben a
stratégiai időszakban is folytatni kívánjuk.
A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri az új technológiákat, iparágakat, munkamódszereket
annak érdekében, hogy gyorsan és hatásosan kezelni tudja az ír munkahelyeken felmerülő új
veszélyeket.
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Az állami szektor reformja
A közszféra költségeinek csökkentésére, valamint a szolgáltatásnyújtások módjának fejlesztésére
irányuló törekvésünket jelen stratégiánkban is folytatni kívánjuk. 2014 végére a hatóság
munkatársainak számát 20 %-kal csökkentjük a 2010-es szinthez képest, és az anyagi kiadásokat is
jelentősen csökkentettük. Jelenleg a hatóság foglalkoztatja a legkevesebb számú ellenőrt az EU-ban.
Jelenlegi stratégiánk megvalósítása során a szolgáltatásnyújtás prioritást élvez, így
tevékenységünkkel a lehető legnagyobb eredményt érhetjük el a rendelkezésre álló erőforrások
mellett.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem a köztudatban
Néhány esetben tévesen értelmezik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, illetve a hatóság
szerepét. Előfordul, hogy a biztonság és egészségvédelem fogalmát egy-egy intézkedés
elmulasztásakor kifogásként használják, vagy népszerűtlen intézkedések indokaként. Számos esetben
a valódi okoknak kevés köze van a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez, amely ahhoz
vezethet, hogy nem veszik komolyan munkánkat. A hatóság és az ügyfelek számára egyaránt fontos a
hatóság szerepének, valamint a dolgozók, munkaadók és a közösség számára is előnyös megfelelő
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás fontosságának pontos megértése. Szándékaink
szerint különböző módszerekkel szeretnénk megszüntetni a pontatlan és komolytalan beszámolók
készítésének gyakorlatát, egy kiegyensúlyozott és ésszerű szabályozás bevezetése mellett.
Nyilvános konzultáció
Stratégiánk tervezetének nyilvános konzultációjakor nagyon pozitív és támogató visszajelzéseket
kaptunk számos szervezettől (lásd: 1. Melléklet). A visszaküldött válaszok elemzésekor a következő
témák merültek fel:
 Nagyra értékelték együttműködésen alapuló megközelítésünket, illetve azon törekvésünket,
hogy közösen dolgozzunk más ügynökségekkel és szervezetekkel stratégiai prioritásaink
megvalósítása érdekében. Számos válaszadó kifejezte elégedettségét a folyamatban lévő
közös munkákkal kapcsolatban, míg mások kifejezték abbéli szándékukat, hogy
munkakapcsolatot alakítsanak ki velünk, illetve kiterjesszék a már meglévőket.
 A válaszadók hangsúlyozták annak fontosságát, hogy összkormányzati szinten biztosítsanak
közszolgáltatásokat, kiemelték például az információ megosztások és közös kezdeményezések
előnyeit.
 Meghatározott témákra irányuló kérdéseinkre adott válaszaikban a válaszadók kifejezték
igényüket arra, hogy folytassuk és terjesszük ki tevékenységünket a munkahelyi
közlekedésbiztonság területére. A mezőgazdasági ágazatban bekövetkezett halálesetek
magas számára szintén felhívták figyelmünket.
Elképzelés, küldetés és értékek 2013-2015
Elképzelés
Közreműködés egy olyan országos rendszer kialakításában, ahol a munkavállalók egészség és
biztonságvédelme, jólléte, valamint a vegyszerek biztonságos kezelése meghatározó szerepet kap a
sikeres vállalkozásokban.
A megfelelő biztonsági üzemeltetési rendszer alapvető követelmény az írországi üzleti életben, amely
a munkaadók, dolgozók és a fogyasztók számára is egyértelmű. A törvény mindenkinek biztosítja a
jogot arra, hogy biztonságos munkavégzést követően hazatérhessenek családjukhoz.
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Küldetés
Valamennyi munkával, illetve vegyi anyagokkal kapcsolatos haláleset, sérülés és egészségkárosodás
megelőzése.
A hatóság munkája során együttműködik a fő felelősökkel, annak érdekében, hogy betartsák a törvény
által előírt kötelezettségeiket a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel, illetve a vegyi
anyagokkal kapcsolatosan. Motivációt és információt biztosítunk a rendelkezések népszerűsítésével,
velük kapcsolatos információk szolgáltatásával, betartásuk ellenőrzésével, valamint azok
betartatásával.
Értékek
Elkötelezettség az ügyfelek iránt
Tisztelet
Tisztesség
Elszámolási kötelezettség
Minőség és folyamatos fejlődés
Gyorsaság, agilitás és innováció
A hatóság továbbra is az előző stratégia kidolgozásakor megfogalmazott értékek szerint végzi
munkáját.
Stratégiai eredmények és prioritások
A hatóság végső célja valamennyi munkával, illetve vegyi anyagokkal kapcsolatos sérülés és
egészségkárosodás megelőzése. Ennek megfelelően stratégiánk átfogó és legfontosabb eredménye
a halálesetek, sérülések és egészségkárosodások számának csökkentése. Munkánk során egyéb
magas szintű eredményeket is meghatároztunk, amelyekkel céljainkat kívánjuk alátámasztani. Ezek
magatartásbeli változások elérését célzó végső és középtávú eredmények. Egyedi mennyiségi és
minőségi mérési adatok felhasználásával lehetővé válik az eredmények nyomon követése a stratégiai
prioritások és várható eredmények ellenében, negyedéves vagy éves alapon. A mérési adatok
egyaránt tartalmazzák majd az országos statisztikai adatokat, a hatóság felé továbbított információkat,
az ellenőrzések és a vásárlói kérdőívek eredményeit.
Stratégiánk várható eredményei a következők:
 A munkával kapcsolatos halálesetek, sérülések és egészségkárosodások számának
csökkenése. Erőforrásainkat arra fogjuk fordítani, hogy a nagy kockázatú tevékenységekben
és szektorokban, különösen a mezőgazdaságban csökkenést érjünk el e téren.
 A munkaadók aktív szerepvállalásának támogatása az egészségvédelem és biztonság, és
jóllét területén.
 A munkavállalói konzultáció és munkahelyi képviselet fejlesztése az egészségvédelem és
biztonság területén.
 A kisebb vállalkozások számára olyan eszközök és információk biztosítása, amelyek
segítségével fejleszthetik egészség és biztonságvédelmi, és jólléti rendszerüket.
 A dolgozók figyelmének fokozott felhívása szerepükre saját maguk, kollégáik és munkahelyük
megóvásában.
 Célzott és korai beavatkozás a főbb EU-s ajánlásoknak megfelelően, amelyek hatással
vannak Írország érdekeire, illetve az EU-s szabályozások átvételére tett javaslatok időben
történő kidolgozása.
 Az állami források lehető legjobb felhasználása mellett a lehető legnagyobb hatás elérése
tevékenységünkre és más ügynökségekkel történő munkánkra irányulóan.
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Annak elősegítése, hogy szélesebb körben is megértsék egy ésszerű munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági rendszer létrehozásának szükségességét.

A fenti eredmények figyelembevételével, környezetvédelmi elemzésünk adatainak, valamint belső és
nyilvános konzultációink során kifejezésre juttatott vélemények ismeretében öt stratégiai prioritást és
kapcsolódó célkitűzést határoztunk meg, amelyek a következő 3 évben meghatározzák munkánkat.
Az öt stratégiai prioritás a következő:
6.
7.
8.
9.
10.

