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Az emberiség fejlődése során alakult ki az a rend, amely szerint ahhoz, hogy
éljünk, pénzt kell keresnünk. A pénz útján juthatunk az életünk fenntartásához
szükséges javak többségéhez. A pénz megkeresésének egyik módja a munka.
Ezek alapján kijelenthetjük, hogy azért dolgozunk, hogy éljünk.
A kérdés ilyen előzményeket követően teljesen helyénvaló: nem teljességgel
ellentmondásos, ha az élethez szükséges javak érdekében a dolgozó ember elveszíti az egészségét, vagy az életét?
Ugye az? Ahhoz, hogy éljek, nem veszíthetem el az életemet!
Ezért nem mindegy, hogy a munkavégzés milyen körülmények, milyen nehézségek, milyen veszélyek közepette történik.
A munka egyik lehetséges meghatározása az alábbiak szerint hangzik:
Olyan céltudatos emberi tevékenység, amellyel mind a természet tárgyait, mind
a társadalmi környezetét az ember szükségletei kielégítésére alkalmassá teszi.
A munkavégzés során szellemi és fizikai erőforrás mozgósításával hat a dolgozó ember a környezetére. A fizika alapvető törvénye szerint nemcsak az ember
hat az átalakítandó környezetre, hanem a környezet is a munkát végző emberre. A munkavégzés tehát másképpen meghatározva: a szervezet bizonyos fokú
testi és/vagy szellemi megterhelésével összefüggésben az egészségi állapot
megőrzésének, vagy megrendülésének folyamatára is ható az emberi környezetre valamilyen módon hatást gyakorló célirányos, szervezett tevékenység.
A munkát végző ember testét, szellemét, pszichéjét a munkavégzéssel kapcsolatosan a munkakörnyezetből izoláltan, vagy egyidejűleg fizikai, kémiai,
biológiai, mentális jellegű egészségkárosító hatások érhetik. Ezt hívjuk foglalkozási expozíciónak.
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míg a hosszabban tartó hatás, foglalkozási megbetegedést eredményezhet.
„1/A.203 Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a
sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik
be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg
halált okoz.”
„1/D.206 Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének
a következménye.”

A munkát végző embert érő hatások következményei minden esetben egzakt
módon nem határozhatóak meg. Ekkor a munkát végző ember egészségének
védelme szempontjából szükséges valószínűségek és becsülhető következmények eszköztárához nyúlni. Így jutunk el a kockázat fogalmához.
Kockázat: veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. (Mvt. 87.§. 1/F)
Avagy némileg másképp megfogalmazva a kockázat: egy veszélyes esemény
vagy annak való kitettség elfordulási valószínűsége és az általa okozott sérülés
vagy egészségkárosodás súlyosságának kombinációja (MSZ 28002:2009)
A munkakörnyezetből, a munkavégzésből származó egészségkárosodás bekövetkezésének valószínűsége a foglalkozási egészségkárosító kockázat.
A kockázatok ha „működésbe” lépnek, akkor a hatásuk nyomán a munkát végző ember egészsége károsodhat. A kockázat „kifejtheti” a hatását nagyon rövid
idő, illetve hosszabb időtartam alatt. A hirtelen hatás eredménye lehet a baleset,
4|
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A munkát végző emberek fizikai, szellemi, pszichés jellemzői nem egyformák.
Szoktuk is mondani, hogy mindannyian mások vagyunk. Ami az egyiknek teszik, az a másiknak nem. Amit az egyik könnyedén teljesít, azzal a másiknak
alaposan meggyűlik a baja. Ami az egyiknek teljességgel érthető, azt a másiknak hosszasan kell magyarázni.

alakult, különböző jellegű, irányú, mértékű strukturális és/vagy fiziológiai változások összessége.

Nem vagyunk egyformák.

Sokszor és sok helyen szokták a munkavégzés fizikai, avagy szellemi munkavégzésként minősíteni.

A bennünket érő azonos összetételű és nagyságú külső hatások egész mást
eredményezhetnek az egyes emberek szervezetében.

Ezek a megterhelések jellegük alapján egészen különbözőek lehetnek. Alapvetően attól is függnek, hogy milyen jellegű munkát végzünk.

A fizikai munkavégzés során alapvetően az emberi csont-, ízület-, és izomrendszer megterhelése valósul meg.
Az ilyen jellegű munkavégzés során az érintett izomcsoportok összehúzódnak,
amihez oxigénre és energiára (tápanyagokra) van szükség.
A kémiai energia kisebb részben mechanikai, nagyobb részben hőenergiává
alakul át.
A munkavégzéshez szükséges energia forgalom alapján
könnyű,
zz közepesen nehéz
zz nehéz fizikai munkát különböztethetünk meg
Egy ember átlagos nyugalmi oxigén fogyasztása 250 ml/perc ami 2,5 KJ/perc
energia-termelésnek felel meg.
zz

A fizikai munka: a nyugalmi érték 10-12 szeresére is nőhet.
A percenként felvett oxigén mennyiségének növekedése a perctérfogat növekedését eredményezi (pulzusszám és a szívből távozó vér szorzata) Ez biztosítja
az izmok fokozott oxigén és tápanyagellátását, és a működés során keletkezett
széndioxid és más anyagcsere termékek elszállítását.
A megterhelés célterülete tehát jól azonosítható.
Ezért kell azonosítanunk két fontos alapfogalmat. A megterhelést és az igénybevételt!
A megterhelés: a munkakörnyezet különböző, általában jól definiálható és objektíven mérhető, a dolgozó szervezetével kapcsolatba kerülő expozíciós hatásainak komplexitása.
Az igénybevétel: a megterhelések következtében az érintett szervezetében ki6|
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A szellemi munka során információ feldolgozás valósul meg, amely döntések
sorozatából áll, ismertek elsajátításán és azok reprodukálásán alapul.
A tanulás során azonosíthatóak a folyamat főbb, meghatározó szegmensei: az
emlékezés, az ismétlés, és a gyakorlás.
A megtanultak gyakorlati felhasználásakor a begyakorolt folyamatok reflexszerű ismétlése, kreatív munka esetén figyelem (intenzitás, állandóság vagy megosztottság) jellemzi a munkavégzést.
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Fontos rögzíteni, hogy „vegytisztán” fizikai, illetve szellemi munkavégzés
nincs. Minden munkatevékenység végzése fizikai és szellemi összetevőkből
áll. Az összetevők egymáshoz viszonyított aránya azonban értelemszerűen változik a munka jellege szerint, de mindig mind a kettő jelen van!

