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Európai Unió - Tények és adatok (1.)
• Európában évről évre nagyjából 1,6 millió munkaképes korú embert
diagnosztizálnak rákkal. Magyarországon minden 3-4. ember rákban hal meg.
• A munkahelyi rákkeltő anyagok miatt bekövetkező daganatos
megbetegedések száma meghaladja a 120 000-t, évenként mintegy 80 000
halálesetet (2/3) okozva.
• A rosszindulatú daganatos megbetegedések tekinthetők a foglalkozással
összefüggő halálesetek elsődleges okának (53%) az Európai Unióban,
elsősorban a kémiai expozíció (karcinogén vegyi anyagok) miatt + fizikai
rákkeltők (ionizáló-, nem ionizáló sugárzás) + biológiai tényezők (Takkala J.,
2014).
• Kutatások szerint az összes daganatos eset kialakulásában 8–16%-ban van
szerepe munkahelyi expozíciónak (Hämäläinen, 2007).
• Becslések szerint óránként 7-12 ember hal meg munkával összefüggő
daganatos megbetegedésben. /COM (2017) 12/
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Európai Unió - Tények és adatok (2.)
Foglalkozási rák:
4–7 milliárd
EUR közvetlen
költség
(RIVM-jelentés)

A halálos munkabalesetek és a halálos foglalkozási megbetegedések becsült aránya az EU-ban

