Az ellenőrzések tapasztalatai a munkahelyeken alkalmazott
veszélyes anyagok területén

Budapest, 2019. április 25.
Nesztinger Péter
főosztályvezető

A kemizáció mindennapjainkban
• A vegyi anyagok használata nélkül napjaink modern társadalma,
gazdasága nem képzelhető el.
• A tevékenységükhöz vegyi anyagokat felhasználó nemzetgazdasági
ágak/tevékenységek (pl. mezőgazdaság, élelmiszer-, gyógyszergyártás,
textilipar, fémfeldolgozás, gépjárműgyártás) meghatározóan hozzájárulnak a
lakosság gazdasági- és szociális jóllétéhez.
• A kemizáció vitális jelentőségű. Meghatározóan befolyásolja korunk
életszínvonalát, az egyes emberek életminőségét.
• Folyamatos fejlesztése mind a fejlett, mind a fejlődő országok alapvető
életfeltételeit biztosítja.
• A modern társadalom nagy mértékben függ a vegyi anyagok (termékek)
használatából származó előnyöktől (lakosság gazdasági és szociális jólléte,
kereskedelem, foglalkoztatás az érintett szektorokban).jóléte
2

A vegyi anyagok mint munkahelyi kóroki tényezők
1. A vegyi anyagok tételszáma rohamosan emelkedik: ~ 13-25 millió!
2. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint minden egyes
vegyi anyag potenciális kóroki tényező. Ez azt jelenti, hogy mint kóroki
tényezők sokszorosan haladják meg az eddig ismert valamennyi emberi
megbetegedés kóroki tényezőinek számát.
3. A vegyi anyaggal dolgozók expozíciója jelentősen nagyobb, mint a
lakosságé: lakossági/környezeti expozíció + munkahelyi expozíció.
4. Az EU-ban a vállalkozások 38%-a számolt be arról, hogy a munkahelyeiken
vegyi vagy biológiai anyagok voltak jelen folyékony, gőz vagy por formában.
5. A munkahelyeken általában kombinált expozíció (több vegyi anyag együttes
hatása + más kóroki tényezők) fordul elő (szinergizmus!).
6. A veszélyes anyagok különösen magas jelenléte: A. „Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat” (62%); B. „Gyártóipar” (feldolgozóipar) (52%);
C. „Építőipar, hulladékgazdálkodás, víz- és áramellátás” (51%).
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Tények és adatok
• Uniós szinten legalább 32 millió munkavállaló érintkezik rákkeltő
anyagokkal, ebből:
- keményfapor: kb. 3 millió fő
- belélegezhető kristályos szilícium-dioxid: 5 millió fő
- benzol: >1,4 millió fő
- króm(VI)-vegyületek: 900 000 fő
- triklór-etilén: 276 000 fő
• Magyarországon a rákkeltővel exponáltak száma a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatok éves jelentései szerint >30.000 fő, ebből:
- benzol és egyéb szerves oldószerek: 8-10 000 fő egyenként
- tüdőfibrózist okozó porok: ~ 4000 fő
- krómvegyületek: 2-4000 fő
- egyéb, nem listázott rákkeltők: 8000 fő
Forrás: NNK-MFF (OMFI)
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A vegyi anyagokkal végzett tevékenység veszélyei,
főbb egészségkárosító hatásai
• Akut hatások: robbanás és tűz; mérgezés, fulladás (színtelen, szagtalan
gázok, pl.: CO, CO2); az érintkezés helyén kifejtett azonnali hatás (erős
savak, lúgok).
• Hosszú távú (krónikus), késői toxikus hatások, pl.:
 légzőszervi megbetegedések (reakciók a légutakban és a tüdőben), pl.:
asztma, orrnyálkahártya-gyulladás, azbesztózis és szilikózis;
 foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések (az orrüreg daganatos
elváltozásai, leukémia, tüdőrák, mesothelioma stb.).
• Egészségi hatások, amelyek akutak vagy krónikus hatásúak is lehetnek:
 bőrbetegségek, reprodukciós problémák (endokrin diszruptorok) és
születési rendellenességek, allergiák stb.
• Egyes anyagok a bőrön keresztül juthatnak be (pl. szerves oldószerek).
• Egyes anyagok felhalmozódhatnak (kumuláció) a szervezetben (pl. ólom).
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A megelőzés általános alapelvei, az ún. „STOP” alapelv
• A munkáltatóknak hatékony megelőző és óvintézkedéseket kell
megvalósítaniuk a munkabiztonsági és a foglalkozás-egészségügyi
szakemberek közreműködésével.
• Amennyiben van rá lehetőség, a veszélyes anyagok/keverékek alkalmazását
meg kell szüntetni (pl. új munkafolyamatok megtervezése).
• Ha a kiküszöbölés nem lehetséges, a kockázatkezelést a megelőző
intézkedések hierarchiájára – az ún. „STOP” alapelvre – kell alapozni:
 Helyettesítés (Substitution, az anyag vagy folyamat helyettesítése)
 Műszaki intézkedések (Technical Controls, pl. zárt rendszer, helyi
elszívás)
 Szervezési intézkedések (Organisational Measures) (pl. az expozíciónak
kitett munkavállalók számának és/vagy az expozíciós idő csökkentése)
 Egyéni védelem (Personal Protection).
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Munkavédelmi ellenőrzések és tájékoztatási tevékenység
a megelőzés érdekében
• Munkavédelmi ellenőrzési irányelvek:

