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S 

Biztonság és egészség  
a munka jövőjének középpontjában 

(érdekében?) 
 

100 év tapasztalatra építve 

2 

100 év biztonság és egészségvédelem a 
munkahelyen 
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1. Miért van szüksége a világnak a 
munkahelyi balesetekre és betegségekre 
való reagálásra 100 éve? 

 

 
Történelmi perspektíva  

 
• 18., 19. és 20. század: iparosítás 
• 20. század eleje  

- 1919: a Nemzetek Szövetségének és a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrehozása 
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Nagyobb katasztrófák 1919 előtt 

Gyár 
145 munkás halálát okozta a tűz a 
Triangle Shirtwaist  gyárban, New York, 
1911. március 25-én. 

Bánya 
439 bányász és bányamentő halt meg a 
Senghenydd szénbányában Dél 
Walesben (UK), 1913. október 14-én. 

Hajózás 
Kb. 2000 ember halt meg és több mint 1000 
sebesült, amikor egy utasszállító hajó ütközött 
robbanóanyagot szállító hajóval Halifaxnál. Egyes 
vélemények szerint ez volt a legnagyobb ember 
okozta robbanás, leszámítva az atombombát. 



2019.08.02. 

3 

2. Az ILO: a biztonságos és egészséges 
munka érdekében alapították 

Az 1919-es Nemzetközi Munkaügyi Konferencia első 
ülésén:  

Mint az OSH és a háromoldalú struktúra eszközei 
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3. A második világháború után: egyre 
inkább globális figyelmet kapott az OSH 

A philadelphiai nyilatkozat 1944-ben 
a munkavállalók egészségéről: „A 
Konferencia elismeri a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet komoly 
kötelességét, hogy a világ többi 
nemzetének is programokat 
nyújtson, amelyek […] megfelelő 
védelmet nyújtanak a munkavállalók 
életének és egészségének, minden 
szakmában.” 
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Az ILO nemzetközi 
munkaügyi szabványai 

OSH témában 
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Az ILO legfontosabb nemzetközi munkaügyi 
szabványai OSH témában 
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Az ILO több mint 40 nemzetközi munkaügyi OSH szabványt  fogadott be 
(dolgozott ki?), melyeket az alábbi módon lehet kategorizálni: 

a) Bizonyos kockázatokkal összefüggőek 
(mint az ionizáló sugárzás, azbeszt, 
rákkeltő anyagok és vegyszerek) 

b) Bizonyos ágazatokkal vagy 
munkatevékenységekkel 
összefüggőek 
(mint a mezőgazdaság, az építőipar 
és a bányászat) 

c) Általános elveket és eredményeket 
tartalmazóak 
(mint az OSH menedzselése, a 
munkaügyi ellenőrzés és a  jóléti 
létesítmények)   
 

 

d) Az OSH alapelveivel 
összefüggőek 
• OSH Nemzetközi Egyezmény, 

1981 (No.155) és annak 
Végrehajtási Utasítása 2002. 

• Munkahelyi Egészségügyi 
Szolgáltatások Nemzetközi 
Egyezménye, 1985 (No.161)  

• Az OSH Nemzetközi 
Egyezmény Keretajánlása, 
2006 (No.187)  
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ILO OSH irányelvek 

Néhány ILO OSH 
gyakorlati útmutató 
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3. A második világháború után: egyre inkább 
globális figyelmet kapott az OSH 

Nagyobb ipari balesetek 1919 után 
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4. A megelőzés kultúrája felé 

• Csernobil után: Egy új biztonsági kultúra koncepció 
megteremtése 
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5. Az ILO és az OSH az új évezredben 



2019.08.02. 

7 

13 

A biztonságos és egészséges munka jövője: 
Kihívások és lehetőségek 
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1. Technológia 
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Digitalizáció és IKT 

• Az emberi 
gondolkodás 
megismétlése: AI 

• A munka virtualizálása 
• Távmunka, távoli 

munka 
• Ember-gép interfészek 
• Intelligens 

technológia és 
hordható intelligens 
eszközök 

• Az OSH készségek 
növelése, képzés és 
ellenőrzés útján 
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Digitalizáció és IKT 

KIHÍVÁSOK  
• Növekedés előfordulhat néhány 

pszichoszociális kockázatnál; 
• Fokozott kockázat a  biztonság és 

magánélet területén; 
• Új vegyi anyagoknak, vagy biológiai 

kockázatoknak, vagy 
elektromágneses mezőknek való 
kitettség;  

• Az incidensek fokozott kockázata és 
kitettségek 

• OSH menedzsment és eredmények 

LEHETŐSÉGEK 
• Csökkenés lehetséges 

néhány pszichoszociális 
kockázat esetében; 

• Az emberek eltávolítása 
veszélyes környezetből; 

• Egészségfejlesztés 
• A megelőzési 

intézkedések javítása  
• Az egyenlőtlenség 

csökkentése. 
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• Emberi interakció az AI-
vel és a robotikával 

• Robotika és AI, valamint 
szerepük az izom-
csontrendszeri 
betegségek vagy a 
mentális egészség 
kockázatai 
csökkentésében. 

