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OMB LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL TÁJÉKOZATÓ (1)
A 2014. ÉVI ÉPÍTŐIPARI CÉLVIZSGÁLAT TAPASZTALATAI



AZ ELLENŐRZÉS ELSŐSORBAN A KÖVETKEZŐ 
TERÜLETEKRE TERJEDT KI:
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• - Magasban végzett munkák követelményei;

• - Állványok biztonságos kialakítása;

• - Teheremelők telepítése, biztonságos állapota, 
kezelésük;

• - Mélyépítési, útépítési munkák

• o Földmunkák végzése

• o Földmunkagépek

• o Teheremelés kotrógéppel;



AZ ELLENŐRZÉS ELSŐSORBAN A KÖVETKEZŐ 
TERÜLETEKRE TERJEDT KI (2)
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• - Építőmesteri és szakipari munkák;

• - Villamos berendezések biztonsági 
követelményei;

• - Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás 
szabályozása;

• - Munkavállalók tájékoztatása, képzése;

• - Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre 
vonatkozó speciális kockázatértékelési 
követelmények;



AZ ELLENŐRZÉS ELSŐSORBAN A KÖVETKEZŐ 
TERÜLETEKRE TERJEDT KI (3)
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• - Az ivóvíz ellátás, szociális helyiségek;

• - Az egészséget nem károsító klíma és 
védőital juttatás;

• - Megfelelő védelmet nyújtó egyéni 
védőeszközök juttatása, használata;

• - Veszélyes anyagok/keverékek tárolása;

• - A munkahelyi elsősegélynyújtás feltételei



AZ ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI

• A célvizsgálat során a Felügyelőségek 135 
munkavédelmi felügyelője végzett ellenőrzést.

• A célvizsgálat fent megjelölt időtartama alatt a 
munkavédelmi felügyelők 1.351 munkáltató építés-
kivitelezési munkaterületének munkavédelmi vizsgálatát 
végezték el.

• Az ellenőrzések eredményeképpen megállapítható, hogy 
az ellenőrzött munkáltatók 91 %- a nem tett eleget a 
jogszabályban előírt valamennyi munkavédelmi 
kötelezettségének, a munkaterületeiken a 
munkavédelmi felügyelők szabálytalanságot tártak fel.



AZ ELLENŐRZÉS TAPASAZTALATAI (2)
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• Az ellenőrzött munkáltatóknál az ellenőrzéssel érintett 
munkavállalók száma 13.608 fő volt, amelyből közel 3 
% volt az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
foglalkoztatottak aránya. Az ellenőrzéssel érintett 
munkavállalók 24,8%-át a munkáltatója szabálytalan 
munkakörülmények között foglalkoztatta. 

• Közülük 2.153 munkavállalót, azaz a 
szabálytalansággal érintett munkavállalók 63,8%-át 
súlyosan veszélyes munkakörülmények között 
foglalkoztatott munkáltatója, amelyek azonnali 
felügyelői intézkedéseket igényeltek.



AZ ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI (3)
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AZ ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI (4)
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Az adatok alapján a vizsgálat alá vont 
munkáltatók 91 %-a biztosította a 
munkavállalói számára a védősisakot 

ezeknek a sisakokat a 12,6 %-át a 
munkavállalók nem használták,



A CÉLVIZSGÁLAT FOGADTATÁSA
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• A legtöbb munkáltató kedvezően fogadta az 
ellenőrzést, megértették annak célját.

• Tapasztaltak a felügyelők olyan a gyakorlatot, hogy a 
munkáltató átterheli a kiszabott munkavédelmi bírság 
összegét a munkavállalókra, aminek eredménye, 
hogy a munkavállalók tartanak az ellenőrzésektől.

• Egyes kisvállalkozások a felügyelőkre úgy 
tekintettek, mint aki csak feltartja a munkát és csupa 
felesleges dolgot követel meg. 



A CÉLVIZSGÁLAT FOGADTATÁSA (2)
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• Munkáltatók nagyobb része megérti, hogy a 
hatósági ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok megszüntetése az ő érdekük 
is. 

• A munkavállalók körében inkább volt 
népszerűtlen az ellenőrzés, mivel 
eredményként a kényelmetlennek tartott 
védőeszközöket használniuk kellett.

• Atrocitás nem történt.



1/2.  OMB LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL TÁJÉKOZATÓ
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• Tájékoztató a 2011. évi bírságpályázatokról 

• 2010 >  még 9 db.