Lehetővé tenni a vállalkozások számára, hogy gyakorlatias és ésszerű módon
eleget tegyenek törvényi kötelezettségeiknek.
Az egészség és biztonságvédelmi, és jólléti, valamint vegyi anyagokra vonatkozó
törvények magas színvonalú alkalmazásának elérése.
A miniszter támogatása egy jól működő, hatásos és arányos szabályozási
rendszer kialakításában.
Elköteleződés és közös munka más személyekkel és szervezetekkel országos és
nemzetközi szinten, elképzeléseink megvalósítása érdekében.
Eredményes ügynökségként valódi értékek nyújtása az ír adófizetők pénzéért.

1. számú stratégiai prioritás
Lehetővé tenni a vállalkozások számára, hogy gyakorlatias és ésszerű módon eleget tegyenek
törvényi kötelezettségeiknek.
Célkitűzések
1.

2.
3.

A munkaadók és dolgozók motiválása és ösztönzése a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság, valamint a vegyi anyagok biztonságos kezelése
iránti elkötelezettség kialakításában.
Eszközök biztosítása és terjesztése az egyszerűbb megfelelési eljárásokért.
Speciális támogatás biztosítása kisvállalkozások számára a megfelelő
egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatok alkalmazásában.

2. számú stratégiai prioritás
Az egészség és biztonságvédelmi, és jólléti, valamint vegyi anyagokra vonatkozó törvények
magas színvonalú alkalmazásának elérése.
Célkitűzések
1.
2.
3.
4.

Az ellenőrzések a legmagasabb kockázatú, leginkább aggodalomra okot adó és
legnagyobb hatású területekre történő koncentrálása.
Helyszíni támogatás és tanácsadás biztosítása a terület felelősei számára.
Arányosság elérése a személyes kockázatra vonatkozóan.
Azon esetek kivizsgálása, illetve munkaadók, munkavállalók és más felelősök
felelősségre vonása, akik nem tettek eleget kötelezettségeiknek.
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3. számú stratégiai prioritás
A miniszter támogatása egy jól működő, hatásos és arányos szabályozási rendszer
kialakításában.
Célkitűzések
1.

2.
3.

Javaslatok megfogalmazása és technikai támogatás biztosítása az EU-s
szabályozási rendszer átvételében, valamint országos intézkedések
kidolgozásával kapcsolatban.
Lehetőségek keresése a szabályozási rendszer ésszerűbbé és egyszerűbbé
tételének érdekében.
Nemzeti érdekek képviselete EU-s szinten a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság, és a vegyi anyagok területén.

4. számú stratégiai prioritás
Elköteleződés és közös munka más személyekkel és szervezetekkel országos és nemzetközi
szinten, elképzeléseink megvalósítása érdekében.
Célkitűzések
1.
2.
3.

Kapcsolatok felvétele, kialakítása és fenntartása a terület meghatározó
szereplőivel, és támogatásuk elnyerése.
A megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint a vegyi anyagok
biztonságos kezelése iránti ésszerű és gyakorlatias tudatosság kialakítása.
Tudatosság kialakítása és a kockázatkezelés fontosságának megértetése a diákok
körében.

5. számú stratégiai prioritás
Eredményes ügynökségként valódi értékek nyújtása az ír adófizetők pénzéért.
Célkitűzések
1.
2.
3.
4.

Mintaszervezetként működés, mint valódi értékek nyújtója az állami
finanszírozásért.
Olyan kulturális környezet létrehozása, amely lehetővé teszi a munkavállalók
személyes felelősségének, illetve tanulás és fejlődés iránti igényének kialakítását.
Információk gyűjtése, felhasználása és megosztása, amely lehetővé teszi
számunkra, hogy a legnagyobb hatást érjük el, kézzelfogható eredményekkel.
Törvénybe foglalt kötelezettségeink teljesítése.

A sikeres megvalósítást biztosító eljárások
Munkaprogram
A hatóság aktuális stratégiáját éves munkaprogramjainak keretében alakítja ki és hajtja végre,
amelyhez a miniszter jóváhagyása szükséges. Munkaprogramjaink részletesen tartalmazzák stratégiai
prioritásaink végrehajtásához szükséges témakörök, projektek és együttműködések terveit.
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Erőforrás-tervezés
Stratégiánk sikeres megvalósításához fontos, hogy rendelkezésünkre álljanak a szükséges források,
illetve feladatunk azon területek kiemelt kezelése, ahol a legnagyobb a kockázat és a fejlesztési
lehetőség. A hatóság fő bevételi forrása a Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium
által folyósított éves működési támogatás. Tudatában vagyunk, hogy a jelenlegi gazdasági környezet
nagy kihívásokat jelent, ennek megfelelően továbbra is célunk, hogy valódi értéket nyújtsunk az ír
adófizetők pénzéért. A hatóság nagyszámú feladata miatt kritikus fontosságú, hogy megfelelően
kezeljük a létszámcsökkentésből adódó nehézségeket, annak érdekében, hogy megőrizzük
stratégiánk megvalósításához szükséges kulcskompetenciákat.
Nyomonkövetés
Előrelépés az éves munkaprogramok összeállításában, hogy a stratégia végrehajtását minőségi és
mennyiségi módszerek széles választékával fogjuk nyomonkövetni. A hatóság vezetősége és a
Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium megkapja negyedéves és éves
beszámolóinkat. A vezetőség rendszeres időközönként értékeli a hatóság stratégiájának
végrehajtását és annak eredményeit. A hatóság szolgáltatási szint szerződést (SLA) köt, amelynek
alapján fogja elkészíteni az elért eredményekről szóló időszakos jelentéseit a miniszternek.
Az elérni kívánt kulturális és hozzáállásbeli változások hosszú távú hatásait figyelembe véve, a remélt
eredményeket a hároméves stratégiai időszaknál tovább fogjuk értékelni. Szintén munkánk része,
hogy rendszeres tájékoztatóinkat kiegészítsük halálozási, sérülési és megbetegedési adatokkal,
valamint egyéb teljesítménymérőkkel, amelyek sokkal árnyaltabb képet biztosítanak tevékenységi
körünk kiterjedéséről és hatásairól.
Együttműködés külső szervezetekkel
A hatóság számos országos, európai és nemzetközi testülettel dolgozik együtt. Partneri kapcsolataink
támogatják tevékenységeinket a végrehajtás, szabályozás, politika-kialakítás és kommunikáció
területén.
Országos szinten, más állami szervek mellett, több mint 20 egyetértési megállapodás tagja és
jegyzőkönyv aláírója. Számos tanácsadói csoportot (mezőgazdasági, építőipari, egészségügyi,
munkahelyi közlekedés, technikai és tudományos, helyi) vezet vagy vesz részt azok munkájában,
amelyek lehetőséget biztosítanak a találkozásra az ipari szektorok, szakszervezetek, más állami
ügynökségek, helyi hatóságok és felsőoktatási intézmények képviselői számára. Stratégiánk
kialakítása során felismertük, hogy meg kell határozzuk azokat a partneri kapcsolatokat, amelyek a
legjobban segítik stratégiánk végrehajtását.
Munkánk jelentős részét európai szinten végezzük. A hatóság munkatársai Írországot képviselik
európai stratégiai bizottságokban és munkacsoportokban. A következő stratégiai időszakban
létfontosságú, hogy folytassuk a törvényi szabályozás és a politika kialakításának befolyásolását, a
megfelelő döntéshozatal és a nemzeti érdekek védelme érdekében.
Belső szerkezet
A hatóság működési eljárásait 12 tagú vezetőség határozza meg: egy elnök, és 11 tag, akiket a
miniszter nevez ki. A miniszter egy háromoldalú bizottságot is kinevez, amely a munkavállalók,
munkaadók és mások érdekeit képviseli a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén. A
kinevezések három évre szólnak.
A vezetőségnek négy albizottsága (Jogszabályi és Iránymutatási, Gazdasági, Ellenőrző, Stratégia
Értékelő), valamint hat tanácsadó bizottsága (építőipari, mezőgazdasági biztonsági, technikai és
tudományos és három helyi tanácsadó bizottság) van.
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Az ügyvezető igazgató irányítja a stratégia napi szintű végrehajtását, a hatóság jogszabály által kijelölt
feladatainak és a vezetőség által meghatározott politikának megfelelően. Szervezeti felépítését
tekintve a hatóságot négy részleg alkotja, amelyet igazgatóhelyettesek vezetnek. A szervezet
felépítése és szerkezete jelenleg értékelés alatt áll.
Martin O’Halloran
vezérigazgató
Brian Higgisson
igazgatóhelyettes, Megfelelés és Tanácsadás
Sharon McGuinness
igazgatóhelyettes, Vegyi anyagokkal kapcsolatos szolgáltatások
Mary Dorgan
igazgatóhelyettes, Megelőzési szolgáltatások
Robert Roe
Igazgatóhelyettes, Vállalati szolgáltatások
1. Melléklet – Válaszok a nyilvános konzultáción felmerült kérdésekre
A hatóság köszönetét fejezi ki mindazok számára, akik válaszadásukkal segítették stratégiánk
kialakítását:

















