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Bevezetés
Az Európai Unió munkavédelmi szakpolitikájának célja:
•

munkavállalók biztonságának és egészségének javítása,

•

munkahelyi kockázatokkal szembeni magas szintű védelem biztosítása,

•

helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat megvalósítása.

Kutatások bizonyítják:
Munkahelyi biztonságba és egészségvédelembe fektetett pénz legalább duplán térül meg.
Befektetés hatása: Javuló életkörülmények, javuló termelékenység.
2013: 1000-rel kevesebb halálos baleset a 28 tagállamban, mint 2008-ban.
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Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra
irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása
Az Európai Bizottság átfogó értékelést készített az uniós jog hatékonyságának
mérésére (REFIT)
Cél:
•

egyszerűsíteni az uniós jogot,

•

felszámolni a felesleges terheket, adminisztratív költségeket,

•

kiigazítani a hatályos jogszabályokat.

Az értékelés vizsgálta:
•

a munkavédelmi keretirányelvet és 23 egyedi irányelv átültetése megfelelő-e,

•

mik voltak a végrehajtási tapasztalatok.
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A REFIT értékelés eredménye:
• uniós vívmányok általánosságban hatékonyak,
• egyes irányelvek rendelkezései elavultak,
• új kockázatok kezelésére hatékony módszerek szükségesek,
• tagállamonként az uniós irányelvek átültetésének módja eltérő,
• irányelveknek való megfelelés nagyobb kihívás a KKV-knak, mint a nagyvállalatoknak.
(KKV-k aránya 90 % felett minden tagállamban.)
Munkavédelmi szabályok betartására bármilyen méretű vállalkozásnak képesnek kell lennie.
(Nincs engedmény KKV-k számára sem, ezért kell segíteni őket.)
Munkavédelmi intézkedéseknek eredményorientáltnak kell lenniük, minél több
munkavállalóhoz el kell jutniuk, végrehajtásuk előmozdítására maximalizálni kell az új
digitális eszközök használatát.
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Az Európai Bizottság legfontosabb intézkedései 2017-2019 között:
1. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok.

2. Vállalkozások támogatása – különös tekintettel a mikrovállalkozásokra és a kkv-kra
- a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos szabályok
betartásában.
3. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése; összpontosítás a szabályok
betartásának megkönnyítésére; nagyobb személyi kör lefedése; eredményesebb
szabályérvényesítés és nyomon követés.

5

I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Előzmények:
➢ foglalkozással összefüggő halálesetek elsődleges oka a rák (óránként 7-12 ember hal meg
rákban becslések szerint).
➢ Holland 2016-os jelentés: 2012-ben 57 700 - 106 500 ember halt meg foglalkozási eredetű
daganatos megbetegedés miatt.
➢ Évente 4-7 milliárd
megbetegedések.

EUR

költséget

okoznak

a

munkával

összefüggő

daganatos

Hogyan kapcsolódik a jogalkotás:
A rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló 2004/37/EK irányelv:

szabályozza, hogy a munkahelyi levegőben bizonyos rákkeltő vegyi anyagok legfeljebb
milyen mértékben lehetnek jelen.
Cél: megvédeni a munkavállalók egészségét és biztonságát azon kockázatoktól, amelyek a munka
során a rákkeltőknek, a mutagéneknek való kitettséggel kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek
fel.
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az irányelvet rendszeresen felül kell vizsgálni. Oka:
-

rákkeltőkre, mutagénekre vonatkozó tudományos ismeretek bővülnek,

-

tagállamok a legkorszerűbb megelőző intézkedéseket tartják érvényben.

Módosítás alapja:

-

tudományos adatok,

-

széles körű társadalmi párbeszéd (tudósok, munkáltatók, munkavállalók, a tagállamok
képviselői és munkaügyi felügyelők).

Az irányelv módosítására vonatkozó nemzeti tárgyalási álláspont elkészítését 2017. október
1-jétől a PM Munkavédelmi Főosztálya végzi.
(Országos Közegészségügyi Intézet
Igazgatósága bevonásra kerül).