• 2011 >  201202.15 – 2014.06.30   >  még 12 db.

• ZÁRÓJELENTÉS



1/3.  OMB LEGUTÓBBI ÜLÉSÉRŐL TÁJÉKOZATÓ
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• Tájékoztató a foglalkozási betegségek hazai aluljelentettségéről, az azbeszt 
példájával szemléltetve

• Azbeszt felhasználása.

• Azbeszt felhasználás leállítása

• Foglalkozási megbetegedések megjelenése (lappangási idő 10- 15 év)

• Mesothelioma (a mellhártya és a hashártya daganata)

• Az azbeszten és a természetben előforduló erionit szálakon kívül a 
mesotheliomának nincs más hitelesen bizonyított oka. Minden mesotheliomás
betegben kiváltó okként munkahelyi ártalomra kell gyanakodni, ezért részletes 
anamnesist kell felvenni a beteg korábbi munkahelyeiről. A mesothelioma
diagnosztikus nehézségei miatt a peritonealis mesotheliomát ritkán ismerjük fel .



KOCKÁZAT ÉSZLELÉS
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• Franciaországban az építőiparban dolgozó víz- és 
fűtésszerelő munkások harmada találkozott 
azbeszttel munkája során.
• Az exponált csoport 40%-a úgy került kapcsolatba 
az azbeszttel, hogy nem ismerte fel, nem tudott róla.
• A megfelelő munkavédelmi intézkedések is 
hiányoztak.
• Célzott kampányt indítottak számukra.
Francia Munkavédelmi Kutató Intézet (INRS), 2013



175. SZ. AJÁNLÁS   
AZ ÉPÍTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

KÉRDÉSEKRŐL
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• Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája, Amelyet a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató 
Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 
1988. június 1-én hetvenötödik 
ülésszakára ült össze,

• (1980……)  +15  = 1995

• Itthon:   bontások  - reneszánsz 



AZBESZT : JELENKORI EXPOZÍCIÓINK
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• • Munkahelyi és/vagy környezeti

• • Szándékoltan vagy tudatlanság miatt védelem 
nélkül végzett bontási-felújítási munkák

• – Népstadion

• – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Üllői úti 
épületei

• – Selypi gyár  

• • és amiről nem tudunk…



RÁKREGISZTERES ADATOK MAGYARORSZÁG
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Mesothelioma ADATOK  MAGYARORSZÁG 
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TANULSÁGOK

MANDRIK ISTVÁN OMB ÜGYVIVŐ +36309411907 21

• A magyar mesothelioma betegségstatisztika 
hasonló lefolyású a nyugat-európaihoz, de 
még csak most tetőzik

• • A gyaníthatóan foglalkozási eredetű esetek 
nem kerülnek bejelentésre – érdekeltség 
hiánya? ismeret hiánya?

• • A jelen megelőzési intézkedései alapozzák 
meg az évtizedek múlva kialakuló 
betegségterhet



TANULSÁGOK  (2)
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• • Pusztán a létező szabályozás betartása is 
sokat jelentene

• • Tervezik más, döntően foglalkozási eredetű 
betegségekre vonatkozó adatbázisok 
elemzését és összevetését a Főosztályon 
vezetett adatokkal



2. MUNKABALESETI HELYZET 2014.

Nézzük meg mi történt 2013-ig



MANDRIK ISTVÁN OMB ÜGYVIVŐ +36309411907 24

(a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek 

alapján) Korcsoport 

Munkabalesetek megoszlása 

Összes munkabaleset Az összes munkabalesetből 

halálos 

súlyos 

csonkulásos 

egyéb 

súlyos 

súlyos 

összesen 

csonkulásos összesen 

0-17 év 82 0 2 0 2 2 

18-24 év 2 326 1 2 4 7 34 

25-34 év 3 966 11 4 12 27 52 

35-44 év 4 580 22 11 21 54 71 

45-54 év 3 975 26 11 19 56 65 

55-64 év 2 246 14 8 17 39 32 

65 évnél idősebb 47 1 1 0 2 2 

Összesen 17 222 75 39 73 187 258 

6. A munkabalesetek megoszlása a korcsoport alapján 
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2. MUNKABALESETI HELYZET 2014 (2)

• 60 % 

• 36 %

• Zeller ( petrezselyem)                         AVAGY :  
HOGYAN KERÜL ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBA  
A MUNKAVÉDELEM?