An Bord Altranais
Hulladékgazdálkodási Kamara
Energiaszabályozási Bizottság
Egészségügyi Minisztérium
Igazságügyért, az Egyenjogúságért és a Jogalkotási Reformért felelős Minisztérium
Közlekedési, Turisztikai és Sport Minisztérium
An Garda Síochána
Áramszolgáltató Vállalat
Egészségügyi Igazgatóság
Kárrendezési Bizottság
Ír Vértranszfúziós Szolgálat
Ír Orvosi Bizottság
Ír Büntetés végrehajtási Szolgálat
Országos Fogyatékos ügyi Hatóság
Közlekedésbiztonsági Hatóság
Teagasc

Hivatkozások:
1.
2.
3.

A 2005-ös Munkahelyi Egészségvédelmi Törvény váltotta fel az 1989-es törvényt.
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság (2010), Stratégiai nyilatkozat
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság (2012), Munkahelyi
sérülések, megbetegedések és halálesetek statisztikája 2010-2012
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4.

5.
6.

A Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium (2006)
megbízásából készült jelentés a munkahelyi egészség és biztonságvédelmi, és
jólléti szabályozás gazdasági hatásairól
Foglalkoztatási, Vállalkozásügyi és Innovációs Minisztérium (2012), Stratégiai
nyilatkozat 2011-2014
EU Munkaügyi Főfelügyelők Bizottsága (SLIC), Éves jelentés 2009