Munkahigiénés

és

Foglalkozás-egészségügyi
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az Európai Bizottság az irányelvhez több alkalommal javasolt módosítást:
• 2016. május: keményfaporok és 13 vegyi anyag esetében az irányelv új
határértékekkel egészül ki, illetve meglévő értékek módosulnak (pl. belélegezhető
kristályos szilícium-dioxid, króm(VI)-vegyületek).
• 2017. január: újabb 7 rákkeltő anyagnál állapítana meg határértékeket (pl. triklóretilén; motorolajként elhasználódott ásványolajok).
• 2018. április: további 5 vegyi anyag esetében új határértékek (kadmium és
szervetlen vegyületei; berillium és szervetlen berilliumvegyületek; arzénsav és sói,
valamint szervetlen arzénvegyületek; formaldehid; 4,4'-metilén-bisz (2-klór-anilin).

A Bizottság legkésőbb 2019 első negyedévében – a legújabb tudományos ismeretekre
figyelemmel – megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a 2004/37/EK irányelv hatályát
kiterjesszék a reprodukciót károsító anyagokra is.
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az irányelv első módosítását 2017 végén fogadták el 2017/2398 EU irányelv:
Az alábbiakra terjed ki:
− a kristályos szilícium-dioxid munkafolyamat során keletkező, belélegezhető porának
való expozíciót magában foglaló munka felvétele az irányelv I. mellékletébe - a rákkeltő
anyagok közzé - és a megfelelő határérték megállapítása a III. mellékletben;
− további 13 rákkeltő anyag (keményfaporok, króm(VI)-vegyületek, tűzálló kerámiaszálak,
benzol, vinil-klorid monomer, etilén-oxid, 1,2-epoxipropán, akrilamid, 2-nitropropán, o-toluidin,
1,3-butadién, hidrazin, brómetilén) határértékeinek megállapítása a III. mellékletben;
− a keményfaporokra és a vinil-klorid monomerre megállapított határértékek
felülvizsgálata a rendelkezésre álló frissebb tudományos és műszaki adatok fényében.
A jogalkotási módosításokra irányuló második és harmadik javaslat csomagról jelenleg még
tárgyalások folynak.
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az EU 2017/2398 irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2020. január 17.
Átmeneti időszakot tesz lehetővé a keményfaporokra és a króm(VI)-vegyületekre vonatkozó
határértékek tekintetében:

− keményfaporok esetében a határérték 3 mg/m3 2023. január 17-ig,
− a króm(VI)-vegyületek vonatkozásában 0,010 mg/m3 2025. január 17-ig,
− 0,025 mg/m3 a füstképzéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatokra, illetve az
ezekhez hasonló munkafolyamatokra vonatkozóan 2025. január 17-ig.
Az EU 2017/2398 irányelv átültetéséhez az alábbi nemzeti jogszabályok módosítása szükséges:

- a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet;
- a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet.
(A rendelet 1-2. sz. melléklete tartalmazza a rákkeltő/mutagén anyagokra vonatkozó
foglalkozási expozíciós határtértékeket.)
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
A Vezető Munkafelügyeleti Tisztviselők (SLIC) kémiai kóroki tényezőkkel foglalkozó
munkacsoportja (CHEMEX) közreműködik:
• a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő uniós jogalkotásban,

• veszélyes anyagok, keverékek expozíciójából származó egészségi és biztonsági
kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges intézkedések és
előírások meghatározásában,
• munkavédelmi kampányok előkészítésében.
A SLIC CHEMEX munkacsoport magyar képviselőjét a PM Munkavédelmi
Főosztálya delegálja.

11

I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
A SLIC CHEMEX a munkavédelmi hatósági tevékenység
támogatásához útmutatókat, szakmai anyagokat készít

szakmai

- hegesztési füstök elleni védekezésről szóló módszertani útmutató,
- az építkezéseken jelenlévő, munkavállalókat érintő belélegezhető kristályos
szilícium-dioxid expozícióból származó egészségi kockázatok kezeléséről.
A Munkavédelmi Főosztály az útmutató véleményezése során több
javaslatot is tett.
Az angol nyelvű útmutató hivatalos fordítása az EU valamennyi nyelvére
folyamatban van.
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 20182019. év közötti „Egészséges munkahelyek” elnevezésű kampánya a veszélyes kémiai
anyagokkal foglalkozik.