A munkavégzés során tehát olyan hatások érik – érhetik – a szervezetünket,
amelyek károsíthatják az egészséget, amelyek betegségekhez, sérülésekhez,
súlyos esetben halálhoz vezethetnek.
A munkavégzés szervezésekor tehát nagy hangsúlyt kell fektetni a nem kívánt,
az egészségi állapotot befolyásolható tényezők elleni védelemre, azaz a megelőzésre.
A munkavédelem célja, hogy a megelőzés hatékony eszközeit mozgósítva
megvédje a munkát végző ember egészségét, garantálja a biztonságot.
A hatásos megelőzéshez, tárgyi és személyi feltételek biztosítása szükséges. A
gépek, berendezések, munkaeszközök, munkakörnyezet megfelelősége ugyanúgy szükséges a prevencióhoz, mint a munkát végző ember testi, szellemi, felkészültségi alkalmassága, magatartása, viselkedése, döntéseinek megfelelősége, stb. Röviden: a megelőzésnek vannak személyi és tárgyi feltételei.
8|
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A megelőzés szolgálja a munkát végző ember egészségének a megőrzését, de
ki kell teljesednie a munkavégzés környezetében esetlegesen jelenlevő munkatársakra, látogatókra, beszállítókra, alvállalkozókra, stb. Röviden: a megelőzésnek vannak személyi és tárgyi feltételei.

2. A KOCKÁZATALAPÚ MEGELŐZÉS

A megelőzés megtervezését a kockázatértékeléssel szükséges kezdeni. Ennek a
folyamatnak a során azonosítani kell a veszélyeket, meg kell határozni az azonosított veszélyek jellemzőit, értékelni kell ezeket a jellemzőket, és dönteni arról, hogy elfogadható mértékűek, avagy csökkenteni, minimalizálni kell őket.
10 |
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A kockázatok osztályozását több szempontból is elvégezhetjük.

2.1. Indító lépés:

Léteznek fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális kockázatok.

2.1.1. A kockázatértékelés módszerének kiválasztása.

Ha másképp közelítünk a kérdéshez, akkor pld. azonosíthatunk olyan kockázatokat, amelyek a gépek, berendezések, munkakörnyezet nem megfelelő kialakításából adódnak, azonosíthatunk olyanokat, amelyek a folyamatok
rossz szabályozásából, nem megfelelő technológiákból, rosszul megtervezett
munkatevékenységekből, magatartás zavarokból fakadnak, és azonosíthatunk
elégtelen, nem megfelelő irányításból munkaszervezésből eredeztethető kockázatokat. A lényeg természetesen nem az osztályozás, hanem a tényleges veszélyforrások azonosítása, azok értékelése és a kézben tartásuk biztosítása. Ez
a folyamat a kockázatértékelés.
A kockázatértékelési folyamat öt fő lépésre osztható.

A kockázatértékelést azért hajtjuk végre, hogy általa csökkenteni tudjuk a
munkatársak és mások veszélyeit. Tehát célja van, tehát tétje van. Egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen részletességű, milyen eszköztárú módszert alkalmazunk, és az értékelési folyamatba milyen mértékben vonjuk be a munkavállalókat.
A kockázatértékelés módszerének kiválasztásakor nagy gondossággal szükséges eljárni, hiszen a módszernek, a részletességnek pontosan illeszkednie kell
az adott munkatevékenység jellegéhez, nehézségéhez, veszélyességéhez, az
adott szervezet méretéhez.

Nem nehéz belátni, hogy egy zöldséges bolt kockázatértékelési módszerének
kritika nélküli átvétele egy 10.000 embert foglalkoztató vegyi üzemnél nem
lenne megfelelő. És fordítva is igaz, egy nagy vegyi üzem kockázatértékelési
rendszere egy zöldséges bolt esetében nehezen lenne használható.
12 |

HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM

HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM

| 13

A KOCKÁZATALAPÚ MEGELŐZÉS
Fontos, hogy azok, akiket meg kell védenie a munkavédelemnek a foglalkozási
megbetegedésektől, a sérülésekről, a balesetektől, azok a munkát végző emberek kerüljenek a kockázatértékelési folyamatba bevonásra. Ellenkező esetben
csak azok maradnak a prevenciós folyamat bizonyos szakaszaitól távol, akiket
egyébként meg akarok védeni. Pedig ez a paradoxon a gyakorlatban nagyon
sokszor tetten érhető.

2.2. Első lépés

A KOCKÁZATALAPÚ MEGELŐZÉS

2.3. Második lépés
A feltárt kockázatok becslése, meghatározása (a bekövetkezés esetén a lehetséges súlyosság, valamint a bekövetkezési valószínűség) és azok fontosság
szerinti rangsorolása. Ezzel a különböző kockázatok prioritását is meghatározzuk. Hiszen fontos, hogy tudjuk, hogy melyeket és milyen sorrendben kell
intézkedésekkel csökkentenünk, kézben tartanunk. (intézkedések fontossági
rangsora).

A veszélyt okozható tényezők megkeresése a munkahelyen, és azoknak a munkavállalóknak, illetve más érdekelt feleknek (vevő, alvállalkozó, látogató, stb.)
a számbavétele, akik a feltárt veszélynek ki lehetnek téve.