Elérhetőség:
Egy olyan ország, ahol a munkavállalók egészség és biztonságvédelme, jólléte, valamint a
vegyszerek biztonságos kezelése meghatározó szerepet kap a sikeres vállalkozásokban.
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Hatóság
Tel.: 1890 289 389
Nemzetközi hívószám: 00353 1 6147000
Fax: (01) 6147020
www.hsa.ie
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3. sz. melléklet
20/2001. (III. 30.) OGY határozat
a munkavédelem országos programjáról
1. Az Országgyűlés megtárgyalta és elfogadta az országgyűlési határozat mellékletét képező
munkavédelem országos programját (a továbbiakban: Program).
2. A Kormány a Program alapján, annak teljes tartamára évenkénti bontásban, első ízben legkésőbb a
nemzetgazdaság 2001. évi munkavédelmi helyzetéről szóló tájékoztató jelentés megtárgyalásakor - a
munkavállalók és a munkáltatók érdek-képviseleti szerveivel együttműködve -, a központi költségvetés
helyzetének lehetőségeire figyelemmel, a Program megvalósítására részletes intézkedési és
ütemtervet dolgoz ki a feladatok, a felelősök és a szükséges eszközök, források meghatározásával.
3. A Kormány a Program teljesítéséről - időtartamának lejártát követően fél éven belül - az
Országgyűlés részére tájékoztatót készít.
4. Az Országgyűlés e határozatával felkéri
a) a munkáltatókat és munkavállalókat, hogy tegyenek meg mindent a Programban megfogalmazott
célok megvalósulásáért;
b) a tömegtájékoztató szervek vezetőit és munkatársait, hogy vállaljanak részt a Program
megismertetésében és a munkavédelemre, egészségvédelemre, egészségfejlesztésre vonatkozó
ismeretek terjesztésében;
c) a társadalmi és érdek-képviseleti szerveket és az állampolgárokat, hogy lehetőségeik szerint
működjenek közre a Program céljainak megvalósításában.
5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Melléklet a 20/2001. (III. 30.) OGY határozathoz
A munkavédelem országos programja
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény az állam feladatává teszi, hogy - a munkavállalók
és a munkáltatók érdek-képviseleti szerveivel egyeztetve - kialakítsa az egészség, a munkavégző
képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját,
amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. Ez a munkavédelem országos programja,
amelynek - középtávú, öt évre szóló cselekvési rendszerként - célja a jelen munkavédelmi
problémáinak megoldása és a jövő problémáinak megelőzése.
1. A munkavédelem tartalma
1.1. Az ipari fejlődés eredményezte az elmúlt században azt a felismerést, hogy a munkáltatónak
fontos gazdasági érdeke fűződik a munkavállaló egészségének, biztonságának megóvásához. A
műszaki és társadalmi fejlődéssel a dolgozót fenyegető kockázatok nem csökkentek, hanem
éppenséggel sokasodtak, miközben a gazdaságilag fejlett országokban az ember egyre többre
értékeli az egészségét, biztonságát, jó közérzetét.
A munkakörnyezet a legveszélyesebb emberi környezet, amelynek károsító kockázata 1-3
nagyságrenddel magasabb más környezetekénél. A kockázatok különféle formákban jelennek meg, a
veszélyes gépektől kezdve a veszélyes anyagokon át egészen a munkakörnyezet lelki és szociális
tényezőiig, ideértve a rossz munkaszervezést, a szociális és higiénés ellátás hiányosságait, a
munkahely emberi tényezőit is.
1.2. Napjainkban az Európai Unió területén évente mintegy 10 millió munkabaleset következik be, a
halálesetek száma pedig meghaladja a tízezret. (A halálos munkabalesetek 100 000 dolgozóra vetített
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gyakorisági mutatója északról délre haladva fokozatosan emelkedik 2-től 10-ig. A férfiak baleseti
aránya háromszorosa a nőkének, halálozási arányuk pedig tízszerese.)
A foglalkozási megbetegedések okozta halálozásokról világszerte nincs megfelelő pontosságú
statisztika (a világon évente 60-150 millió új foglalkozási megbetegedést regisztrálnak). Ennek oka egyebek között -, hogy a betegségek egy része hosszú, esetenként több évtizedes lappangási idő
után jelentkezik és nem derül ki annak foglalkozási eredete. Ezzel együtt a legmértéktartóbb
becslések szerint a halálos kimenetelű daganatos betegségek 4%-a foglalkozási eredetű. Ez évente a
világon több százezer, Magyarországon mintegy 1200-1400 munkavállaló halálát jelenti.
A foglalkozási betegségek csoportjain túl ismeretesek a foglalkozással összefüggő betegségek,
amelyek számos előidéző tényezője közül egy a munkakörnyezet, vagyis a munkakörnyezet bizonyos
elemei az érintetteknél növelik az adott megbetegedés kockázatát. E megbetegedések száma mértékadó becslések szerint - a foglalkozási megbetegedésekénél két nagyságrenddel nagyobb.
A munkakiesés egy táppénzes napra vetített kára 100 ezer forint körül van. Ez is jelzi, hogy a
hatékony munkavédelem a humánus szempontokon túlmenően mind az állam, mind a vállalkozások
szempontjából hosszabb távon is hasznos befektetés.
1.3. A modern munkavédelem nem korlátozódik a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások
megelőzésére. Helye és szerepe van már a munkaeszközök és munkahelyek megtervezésénél,
kialakításánál. Másfelől kiterjed általánosságban a dolgozó ember jó közérzetére: életünk jelentős
részét munkahelyen töltjük, ezért a munkavégzéssel összefüggő testi és lelki közérzet alapvető
jelentőségű.
A modern munkavédelem a munkakörnyezet humanizálását és az emberi tényezők messzemenő
figyelembevételét igényli. Ez a felfogás összhangban van a munkáltató és az állam gazdasági
érdekeivel, a munkavállaló és családja érdekeivel, végső soron az egész társadalom érdekeivel.
A modern munkavédelem szempontjából meghatározó jelentőségű az egészségügyi és
környezetvédelmi miniszterek 1999. évi londoni konferenciája, amelynek ajánlásait Magyarország is
elfogadta. Ezen áttekintették a környezet, a munkaegészségügy és a munkabiztonság területén
alkalmazott gyakorlatot, és nemzeti szinten olyan mechanizmusok és feltételek kialakítását javasolták,
amelyek képesek folyamatosan elősegíteni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtését a nemzetgazdaság egyes szereplőinek aktív
közreműködésével, felhasználva a multidiszciplinaritás, illetve a környezeti kóroki tényezők
minimalizálásának elvét is.
A modern munkavédelem a következő területeket fogja át:
a) Munkahelyek kialakítása és állapota, ideértve a munkahelyi higiéné követelményeit is. A munkahely
nemcsak a munkavégzés színtere, hanem élettér is, amelynek minősége egész életminőségünk
meghatározó eleme.
b) Munkaeszközök. Gépek, szerszámok, műszaki berendezések, minden eszköz, amelyet a
munkavégzés során használnak.
c) Veszélyes anyagok és készítmények. Több tízezerre tehető azoknak a vegyi anyagoknak a száma,
amelyeket különféle technológiákban felhasználnak. Ezek az anyagok sokszor már egészen kicsiny
mennyiségben is a legkülönfélébb veszélyekkel és ártalmakkal fenyegetnek, a maró vagy mérgező
hatástól egészen az alattomos rákkeltő vagy magzatkárosító hatásokig.
d) A munkaszervezés és a munkaidő. A dolgozó a munkavégzés során sokféle testi és lelki
igénybevételnek van kitéve. A munkaidő átgondolt szabályozása, a veszélyek és ártalmak között
eltöltött idő megfelelő korlátozása a közvetlen terhelés csökkentésével fokozza a biztonságot, segíti
az egészség megőrzését. A munkaszervezés általánosabb munkavédelmi szerepének jelentőségét az
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utóbbi évtizedekben ismerték fel. A pszichoszociális tényezők hatása, a rossz munkahelyi közérzet
ugyanúgy egészségkárosodáshoz vezethet, mint a közvetlen veszélyek.
e) Kiemelt csoportok védelme. Munkát terhes és szoptató anyák, valamint fiatalkorúak is végeznek,
sőt a munkáltatók egyre nagyobb számban alkalmaznak „megváltozott munkaképességűeket”. E
csoportokat nem kirekeszteni kell a munka világából, hanem sajátos körülményeiket, toleranciájukat
és képességeiket kell messzemenően figyelembe venni.
f) A munkavédelmi szervezet. A munkáltató érdeke, hogy megfelelő képesítéssel és ismeretekkel
rendelkező munkavédelmi szakembereket foglalkoztasson. Ennél még fontosabb azonban, hogy a
munkavédelem ne elkülönült feladatként jelentkezzék, hanem a biztonság és egészség védelme, a jó
testi-lelki közérzet biztosítása szervesen beépüljön a munkáltató egész belső szervezési, irányítási
rendszerébe.
2. A munkavédelem helyzete Magyarországon
2.1. A gazdasági és társadalmi közeg
a) Magyarországon az 1990-es politikai és gazdasági rendszerváltozás előtt 15-17 ezer, döntően
állami munkáltató foglalkoztatott mintegy 4,5 millió munkavállalót. A végbement változások
következtében 1998-ban közel 800 ezer volt a vállalkozások száma.
Közel egymillió munkáltató van hazánkban, de ebből csak mintegy hatezren foglalkoztatnak ötvennél
több munkavállalót és 25 ezren 10 főnél többet. A munkáltatók száma tehát majdnem két
nagyságrenddel növekedett, ezzel egy időben a munkahelyek mérete és létszáma meredeken
csökkent.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a munkavédelmi jogi szabályozás Magyarországon a
szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottakra vonatkozik, holott a nem szervezett
munkavégzés keretében dolgozók munkahelyi egészségének és biztonságának védelme,
egészségének és munkavégző képességének megőrzése ugyanilyen fontos. Ez a populáció (egyéni
vállalkozók, családtagok) jelentős létszámot képvisel. E csoportban is kiemelendők - a tennivalók
fontosságát és sürgősségét tekintve - a mezőgazdasági kistermelők, családi gazdaságok és
őstermelők.
b) Az állami szerepvállalás megváltozott: a tulajdonosi funkció helyett a gazdasági szervező, illetve
közhatalmi funkció került előtérbe. Többéves jogalkotási folyamat és érdekegyeztetés után a
munkavédelem jogi szabályozását új alapokra helyezte a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény, és fokozatosan megvalósul a hazai jogszabályoknak, előírásoknak az Európai Unió
követelményeivel való összehangolása.
A munkavédelmi szabályozás a munkabiztonsági és munka-egészségügyi szakmai területet egyaránt
átfogja. A munkával kapcsolatos egészségügyi követelmények meghatározása, valamint az
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények biztosításában való
közreműködés a munkaegészségügy hatáskörébe tartozik. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény szerint a munkaegészségügy a munkahigiéné és a foglalkozás-egészségügy két szakterületét
foglalja magában.
A munkavédelemben a legátfogóbb jellegű szolgáltató tevékenységet a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat nyújtja, mivel a munkavédelmi törvény szerint a szolgáltatás biztosítása valamennyi
szervezett munkavégzésben foglalkoztatott számára kötelező. 1998 végére a szervezett
munkavégzésben dolgozók 94%-a részére volt biztosított a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás.
c) A munkáltatókra és a munkavállalókra ugyanakkor súlyos gazdasági terhek nehezednek a
tőkehiány, a munkanélküliség fenyegetése, a kényszerűen magas társadalombiztosítási és adóterhek
miatt. Vonzó a feketegazdaság, ahol a munkavédelmi garanciák még kevésbé érvényesülhetnek.
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Fennáll a veszély, hogy a munkavállalók nem egészséges és biztonságos munkakörülményeket,
hanem elsősorban magasabb béreket akarnak; munkáltatók és munkavállalók között rossz
érdekközösség alakulhat ki, amely a munkavédelmet a gazdaságosság kerékkötőjének tekinti.
2.2. A munkavégzés tárgyi tényezőinek állapota
2.2.1. A munkaeszközök biztonsági állapota
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) 1996-ban reprezentatív,
minden szektorra kiterjedő országos felmérésében több mint 280 ezer munkaeszköz biztonsági
állapotát vizsgálta meg. A felmérés alapján a következőket lehetett megállapítani:
a) A munkaeszközök életkora 1996-ban átlagosan 12,1 év volt, és a tapasztalatok szerint ez az adat
azóta sem változott lényegesen. A tőkeszegény vállalkozások a volt szocialista nagyipar gépeit
használják tovább, de nagy számban megtalálhatók külföldről behozott használt gépek is, amelyek
életkora meghaladja az országos átlagot.
b) A munkaeszközök 48%-a hazai gyártású. Ezek életkora 3,5 évvel haladta meg az importból
származókét.
c) A munkaeszközök 30%-a minősült jogszabály vagy más előírás alapján veszélyesnek. A
munkáltatók körében nagyfokú tájékozatlanság volt tapasztalható a munkaeszközök, technológiák
veszélyességi besorolásával kapcsolatosan.
d) Az időszakos biztonságtechnikai vizsgálatra kötelezett munkaeszközök 25%-ánál nem végeztették
el az ellenőrzést. Az elvégzett vizsgálatok jelentős része formális volt. A karbantartásnál a fő cél a
termelőképesség megőrzése, a biztonság nem elsődleges szempont.
e) A munkaeszközök biztonsági állapota 14%-ban nem volt megfelelő, és 8%-ukat találta a vizsgálat
kifejezetten veszélyesnek a biztonsági berendezés hiánya, meghibásodása, kiiktatása vagy egyéb ok
miatt.
Megjegyzendő eltérő tapasztalatként, hogy a bányafelügyelet ellenőrzései a szilárd ásványbányászat
területén visszajelzik ugyan a munkaeszközök nagy részének korszerűtlenségét, ám műszaki,
biztonsági állapotuk és munkavédelmi megfelelőségük a rendszeresen végzett karbantartás mellett
még kielégíti a vonatkozó követelményeket. A kőolaj- és földgázbányászat, illetve távvezetéki
szállítás, valamint a gázelosztás területén korszerű munkaeszközöket alkalmaznak.
2.2.2. A munkavállalók megoszlása foglalkozás-egészségi osztályok alapján
A munkavégzésből eredő megterheléssel és a munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezőkkel
összefüggő kockázatok alapján a különböző ágazatok, illetve tevékenységek helyzete eltérő. (A
legkedvezőtlenebb az „A” osztályba tartozók helyzete, idetartozik pl. a bányászat és a kohászat.)
A munkavállalók megoszlása a foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolásuk szerint 1998
végén (hasonlóan az előző évhez) a következő volt:
Foglalkozás-egészségi osztály
A osztály