Az EU-OSHA nemzeti fókuszpontját Magyarországon a PM Munkavédelmi
Főosztálya működteti, amely 2018. április 26-án tartotta meg az „Egészséges
munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése” témájú kétéves kampányának
nyitókonferenciáját.
A kampány célja felhívni a figyelmet a veszélyes anyagok valamennyi típusára,
valamint a veszélyes anyagokkal járó kockázatok megelőzésének jelentőségére.
A kampány keretében interaktív tájékoztató anyagokkal, esettanulmányokkal,
kockázatértékelési segédletekkel kívánják segíteni a vállalkozásokat.
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I. A veszélyes anyagokkal szembeni védelem, és a foglalkozási eredetű rákos
megbetegedések elleni küzdelem javítására irányuló jogszabályok
Magyarországi becslések szerint évenként kb. 1200-3000 haláleset köthető a karcinogén
anyagokhoz. Csupán minden századik esetet ismerik fel és jelentik be; évente 12–18-at, akiknek
zöme ércbányász vagy azbesztexponált dolgozó.

A Munkavédelem Nemzeti Politikája (MNP) 2016-tól 2022-ig terjedő időszakra határozza meg a
hazai munkavédelem prioritásait. Az MNP feladatai között szerepel kutatások elvégzése, amelyekre
a GINOP 5.3.7 „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” c. projekt biztosít pénzügyi forrást.

Kutatások:
•

foglalkozási eredetű daganatos betegségekkel kapcsolatos valós helyzetet felmérése, előidéző
okok feltárása

•

rákkeltő vagy mutagén anyagok hatásaiból adódó lehetséges kockázatcsökkentő megoldások
azonosítása
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II. Vállalkozások támogatása a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos szabályok betartásában.
Az EU vállalkozásainak kb. 93%-a mikrovállalkozás; kb. 69%-uk végez rendszeresen
kockázatértékelést (nagy vállalkozásoknál ez az arány 96%!)

Mikro- és kisvállalkozásoknál nagyobb a súlyos sérülések, halálesetek száma.

Mikro- és kisvállalkozások pénzügyi, technikai, humán erőforrásaik korlátozottabbak,
kevesebb szakértelemmel rendelkeznek.

Olyan módszerek, intézkedések bevezetésére van szükség, amelyek egyszerűbbé és
költséghatékonyabbá teszik a kisvállalkozások számára a munkavédelmi szabályoknak
való megfelelést.
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II. Vállalkozások támogatása a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos szabályok betartásában.
OiRA:
• online interaktív kockázatértékelés
• ingyenes internetes alkalmazás, amely végigvezet a mikro- és kisvállalkozásokat a
kockázatértékelési folyamat valamennyi lépésén
• OiRA-eszközgenerátorból és az ágazati OiRA-eszközökből áll, amelyek interaktív
weboldalon keresztül érhetőek el
• a rendszert az EU-OSHA fejleszti és tartja fenn
• az OiRA-eszközgenerátor ingyenesen elérhető az uniós és nemzeti szintű ágazati szociális
partnerek, valamint az uniós és nemzeti hatóságok számára
• OiRA-eszközgenerátor arra használható, hogy a tagállamok kockázatértékelési eszközöket
hozzanak létre különféle ágazatok számára. Ezeket az eszközöket – az ágazati OiRAeszközöket – a mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére bocsátják a kockázatértékelések
elvégzéséhez.
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II. Vállalkozások támogatása a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos szabályok betartásában.
OiRA:

• Cél: 2018-ig 150 online interaktív kockázatértékelési eszközt tegyenek közzé és
100 000 kockázatértékelést folytassanak le.
• Az MNP 1.1. pontjában is szerepel a munkavédelmi feladatokat támogató
ingyenes online eszközök bevezetésének támogatása.
Ennek érdekében a Munkavédelmi Főosztály a GINOP 5.3.7 projekt keretében
átfogó kutatással kívánja felmérni az OiRA bevezetésének lehetőségeit
Magyarországon, különös tekintettel az egyes ágazatokra; valamint „új”
tevékenységre vonatkozó, az OiRA nemzetközi projekt keretében még ki nem
fejlesztett online interaktív kockázatértékelési eszközöket akarnak kidolgozni.
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II. Vállalkozások támogatása a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos szabályok betartásában.
A vállalkozásoknak növekvő kockázatok jelentenek kihívást:
• Pszichoszociális kockázatok és a stressz
• Váz-és izomrendszeri megbetegedések
• Munkaerő elöregedése
Az EU-OSHA figyelemfelkeltő akciókat szervezett a kockázatokkal kapcsolatban:
• 2007: „Legyen könnyebb a teher!” (váz- és izomrendszeri megbetegedések)
• 2014–2015: Elég a stresszből – munkahelyi stressz kezelés
• 2016-2017: Egészséges munkahelyet minden életkorban!
A Munkavédelmi Főosztály az OSHA kampányokhoz kapcsolódóan:
-