14 |
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2.4. Harmadik lépés
A kockázatok kiküszöbölését, csökkentését, szabályozását, kézbentartását biztosító intézkedések meghatározása. Az intézkedések megtervezésekor bizonyos hierarchia szerint szükséges a lehetőségeket mérlegelni.
Az intézkedések megtervezése egy hierarchikus tevékenységi folyamat. Az
alábbi szempontok érvényesülését kell sorrendiségében megvizsgálni:

A KOCKÁZATALAPÚ MEGELŐZÉS
végrehajtása (valamennyi munkavédelmi probléma megszüntetéséhez szükséges erőforrásokkal vélhetően nem rendelkezünk). A kinek, mikor, mit, mivel
kérdésekre pontosan kell tudnunk a választ!
A meghozott intézkedéseket célszerű nyilvánossá tenni, hiszen így az érintett
munkavállalókat bevonhatjuk annak az ellenőrzésébe, hogy határidőre, a megfelelő védelmi állapotot biztosító intézkedéseket ténylegesen végre is hajtották.

A veszélyforrást meg tudom-e szüntetni? A veszélyforrás teljes megszüntetésével a leghatékonyabb megoldáshoz jutunk.
A veszélyest tudom-e kevésbé veszélyessel helyettesíteni? Ha valamilyen ok
miatt (anyagi, technikai, stb.) a veszélyforrás teljes megszüntetése nem lehetséges. Ekkor a veszélyest – amennyiben van rá lehetőség - helyettesíteni kell
kevésbé veszélyessel.
Tudom-e a veszélyforrást műszaki kontroll alá vonni, tudom-e a kollektív védelmet biztosítani? Amennyiben sem megszüntetni, sem helyettesíteni nem
lehetséges a veszélyes elemet, akkor műszaki megoldásokkal kell a lehető legbiztonságosabbá tenni a munkahelyet.
Tudom-e a veszélyt adminisztratív kontroll alá vonni? Tudom-e szervezési
intézkedésekkel a veszélynek kitettek számát csökkenteni? Amennyiben sem
megszüntetni, sem helyettesíteni, sem műszaki kontroll alá vonni nem tudjuk
a veszélyes elemet, akkor új munkautasítások kiadásával, képzési programok
indításával, szervezési intézkedések meghozásával kell a biztonságot fokozni.
Tudom-e a veszélyforrás hatásait egyéni védőeszközök biztosításával kézben
tartani, csökkenteni? Amennyiben más megoldás nincs, utolsó lehetőségként
kerülhet alkalmazásra. Ez egyébként rendkívül hatékony védelmi mód, amen�nyiben az egyéni védőeszköz megfelelő műszaki kialakítású, jó állapotban
van, az előírt védelmi képességekkel rendelkezik, és a munkavállaló az előírt
módon használja.

2.5. Negyedik lépés

2.6. Ötödik lépés
A meghozott intézkedések fenntartottságát ellenőriznünk kell, illetve rendszeres időközönként felül kell vizsgálni kockázatértékelésünket is, követve
a bekövetkező különböző változásokat annak érdekében, hogy az értékelési
rendszerünk naprakész maradjon. /A szervezet működésében, technológiájában, eszközeiben bekövetkezett jelentős változások, illetve baleset vagy kvázi
baleset (azaz olyan esemény, amely ugyan nem okozott semminemű sérülést,
megbetegedést, károsodást, de okozhatott volna) esetén a kockázat rendkívüli
felülvizsgálata szükséges/.

A megelőző és védelmet biztosító intézkedések rangsorolt sorrendben való
16 |
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3. GONDOLATOK A MUNKAVÉDELEMRŐL,
ANNAK FONTOSSÁGÁRÓL

A fejezet célja, hogy kockázatalapú munkavédelmi prevenció, a munkahelyeken folyó egészségvédelmi, biztonságirányítási, egészségfejlesztési tevékenységek fontosságára, jelentőségére, pozitív gazdasági hatásmechanizmusaira
felhívja a figyelmet, segítsen ezzel kapcsolatosan gondolatokat, terveket, projekteket indukálni, valamint a megfelelő kommunikációját megtervezni szervezeteken belül, azok között, illetve társadalmi léptékekben.

zz

A mai gyakorlat azonban többnyire – tapasztalatok, tények, tendenciák alapján
– a hipotézisekben rögzített kívánatos peremfeltételekkel nem mutatnak teljes
körben azonosságot.
zz

zz

Mert a munkavédelem nem egy adott munkahely belügye.
Széles társadalmi hatásai nyilvánvalóak, bár nagyon ritkán veszik a mai kor
munkaadói, munkavállalói, különböző léptékű döntéshozói a fáradságot ennek
végiggondolására, a szoros összefüggések feltárására.
A sikeres és széleskörű munkavédelemi, és az erre felépíthető munkahelyi
egészségfejlesztési gyakorlat optimális feltételrendszerének fontos elemeit az
alábbiak szerint rögzíthetjük:
zz

zz

zz
zz

zz

Vállalatok, vállalkozások jogkövető magatartást tanúsítanak:
OO Rendezett munkaügyi körülmények között foglalkoztatják munkavállalóikat.
OO A figyelembe veszik a Munkavédelmi Törvény, valamint a vonatkozó
jogszabályok munkavédelemre vonatkozó előírásait.
A vállalatok, vállalkozások az emberi erőforrások fejlesztésének integráns
részeként kezelik a munkavédelmet, a munkahelyi egészségfejlesztés lehetőségeit.
A piac megköveteli szereplőitől a hatásos munkavédelmi teljesítményt.
A munkavállalók ismerik és érvényesítik a munkahelyeken az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos
jogaikat.
A társadalom számára alapvető értékké vált az egészség és a biztonság.