•

•
•

A foglalkozási eredetű halálesetek 87%-át a rák, a légzőszervi- és a szívés érrendszeri betegségek okozzák.
Uniós szinten legalább 32 millió munkavállaló érintkezik rákkeltő
anyagokkal.
Az azbeszttel együtt a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid az egyik
legnagyobb kockázatot jelentő kóroki tényező az építőiparban (ideértve a
bontási/mentesítési munkákat is).
Forrás: SLIC CHEMEX WG
https://oshwiki.eu/wiki/Eliminating_occupational_cancer_in_Europe_and_globally
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Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló
jogszabályainak és politikájának modernizálása, COM (2017) 12
Az Európai Bizottság legfontosabb feladatai 2017-2019 között:
I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem és a foglalkozási eredetű daganatos
megbetegedések elleni küzdelem fokozása:
• a foglalkozási expozíciós határértékek (OELs) felülvizsgálata („5. lista”);
• a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló
2004/37/EK irányelv
módosítása (eddig 3 csomag);
• „Egészséges munkahelyekért” (EU-OSHA) kampány a veszélyes anyagokkal
kapcsolatban (2018-2019)
II. Vállalkozások - elsősorban KKV-k - támogatása a munkahelyi
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szabályok betartásában: pl.
webalapú kockázatértékelő eszközök (OiRA), helyes gyakorlatok útmutatója
III. Az elavult uniós szabályok aktualizálása és szükség szerint kivezetése.
REFIT: REACH – CLP – EU-s munkavédelmi joganyag összhangja!
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem és a foglalkozási eredetű daganatos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az irányelvet rendszeresen felül kell vizsgálni. Oka:
- rákkeltőkre, mutagénekre vonatkozó tudományos ismeretek bővülnek,
- tagállamok a legkorszerűbb megelőző intézkedéseket tartják érvényben.
Módosítás alapja:
- tudományos adatok, hatástanulmányok (?)
- széles körű társadalmi párbeszéd uniós szinten (szakértők, munkáltatók, munkavállalók
érdekképviseleti szervei, érintett hatóságok, a tagállamok képviselői).
Az irányelv módosítására vonatkozó nemzeti tárgyalási álláspont előkészítését (ideértve a
COREPER I. mandátumokat is) 2017. október 1-jétől a PM Munkavédelmi Főosztálya
végzi.
A véleményezésbe az EMMI, a REACH/CLP Nemzeti Kompetens Hatóság és a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya
(OMFI) is bevonásra kerül (szakmai kompetencia – határértékek tudományos megalapozása).
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem és a foglalkozási eredetű
daganatos megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az Európai Bizottság az irányelvhez több alkalommal javasolt módosítást:
 2016. május – 1. csomag: keményfaporok és 13 vegyi anyag esetében az irányelv új
határértékekkel egészül ki, illetve meglévő értékek módosulnak (pl. belélegezhető kristályos
szilícium-dioxid, króm(VI)-vegyületek, benzol, etilén-oxid, vinilklorid mon.).
 2017. január – 2. csomag: újabb 7 rákkeltő anyagnál állapít meg határértékeket (pl.
triklór-etilén, etilén-diklorid, motorolajként elhasználódott ásványolajok + hagyományos
dízelmotorok kibocsátási gázai (DEEE).
 2018. április – 3. csomag: további 5 vegyi anyag esetében új határértékek (kadmium és
szervetlen vegyületei; berillium és szervetlen berilliumvegyületek; arzénsav és sói, valamint
szervetlen arzénvegyületek; formaldehid; 4,4'-metilén-bisz (2-klór-anilin): MOCA
A bizottsági hatásvizsgálat szerint az irányelvben foglaltak végrehajtásával (1-2. javaslat együttesen)
a 2069-ig tartó időszakban 4 millió munkavállaló egészségvédelme javítható és mintegy 100 ezer,
munkahelyi rosszindulatú daganatos megbetegedésből eredő haláleset lenne megelőzhető.
… további módosítási csomagok várhatók (hatály: „veszélyes gyógyszerek” – citosztatikumok;
reprotoxikus anyagok?!)
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A 2004/37/EK irányelv módosítása, 1. csomag
Az irányelv első módosítását 2017. december 12-én fogadták el: 2017/2398 EU irányelv
(1. csomag). Átültetésének határideje: 2020. január 17.
Átmeneti időszakot tesz lehetővé a keményfaporokra és a króm(VI)-vegyületekre
vonatkozó határértékek tekintetében:
− keményfaporok esetében a határérték 3 mg/m3 2023. január 17-ig, → 2 mg/m3
− a króm(VI)-vegyületek vonatkozásában 0,010 mg/m3 2025. január 17-ig, 0,025
mg/m3 a füstképzéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatokra, illetve az
ezekhez hasonló munkafolyamatokra vonatkozóan 2025. január 17-ig. → 0,005
mg/m3
Az irányelv átültetéséhez az alábbi nemzeti jogszabályok módosítása szükséges:
- a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet;
- a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
együttes rendelet. (A rendelet 1-2. sz. melléklete tartalmazza a rákkeltő/mutagén
anyagokra vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékeket.)
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A 2004/37/EK irányelv módosítása, 2. csomag
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/130 IRÁNYELVE
(2019. január 16.)
a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
A 2004/37/EK irányelv I. mellékletét (rákkeltő/mutagén anyagok expozíciójával járó munkák,
eljárások indikatív listája) kiegészíti az alábbi tevékenységekkel:
- „A korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és hűtésére használt
ásványolajok dermális expozíciójával járó munka.
- Dízelmotor-kipufogógázok okozta expozícióval járó munka.”
További 8 rákkeltő anyag esetén új/módosított határértékek: benzo[a]pirén tartalmú többgyűrűs
aromás szénhidrogén keverékek; korábban belső égésű motorokban a mozgó alkatrészek kenésére és
hűtésére használt olajok; triklór-etilén; 4,4′-Metilén-dianilin; epiklór-hidrin; etilén-dibromid; etiléndiklorid + dízelmotor-kipufogógázok
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A 2004/37/EK irányelv módosítása, 3. csomag
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/983 IRÁNYELVE
(2019. június 5.)
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
Az új javaslat az alábbi anyagok vonatkozásában határoz meg új munkahelyi expozíciós
határértékeket:
- kadmium és szervetlen vegyületei;
- berillium és szervetlen berilliumvegyületek;
- arzénsav és sói, valamint szervetlen arzénvegyületek;
- formaldehid;
- 4,4'-metilén-bisz(2-klór-anilin): MOCA.
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A foglalkozási expozíciós határértékek (OELs) várható változásai (példák)
Megnevezés

CAS-sz.

MK-érték (mg/m3)

ÁK-érték (új)
(mg/m3)

Jellemző tulajdonság

Akrilamid

79-06-1

0,03

0,1

b, k(1B)

Benzol

80-05-7

3,0

3,25

k(1A), b, i

1,3-Butadién

106-99-0

1

2,2

k(1A),ii

Hidrazin

302-01-2

0,13

0,013

k(1B),b

0,05
0,01
(kev. oldható)

0,005
2025-ig: 0,010;
„hegesztési füst”:
0,025

k(1A/1B),

75-21-8

1,8

1,8

k(1B),b,i,sz

1-Klór-2,3-epoxipropán
(Epiklór-hidrin)

106-89-8

1,9

1,9

k(1B),b,m,sz

2-Nitropropán

95-5345

Vinil-klorid

75-01-4

0,5
7.77

0,5
2.6

Króm (VI) szervetlen vegy.