Szakmai tartalommal tölti fel a konferenciákat
szemináriumokat, sajtótájékoztatókat,

-

Sajtóközleményeket készít elő.

(évi

2

X

100-150

fő),
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II. Vállalkozások támogatása a munkahelyi egészségvédelemmel és
biztonsággal kapcsolatos szabályok betartásában.
A Munkavédelmi Főosztály a munkakörülmények javítása érdekében a GINOP 5.3.7
projekt keretében célzott kutatásokat akar megvalósítani, illetve publikálni:
− A munkavállalók átlagéletkorának emelkedésével kapcsolatos
kihívásokra vonatkozó tanulmány

munkavédelmi

− A foglalkozási eredetű mozgásszervi megbetegedések foglalkozási eredetének
megítélésére irányuló kutatás
− Az innovatív informatikai eszközök (pl. laptopok, tabletek, okos telefonok) hatása
a munkavállalók egészségére és biztonságára (látásromlás, váz- és
izomrendszeri megbetegedések, fokozott pszichés terhelés)
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Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők Bizottsága (SLIC)
•

Az Európai Bizottság az 1995. július 12-ei 95/319/EK határozattal hozta létre

•

Évente kétszer tartja plenáris ülését az EU soros elnökségét ellátó tagállamban.

•

A plenáris ülés tárgyalja, hogy milyen munkavédelmi tárgyú ellenőrzési kampányokra kerüljön sor
a tagállamokban, mely tagállamokban tartsanak audit jellegű ország-értékelő tevékenységet.

•

Munkavédelmi Főosztály képviseli Magyarországot a bizottságban:

➢ 2016-ban Svédország,
értékelésében vett részt,

2017-ban

Görögország

munkavédelmi

hatósági

tevékenységének

➢ 2018-ban pedig a Franciaország értékelését végző csoportot vezeti.
•

Az értékelő tevékenység:

➢ munkavédelmi rendszerének teljes átvilágítása,
➢ jogalkotási feladatokra,
➢ módszertani iránymutatási tevékenységekre és
➢ helyszíni ellenőrzésekre is.
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SLIC
• Munkavédelmi Főosztálya kijelölt nemzeti kapcsolattartóként ellátja a SLIC
„Knowledge Sharing Site” (KSS) rendszerrel kapcsolatos feladatokat.
• Tagállami kérdések
tagállammal.

megválaszolásával

napi

szintű

kapcsolattartás

többi

• SLIC felügyelőcsere-program célja:
• munkavédelmi felügyelők tanulmányutak keretében tanulmányozhatják más
országok munkavédelmi hatóságainak ellenőrzési gyakorlatát.

• 2016 decemberében Finnország és Románia képviselőjét fogadtuk.
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SLIC munkacsoportok
Munkacsoportjai:
➢ Strategic management/Enforcement
➢ Machex
➢ Chemex
Mindhárom munkacsoportban részt vesz a Munkavédelmi Főosztály delegáltja.
➢ Strategic management/Enforcement:
•

munkavédelmi hatóságok részére szakmai iránymutatások, ellenőrzési módszertanok

•

felügyelők részére képzési, vizsgálati útmutatók, etikai szabályok

Példa: EU Bizottság kommunikációja szerint legkésőbb 2018 végéig ki kell dolgozni a felügyelők képzési
minimum követelményeit
Enforcement ad hoc Training munkacsoportja a felügyelők képzési minimum követelményeinek
meghatározásával foglalkozik. Munkavédelmi Főosztály képviseli Magyarországot.
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SLIC munkacsoportok
➢ Machex
•

a Gépirányelv hatálya alá tartozó gépeket érintő uniós jogalkotásban és a témakörhöz tartozó EU
szabványok előkészítésében működik közre