18 |

HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM

Az állam – a 1993. évi XCIII Törvény a munkavédelemről 14. § (c) pontjának megfelelően („a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése, különösen az e törvény céljait is szolgáló gazdasági szabályozással, az
érdekeltség megteremtésével…”) – gazdaságilag is ösztönzi és motiválja
a vállalkozásokat, vállalatokat munkavédelmi teljesítményük fokozására.

zz

zz

zz

zz

zz

A jogkövető munkaadói magatartás, a rendezett munkaügyi viszonyok
minden esetben nem érhető tetten.
A rendezetlen munkaügyi viszonyokból következően a munkavédelmi előírásoknak való maradéktalan megfelelés teljesítése aggályos.
A piaci döntések sok esetben kizárólag „ár-központúak”. Sikert lehet elérni
a munkavédelmi ráfordítások „megspórolása” révén elért árcsökkentéssel.
A megrendelő számára sok esetben nem szempont a beszállító, alvállalkozó
viszonya munkavállalói egészségéhez és biztonságához.
A jogkövető magatartást nem tanúsító vállalatok, vállalkozások bizonyos
szituációkban és bizonyos piacokon komoly versenyelőnyhöz juthatnak.
A gazdasági szabályozó rendszer alapvetően nem a jogkövető magatartásra, a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos teljesítmények
fokozására sarkallja a vállalkozásokat, vállalatokat.
A munkavállalók sok esetben kiszolgáltatott helyzetben vannak, a munkahely elvesztésétől való félelmükben az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos jogaikat nem érvényesítik (ezeket a jogokat sok esetben nem is ismerik).
A társadalom még nem ismerte fel kellő mértékben a munkahelyi egészség
és biztonság, a munkahelyi egészségfejlesztés fontosságát, nem szerepel
a prioritásai között. Az oktatási-nevelési tevékenységek különböző szintjeit, az egész folyamatot nem hatja át ennek a területnek az eszmeisége,
fontossága. A mindennapi kommunikációban súlyához képest aránytalanul
alulreprezentált a terület, szinte kizárólag csak a halálos balesetek kapcsán
foglalkozik a sajtó a munkavédelem fogalomkörével.
HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM
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4. MUNKAHELY, MUNKAVÉDELEM AZ ELVARÁZSOLT KASTÉLY

Munkavédelemről, munkahelyi egészségfejlesztésről beszélgettem vállalati
vezetőkkel. Egy emberként szegezték nekem a kérdést: „Miről is beszélsz? Ez
kötelező, bürokratikus teher! Viszi a pénzt a törvények miatt! Milyen hasznunk
is van nekünk ebből?”
A kérdés is jelzi, hogy az egészségről és a haszonról (egészségről vagy haszonról?), illetve azok kapcsolatáról, kölcsönhatásáról sokan sokféleképpen
gondolkodnak.
Ha belegondolunk, akkor ez érdekes! Az emberi élet, az emberi egészség ezek
szerint lehet a haszonnak alternatívája? Az európai gazdaság fejlődésének fázisai során ehhez a kérdéshez különböző korokban különböző képen viszonyultak az érintett szereplők. Azonban a XXI. század elején, amikor az emberi
élet, az alapvető emberi jogok szentsége és sérthetetlensége az Európai Unióban megkérdőjelezhetetlen társadalmi értékké vált, a gazdasági verseny és az
emberi erőforrások egészségének és biztonságának problematikája hazánkban
továbbra is aktuális kérdésként van jelen.

Ugyanakkor Magyarországon számos olyan vállalat működik, aki felismerte
a munkavédelemmel elérhető piaci előnyök lehetőségeit, a munkahelyi egészségfejlesztés lényegét, fontosságát, hasznosságát. A kedvezőtlen környezeti
tényezők ellenére, gazdasági számításokon alapuló, racionális megfontolások
alapján hozták meg az ezzel kapcsolatos döntéseiket, és a gyakorlati eredmények bizonyossága alapján tartják fenn, fejlesztik munkahelyi egészségvédelmi, biztonságirányítási, egészségfejlesztési rendszereiket.
Ezek a jó gyakorlatok lehetnek azoknak a folyamatoknak az indikátorai, melyek a széles gazdasági és politikai feltételrendszer kedvező irányú fejlődéséhez vezethetnek.
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A tárgyalt kérdéskör összetett problémát takar. A munkahelyi egészségfejlesztés (s ezzel összefüggésben a munkahelyi egészség és biztonság) összetett tartalmú fogalom. Hiszen nagyon sok szereplője van (lehet), sok szintéren
születnek (születhetnének) ezzel kapcsolatos döntések, rendkívül komplex eszközrendszere van (lehet), az eredményessége, hatásossága nem azonnal, hanem bizonyos időtávokon belül válik mérhetővé.

Az Elvarázsolt Kastélyban található tükörterem jut önkéntelenül az ember
eszébe. Ahol a különböző felületű tükrök attól függően mutatnak minket, hogy
milyen szögből, honnan nézünk a tükörbe. Lehetünk nyúlánkak, tömzsik, kisfejűek, széles arcúak, felismerhetetlenek, illetve teljesen normális kinézetűek.
Attól függően, honnan nézünk a tükörbe.
HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM
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5. TÁRSADALOM, SZERVEZET, EGYÉN KOMMUNIKÁCIÓ

Az Omega együttes egyik számában Kóbor János a „Fehér hollóról” énekelt.
„Nem ő látszik, csak a hiánya…” hangzik a dal egyik rövid idézete. Igen! A
fehér holló télen! Csak a hiánya…
Amióta először hallottam, azóta borzongok meg újra és újra tőle. Hiszen minden embernek vannak „fehér hollói”. Amelyek létezését, meglétét természetesnek vesszük, sőt sok esetben nem is vagyunk tudatában fontosságuknak.
Ilyen például az egészség is! Ha van, az természetes, nincs is vele dolgunk! Ha
nincs, ha elveszett belőle valami, azt nagy megrázkódtatásnak vesszük, s ez a
hiány cselekvésre is ösztönöz minket. De miért kell megvárni a cselekvéssel a
bajt. Miért nem cselekszünk annak érdekében, hogy a baj ne is következhessen
be!