ZELLER AMELYIK PETREZSELYEM =
UBORKASZEZON



A Délmagyar.hu portál szerdai (2014. július 25.)

híre szerint ötven ember került égési
sérülésekkel kórházba, miután a
hétvégén egy Jász-Nagykun-Szolnok
megyei kertészetben dolgoztak, és
hétfőre valamennyiükön fájdalmas,
feszülő hólyagok keletkeztek. Akkor még
azt hitték, zeller miatt, de most már
tudjuk, hogy petrezselyem.



• Feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a
rendőrség az égési sérüléseket szenvedő,
gyomlálásra felfogadott alkalmi munkások
ügyét - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság

• A klinika megerősítette, hogy sok beteget
kezelnek fitofotodermatitisszel, amely
akkor alakul ki, ha bizonyos növények -
ilyenek a zeller, a petrezselyem, a
citrusfélék, a sárgarépa, a füge, valamint
egyes ernyősvirágzatú fűfélék - a tűző
napon a bőrrel érintkeznek
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AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZRŐL

„A föld gazdája annyit mondott nekik, hogy 
a gaz, aminek gyomlálására felfogadta őket, 
allergizálhat, ezért kesztyűt húztak, de arra 
nem figyelmeztette őket, hogy a lábukat is 
védeni kell. Mivel a nagy meleg miatt 
halásznadrágban dolgoztak, a lábuk 
megégett.”



MUNKABALESETI HELYZET 2014 (MÉG EGYSZER)

• 60 % 

• 36 %

• Zeller ( petrezselyem)                                     AVAGY :  
HOGYAN KERÜL ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBA  
A MUNKAVÉDELEM?



3. Munkavédelmi törvény módosítás tervezete
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• Munkáltatók feladatai a munkacsoportban:                           
az Mvt. 78   - 79 §

• Munkavállalók feladata a munkacsoportban                           
az Mvt.70.§ - 76.§



MUNKÁLTATÓK FEJEZETE:
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• 78. §136 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
kapcsolatos országos érdekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók érdek-
képviseleti szervezetei és a Kormány képviselőiből (a továbbiakban: tárgyaló
csoportok) álló, az, saját ügyrend szerint működő Munkavédelmi Bizottság látja el.

• 79. §137 (1) A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében

• a)138 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)139 részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának, annak végrehajtását
szolgáló éves intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és
felülvizsgálatában;

• 80. §



MUNKÁLTATÓK FEJEZETE:
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• ;

• c)140 tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást vagy véleményt alakít ki a tárgyaló
csoportok által előterjesztett munkavédelmi kérdésekről;

• d) ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzítetteket
meghaladó munkavédelmi követelményekről;

• e) munkájáról a közvéleményt tájékoztatja;

• f)141 saját adataival, megállapításaival szükség szerint segíti a munkavédelmi
információs rendszer működését;

• g)142 dönt a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai
oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés
szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos kérdésekben.

• (2)143 A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, adminisztratív
teendőket a munkavédelmi hatóság látja el.

• 80. §



MUNKAVÁLLALÓK FEJEZETE
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• 70/B. §121 (1)122 Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő,
és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos
munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban
vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.

• (2) A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú rendes, valamint
póttagjai vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, illetve a
rendes tag megbízatásának valamilyen ok miatti megszűnése esetén helyére lép.

• (3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a 70/A. § (1) bekezdése
a) pontja szerint megválasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás
útján jelölik. A munkáltató kezdeményezi a testület létrehozását, biztosítja a szavazás
lebonyolításának feltételeit.

• (4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt.
188. §), továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó
személyt (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett
munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A
munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek
meghívottként vesznek részt a testület munkájában.



MUNKAVÁLLALÓK FEJEZETE
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• (5)123 A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól.

• (76. § (1)134 A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány
nem érheti.

• (2) A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott
adatok, tények nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács tagjára (üzemi
megbízottra) megállapított munkajogi szabályoknak megfelelően köteles eljárni.

• (3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott
szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot,
annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell
érteni.

• +: 50 FŐ HELYETT 20 FŐ



4. Új kockázatértékelési útmutató
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• A Segédlet elsősorban a kis- és középvállalkozások 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

szaktevékenységét támogatja, mely segíti a 

kockázatértékelés rendszerének megismerését, a 

hivatkozások helyes alkalmazását és a 

kockázatértékelésre vonatkozó követelmények 

elérhetőségeinek megismerését.