5%

B osztály

26%

C osztály

37%

D osztály

32%
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2.3. Személyi tényezők
a) A magyar lakosság egészségi állapota közismerten válságos. A 45-65 életév közötti férfi lakosság
halálozási aránya Európában az első helyen álló FÁK országokat követi. A daganatos halálozás
esetében a WHO felé jelentő 40 ország közül Magyarország halálozási mutatója a legrosszabb a
világon, beleértve a harmadik világ megbízható statisztikai adatokkal rendelkező országait is. A 30
éves életkorban még várható élettartam mindössze 36,7 év. A dolgozó emberre egyrészt a
munkavégzésből eredő fizikai, pszichés és mentális megterhelések, másrészt a munkakörnyezetből
származó különböző kóroki (kockázati) tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai,
pszichoszociális) hatnak.
A munkáltatók és a munkavállalók értékrendjében az egészség és biztonság sokszor háttérbe szorul.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1991-1992-ben Magyarországon járt szakértő bizottsága ezt a
mai napig is lényegében érvényesnek tekinthető módon fogalmazta meg a jelentésében: „az általános
biztonságtudat az országban nem eléggé fejlett. A nyugat-európai lakossággal összehasonlítva, a
biztonság... a munka világában... nem szerepel előkelő helyen... A nyugat-európai országokban a
dolgozók biztonsággal és egészséggel kapcsolatos tájékozottsága és érdeklődése folyamatosan
fejlődött és ma előkelő helyen áll, a magyar dolgozók között viszont az ilyen fejlődésnek a csíráit sem
sikerült felfedezni. Ma Nyugat-Európában... senkinek, még a munkáltatónak sem jut eszébe, hogy
nyíltan megkérdőjelezze az átfogó munkavédelmi intézkedések szükségességét. A jelenlegi
magyarországi helyzetben viszont a munkáltatótól egyelőre igen távol áll az ilyen attitűd.”
b) A fentieket lehet elmondani a munkavállalók jelentős részéről is. A dolgozó napjainkban nem a
lehető legegészségesebb és legbiztonságosabb munkakörülményekért küzd, hanem a lehető
legmagasabb bérért. Magyarországon nem került még sor olyan munkavállalói megmozdulásra,
amely kifejezetten az egészségtelen vagy veszélyes munkakörülmények felszámolását követelte
volna.
c) Emellett mind a munkáltatók, mind a munkavállalók munkavédelmi ismeretei hiányosak. A
munkavédelem, mint szempont lényegében még nem épült be szervesen sem a gazdálkodó
szervezetek irányításába, sem az oktatásba.
2.4. A munkabalesetek alakulása
a) A munkabaleseti adatok alakulása az elmúlt évtizedben látszólag kedvező volt. Az 1980-as évek
közepétől a bejelentett munkabalesetek abszolút száma évről évre egyenletesen csökkent. Míg 1989ben több mint 80 ezer dolgozó szenvedett balesetet, 1998-ban csak 28 688. A csökkenésben
közrejátszott a veszélyes nehézipari ágazatokban folyó tevékenység visszaszorulása, a
munkanélküliség megjelenése, tehát a foglalkoztatottak és a munkahelyek számának csökkenése,
valamint sok munkahelyen a termelés intenzitásának visszaesése. Az utóbbi évek adatai (az OMMF
által felügyelt munkáltatóknál) a következők:
Év