„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.”
+ az országos- és saját tervezésű célvizsgálatok/akcióellenőrzések, előre bejelentett
ellenőrzések (EE) külön szempontjai a veszélyes anyagokra;
+ fokozott mértékű tanácsadás, nyílt napok (KKV-k!), EU-OSHA kampányban való
részvétel – az EU-ban a legnagyobb aktivitás: konferenciák, szemináriumok,
sajtóközlemények.

• Teljesítmény célkitűzések:

„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.”
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2018. évi adatok
1. Ellenőrzött munkáltatók száma:14 298
2. Szabálytalansággal érintett munkáltatók aránya: 72,8%
3. Ellenőrzött munkavállalók száma: 309 319 fő
4. Szabálytalansággal érintett munkavállalók aránya: 67,2%
5. Azonnali intézkedések: 7 927 végzés
6. Hiányosságot megszüntetését előíró határozatok: 9 845 db
7. Közigazgatási bírság: 117 (2 976 000 Ft)
8. Munkavédelmi bírság: 401 (129 236 350 Ft)
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A leggyakoribb intézkedések, munkáltatói mulasztások (2018)
Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő
kockázatok
becslésével,
értékelésével
kapcsolatos szabályok megszegése” miatti
intézkedések száma 4298 volt

2018-ban a kiemelt munkavédelmi intézkedések közül összességében a legtöbb
intézkedés a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységgel kapcsolatban történt:
- Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével
kapcsolatos szabályok megszegése: 20%;
- Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó
szabályok megszegése: 8%.
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Kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos további intézkedések
(kivéve: rákkeltők és azbeszt)

• A munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatok
szabályainak megszegése – 46
• Légszennyezettség-mérés elmulasztása és/vagy mérés
légszennyezettség mértékének dokumentációs hiánya - 100

nyilvántartási

idejének,

a

mért

• Különleges megelőző és védő intézkedésekre vonatkozó szabályok megszegése
(baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése, a fém-ólom és az ólom ionos
vegyületeire vonatkozó különleges előírások is) - 413
• Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos szabályok megszegése - 134
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Kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos intézkedések
(rákkeltők és azbeszt)

• Rákkeltő anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztása - 64
• Rákkeltő anyagok (azbeszt is) alkalmazásából eredő kockázatok becslésére, mérésére,
értékelésére, kezelésére vonatkozó szabályok elmulasztása - 202
• Rákkeltő anyagokkal (azbeszt is) tevékenységet végző munkavállalók nyilvántartására
vonatkozó kötelezettségek elmulasztása - 49
• Azbeszt bontással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása - 26
• Azbeszt bontási munkaterv elkészítésének elmulasztása vagy előírt fejezeteinek hiánya 21
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A kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok
• A KKV-k számára továbbra is komoly kihívást jelent az uniós (REACH/CLP)
és nemzeti jogszabályoknak való megfelelés.
• A felhasználói láncban lefelé általában csak hiányos információk állnak a
KKV-k számára (a forgalmazók elavult biztonsági adatlapot adnak át)
rendelkezésre. A kockázatbecslés sem lehet szakszerű és pontos, valamint a
kockázatkezelés sem lehet hatékony!
• Tisztázatlan felelősségi körök: az adott előírás (pl. veszélyek anyagok
címkézése, feliratozása, biztonsági adatlapok biztosítása) teljesítése a
gyártó/forgalmazó vagy a továbbfelhasználó (downstream user) feladata?
• Még munkavédelmi szakemberek körében is gyakori probléma, hogy nem
tudják megítélni, hogy a felhasznált anyag/keverék rákkeltőnek minősül-e
(CLP rendelet alapján 1A. vagy 1B. kategóriájú).
• A foglalkozás-egészségügyi szolgálat érdemben nem vesz részt a kémiai
kockázatbecslésben.
• Multinacionális cégek: egymással történő kooperáció, közös REACH/CLP
szakértői teamek alakítása.
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A kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok
• A KKV-k esetén továbbra is gyakori hiányosság, hogy nem gondoskodnak a
munkahigiénés
vizsgálatokról
(munkahelyi
levegőszennyezettségi
vizsgálatok+biológiai monitorozás).
• A munkáltatók számára gyakran nem egyértelmű, hogy a biztonsági
adatlapon feltüntetett különböző „határértékek” (OELs, NOAEL-, NOELvagy DNEL) közül melyiket kell alkalmazni.
• Az analitikai laboratóriumokban felhasznált veszélyes anyagoknál jellemző,
hogy expozíciós határértékek hiányában általában még gyakorlott
munkavédelmi szakemberek sem tudják megítélni, hogyan kell elvégezni a
kémiai kockázatbecslést.
• Gyakori probléma, hogy a korábban nem használt vegyi anyag nem
szerepel a kockázatértékelésben, ami különösen nagy veszélyt jelenthet
rákkeltő komponensű anyagoknál.
• Expozíciós nyilvántartás, rákkeltő/mutagén anyagok azonosításának
hiánya: foglalkozási megbetegedések (daganatok) rekonstruálása?!
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Munkabalesetek egyes kiemelt nemzetgazdasági ágazatok szerint