Etilén-oxid

k(1B)
k(1B)
Forrás: NNK MFF
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A foglalkozási expozíciós határértékek (OELs) várható változásai (példák)
Megnevezés

Keményfaporok
(kevert faporok)

Tűzálló kerámiaszálak
Kristályos szilícium-dioxid belélegezhető
pora
Diesel-motor kipufogógáz

ÁK-érték ÁK-érték (új)
(mg/m3)
(mg/m3)
5
(Faporok)

1 rost/ml

Átmeneti intézkedés

2
2023.01.17-ig: 3 mg/m3

0.3 rost/ml

0.15 resp.

0.1 inh.

-

0.05
(elemi

2023.02.21-től alkalmazandó.
Föld alatti bányászat és alagútépítésnél 2026.02.21.-től.

szénként)

+ Az irányelvekben nem szereplő anyagok (pl. Sztirol) levegő határértékeinek korszerűsítése
az újabb adatok alapján.

Forrás: NNK MFF
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Az ÁK-értékek korrekciója eltérő munkaidő-beosztások esetén (tervezett változások)
• Magyarországon a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 1. sz.
mellékletben meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak.
• Napi 8 órát meghaladó műszakok vagy egyenlőtlen heti munkarend alkalmazása
esetén biztosítani kell, hogy a dolgozók ugyanolyan védelemben részesüljenek a
vegyi anyagok egészségkárosító hatásait illetően, mint a hagyományos munkaidő
beosztás mellett.
• Ezért - ha a használt anyag toxikológiai tulajdonságai indokolják - az ÁK értéket a
hosszabb napi/heti munkaidőhöz kell igazítani:
„8 óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén az anyag
korrekciós csoportjának megfelelő módon korrigált ÁK-érték alkalmazandó.”
Csak az ÁK-érték módosítandó, a CK nem!
Forrás: NNK MFF
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Nyolc óránál hosszabb műszak vagy 40 órásnál hosszabb munkahét esetén
alkalmazandó ÁK-érték korrekciók (várható változások)
N.

R.

T.

R+T.

ÁK korrekciós csoportok
Irritáló anyagok, egyszerű
fojtógázok, csekély
egészségkárosító hatással bíró
anyagok.
Azok az anyagok, amelyek
egészségkárosító hatása RÖVID
expozíció hatására jelentkezik.
Azok az anyagok, amelyek
egészségkárosító hatása TARTÓS
expozíciót követően jelentkezik.
Azok az anyagok, amelyek RÖVID
és TARTÓS expozíciója is
egészségkárosodást okoz.

A korrekciós faktor számításának módja
Korrekció NEM szükséges.

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám

Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám
Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám
A két faktor közül a szigorúbb (kisebb) értéket
kell alkalmazni

IRSST Intézet és a Montreáli Egyetem Munka- és Környezet- egészségtani Intézete által kidolgozott modell: „Útmutató a Megengedhető Expozíciós
Érték ek szokatlan munkaidő-beosztásokhoz való igazításához”

Forrás: NNK MFF
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A biológiai expozíciós mutatók és határértékek (BLVs) tervezett
változásai (példák)
• Vizeletben mért BEM-k: A mintavétel ideje: műszak után (m.u.) helyett:
műszak végén (m.v).
• Egyes, a jelenlegi listán is szereplő anyagok esetében változik a BEM
határértéke a levegő ÁK változása következtében − pl. fenol, sztirol.
• Egyes anyagok esetében változik a BEM − pl. anilin (anilin, jelenleg: pamino-fenol), benzol (S-fenil-merkaptursav, jelenleg: t,t-mukonsav).
• Újabb anyagok biológiai monitorozása lesz kötelező− pl. diklórmetán,
hidrazin, metanol, vanádium.
• Nem kötelező jelleggel, ajánlott biológiai expozíciós mutatókat is fog
tartalmazni az új rendelet. Pl. Aceton, Alumínium, Izopropil-alkohol.

Forrás: NNK MFF
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A karcinogén
1.-2.- 3. - (…) n. csomag
átültetése, a gyakorlati
tapasztalatok
hasznosítása
Foglalkozási
daganatok
számának
csökkenése

Jogkövető
magatartás

Holisztikus
megközelítés

Változások a
munkahelyi
viselkedésben,
kultúrában

Tudatosság
minden
szinten!

SLIC Tematikus nap, 2018. október 8-9., Bécs
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Nédó Ferenc
munkafelügyeleti referens
E-mail: ferenc.nedo@pm.gov.hu
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