Munkabaleset

1000 foglalkoztatottra
vonatkozó gyakoriság

Foglalkoztatottak száma

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

45 230
40 314
35 919
33 471
30 910
28 896
28 688

12,27
11,79
10,81
10,36
9,68
9,04
8,75

3 686 300
3 418 800
3 323 200
3 231 000
3 132 000
3 196 000
3 276 800
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Ugyanakkor az ellenőrzések tapasztalata szerint a munkahelyek biztonsági állapota romlott. Az 1998.
évben először megállt a munkabalesetek számának több mint egy évtizede tartó egyenletes
csökkenése. Ez jelzi, hogy a gazdaság élénkülésével a munkahelyi veszélyek és ártalmak
fenyegetése fokozottan fog jelentkezni. Az 1000 főre jutó munkabalesetek száma kevéssé változott.
b) A halálos munkabalesetek száma másként alakult: miközben az abszolút szám csökkent, kivéve az
1998. évet, a 100 ezer foglalkoztatottra vetített számadat 1991 óta nagyjából állandó.
c) A balesetek számadatait csak fenntartásokkal tekinthetjük a munkavédelmi helyzet értékmérőjének.
1995-ben az OMMF országos célellenőrzés során vizsgálta meg, hogy a munkáltatók bejelentik-e a
munkabaleseteket. Azóta is igaz az akkori megállapítás, hogy a balesetek legalább 25%-át nem
jelentik be, tehát a munkabalesetek számának látszólagos csökkenése összefügg a bejelentési
fegyelem lazulásával is. Az eltitkolás egyik oka a nagy súllyal jelen levő feketegazdaság, az ott
bekövetkező balesetekről azonban - egy-egy halálos vagy súlyos balesetet kivéve - még becsült
adatok sem állnak rendelkezésre. A munkavállalót nem foglalkoztató egyszemélyes vállalkozásokra
jelenleg nem terjed ki a munkavédelmi szabályok hatálya, ezért az őket érő munkabalesetekről
egyáltalán nincs információ. A bányafelügyelet ellenőrizte területre nem jellemző a munkabalesetek
eltitkolása vagy a bejelentési kötelezettség elmulasztása.
2.5. A foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek alakulása
A foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek alakulása a munkahelyek
egészségkárosító hatásának egyik jellemzője lehet.
A bejelentett, 10 000 alkalmazottra jutó foglalkozási betegségek számának alakulása a következő:
Év

Betegségszám

10 000 alkalmazottra jutó
betegség

Alkalmazottak száma

1996

719

3,0

2 365 000

1997

709

2,9

2 402 000

1998

691

3,0

2 351 000

A 10 000 alkalmazottra jutó bejelentett megbetegedések megoszlása a legfontosabb ipari ágazatok
szerint:
Ipari ágazat

1996

1997

1998

Bányászat

28,8

35,8

57,4

Élelmiszeripar

6,0

4,2

4,8

Könnyűipar

1,9

1,5

1,7

Vegyipar

4,6

5,7

7,9

Építőanyag-ipar

6,7

7,0

8,6

Feldolgozó ipar

7,3

8,1

12,0

Gépipar

11,2

10,5

5,1

Villamosenergia-ipar

4,6

6,8

7,1
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Ezek a számok az Európai Unió tagországaiban regisztrált gyakoriságokhoz nem hasonlíthatóak,
ugyanis azokban - az 1996 óta hasonló foglalkozási betegség-lista ellenére is - más a betegségek
definíciója, más a bejelentések kivizsgálásának és elfogadásának rendje, és eltérőek a
társadalombiztosítási következmények (kártalanítás) is.
A nálunk gyakran bejelentett foglalkozási betegségek közül az EU tagországokban is első helyen áll a
zaj okozta halláskárosodás, ezt követik a foglalkozási fertőző, majd a bőrbetegségek; hazánkban
viszont ritka a foglalkozási asztma és az ergonómiai tényezőkre visszavezethető mozgásszervi
megbetegedések bejelentése. Ennek valószínű oka az, hogy Magyarországon egyik
betegség(csoport) sem kártalanítandó.
A foglalkozási megbetegedések egy részének hatékony megelőzési lehetősége a fokozott expozíció
vizsgálata. A fokozott expozíció még nem betegség, csak annak lehetőségét jelzi. Amennyiben ebben
a szakaszban munkáltatói intézkedés történik, foglalkozási megbetegedés nem alakulhat ki. A fokozott
expozíciós esetek bejelentési kötelezettségét 1981-ben a világon először Magyarországon írta elő
jogszabály.
A bejelentett, 10 000 alkalmazottra jutó fokozott expozíciós esetek számának alakulása a következő:
Év