2015
Nemzet-gazdasági
ágazat

Összes
munkabaleset

2016

Az összes
munkabalesetből
halálos

súlyos

Összes
munkabaleset

2017

Az összes
munkabalesetből
halálos

súlyos

2018

Összes Az összes munkabalesetből
munkabaleset
halálos

súlyos

Összes
munkabaleset

Az összes
munkabalesetből
halálos súlyos

Vegyi anyag-,
termék gyártása

100

0

0

110

0

0

160

0

0

157

1

1

Gyógyszer-gyártás

70

0

0

87

0

0

103

0

0

101

0

0

Gumi-, műanyag
termék gyártása

635

1

1

720

1

1

735

2

2

839

1

1
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Vegyi anyagok miatt bekövetkező munkabalesetek

2015

2016

2017

2018

Az összes
Az összes
Az összes
A sérülés típusa Összes munkabalesetből Összes munkabalesetből Összes munkabalesetből Összes
munkamunkamunkamunkabaleset
baleset
baleset
baleset
halálos súlyos

halálos súlyos

Az összes
munkabalesetből
halálos súlyos

halálos súlyos

Vegyi anyag
(marás) okozta
égési sérülések

96

1

0

95

0

0

106

0

0

96

0

1

Heveny
mérgezések

55

1

0

47

2

1

32

0

0

46

1

0
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A foglalkozási megbetegedések megoszlása a kóroki tényezők fő csoportjai
szerint, 2016-2017

15%

10%
51%

24%
14%

29%

9%

Kémiai
Biológiai

48%

Egyéb
Fizikai

2016

2017

2016-ban az összes foglalkozási eredetű bőrbetegséget vegyi anyagok okozták!
Forrás: OKI/NNK (OMFI)
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A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

17

A munkahelyek kémiai biztonsága képekben
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Veszélyes anyag tárolása sérült, törött raklapon, a tároló-állványon konzolosan elhelyezve.

A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

A növény védőszerek elkülönítetten, zártan, áttekinthetően történő elhelyezése
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A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

Élelmiszer és vegyi anyag szabálytalan tárolása.
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• dohányzás
• EVE nincs
• CLP szerinti jelölések
hiánya
• kármentő tálca hiánya

Forrás: ISSA
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•
•
•
•

helyi elszívó
védőföldelés
EVE
kármentő (medence)

Forrás: ISSA
22

A munkahelyek kémiai biztonsága képekben
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Tégla vágása flexszel, légzésvédelem nélkül.

A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

Bútorgyártás – légzésvédő használata
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A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

Szabálytalan azbeszt síkpala tetőbontás
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A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

Az azbesztmentesítés területének lehatárolása, figyelmeztető jelzések kihelyezése.
A lebontott burkolólapok becsomagolva várják az elszállítást.
Munkavállaló védőfelszerelésben.
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A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

Hegesztő munkaállásnál helyi elszívás,
valamint zárt térben a kipufogógáz elszívása
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A munkahelyek kémiai biztonsága képekben

Galvanizáló kád peremelszívással.
Egyéni védőeszközök használatára figyelmeztető piktogramok.
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EGYÜTT A MEGELŐZÉSÉRT!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

