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XXI. század: a munka világának változásai
Fejlesztés tudatos emberi tevékenység
Célja jobb életminőség, termék, szolgáltatás

•

Technológia fejlesztése
• Gépesítés
• Sorozatgyártás, tömeggyártás
• Automatizálás
• Informatika térhódítása
• Energia felhasználás fejlesztése
• Munkaszervezés fejlesztése
határon átnyúló szolgáltatások
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Új kihívások
•

Megterhelések változásai
• Pszichoszociális kockázatok
munkafeladat, munkaszervezet, szociális feltételek, munkafeltételek, munkakörnyezet, fokozott pszichés terheléssel
járó tevékenységek, a készenléti feszültség, az információs terhelés, a jelentős érzelmi hatások, állásbizonytalanság

•

•

• Klímaváltozás hatásai
Demográfiai változások
• Nők szerepe a munkában
• Idősödő munkavállalók
Foglalkoztatás változásai
• Többműszakos munkarend
• Diákmunka
• Munkaerő kölcsönzés
• Alkalmi foglalkoztatás
• Közfoglalkoztatás
• Távmunka
• Otthontól távoli munkavállalás

4

Korunk egyik legnagyobb kihívása:
a vegyi anyagok térhódítása
•

•

•

Emellett az Európai Gazdasági Térségben
2017. májusában 10 000-nél több anyagot
vettek nyilvántartásba a vegyi anyagok
regisztrálásáról,
értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló
REACH rendelet alapján.
REACH-rendelet
nem
terjed
ki
a
munkatevékenységek
közben
létrejövő
veszélyes anyagokra, pl. a porra vagy az
égéstermékekre.
2017-ben kb. 129 000 anyag besorolása történt
meg az osztályozásról, címkézésről és
csomagolásról szóló CLP rendelet szerint.
(Azonosítás, tájékoztatás, biztonsági adatlapok)
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A leggyakoribb intézkedések, munkáltatói mulasztások
Leggyakrabban előforduló mulasztások megnevezése

Intézkedések
száma

1

Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése

4 295

2

Munkavédelmi ismeretek hiánya

4 103

3

Létesítmények érintésvédelme

3 963

4

Be- és leesési veszély

3 158

5

Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai
megszegése

2 666

6

Munkaeszköz nem megfelelő állapota, karbantartás hiánya

2 647

7

Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya

2 615

8

Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése

2 137

9

Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb..)

2 013

10

Elhelyezés, telepítés, rögzítés

1 783

11

Figyelmeztető-, és funkció jelölések hiánya

1 713

12

Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése

1 644

13

Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, elhelyezés)

1 545

14

Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök előzetes illetve időszakos ellenőrzésének, felülvizsgálatának elmaradása

1 471

15

Biztonsági és egészségvédelmi jelek hiánya, állapota

1 390
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Mit teszünk a megelőzés érdekében?
• Munkavédelmi ellenőrzési irányelv:
A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság minél több olyan munkahelyen folytasson
munkavédelmi ellenőrzést, ahol … veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy
mutagén anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó
tevékenységet folytatnak.
• Teljesítmény célkitűzés:
A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységek és a rákkeltő vagy
mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységek ellenőrzési gyakoriságának
növelése érdekében a FEIR kódlista ezekre vonatkozó kódjaihoz tartozó intézkedések
felügyelői átlaga minimum 50 legyen.
• 2017-ben a munkavédelmi hatóság veszélyes anyagokkal kapcsolatos intézkedéseinek
száma mindösszesen: 7 198
Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására
vonatkozó szabályok megszegése, légszennyezettség-mérés, kockázat becsléssel,
értékeléssel kapcsolatos szabályok megszegése, azbeszt bontásra vonatkozó előírások,
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biológiai monitor vizsgálatok elmulasztása, stb.

Mit teszünk a megelőzés érdekében?
• MNP:
• A munkavédelemre a munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó ismeretek
bővítése az oktatásban
• Munkavédelmi kutatás, fejlesztés a munkavállalók átlagéletkorának
emelkedése, az újonnan felmerülő kockázatok hatásainak elemzése terén.
(Közte az új vegyi anyagok használata.)
• Határértékek megállapítása:
A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelvet módosító jogalkotási
javaslat első csomagjának elfogadásával. Az irányelv módosítására már a második és
harmadik csomag tárgyalása is folyamatban van az EMMI Országos Közegészségügyi
Intézet Munkahigiénés- és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatósága szakmai
támogatásával. (Vegyi anyagok elfogadható kockázatú határértékének megállapítása.)
• Ismeretterjesztés: EU-OSHA kampányban való részvétel
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