4. Új kockázatértékelési útmutató   (2)
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• A kockázatértékelés egy folyamat, ahol meg kell vizsgálni az adott 

munkakörülményeket és meg kell határozni a konkrét teendőket, de 

ehhez nem feltétlenül szükséges matematikai valószínűségek vagy 

elméleti összefüggések megállapítása.

• A kockázatértékelés gondos áttekintése annak, hogy az adott 

munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, a 

feltárt veszélyek kiküszöbölhetők-e vagy sem, és milyen személyi, 

tárgyi, szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a 

munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők legyenek.



4. Új kockázatértékelési útmutató   (3)

MANDRIK ISTVÁN OMB ÜGYVIVŐ +36309411907 39

Mire van szükség a kockázatértékeléshez?

• A kockázatértékelés a munkavédelmi 

követelmények teljesülésének szisztematikus 

ellenőrzését, a hiányosságok, illetve 

szabálytalanságok feltárását, megszüntetését, és 

a kockázatok elfogadható szinten tartását jelenti, 

amelyben a legfőbb eszköz a széles körű 

munkavédelmi ismeretek ésszerű alkalmazás



KOCKÁZATÉRTÉKELÉS  ÉS   MBFH
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• INTÉZKEDÉST NEM IGÉNYEL

• FELHASZNÁLÁSA FOLYAMATOS



A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
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• A veszélyek számbavételéhez több forrásból érdemes információkat 

szerezni, például:

• munkavédelmi tartalmú jogszabályokból, szabványokból,

• a munkáltató belső szabályzataiból,

• műszaki és tudományos irodalomból,

• a munkatevékenység, a munkafolyamat, a technológia, a munkaeszköz 

közvetlen megfigye-léséből,

• helyszíni vizsgálatokból és mérésekből,



A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
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• tervrajzokból, folyamatábrákból,

• adatlapokból, gépkönyvekből, kezelési és karbantartási utasításokból,

• külső tényezőkből, amelyek kihathatnak a munkavégzésre (pl. időjárás, 

más munkáltató által végzett tevékenység ugyanazon vagy közeli 

munkaterületen),

• a munkavállalók és képviselőik tapasztalataiból,

• munkavédelmi szolgáltatóktól és szaktanácsadóktól,

• munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések/fokozott expozíciós 

esetek, és rendkívüli események adataiból,

• más munkáltatók, munkahelyek közzétett adataiból, tapasztalataiból



5. Az  NMH  megszűnése 2014. 12. 31.
levél a miniszternek
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• Varga Mihály

• Nemzetgazdasági Miniszter

•

• Tisztelt Miniszter Úr!

• A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 
nevében először is engedje meg, hogy gratuláljunk 
újbóli miniszterré történt kinevezéséhez. 
Munkájához ezúton is sok sikert kívánunk!



5. Az  NMH  megszűnése 2014. 12. 31.
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A Magyar Közlöny 79. számában megjelent a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet). A 

Rendelet 1. számú melléklete felsorolja a Kormány tagjai által irányított vagy 

felügyelt központi államigazgatási szerveket. Az Ön által irányított és felügyelt 

szervek felsorolásánál nem szerepel a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, amely 

foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési 

feladatokat ellátó központi hivatalként működik jelenleg. Több médium is 

hírül adta, hivatkozva a Kossuth Rádióban Önnel készített interjúban 

elhangzottakra, ahol érintőlegesen utalt arra, hogy elégedetlen a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal eddigi teljesítményével és jelenlegi szervezeti felállásában 

nem kívánják tovább működtetni.



5. Az  NMH  megszűnése 2014. 12. 31. (2)
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• Az előző kormányzati ciklusban (2010-2014.) a Kormány 
foglalkoztatás-politikai célkitűzéseit a háromszintű Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) sikerrel valósította meg, amely 
tükröződik az álláskeresők számának csökkenésében és a 
növekvő foglalkoztatásban. A Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat 
részét képezi a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a Kormányhivatalok 
Munkaügyi Központjai és a Járási Hivatalok Munkaügyi 
Kirendeltségei. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal átszervezése, 
megszüntetése az alsóbb területi szinteken is jelentős 
bizonytalanságot okoz, amely feszültség kihat a 
munkatársak napi munkavégzésére.