•

tájékoztató anyagokat, útmutatókat készít

➢ Chemex
•

közreműködik a munkahelyek kémiai biztonságát érintő uniós jogalkotásban

•

közreműködik a veszélyes anyagok expozíciójából származó kockázatok elkerüléséhez vagy
csökkentéséhez szükséges intézkedések és előírások meghatározásában

•

Közreműködik munkavédelmi kampányok előkészítésében

•

útmutatókat, tájékoztató anyagokat készít
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SLIC kampány
A kölcsönzött munkavállalók munkahelyi egészségével és biztonságával
kapcsolatos kampány
• Előzmények:
− Az elmúlt évtizedben Európában nőtt a munkaerő kölcsönzés aránya.
− A kölcsönzött munkavállalók között a fiatalok, szakképzetlenek
magasabb, gyakrabban fordulnak elő munkabalesetek.

aránya

• A kampány 2017. szeptembertől 2019. májusig tart.

• Az ellenőrzéseket 2017. október és 2018. október között kell lefolytatni.
• A kampány két részből áll: országhatáron belüli, valamint határon átnyúló
munkaerő-kölcsönzés ellenőrzése.
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SLIC kampány
• Magyarország is csatlakozott a SLIC kampányhoz.
• A hazai országos célvizsgálatra 2018-ban (január és október) kerül sor.
• Célvizsgálati elvárás, hogy egy felügyelő tíz munkavállalót ellenőrizzen.
• A kampány megvalósítása két részből áll: ellenőrzés + tájékoztatás.
• Az Európai Unió tájékoztató anyagokat, brossúrákat készített, amelyeket a felügyelők az
ellenőrzés alkalmával átadnak a munkáltatónak, illetve a hatóságoknál is elérhetőek a
tájékoztató anyagok.
• A határon átnyúló ellenőrzésben a tagállamok közötti információ-csere formájában
veszünk részt felkérés alapján.
Ellenőrzési szempontrendszer
Munkavédelmi Főosztály végzi.

kiadását

és

az

eredmények

összesítését

a
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III. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése
Az EU Bizottság kétéves programot indít, amelynek keretében az elavult irányelvek
módosítására tesz jogalkotási javaslatot.
Az irányelvek módosításánál segíti a EU Bizottság munkáját segíti az ACSH GIG
szakértői csoportjai.

Munkavédelmi Főosztály delegálja a EU Bizottság mellett működő Munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság (ACSH) kormányzati
érdekcsoportjának
(GIG)
tagját
és
két
póttagját.
A Bizottság az alábbi irányelveket vizsgálja felül:

1)89/654/EGK irányelv a munkahelyekről:
•Munkahely fogalmának pontosítása (oka: új munkavégzési formák miatt egyre több
munkavállaló dolgozik a munkáltató telephelyén kívül)
•Irányelv mellékleteinek aktualizálása
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III. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése
A Bizottság az alábbi irányelveket vizsgálja felül:
2) 90/270/EGK irányelv a képernyő előtti munkavégzésről:
• Technológiai fejlődés miatt az irányelvben említett egyes technológiákat már nem
használják, ezért ezek hatályon kívül helyezhetők.

• Az irányelvben használt fogalmak aktualizálása pl.: munkaállomás meghatározása.
• A képernyős munkahelyekkel kapcsolatos munkacsoport foglalkozik az irányelv
felülvizsgálatával, amelynek munkájában a Munkavédelmi Főosztály szakértője is
részt vesz.
3) 92/58/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekről:

• Az irányelv II. melléklete állapítja meg a biztonsági jelzőtáblák, alkalmazandó képjelek
követelményeit.
• Felmerült az az igény, hogy az irányelvet igazítsák az EN ISO 7010 szabványhoz.
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III. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése
A Bizottság az alábbi irányelveket vizsgálja felül:
4) 2000/54/EK irányelv a biológiai anyagokról:
• Irányelv III. mellékletében található lista aktualizálása
5) 92/29/EGK irányelv az orvosi ellátásról a hajók fedélzetén:
• Az irányelvben meghatározott kötelező egészségügyi felszerelés listájának
felülvizsgálata és aktualizálása.
6) 89/656/EGK irányelv az egyéni védőeszközökről:
• Irányelv
technikai
aktualizálása,
egyéni
védőeszköz
fogalmának
meghatározása.
• Az irányelv aktualizálásával a Personal Protective Equipment (PPE) Work
Group (WG) foglalkozik [Egyéni Védőeszköz Munkacsoport], melynek
munkájában állandó taggal a Munkavédelmi Főosztály is részt vesz.
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III. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése
•

2018. április 21-én hatályát vesztette az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK
tanácsi irányelv, helyébe az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 EU rendelet
lép.