Hát akkor lépjünk be a mi speciális „elvarázsolt kastélyunkba” és vizsgáljuk
meg a munkahelyi egészségfejlesztést, a munkahelyi egészség és biztonság
kérdéskörét többféle szemszögből.
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Sokszor került és kerül megállapításra, hogy a magyar emberek egészség-,
és biztonság kultúrája bizony erőteljes fejlesztésre szorul. Elég kimennünk a
közutakra, az autópályára, és látunk valami általános biztonság „kultúrát”. A
testsúly adatok, a dohányzók, szenvedélybetegek magas, növekvő száma, a
stressz-el való megbirkózás képességének gyengesége, az egészségtudatos magatartás hiánya, mint társadalmi „tünet együttes” is sok mindenről árulkodik.
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Két felmérés került néhány éve a kezembe, amelyben az egészséggel kapcsolatos attitűdök kerültek rögzítésre. Az anyagok arra próbáltak feleletet adni, hogy
az emberek egészséggel kapcsolatos érzelmei, gondolatai és a valós tények,
illetve cselekedetek milyen viszonyban vannak egymással.

A két felmérés eszenciája talán úgy összegezhető legtömörebben, hogy az
egészség, mint általános érték (anélkül természetesen, hogy az alany pontosan
definiálná az „egészség” fogalmát) a legfontosabb. A humán ellátórendszerek
közül arányaiban az egészségügy fejlesztésére költené a legtöbb pénzt a lakosság. (egészségügy 22, szociális terület 13, oktatás, 13, lakás 13 egység, ha az
összes rendelkezésre álló, elkölthető forrás 100). Az egészségügy teljesítményével alapvetően nem voltak elégedettek az emberek, hiszen egy megelégedettségi listán a 21. helyre került az egészségügy.
Ugyanakkor – a felmérés tanúsága szerint – a saját költségvetésükben a családok nem igazolják vissza ezt a prioritást saját költségvetésükben. A prevencióra fordítható források a családi költségvetésben általában nem kapnak elsőbbséget. Sőt!
Elgondolkodtató! Bár ez csak a mindennapi tapasztalatunk visszaigazolása.
Az egészség és biztonság kultúrájának változására a munkahely, mint az egészségre és biztonságra leginkább hatással bíró szintér lehet a leghatékonyabb
terep.
„A munkakörnyezet a legveszélyesebb emberi környezet, amelynek károsító
kockázata 1-3 nagyságrenddel magasabb más környezetekénél. A kockázatok
különféle formákban jelennek meg, a veszélyes gépektől kezdve a veszélyes
anyagokon át egészen a munkakörnyezet lelki és szociális tényezőiig, ide értve
a rossz munkaszervezést, a szociális és higiénés ellátás hiányosságait, a munkahely emberi tényezőit is.”
/Munkavédelem Országos Programja/

A munkahelyek károsító tényezőinek lehetőség szerinti megszüntetése, illetve
minimalizálása, az egyének megbirkózási képességének növelése, általában az
egészséggel és biztonsággal kapcsolatos egyéni kompetenciák fejlesztése napjaink egyik legfontosabb kihívása.
Alapvető cél kellene legyen, hogy a „mindennapos” állampolgári attitűd a
munkavilága szereplőinél (munkaadók, munkavállalók, szakmai specialisták,
civil – érdekképviseleti szervezetek, stb.) megváltoztatásra kerüljenek.
Lényeges átgondolni a munkahelyi egészség és biztonság, a munkahelyi egészségfejlesztés kommunikációját.
Ez természetesen a leghatékonyabban az „5 é” eszköztárával hajtható végre.
Fontos lenne a munkavédelem, a munkahelyi egészségfejlesztés több aspektusból való bemutatása.
Szükséges lenne a kommunikáció célkeresztjébe állítani időnként -megfelelő
arányokban -az értelmet, az érintettséget, az érdeket, az érdekeltséget és az
érzelmet.
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5.1. Elvarázsolt Kastély - Tükör az egészségről
Az egészséget sokan a „nem betegség” állapotával azonosítják. A WHO (1946)
megfogalmazása szerint az egészség nemcsak a betegség, illetve a fogyatékosságok hiánya, hanem a teljes testi, lelki, és szociális jólét állapota.
Az egészség tehát egy bonyolult egyensúlyi állapot, ezért a fenntartása sem
megy spontán, hanem tudatos erőfeszítéseket igényel.
A megfogalmazások, meghatározások bármelyikét is vetjük elemzés alá,
ugyanarra az alapkövetkeztetésre juthatunk. Ez pedig a munkahelyek kiemelt
szerepe. Bárhonnan is közelítünk, előbb-utóbb a munkahely egészségre való
befolyása fókuszpontba kerül. Az egészségi állapot romlása, valamint fejlesztése egyaránt jelen lehet a munkahelyi színtereken.
A betegségek kiváltó okainak egyféle csoportosítását az alábbiak szerint is ös�szefoglalhatjuk.
zz

zz

zz

Külső okok
OO Mechanikai hatások, hőmérsékleti tényezők, fény és sugárhatások, hibás táplálkozás, mérgezések, mikroorganizmusok. A külső okok hatása
nagymértékben függ az öröklött hajlamoktól és a szervezet általános
védekezőképességétől.
Belső okok
OO A betegség a szervezetben rejlő tulajdonságokból fejlődik ki. Pl. öröklött betegségek, fejlődési rendellenességek, hajlamok.
Hajlamok
OO Önmagában ezek nem betegségek, és nem is a betegségek okai. Csak
akkor alakul ki betegség, ha azt egyéb tényezők felszínre hozzák.

Az egészségi állapotra ható tényezők számbavétele és értékelése több szempontból elvégezhető. A WHO által megfogalmazott egyik hatásstruktúra szerint hosszú távon az egészségi állapotot négy alapvető tényező határozza meg.
Úgymint az életmód (≈45%), az egészségügyi ellátórendszer (≈15%), a környezeti tényezők (≈20%), valamint a genetikai örökség (≈20%)
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Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a betegséghez vezető okok, valamint
az egészségi állapotot hosszútávon meghatározó tényezők valamennyijére a
munkahelynek közvetlen és jelentős ráhatása van. Az életmód (táplálkozás,
problémamegoldás, testmozgás, káros szenvedélyek, stb.), a környezet (munkakörnyezeti tényezők), az egészségügyi ellátórendszer (foglalkozás-egészségügy és az „állami egészségügy” szinergiája) folyamataiban rejlő egészségfejlesztési lehetőségek kibontakoztatása a munkahelyi szintéren hatékonyan
valósulhat meg.
Ezek alapján rögzíthetjük, hogy az egyén egészségi állapota, valamint a munkahelyek teljesítményei, lehetőségei között egyértelmű összefüggés lelhető fel,
illetve közvetlen kapcsolat létezik.
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5.2. Elvarázsolt Kastély - Tükör a hiányzó egészségről

5.3. Társadalmi tükör

A munkavilágának egészséggel és biztonsággal probléma köre több metszetben vizsgálható. Ezek:

Más léptékben is igen szemléletes számadatokkal találkozhatunk.

zz

zz
zz
zz
zz

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítása.
A bekövetkezett balesetek következményei.
A bekövetkezett foglalkozási megbetegedések következményei.
A hatékony prevenció következményei.
Az egyéni kompetenciák növelésének következményei.