KEZELJÜK A STRESSZT? !
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• Mint tapasztalt vezető Ön előtt is ismert, hogy 
egy szervezet morálját, és ez által hatékony 
működését leginkább a bizonytalanság 
rombolja. Egy szervezet átalakítását a 
leghatékonyabban az abban érintettek 
meggyőzésével, az ehhez kapcsolódó hiteles és 
valós tájékoztatással lehet elősegíteni.
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• Mint érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet 
szeretnénk tájékoztatást kérni a munkaügyi 
szervezet átalakítását érintően a várható 
szervezeti működtetés formájáról, szintjeiről, a 
munkaügyi szervezet feladat és hatáskörébe 
tartozó jövőbeni feladatokról, az esetleges 
létszámcsökkentés ütemezéséről.



MI IS ÍRTUNK LEVELET………
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• NMH MMI       OMB

• ÁPB T      



6. KEZELJÜK A STRESSZT KAMPÁNY
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MIKOR ÉRI STRESSZ A MUNKAVÁLLALÓT?
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• A munkavállalókat akkor éri stressz, amikor a munkájukkal 
kapcsolatos elvárások meghaladják az ezek teljesítéséhez 
rendelkezésre álló képességeiket.

• A munkával kapcsolatos stressz nem az egyén hibája, hanem 
szervezeti probléma. A nem megfelelő pszichoszociális
munkakörnyezet egyik legfontosabb eredménye.

• A pszichoszociális kockázatok a munka nem megfelelő 
kialakításából, szervezéséből és irányításából eredő káros 
pszichológiai, fizikai és szociális következmények. Egyebek 
közt az alábbi munkakörülmények vezethetnek pszichoszociális
kockázatokhoz:



. 

Egyebek közt az alábbi munkakörülmények 
vezethetnek pszichoszociális kockázatokhoz:
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• túlzott munkaterhelés vagy időbeli korlátok;

• ellentmondó elvárások;

• nem tisztázott a munkavállaló feladata;

• elégtelen kommunikáció;

• rosszul kezelt szervezeti változás



A NEM EGÉSZSÉGES SZOCIÁLIS KÖRNYEZET IS VEZETHET 
PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOKHOZ, BELEÉRTVE AZ ALÁBBIAKKAL 

JELLEMEZHETŐ HELYZETEKET:
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• nincs támogatás a vezetőség vagy a kollégák részéről;

• rossz személyközi kapcsolatok;

• zaklatás, agresszió és erőszak;

• a munkahelyi és családi kötelezettségek 
összeegyeztetésével kapcsolatos nehézségek.



FONTOS !
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• MUNKAVÁLLALÓI-

MUNKAADÓI 

• KÖZÖSSÉG

• A KÖZÖS CÉLOKÉRT



EURÓPAI FELMÉRÉS EREDMÉNYE:
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• •• A munkavállalók 72%-a úgy gondolja, hogy a munkával 
kapcsolatos stressz egyik leggyakoribb oka a munkahelyek 
átszervezése és a bizonytalan foglalkoztatási helyzet.

• •• 66%-uk a stressz kiváltó okát „a ledolgozott órákban és a 
munkateherben” látja.

• •• 59%-uk úgy véli, hogy a stressz „elfogadhatatlan 
magatartásnak, például durvaságnak vagy zaklatásnak való 
kitettségnek” tudható be.

• •• A munkavállalók 51%-ának elmondása szerint a 
munkával kapcsolatos stressz gyakori a munkahelyükön.

• •• Tízből majdnem négy munkavállaló úgy gondolja, hogy 
munkahelyén nem kezelik megfelelően a stresszt.



A STRESSZ OKOZTA KÁROK NAGYSÁGA
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• •• Becslések szerint a munkahelyi stressz költségei 
Franciaországban országos szinten 2–3 milliárd eurót 
tettek ki 2007-ben.

• •• Az Egyesült Királyságban 2009–2010 folyamán körülbelül 
9,8 millió, munkával kapcsolatos stressz miatt kieső 
munkanappal számoltak, és a munkavállalók átlagosan 
22,6 napot hiányoztak a munkahelyről. 

• •• Ausztriában a pszichoszociális zavarokat tekintik a 
legfőbb oknak, ami miatt a szellemi munkavállalók korán 
nyugdíjba vonulnak, és ami a munkavállalók e csoportján 
belül az összes előrehozott nyugdíj több mint 42%-ánál 
játszik szerepet. 



