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• Előző keretstratégia: 2014-2020
• Új stratégia: Munkahelyi biztonság és 

egészségvédelem a munka változó világában
{SWD(2021) 148 final} - {SWD(2021) 149 final} 

• Valamennyi érintett félre vonatkozik
• Az előző keret prioritásai ma is relevánsak

Stratégiai keret 2021-7



• >3 300 halálos kimenetelű baleset
• 3,1 millió nem halálos kimenetelű baleset
• 200 000 munkával összefüggő 

megbetegedések miatti halál
• GDP több mint 3,3 %-a (460 milliárd EUR)
• A munkahelyi egészségvédelembe és 

biztonságba befektetett euró körülbelül 
kétszeres megtérülést eredményez

Háttér



• Erőforrások szűkössége a tagállamokban
• Igény, hogy a foglalkozási megbetegedésekre, 

demográfiai változásokra, pszichoszociális
kockázatokra és a váz- és izomrendszeri 
megbetegedésekre nagyobb figyelmet 
fordítsanak

• Munkaügyi felügyelőségek és vállalkozások 
támogatásának szükségessége

Helyzetfelmérés



• A zöld és digitális átállás, illetve a demográfiai 
átmenet által előidézett változások 
előrejelzése és kezelése;

• A munkahelyi balesetek és megbetegedések 
megelőzésének javítása;

• Az esetleges jövőbeli egészségügyi válságokra 
való felkészültség javítása.

Célkitűzések





• Gépekről szóló irányelv felülvizsgálata (digitalizáció)
• Mesterséges intelligenciáról szóló első jogi keret
• Jogszabályi frissítések (technológiai fejlesztések, 

kijelzők és munkahelyek, idősödő munkaerő)
• Ipar 5.0
• Optikai sugárzás és elektromágneses terek, nagyobb 

teljesítményű készülékek egészségre gyakorolt hatásai
• Digitális platformokon keresztül dolgozó személyek 

munkakörülményeinek javítását célzó kezdeményezés

Változások kezelése



• Folyamatban:
– Akrilnitril
– Nikkelvegyületek
– Benzol

• 2022-2024-ben, illetve konzultációra terjesztve
– Ólom
– Kobalt
– Azbeszt
– Diizocianátok
– Hegesztési füstök
– policiklikus aromás szénhidrogének
– Izoprén
– 1,4-dioxán

Határértékek



• Irányelvek felülvizsgálata
– a munkahelyekről
– a képernyő előtt végzett munkáról

• 2023–2025-ös EU-OSHA Kampány témája
• Nem jogalkotási kezdeményezés a munkahelyi lelki 

egészséggel kapcsolatban
• Eszközök és iránymutatás a zöld és digitális 

munkahelyekhez és folyamatokhoz kapcsolódó 
kockázatértékelésekhez

• Egészségügyi szakemberek és más kulcsfontosságú 
munkavállalók lelki egészségének támogatása

• Lecsatlakozáshoz való jog (EU Parlament állásfoglalás)

Digitalizáció



• Nemzeti jogi kereteik aktualizálása (zöld és 
digitális átálláshoz kapcsolódó lehetőségek)

• Digitális eszközök használatára összpontosítás 
(felügyelet, jogérvényesítés)

• Munkahelyi pszichoszociális és ergonómiai 
kérdésekkel foglalkozó szakértői értékelések

• Lelki és pszichoszociális kockázatok helyzetével 
kapcsolatos nyomon követés és adatgyűjtés

Tagállamok feladatai



• zéró-elképzelés megközelítés
• adatgyűjtés
• megelőzési kultúra
• munkahelyi balesetek és halálesetek alapos 

kivizsgálása
• okainak meghatározása és kezelése
• tudatosság növelése
• meglévő szabályok és útmutatók végrehajtásának 

megerősítése.

Megelőzés



• Munkavédelem-REACH szinkronizáció
• Reprotoxikus anyagok

– a nemi működésre és a termékenységre gyakorolt 
hatások

– a magzat vagy az utód fejlődésére gyakorolt 
hatások.

• Veszélyes gyógyszereknek és egyéb 
kockázatoknak kitett egészségügyi személyzet

Veszélyes anyagok



• egészséges életmódra való ösztönzés (MEF)
• nemek megfelelő képviselete a konzultációkban
• a munkavállalók személyes helyzetéhez igazított képzés
• figyelmen kívül hagyott „könnyű munkának” tekintett 

területek kockázatai (pl. gondozók vagy takarítók)
• a fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci

eredményeinek javítása
• ILO Erőszak és Zaklatás Elleni 190. számú Egyezménye

Továbbá



• a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos foglalkozási 
kockázatok kezelése

• Európai Rákellenes Kódex népszerűsítése
• rákbeteg vagy rákot túlélő munkavállalók reintegrációja
• nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó szempontok
• az egészségügyi ágazatban jelentkező veszélyek aktív kezelése
• jobb iránymutatás és képzés a kockázatértékelési és megelőzési 

intézkedések tekintetében, különösen a mikrovállalkozások és a 
kkv-k számára

• képzések a mezőgazdasági termelők számára

• Távlatilag: online interaktív kockázatértékelési (OiRA) eszköz 
kifejezetten az egészségügyi ágazat számára történő kifejlesztése