Az előzőekben felvillantott „fehér holló” filozófia alapján a témával való foglalkozás indokoltságát a balesetek bekövetkezésének gazdasági következményeinek bemutatásával kell kezdeni.

Az Európai Munka- és Egészségbiztonsági Hivatal jelentése (2000. október)
szerint az Európai Unió tagországaiban (a csatlakozásunk előtti EU adatairól
van még csak szó) évente közel:
zz
zz
zz

5500 ember hal meg munkahelyi balesetben,
4.5 millió olyan baleset történik, amely 3 vagy több nap kiesést okoz,
146 millió munkanap vész el.

A 146 millió munkanap közel 15.000 egészséges ember (az adott számokkal
számolva ez pontosan 14564 ember) pályakezdéstől nyugállományig terjedő
teljes munkaideje. (a szakirodalomban 80200 óra szerepel egy átlagember
munkában eltöltött időtartamára).

A következmények vetítési alapja az alábbiak szerint kerülhetnek definiálásra:
zz

zz
zz

zz

Társadalmi – nemzetgazdasági szint
OO GDP
OO Nemzeti szintű befektetések, ráfordítások
Vállalati – vállalkozási szint
Versenyképesség
OO Termelés mennyiségi-minőségi jellemzői
OO Befektetések, ráfordítások
OO Elmaradt haszon
OO Indokolatlan költségek, kiadások
Egyéni – egzisztenciális szint
OO Befektetések, ráfordítások
OO Teljesítmények
OO Bevételek
OO Munkaerő-piaci versenyképesség
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Ez pusztán a számok nyelvén azt jelenti, hogy például a dunaújvárosi Dunai
Vasmű több mint ötvenéves történetének, valamennyi érte illetve benne ledolgozott munkaidőnek, a koksz, nyersvas, acél, lemez, radiátor, profil, acélszerkezet, stb. előállításához, az alapanyagok beszerzéséhez, szállításához, raktároHÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM
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zásához, felhasználásához, stb. szükséges munkaidőnek megfelelő időtartamot
haladta meg az EU-ban egy év alatt a munkahelyi balesetek miatt elveszett
munkaidő nagysága.
Egy évre jutó balesetek következménye olyan nagyságrendű értékteremtést
akadályoz meg, mint a Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves, teljes története. És ez
még európai léptékekben is számottevő. Bizarr, de rendkívül elgondolkodtató
szemléltetése a problémának.
Az egészségnek és a biztonságnak tehát nem nehéz feltárni a nemzetgazdaságot érintő értékeit.
A munkavégző képesség megváltozásának mértékére, nagyságrendjére egzakt
adatsort találni Magyarországon napjainkban nagyon nehéz. A munkabalesetek
eredményeképpen szükséges gyógykezelési, rehabilitációs, oktatási – képzési
- átképzési költségek viszont vitathatatlanul léteznek. Azokban az esetekben,
amelyeknél a munkavilágába való visszatérés akadályokba ütközik, ott számolni kell a segélyezési rendszerbe való bekerülés ráfordításaival. A „munkabér helyett segély” komoly társadalmi tehervállalást igényel.
Munkahelyi tükör
A munkaadó szempontjából ez a kérdés alapvetően két – más esetben négy dimenzióban jelentkezhet:
zz

zz

A balesetek és egészségkárosodások szempontjából megteendő intézkedések ráfordításai, költségei.
OO A munkahelyi egészségfejlesztés befektetései, ráfordításai.
A bekövetkezett balesetek és egészségkárosodások miatt felmerülő nem
tervezett költségek, veszteségek.
OO A prevenció, a munkahelyi egészségfejlesztés hatásai a vállalat, vállalkozás teljesítményeire.

A „fehér holló” filozófia értelmezése alapján a vállalatot, vállalkozást érintő
költségek egyféle lehetséges struktúrája az alábbiak szerint építhető fel.
Eszerint a kivizsgálással összefüggő költségek, az esetleges bírságok és kártérítési tételek, a termelést és/vagy szolgáltatást érintő károk, költségek, teljesítmény kiesések, valamint a jó hírnév, az „imázs” sérüléseiből adódó veszteségek összessége fogja a szervezetet terhelni.
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5.4. Egyéni tükör
A munkavállaló értékét alapvetően a
zz
zz
zz

a megszerzett tudás (végzettség, „papír”),
a jártasság, tapasztalat,
az egészségi állapot

alapján ítélhető meg.
A gyakorlatban azonban, míg az első két tényező (tudás, tapasztalat-jártasság)
alapvető szempontként szerepel a minősítéseknél, addig ebbe a körbe az egészség csak akkor „lép” be, ha a hiánya jelentkezik. Amikor valamilyen formában
és mértékben sérül az egészség, rögtön megjelennek a számon tartott hatásai.
Ebben az esetben is érvényesül az a tétel, hogy a jó egészségi állapot, a fittség kihatásaival (teljesítőképesség, hatékonyság, megbízhatóság, stb.) nem,
ugyanakkor az egészség hiányával kapcsolatosan erőteljes a hatások „forintosításának” igénye.
Így például:
zz
zz

zz
zz

keresetkiesés (táppénz, túlmunka lehetőségének elveszítése)
egzisztenciális problémák
OO munkavégző képesség megváltozása miatti munkahely elvesztés
OO munkavégző képesség megváltozása foglalkozásváltás szükségessége
(pályamódosítási kényszer)
OO rehabilitációs, oktatási, képzési költségek terhei
munkavállaló családját érintő hatások
stb.