MEGOLDÁSHOZ KÖZELI ÁLLAPOT
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• A munkáltatók jogi felelőssége a munkahelyi kockázatok helyes 
értékelése és leküzdése. Mégis  elengedhetetlen, hogy ebben a 
munkavállalók is részt vegyenek. 

• A Munkavállalói részvétel azonban többet jelent, mint alulról felfelé 
történő visszajelzéseket. A munkáltatók és a munkavállalók közötti 
kétoldalú párbeszédre van szükség, amelyben a felek:

• •• beszélnek egymással;                                                          
•• meghallgatják egymás problémáit; 

• ••  Megosztják nézeteiket és kölcsönösen tájékoztatják 
egymást; és

• •• együtt hoznak döntéseket



ÖN TUDTA?
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• •• Hozzávetőleg a munkavállalók 50%-a gondolja úgy, hogy a 
munkával kapcsolatos stressz gyakori a munkahelyén. A stressz a 
második leggyakrabban jelentett, munkához kapcsolódó egészségi 
probléma Európában.

• •• Az összes kieső munkanap 50–60%-a tudható be a munkával 
kapcsolatos stressznek és a pszichoszociális kockázatoknak. 

• •• Munkával töltött élete során minden hatodik munkavállaló küszködik 
lelki egészségi problémával.

• •• A munkahelyi pszichoszociális kockázatok költségei nemzeti 
szinten több millió eurót tesznek ki.

• •• Érdemes kezelni a munkahelyi stresszt és pszichoszociális
kockázatokat – a vállalkozások szempontjából az előnyök 
meghaladják a végrehajtási költségeket.



MI A MEGOLDÁS A  KEZELJÜK A STRESSZT ?
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• GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ( PÉNZ A GAZDASÁGBA)

• FOKOZOTT FIGYELEM A MUNKAVÉDELEMRE ÉS PÁLYÁZATI PÉNZEK

• MUNKAVÉDELMI STRATÉGIA MAGYARORSZÁGON

• NYUGALOM



GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ( PÉNZ A GAZDASÁGBA)
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• EZ NEM RAJTUNK MÚLIK,                                 
DE A                                                          

HOZZÁÁLLÁS,                                                         
A HIVATALOS POLITIKA                                 

SEGÍTHET EZEN IS



FOKOZOTT FIGYELEM A MUNKAVÉDELEMRE ÉS PÁLYÁZATI PÉNZEK
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• ÍGY SEGÍTHET A HIVATALOS POLITIKA



MUNKAVÉDELMI STRATÉGIA MAGYARORSZÁGON   - EU:
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• 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



Első kihívás:
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• a tagállamok végrehajtási eredményeinek 
javítása, különös tekintettel a mikro- és 
kisvállalkozások kapacitásának előmozdítására, 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 

hatékony és valós kockázatmegelőzési
intézkedések alkalmazására



MÁSODIK KIHÍVÁS
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• a foglalkozásból eredő 
megbetegedések megelőzésének 
javítása a meglévő, új és az 
újonnan felmerülő kockázatok 
kezelése révén



Harmadik kihívás:
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• a demográfiai változás 
kezelése

• ( öregedő Európa + migránsok )



ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEK
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• A nemzeti stratégiák további konszolidációja

• A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 
szabályzásnak való megfelelés megkönnyítése, különösen a 
mikro- és kisvállalkozások esetében  (OIRA)

• A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó 
jogszabályok jobb  tagállami érvényesítése

• A meglévő jogszabályok egyszerűsítése



ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEK (2)
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• A munkaerő elöregedése, az újonnan felmerülő kockázatok, 
valamint a munkavégzéssel kapcsolatos és foglalkozásból eredő 
megbetegedések kezelése

• Statisztikai adatgyűjtés javítása és információs bázis kialakítása

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



ÚNIÓS ESZKÖZÖK
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• 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.

• KOMMUNIKÁCIÓ, SZINERGIA, JOGALKOTÁS



FONTOS DÁTUMOK
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• A kampány indulása: 2014. április

• •• A Munkavédelem Európai Hete: 2014 és 
2015 októbere

• •• A Helyes Gyakorlat Díjak díjkiosztó 
rendezvénye: 2015. április

• •• Az „Egészséges munkahelyek” kampány 
csúcstalálkozója: 2015. november
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Kérem, most csendben ébresszék fel az 
alvókat, lassan vége az előadásnak!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !  JÓ SZERENCSÉT!
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