Esetszám

10 000 alkalmazottra jutó
eset

Alkalmazottak száma

1996

958

4,0

2 365 000

1997

1161

4,8

2 402 000

1998

1156

4,9

2 351 000

Ez az adatsor az Európai Unió tagországaiban lévő helyzethez nem viszonyítható, ugyanis hasonló
bejelentési rendszert a 98/24/EU irányelv csak 2002-re irányoz elő.
2.6. A munkavédelem szabályrendszere
a) A munkavédelem szabály- és intézményrendszerét alapvetően a Magyar Köztársaság Alkotmánya
és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény határozza meg. Emellett kiemelt jelentősége van
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvénynek és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénynek. Az
állam szerepénél és feladatainál fogva meghatározó jelentőségű. Az állami irányítás kettős: egyrészt a
nemzetgazdaság egészére kiterjedő funkcionális, másrészt meghatározott körben egy-egy ágazatra
vagy tevékenységre vonatkozó ágazati irányítás.
b) A munkavédelmi jogszabályrendszer alapvetően, tartalmilag összhangban van az Európai Unió
szabályrendszerével. A jogharmonizáció ütemesen halad, és a teljes jogharmonizáció 2002-ig
megvalósul.
c) Magyarország néhány kivétellel ratifikálta a munkavédelemmel összefüggő legtöbb fontos
nemzetközi munkaügyi egyezményt.
2.7. A munkavédelem állami intézményrendszere
a) A munkavédelemről szóló törvény alapján az állami feladatok végrehajtásáért felelős az
Országgyűlés és a Kormány, a szociális és családügyi miniszter és a felügyelete alatt működő OMMF,
az egészségügyi miniszter és a felügyelete alatt működő Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ), a gazdasági miniszter és a felügyelete alatt működő Magyar Bányászati Hivatal
(MBH). A munkabiztonság területén jelentős szerepe van a gazdasági miniszter felügyelete alatt
működő Műszaki Biztonsági Főfelügyeletnek. A fegyveres erőkre és rendvédelmi szervekre
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vonatkozóan az irányító jogkört gyakorló miniszter látja el a munkavédelmi hatósági felügyeleti
tevékenységet.
b) A jogi szabályozás a klasszikus munkavédelem két fő pillérét, a munkabiztonságot és a
munkaegészségügyet egységben kezeli. A munkavédelmet irányító és ellenőrző hatóságok viszont
megosztottak. A hatósági ellenőrzés az ÁNTSZ, az OMMF és az MBH keretében, egymástól
különálló, három miniszter irányítása alatt működő szervezetekre épül. A hatóságoknak, annak
függvényében, hogy munka-egészségügyi vagy munkabiztonsági előírások tartoznak a hatáskörükbe,
szükségképpen eltérőek a prioritásai, ellenőrzési céljai, munkamódszerei.
2.8. A munkavédelmi érdekegyeztetés, érdekképviselet
A munkavédelmi érdekegyeztetés és érdekképviselet intézményrendszere a munkavédelemről szóló
törvény hatálybalépése óta mind országos, mind munkahelyi szinten funkcionál. Országos szinten
funkcionál a munkavédelmi törvény által létrehozott, széles körű jogokkal felruházott, tripartit
összetételű Munkavédelmi Bizottság, amely saját ügyrend szerint működik. Önálló működési forrásait
jogszabály jelenleg nem biztosítja. Működésében az utóbbi időben zavarok voltak tapasztalhatóak,
néhány jogszabály - részben a felgyorsult jogharmonizációs folyamat miatt is - a Bizottság
megkerülésével került kihirdetésre.
Helyi szinten a munkavállalóknak 1994-től kezdve törvény erejénél fogva lehetőségük van
munkavédelmi képviselő választására. Ez az intézmény folyamatosan bővült, különösen azokon a
munkahelyeken, ahol a szakszervezetek is felkeltették az igényt a munkavédelmi érdek-képviselet
intézményesítésére. A képviselők megfelelő tevékenységi lehetőségét és védelmét jogszabályok
biztosítják.
3. Stratégiai alapelvek
A Program stratégiája egyenrangú, egymással összefüggő alapelvek érvényesítésével valósítható
meg, amelyek a következők:
3.1. A fenntartható fejlődés
A modernizáció, a teljesítmények, a termelési és szolgáltatási eredmények fokozása, a fejlődés csak
fenntartható módon történhet. A gazdasági fejlődésnek nem szabad olyan módon és mértékben
elhasználnia az emberi erőforrásokat, hogy a későbbiekben azok hiánya váljék a fejlődés gátjává.
Ezért a munkahelyi biztonság és egészség védelmére, a munkahelyi kockázatok minimalizálására
irányuló intézkedések az emberi erőforrások védelmeként a fenntartható fejlődés stratégiai elemei.
3.2. Az elővigyázatosság elve
Az emberi munkatevékenységek bővülésével, az újabb és bonyolultabb termelési rendszerek,
technológiák alkalmazásával növekednek és sokasodnak az ezekből eredő kockázatok. A kockázat
csökkentése érdekében minden olyan esetben, ahol nem zárható ki a súlyos vagy visszafordíthatatlan
egészségkárosodás, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni: bizonytalanság esetén a lehető
legkedvezőtlenebb kimenetellel, a legnagyobb elképzelhető kockázattal kell számolni, és annak
elhárítására vagy kezelésére felkészülni. Jellemző példa a veszélyes vegyi anyagokkal, a biológiailag
aktív készítményekkel, a nukleáris technológiákkal kapcsolatos kockázat.
3.3. A megelőzés elve
A fenntartható fejlődés, a kockázatok társadalmilag elfogadható szintre csökkentése feltételezi a
megelőzés, mint alapelv érvényesítését: a munkavédelmi tevékenységnek minden téren és minden
szinten elsősorban a káros hatások kellő időben történő megelőzésére kell irányulnia, nem pedig
utólagos kezelésükre, mert csak így óvható meg az ember élete, biztonsága, egészsége. Ugyanakkor
a munkavédelemnek segítenie kell a technológiai fejlődést, az ember- és környezetbarát termékek
elterjesztését is.
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3.4. Partneri viszony
A korszerű munkavédelem kialakítása és megvalósítása során partneri viszonyt kell kialakítani az
abban érdekelt szereplőkkel: minden résztvevőnek meg kell teremtenie a másik fél számára
szükséges feltételeket annak érdekében, hogy az teljesíthesse együttműködési kötelezettségét.
Ennek a partneri viszonynak - a felelősségek pontos elhatárolása mellett - ki kell terjednie az állami,
közigazgatási szervek, a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleti szervei, a munkahelyi
biztonsághoz és egészségvédelemhez kapcsolódó, a munka világát érintő rokon területek
(tűzvédelem, környezetvédelem, műszaki biztonság, közegészségügy, társadalombiztosítás,
szabványosítás, termékbiztonság, fogyasztóvédelem stb.) közötti hatékony és folyamatos
együttműködésre.
4. Stratégiai fő irányok
4.1. A munkavédelem stratégiai céljaként gondoskodni kell arról, hogy a munkavégzés rövid és
hosszú távú kockázatai ne haladják meg a társadalmilag elfogadható mértéket. Ehhez az állami
irányítás eszközrendszerével elő kell segíteni a biztonságos és egészséges munkavégzés
feltételeinek megteremtését.
4.2. A stratégiai cél eléréséhez szükséges
- a meglevő kedvezőtlen munkakörülmények felszámolása, illetve hatásának mérséklése;
- a kedvezőtlen munkakörülmények újratermelődésének megakadályozása;
- a műszaki, gazdasági, társadalmi változásokkal a munka világában megjelenő új veszélyek,
ártalmak feltárása és megelőzése.
4.3. Fontos nemzetgazdasági érdek
- a munkabalesetek számának és súlyosságának csökkenése;
- a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal összefüggésbe hozható
egészségkárosodások számának és súlyosságának csökkenése;
- a fizikai és pszichoszociális értelemben is jó közérzetet biztosító munkakörnyezet kialakítása.
5. A célok megvalósítását szolgáló feladatok
5.1. A munkáltatóknak gazdaságilag közvetlenebb módon érdekeltté kell válniuk a munkavédelemben.
Ennek érdekében:
a) el kell különíteni a munkahelyi egészségkárosodások és balesetek biztosítási ágát;
b) az elkülönített ágon belül differenciált járulékrendszert kell kialakítani, amelyben megfelelő
veszélyességi (kockázati) besorolás alapján a befizetések arányosak a munkavégzés kockázataival,
és függenek a bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések alakulásától.
5.2. Az elkülönített biztosítási ág kialakítása és működésének megindulása után
a) a munkavédelmi követelményeket és a biztosítási ágat megfelelő differenciálással ki kell terjeszteni
az egyszemélyes vállalkozásokra is;
b) a foglalkozási betegségek kártalanítási rendszerét meg kell változtatni. Jelenleg a bejelentendő
foglalkozási betegségeknek mintegy harmada tartozik a baleseti ellátásra jogot adó betegségek
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
1089 Budapest, Baross utca 133, V. em., telefonszám: 06-1-323-2240