A munkavállaló inaktívvá válása, a munka világából való kikerülése további
problémák forrásaként ronthat az érintett egészségi állapotán. A tapasztalatok
szerint elsősorban mentális zavarok jelentkezhetnek (feleslegesség érzése, a
változások kezelésére való alkalmatlanság, stb.), amelyek tovább rontják a
munka világába való visszatérés lehetőségeit. A „munkabér helyett segély”
állapot a mai Magyarországon alapvetően beágyazza az egyén és családja egzisztenciális helyzetét egy feszültséggel teli, forráshiányos életvitel gyakorlatába, ahonnan a negatív hatások komplexitása miatt a kitörés rendkívül nehéz.
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Az Mvt. a megelőzés eredményességére helyezi a hangsúlyt, a prevenció gyakorlatát helyezi fókuszpontba a munkavállalók egészségének és munkavégző
képességek a megóvása érdekében.
Az Mvt. rögzíti azokat az alapelveket, melyeken a jogszabály egész felépítménye épül. Ezek az alapelvek a következők szerint is összefoglalhatóak:
zz

A korrekt munkavédelmi kommunikációhoz szükséges az alapfogalmak, az
alapvető kötelezettségek és jogok pontos ismerete.

6.1. Munkavédelem jogi szabályozása

zz

A Munkavédelmi Törvény (továbbiakban Mvt.) filozófiáját, irányultságát meghatározó szempontok, motivációk, hatások, igények számos speciális elemet
tartalmaznak. A megfelelés indikátorai:
zz

zz

zz

Nemzetközi egyezmények (EK irányelvek).
OO Tartalmi, szellemiségbeli megegyezés.
OO Estenként nemzetközi egyezmények szószerinti beiktatása (pl. módosításokkor).
Az előző szabályozásokból a gyakorlatban jól bevált elemek ne maradjanak ki, továbbra is gazdagítsák a jogszabályt.
Hosszú távra való érvényesülésnek való megfelelés.
OO Technika változása, fejlődése miatt ne igényeljen gyakori módosítást.

Így az Mvt. keret jellegű törvény. Az előzőeken túl, több esetben is kihirdetésre
kerültek olyan munkavédelmi törvények és rendeletek, amelyek az Európai
Közösség 89/391 legátfogóbb munkavédelmi irányelveit építették be a magyar
szabályozási rendszerbe. (jogharmonizáció). Az Mvt. jogharmonizációs változásai a teljes munkavédelmi szabályozási rendszerre kiterjed, és nem csak
illesztette az EK irányelvekhez, hanem egyben korszerűsítette is a teljes munkavédelmi szabályrendszert.
A módosítások nem változtatták meg a Munkavédelmi Törvény alapvető célját, amely a munkát végző ember egészségének és munkavégző képességének
hatékony és eredményes megóvásában ölt testet.
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zz
zz

zz
zz
zz

Az állam a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteivel egyeztetve
meghatározza a munkavédelem országos programját.
▬▬ Alapvető követelmények megteremtése, az irányítási és ellenőrzési
intézmények kezelése továbbá az országos program kidolgozása.
Munkáltató felelőssége:
▬▬ Tesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért, annak konkrét módjának meghatározásáért.
▬▬ A munkavállalók felelőssége nem érinti a munkáltató felelősségét.
▬▬ A költségeket nem háríthatja a munkavállalóra.
▬▬ Minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg a
munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
Az állam felügyeleti szerveket működtet (segít, ellenőriz).
Védelmet kell nyújtania a munkavállalókon túl a hatókörben tartózkodók,
szolgáltatást igénybevevők számára is.
Érdekegyeztetés, együttműködés.
Adatvédelem (statisztika).
Munkavédelmet érintő minősített feladatok ellátása szaktevékenységnek
minősül (minősített feladatokat csak szakképesített szakember végezheti
el).

A munkavédelem szabályozási rendszere ennek megfelelően a következő négy
szabályozási szintet foglalja magába:
zz
zz

zz

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény.
Szakminisztériumok rendeletei, miniszteri rendeletekkel hatályba léptetett
szabályzatok, szabványok.
Szabványok (Fontos megjegyezni, hogy a szabványok önmagukban nem
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zz

kötelezőek. Azonban a szabványtól való eltérés esetén a munkáltató köteles – vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa használt megoldás
munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással).
Munkáltató rendelkezései, szabályozásai.

ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK TÜKRE

6.2. A munkát végző ember kötelezettségei és jogai
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más
egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

A Mvt. 9. §-ának értelmében a törvény tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre terjed ki.
Szervezett munkavégzés fogalmi meghatározását a Munkavédelmi Törvény
87. § 9. pontjában találhatjuk. Eszerint a szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést. (közfoglalkoztatási, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bíró
szolgálati viszonyában, igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában,
ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony
jellegű jogviszonyban, szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a
szakmai képzési követelmények teljesülése során). Ezeken felül a tanuló-szerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során.
A büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként),
a közigazgatási határozat, a szabálysértési határozat alapján a honvédségi
szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített
munkahelyen. Ezen felül az ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál, amelyeknél
a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység, és a
munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
A foglalkoztatási jogviszony milyenségétől függetlenül a munkát úgy kell ös�szehangolni a különböző alkalmazásban álló és az utóbbi esetben nem álló
(önfoglalkoztató) munkát végzők között, hogy az sem az ott dolgozókra, sem
pedig a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
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Így különösen köteles
a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően, és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;

ALAPFOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK TÜKRE
g) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzem-zavarról a munkáltatót azonnal
tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni,
vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
(2) A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és
nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.
(3) A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve egyebütt
meghatározott személyekkel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet
megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a
veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt
védőintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges
ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;

e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és
azokat a munkavégzés során alkalmazni;
f) a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni;
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c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések,
munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó-szerek és
tisztálkodási lehetőség biztosítását.