•

A változás eredményeként bővül az egyéni védőeszközök hatálya a
magánhasználatra szánt egyéni védőeszközökkel: hő elleni védelmet szolgáló sütőés fogókesztyűk, fényvisszaverő vagy fluoreszkáló elemekkel ellátott ruházati
cikkek.

•

Számos termék a II. kategóriából a III. kategóriába kerül, melyeket szigorúbb
megfelelőségértékelési eljárásoknak kell alávetni.
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III. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése
Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 EU rendelet hatálybalépésével az alábbi nemzeti jogszabályok
módosítására volt szükség:
•

Hatályon kívül helyeződött 2018. április 21-ével:
− 18/2008 (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
− 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének,
tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

•

Hatályba lépett 2018. április 21-ével:
− 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek
kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól
− 4/2018. (II. 28.) NGM rendelete az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek
kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére
vonatkozó szabályokról
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III. Az elavult szabályok aktualizálása és kivezetése
NANDO - New Approach Notified and Designated Organisations
• Valamennyi megfelelőségértékelést végző szervezet nyilvántartását és közzétételét szolgáló
adatbázis.
• EU irányelvek vagy rendeletek alapján 28 féle megfelelőségértékelési tevékenységet
végeznek szervezetek. Ennek részét képezik az egyéni védőeszközök megfelelőség
értékelése.
• 89/686/EGK irányelv szerint: jelenleg 183 szervezetet tart nyilván (Mo.: 7 szervezet)
• 2016/425/EU rendelet szerint: jelenleg 93 szervezet (kb. 50% áll készen az érvényes
szabályozás szerinti tevékenység elvégzésére) (Mo.: 4 szervezet)
• Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek listája az ommf.gov.hu
honlapon, az egyéni védőeszköz fülre kattintva elérhető (EU-szint és Hazai szervezetek).
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A tagállamok ösztönzése a munkavédelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabályok
felülvizsgálatára:
Az Európai Unió Bizottsága szerint határozottan ajánlott, hogy valamennyi tagállam
sürgősen fogadjon el nemzeti stratégiákat, köztük egy prioritási tengelyt is a nemzeti
jogszabályok felülvizsgálatára és aktualizálására azzal a konkrét céllal, hogy hatályon
kívül helyezze a felesleges rendelkezéseket és – lehetőség szerint, különösen a kis- és
mikrovállalkozások esetében – enyhítse az adminisztratív terheket.
Magyarország is célul tűzte ki a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése
érdekében a keretirányelvet és az egyedi irányelveket átültető hazai munkavédelmi
joganyag átfogó felülvizsgálatát a meglévő jogszabályok egyszerűsítése érdekében.
A feladat megvalósítása kapcsolódik az MNP-hez.
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A tagállamok ösztönzése a munkavédelmi szabályozás nagyobb személyi
körének lefedésére:
• Önfoglalkoztatók:
− Az Unióban az összes munkavállaló 16,4%-át teszik ki.
− Magas az arányuk az építőiparban, mezőgazdaságban, halászatban, kis-és
nagykereskedelemben.
− A Bizottság kitűzte, hogy az önfoglalkoztatókra vonatkozó tanácsi ajánlást minden
tagállamnak lehetőleg teljes körűen kell végrehajtania.
• A magánháztartásokban háztartási munka céljából foglalkoztatott személyek:
− ILO egyezménye a háztartási alkalmazottakról: minden háztartási alkalmazottnak
joga van a biztonságos és egészséges munkakörnyezethez.
− Tagállamok fele léptetett életbe a háztartási alkalmazottakra is érvényes
munkavédelmi szabályokat.
− A Bizottság 2018 elején az ILO-val együttműködve konferenciát szervez.
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
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