Tagállamok feladatai



• a munkavédelem és a közegészségügy közötti 
szinergiák továbbfejlesztése

• fokozott higiéniai intézkedések
• nem gyógyszeres beavatkozások
• mentális egészségügyi támogatások
• A Bizottság aktualizálja a foglalkozási 

megbetegedésekről szóló ajánlását, hogy az a COVID-
19 is magában foglalja

• iránymutatás munkaügyi felügyelőknek: biológiai 
anyagokról szóló irányelv szerinti kockázatértékelések 
és -kezelési intézkedések minőségének értékelésére

Gyors reagálás



• Felkészültségi tervek kidolgozása 
• A közegészségügyi és a munkahelyi biztonsággal és 

egészségvédelemmel foglalkozó hatóságok közötti 
koordináció

• Magas kockázatú szakmákban dolgozó idénymunkások
munkavédelmének ellenőrzése

• Együttműködés és az információcsere a munkaügyi 
felügyelőségek és más nemzeti hatóságok között

• A meglévő munkavédelmi stratégiáik aktualizálása
• Az aktualizált megközelítés tükrözése a munkavállalók helyi 

szinten történő védelmében
• A csökkenő számú munkaügyi ellenőrzés kérdésének 

kezelése a helyszíni ellenőrzések megerősítése révén.

Tagállamok feladatai



Megvalósításának előfeltételei
• A munkával kapcsolatos balesetekhez, 

sérülésekhez és foglalkozási megbetegedésekhez 
kapcsolódó kockázatokkal kapcsolatos tudatosság 
növelése

• A munkáltatók kapacitásépítése a munkahelyi 
biztonság képzés és oktatás révén való biztosítása 
érdekében

• Valamennyi szereplő felelősségvállalása a 
szabályok és iránymutatások betartása 
tekintetében.

„Zéró-elképzelés”



• Egészséges munkahelyek: „Legyen könnyebb a 
teher”
– A mozgásszervi megbetegedések megelőzhetőek és 

kezelhetőek
– Integrált megközelítés és megelőzési kultúra
– A megelőzés általános elvein alapuló intézkedések

• Két-három havonta új altéma
– Megjelent: tények és adatok, idült mozgásszervi 

betegségek, ülőmunka
– Érkezik: sokszínűség, távmunka, fiatal munkavállalók, 

pszichoszociális kockázatok

EU-OSHA kampány



Kampányanyagok

Kiadványok Kampányanyag Kampányeszköztár Napo filmek

OSHwiki Gyakorlati eszközök
és iránymutatások

Esettanulmányok

Kampányoldal (magyar nyelvű): https://healthy-workplaces.eu/hu
Hírlevél, közösségi média

Használja!

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
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https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/napo-films
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/oshwiki
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/case-studies
https://healthy-workplaces.eu/hu


Hogyan vehet részt?

Európai hét Kampánypartnerség Helyes Gyakorlat Díj

Kampányeszköztár Kampányanyagok Események Részvételi igazolás

Csatlakozzon!

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/european-week
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-toolkit
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/campaign-materials
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/events
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/get-your-certificate


Többoldalú kezdeményezés
• Figyelemfelhívás, ismeretterjesztés
• Helyes gyakorlatok
• Hálózat

Roadmap on carcinogens

https://roadmaponcarcinogens.eu/

https://www.etui.org/news/covid-19-occupational-disease-need-european-homogenisation

https://roadmaponcarcinogens.eu/


• Felmérések
• Eurostat

– elfogadhatóság

• ETUI
– kártalanítás is

COVID-19

https://www.etui.org/news/covid-19-occupational-disease-need-european-homogenisation



Európai Szakorvosok Uniója
Foglalkozás-orvostani Tagozatának állásfoglalása
1. Klinikai kép, diagnosztika

– Pozitív PCR teszt és légzőszervi tünetek szükségesek.
2. Foglalkozási expozíció

– Bármely olyan ágazatban és bármely olyan munkahelyen, ahol a 
munkakövetelmények alapján szoros kontaktusra van szükség 
(feltehetően) COVID-19 betegekkel és/vagy COVID pozitív 
kontaktszemélyekkel. 

– Fokozott a munkavégzéssel összefüggő COVID-19 fertőzés kockázata; 
de ezt a kockázatot egyedileg, esetről-esetre kell értékelni (az 
átlagnépességnél magasabb járványügyi kockázat).

3. Lappangási idő
– COVID-19: 1 – 10 nap

4. Figyelembe kell venni a felmerülő differenciáldiagnosztikai
lehetőségeket.

COVID-19



Köszönöm a 
figyelmet!

+36-1-4593086
kudasz.ferenc@nnk.gov.hu
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