7. A MÉDIA TÜKRE

A munkavédelem, a munkahelyi egészségfejlesztés a „fehér holló törvény”
alapvető szabályinak megfelelően jelenik meg többnyire az írott és az elektronikus sajtóban.
A halálos munkabalesetek ilyen állandó szereplők. Az esemény rendkívül szikár közlésén kívül – néhány alapvető tárgyi tévedésen nyugvó megjegyzés
mellett, mint például, hogy a munkabaleset kivizsgálását a munkaügyi hatóság megkezdte – az esemény tanulságaira, a megelőzhetőség lehetőségeire, a
munkáltató vagy a munkavállaló által elkövetett hibákra már nem nagyon jut
energia. A szenzáció elmúlik, a tanulságok levonása rendre elmarad.
Pedig minden bekövetkezett esemény új lehetőségeket nyithat meg a prevenció
területén – más szervezeteknél, más munkahelyen dolgozó munkavállalóknál.
A jó munkavédelmi, munkahelyi egészségfejlesztési gyakorlatok közvetítése
területén a deficit jelentős.
Hányszor hallani, hogy „a nyugati cégeknél, ahol van pénz, ott biztos van munkavédelem is, de nálunk…”
A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő
fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.
A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató
utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a
teljesítését meg kell tagadnia.
Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az
egyéni védőeszközök nem megfelelősége, illetve hiánya.
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Hallani lehet ilyen véleményeket, de már a tovább gondolásukra nem jut mindig idő. Pedig milyen izgalmas lenne!
Mert célszerű lenne egyszer megfordítani a kérdést. Nem azért sikeresek és
gazdagok, mert – többek között - magas szinten gyakorolják a munkavédelmet?
Izgalmas lenne olvasni a bürokratikus, adminisztratív teherként megjelenített
munkavédelem helyett arról a munkavédelemről, munkahelyi egészségfejlesztésről, amelynek a professzionális működtetésével javítja, növeli a cég a versenyképességét.

HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM

| 39

A VERSENYKÉPESSÉGET NÖVELŐ MUNKAVÉDELEM TÜKRE

8. A VERSENYKÉPESSÉGET NÖVELŐ
MUNKAVÉDELEM TÜKRE
(JÓ GYAKORLATOK)

változáskezelés, energia –táplálkozás és mozgás dinamikája – egyensúly, dohányzásról való leszokás, stb. olyan területek, amelyekbe erőforrás invesztícióval nemcsak megőrizhető lesz a munkavállalók egészsége, hanem még fejleszthetővé is válik.

A piaci verseny során már Magyarországon is egyre több vállalat alkalmazza
a LEAN irányítási filozófiát. Ez abból indul ki, hogy minden olyan ráfordítás
veszteség, amit a vevő nem fizet meg. Például ilyen a felesleges készletek képzése, a felesleges mozgások – mozgatások, a szűk keresztmetszetek a termelési
láncban, a várakozás, az időhiány miatti kapkodás, a kihasználatlan emberi
tudás, a túlterhelés –túlterheltség, a nem ergonomikus munka, a felesleges információk, a rossz kommunikáció, stb.
Szervezetek a versenyképesség növelése érdekében – sokszor külső szakértők
segítségével – indítanak projekteket, hogy ezeket a veszteségforrásokat feltárják, megszüntessék.
Ha picit elmeditálnánk ezen a filozófián, akkor arra következtetésre juthatnánk,
hogy egy jól megtervezett pszichoszociális kockázatértékelési rendszer ezeket
a problémákat a munkavédelem keretei között képes lenne feltárni, a kiváltó
okok megtalálásához vezető utat megnyitni.
Azaz a munkavédelem – ha tényleges céllal, a kockázatlapú prevenció érdekében működtetik – nem adminisztratív teher, hanem versenyképességet közvetlenül növelő, hatékony eszköz.

Munkahelyi tréningek, egészségnapok, egészségprojektek, versenyek, közösségi programok, önsegítő csoportok egyre gyakrabban és egyre több helyen
lesznek fellelhetőek Magyarország szervezeteinél.

A munkavállalók megbirkózási képességének növelését szolgáló modellek,
működő jó gyakorlatok is fellehetőek Magyarországon. A munkahelyi egészségfejlesztés, ha a kockázatértékelés eredményeire alapozzák, rendkívül hatásos teljesítménynövelő eszközzé válhat, mind a fizikai, mind a szellemi tevékenységet folyatók esetében. A munkahelyi egészségfejlesztés egy olyan
folyamat, amelyben a munkáltató, a munkavállaló és a környező társadalom
együttműködése valósul meg annak érdekében, hogy az egyének egészséggel
kapcsolatos kompetenciái fejlődjenek, bővüljenek, nőjenek. A „külső társadalomból” kerülnek bevonásra azok a képességek, készségek, tudások, amelyek
az adott szervezet keretei között nem állnak rendelkezésre. Stressz-kezelés,

Nagyon fontos, hogy Magyarország felemelkedése érdekében egyre több munkahely jöjjön létre, egyre több munkahely maradjon meg. De a tömegkommunikációban sem szabad elhallgatni, azt, hogy nem mindegy, hogy ezek a
munkahelyek milyenek. Fontos a GDP-hez hozzáadott érték, fontos az egyén
számára a megélhetését biztosító jövedelem, de nem lehet közömbös a munkavégzés és a munkát végző ember egészséggel és biztonsággal összefüggő
kapcsolatrendszere. Már a versenyképesség szempontjából sem.
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Ahhoz, hogy egy cég jobban teljesítsen, a hatásos, eredményes munkavédelem
egy szükséges – de természetesen nem elégséges – peremfeltétel.
HÉTKÖZNAPI MUNKAVÉDELEM
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Az Elvarázsolt Kastély tükrei között szükséges lenne néha felvillantani a hatásos, az együttműködésen alapuló munkavédelem tükrét is.
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