333

csoportjába. Ez indokolatlan diszkriminációt eredményez a foglalkozási betegségek között (a nem
kártalanítandók bejelentése gyakran emiatt is marad el), és szakmai szempontból nem indokolható.
5.3. Meg kell valósítani a munkavédelem területén
a) a teljes és folyamatos jogharmonizációt az Európai Unióval,
b) az összhangot a nemzetközi egyezmények és a hazai előírások között,
c) a hazai jogalkotás munkavédelmen belüli, illetve a munkavédelem és a rokon területek belső
összhangját,
d) a joganyag ötévenkénti felülvizsgálatát és indokolt korrekcióját.
5.4. A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében hosszabb távon
a) a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkájának multidiszciplináris jellegét fokozni, szakmai
színvonalát emelni kell; ehhez elsődleges fontosságú a hatásos minőségbiztosítási rendszer
kialakítása, a megfelelő színvonalú képzés és átképzés;
b) ki kell alakítani a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a háziorvosok együttműködésének
hatékony rendszerét a munkával összefüggő egészségkárosodások feltárása érdekében, és
figyelemmel kell kísérni a foglalkozási betegségben szenvedő vagy fokozott expozíciónak kitett
dolgozók további sorsát;
c) mind az állami munkavédelmi ellenőrző tevékenységnek, mind a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatok munkájának elsősorban az akkreditált laboratóriumokra kell támaszkodnia;
d) a megelőzés hatékonyabbá tétele, a kockázatkezelés felgyorsítása érdekében ki kell alakítani a
munkavégzéssel és a munkakörnyezettel kapcsolatos veszélyek, kockázatok országos
nyilvántartását;
e) a munkabiztonsági és munka-egészségügyi kutatások intézményi kapacitását meg kell erősíteni;
f) figyelembe véve a hazai munkavédelmi helyzet sajátosságait, rendszeresen át kell tekinteni és meg
kell határozni azokat a területeket, amelyeken a prioritások kijelölését követően epidemiológiai
vizsgálatok szükségesek, és meg kell indítani a foglalkozási betegségek megelőzésére irányuló rövid
és középtávú munkavédelmi kutatási programokat;
g) a munkavállalók megmaradt munkaképességének hasznosítása végett ki kell alakítani a
foglalkozási rehabilitáció komplex és hatékony gyakorlatát. A megváltozott munkaképességű
munkanélküliek további foglalkoztatásának elősegítése érdekében együttműködést kell létrehozni a
foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a munkaügyi központok között.
5.5. Intézkedéseket kell tenni a munkavédelmi (munkabiztonsági és munka-egészségügyi) képzés
rendszerének korszerűsítésére.
Ennek keretében:
a) át kell tekinteni, hogy a munkavédelmi képzési követelmények hogyan érvényesülnek a
felsőoktatás gyakorlatában, és annak alapján megtenni a szükséges intézkedéseket a munkavédelem
kellő hangsúlyának biztosítása érdekében,
b) javítani kell a munka-egészségügyi szakemberek képzését, továbbképzését, fejleszteni kell az
oktatás módszereit, ideértve a korszerű szakorvosképzést és ápolóképzést, a munkahigiénikus
képzést és a munka-egészségügyi felügyelők képzését is,
c) ki kell alakítani a munkavédelmi középfokú, illetve felsőfokú szakemberek iskolai jellegű képzési
rendszerét, amely az általános, illetve a középiskola után lehetőséget ad szakirányú graduális
végzettség megszerzésére, felülvizsgálva a munkavédelmi ismeretanyagát,
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d) változatlanul meg kell hagyni a posztgraduális képzési lehetőségeket, megtisztítva azok profilját,
felülvizsgálva a munkavédelmi ismeretanyagát,
e) ki kell alakítani annak lehetőségét, hogy a középfokú végzettséggel és kiemelkedő szakmai
tapasztalattal rendelkezők megfelelő követelmények teljesítése esetén felsőfokú szakirányú
végzettséget szerezhessenek,
f) támogatni kell a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szakemberek továbbképzését.
5.6. Annak érdekében, hogy a munkavégzés rövid és hosszú távú kockázatai ne haladják meg a
társadalmilag elfogadható mértéket:
a) Csökkenteni kell a veszélyes anyagok és készítmények (ideértve a növényvédő szereket is)
gyártásával, szállításával, kezelésével, megsemmisítésével járó veszélyeket, elsősorban az
információ, az ellenőrzés és ügyvitel (bejelentés, nyilvántartás, veszélyesanyag-kataszter stb.),
valamint a kockázatértékelés segítségével.
b) Fokozni kell az elsődleges megelőző tevékenységet, a munkahelyi expozíció csökkentését
elsősorban a humán rákkeltők (beleértve az azbesztet és a vinilklorid-monomert), az allergének és a
zaj esetében.
c) A foglalkozási betegségek bejelentésével kapcsolatban biztosítani kell az új megbetegedésfajták
(optimálistól eltérő igénybevétel, fokozott pszichés terhelés, hát- és deréktáji megbetegedések stb.)
bejelentését, kivizsgálását és a megfelelő intézkedések megtételét.
d) A nem fertőző betegségek epidemiológiai nyilvántartása során egyes foglalkozással összefüggő
(mindenekelőtt légzőszervi, mozgásszervi, keringési és neuropszichiátriai) betegségek
nyilvántartásának a megelőzés érdekében prioritást kell biztosítani.
e) Javítani kell a biztonságot az építkezési, szerelőipari, karbantartási munkahelyeken, különösen
műszaki intézkedéssel, oktatással-képzéssel, munkaszervezéssel, az ellenőrzés fokozásával,
tanácsadással, felvilágosító akciók szervezésével.
f) Fokozni kell a gázmérgezések és a levegőt kiszorító gázok okozta halálos balesetek elleni
megelőző tevékenységet.
g) A kisvállalkozások, egyéni vállalkozások, a mezőgazdasági önálló foglalkozás sajátos kockázatait
csökkenteni kell:
- képzéssel és oktatással,
- médiaprogramokkal,
- tanácsadói hálózat működtetésével,
- ágazati egészségmegőrző programok kidolgozásával és végrehajtásával.
5.7. Át kell tekinteni a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos pótlékok létjogosultságát,
és - az érintett munkavállalók jogsérelme nélkül - következetesen érvényesíteni kell azt az elvet, hogy
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett
a munkáltató nem adhat pénzbeli vagy egyéb megváltást.
5.8. A Program gyakorlati megvalósításához szükséges
a) a munkavédelem állami tájékoztató rendszerének kialakítása - különös tekintettel a kis- és
középvállalkozásokra -, amely gyors, érdemi, szakszerű és olcsó munkavédelmi információt tud adni a
munkáltatóknak és a munkavállalóknak;
b) a munkáltatók közép- és felső vezetése részére a megelőzési szempontú komplex,
multidiszciplináris munkavédelmi ismeretek biztosítása;
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c) a munkavédelmi célú kutatások, fejlesztések állami erőforrásokkal történő támogatása;
d) a költségvetési tervezés során a munkavédelmi feladatok elkülönített megjelenítése a
minisztériumok és országos hatáskörű szervek elemi költségvetésében.
5.9. Az állami ellenőrzés szintjének emelése és hatékonyságának javítása érdekében bővíteni kell a
munkavédelmi - mind a munkabiztonsági, mind a munka-egészségügyi - ellenőrzési kapacitást, meg
kell teremteni a korszerű hatósági ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételeket, ki kell alakítani a
munkakörülmények, kockázatok megismerésére és nyomon követésére alkalmas hatósági
információs rendszert, valamint javítani kell az ellenőrzést végzők szakmai képzését, továbbképzését
és szervezeti együttműködését.
5.10. A Programból adódó teendők finanszírozásába az állami költségvetés mellett be kell vonni
a) a munkaerő-piaci, valamint és az egészség- és nyugdíjbiztosítási alapok meghatározandó részét,
b) a nemzetközi támogatási forrásokat,
c) egyéb hazai céltámogatásokat és pályázat útján elérhető forrásokat,
d) civil támogatásokat.
5.11. Elő kell segíteni a munkavédelmi képviselők választását, biztosítva képzésüket, folyamatos
tájékoztatásukat és munkajogi védelmüket. Meg kell vizsgálni, hogy szakmai indokok alátámasztják-e
az 50 főnél többet foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi képviselő(k) választásának kötelezővé
tételét.
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4. számú melléklet
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