• Ergonómiai kockázatok 
• Cybersecurity kockázatok 
• Pszichológiai kockázatok 
• Az automatizálás 

veszélye a 
foglalkoztatásra 

Automatizálás és robotika 
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Automatizálás és robotika: 
OSH lehetőségek és kihívások 

Lehetőségek 

Kihívások 

• Az ember eltávolítása a veszélyes környezetből; 
• A robotok és az exoskeletonok csökkenteni tudják a veszélyes és mindennapi 

feladatokat, melyek nagy stresszt vagy MSD-t okoznak; 
• Növekednek az automatikus megelőzési intézkedések; 
• Növekszik a kockázatos viselkedés következményeinek megértése 

• Növekszik az ergonómiai kockázat  az ember-robot interakció új formái miatt; 
• Új kockázatok  megjelenése: 

• Elektromágneses mezők 
• Balesetek a munkafolyamatok megértésének, irányításának és 

ismeretének a hiányában, túlzott bizalom a robot/AI 
tévedhetetlenségében, különösen akkor, amikor az ember és a robot 
közeli interakcióba kerül; 

• OSH menedzsment és az eredmény/következmény kihívás összefüggésében: 
• A különbözőbb (széles hozzáférés az alkalmazáshoz) és a szétszórtabb (a 

távmunka miatt) munkaerő miatt 
• Foglalkozások cseréje és átalakulása miatt 
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Nanotechnológia 

• Nanoanyagok 
• Egyedi egészségügyi veszélyek 
• Tüdő, oxidatív stressz, 

gyulladás és szövetkárosodás, 
fibrózis és tumor generáció 

• ILO Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Egyezmény, 
1981:  

Szükséges  a továbbképzés, és az 
egész életen át tartó tanulás 
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2. Változások a munkaszervezetben 

• Túlzott munkaidő 
• Nem szabványos 

foglalkoztatási formák 
• Eltérő munkarendek 
• Az informális (fekete) 

gazdaság  
• A digitális munkavégzési 

formák megjelenése 
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Az OSH kockázati tényezői a nem szokványos 
alkalmazási keretek között 

Szervezetlenség 
• Rövid hivatali idő; 
• Rossz indukció; 
• Hatékony eljárások és 

kommunikáció; 
• A nem hatékony OSH menedzsment 

rendszerek, a képtelenség. 

Irányítási hibák 
• A törvényes jogok, kötelezettségek 

gyenge ismerete. 
• Korlátozott hozzáférés az OSH-hoz 

és a munkavállalói kompenzációs 
jogokhoz. 

• Töredezett/hézagos vagy vitatott 
jogi kötelezettségek. 

• Nem megfelelőség és gyenge 
szabályozási felügyelet. 

• Bizonytalan munka; 
• Hosszú és szabálytalan munkaidő; 
• Több munkahely; 
• A munka és a magánélet közötti 

konfliktus. 

• Bizonytalan, szabálytalan kifizetés; 
• Extra feladatok, műszakos munka; 
• Erodált fizetés, biztonság, 

jogosultságok; 
• Elavult  egészségügy és szociális 

biztonság. 

Következmények (Spill over) 
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Az OSH lehetőségei és kihívásai a tervezési 
munkában 

KIHÍVÁSOK  
• Csökkent biztonság, csökkent szabályozási 

átláthatóság és fokozott kockázatok;  
• Atipikus alkalmazási formák és 

munkakörülmények/feltételek; 
• Kihívások az OSH alkalmazásábban és a 

munkavállalás szabályozásában; 
• Kicsi vagy nincs hozzáférés a 

hagyományos szerződéses előnyökhöz; 
• Gyenge OSH menedzsment a 

munkahelyeken ; 
• Az egyértelműség és a feladatok 

specifikálásának hiánya;  
• Nem megfelelő tanúsítás, tudás stb. 

LEHETŐSÉGEK 
• Az emberek 

eltávolítása a 
veszélyes 
környezetekből; 

• Nagyobb ellenőrzés a 
munka és a 
magánélet 
egyensúlya terén;  

• Korábban az 
informális  (fekete) 
gazdaságban végzett 
munka váltása a 
hivatalos szektorba.  
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A munkahelyi biztonsági és egészségügyi 
kihívásokra és a jövőbeni lehetőségekre való 

reagálás 

Bizonytalanság az 
új OSH 

kockázatok miatt 

Multidiszciplina-
ritás az OSH 

menedzselésében 

OSH szakértelem 
megteremtése 

A horizont 
kiszélesítése: 
kapcsolat a 

közegészségüggyel 

Nemzetközi 
szabványok és 

egyéb eszközök az 
OSH  érdekében 

A kormányok és a 
szociális partnerek 

szerepének 
megerősítése és a 

partnerség bővítése 
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Az új OSH kockázatok előrejelzése 
• Új és kialakulóban lévő 

munkahelyi biztonsági 
és egészségügyi 
kockázatok; 

• Új tendenciák a 
munkaszervezésben = 
autonóm munka vagy 
távozás; 

• A munkahelyi jólét, 
biztonság és egészség 
fogalma; 

• Szem előtt kell tartani a 
világszerte fennálló 
hagyományos 
kockázatokat! 
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Ergonómiai ellenőrzőpontok – 2. kiadás 2010 

Az ellenőrzési pontok gyakorlati 
útmutatások a főbb ergonómiai 
problémák megkereséséhez  és 
megoldásához. 
 
Magyar nyelvű változat (pdf): 
 
Ergonómiai ellenőrzőpontok:  
Praktikus és könnyen megvalósítható 
megoldások a biztonságos és egészséges 
munkafeltételek megteremtéséhez. 
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Ingyenes Google Play applikáció 

Android 
8.0.0 

Android 
8.0.0 
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