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Bevezetés 
Ez a vezetői összefoglaló egy olyan kutatási projekt főbb eredményeit foglalja össze röviden, amely a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítását célzó külső intézményi támogatással foglalkozó 
szakirodalomról kívánt átfogó áttekintést nyújtani a munka szerkezete, szervezése és ellenőrzése 
tekintetében az Európai Unióban (EU) tapasztalható változások kontextusában. Az áttekintés hozzá 
kíván járulni az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) új 
kutatási programjához, amely a megfelelés biztosítására és a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítására irányul az uniós tagállamokban. A teljes átfogó 
áttekintést és annak megállapításait két kötetben mutatjuk be. Az áttekintés korai tervezeteivel 
kapcsolatos konzultációk során határozottan azt javasolták, hogy a releváns megállapításokat a lehető 
legolvasmányosabb módon mutassuk be a különböző olvasói csoportok számára. Ezért a kutatás 
céljait és szándékait, módszereit, elemzéseit és kulcsfontosságú megállapításait, valamint azok 
szakpolitikára és további kutatásokra gyakorolt következményeit egy végleges jelentésben foglaltuk 
össze a lehető legtömörebben, és egy szakirodalmi áttekintésben külön mutatjuk be az átfogó 
áttekintés részletes elemzését és bizonyítékokkal alátámasztott megállapításait. 

A kutatást vezérlő szervezési elveket úgy alakítottuk ki, hogy lehetővé tegyék a támogatási rendszer 
és annak elemei közötti kapcsolatok átfogóbb értékelését, hozzájárulva a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javításához, a munkahelyi sérülések, 
betegségek és halálesetek elkerülése érdekében. „A munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítása” ebben az összefüggésben magában foglalja a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázatok proaktív kezelésének jobb 
gyakorlatát, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos megoldások 
végrehajtását, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szabályozási 
rendszerben meghatározott céloknak való megfelelés mértékének és minőségének javítását. Ebből 
következik, hogy a „szabályozási normák” és a „szabályozási gyakorlatok” megvitatásakor az 
áttekintés nem korlátozódott az állam által megalkotott normákra és az e normák által megkövetelt 
gyakorlatokra, hanem a cégek tevékenységeit szabályozó, a munka üzleti és szociális környezetében 
található egyéb szereplőkkel és eljárásokkal kapcsolatos ismereteket is figyelembe vette. Az átfogó 
áttekintés ezen ismereteket elsősorban a szabályozási és társadalmi-jogi szakirodalomban fellelhető 
elméletek és elemzések kontextusában vizsgálta. 

Az átfogó áttekintés célja tehát az volt, hogy megvizsgálja a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását és az azoknak való lényegi megfelelést célzó 
intézményi támogatás különböző típusaival kapcsolatos jelenlegi ismereteket, ezek kontextusának 
szigorú elvi meghatározása mellett. Az áttekintés öt területre összpontosított, amelyekre rendszerint 
hatással van az EU-n belül a munka szerkezetének, szervezésének és ellenőrzésének változása, és 
amelyek reagálnak e változásokra, valamint figyelembe vette mindezek kontextusát. E területek: 

1. társadalmi normák és szociális jelentéstételi stratégiák, vállalati társadalmi felelősségvállalás 
(szakirodalmi áttekintés, 3. fejezet); 

2. gazdasági ösztönzők, és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság mellett szóló üzleti 
érvek (szakirodalmi áttekintés, 4. fejezet); 

3. az ellátási láncon belüli kapcsolatok szerepe a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
támogatásában (szakirodalmi áttekintés, 5. fejezet); 

4. a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos megelőző szolgáltatások 
(szakirodalmi áttekintés, 6. fejezet); valamint 

5. a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó szabályozó szervek által 
elfogadott stratégiák és gyakorlatok (szakirodalmi áttekintés, 7. fejezet). 

Az átfogó áttekintés feltárta azt is, hogy a megfelelést támogató, és a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatokat javító ezen öt terület hogyan 
kapcsolódik egymáshoz, és a változó szociális, gazdasági és politikai kontextusban vizsgált minden 
egyes területet. Az öt terület vizsgálata ezért egyszerre mutatja be az említett kontextusokhoz tartozó 
kihívásokat, és kihívásokra adott válaszok hatékonyságát (vagy annak hiányát). A végleges jelentés 
és a szakirodalmi áttekintés amellett érvel, hogy a tanulmányozott támogatási típusok egyike sem 
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létezik önmagában. Valójában a kihívások, amelyekre választ kívánnak adni, szintén nem 
elszigetelten léteznek, és ezért ezeket együttesen kell kezelni. Az elemzés ezen elemeket egymással, 
illetve a rájuk ható tágabb környezeti tényezőkkel összefüggésben vizsgálja. Ezt abból a célból teszi, 
hogy lehetővé tegye e kapcsolódások jövőbeni szakpolitikák és az e projektet magában foglaló 
szélesebb körű program szempontjából meglévő jelentőségének feltárását. 

A végleges jelentés és a szakirodalmi áttekintés fő fókuszát képező szakirodalomban a Covid19-
világjárvány munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó fontos következményei közül 
nagyon kevéssel foglalkoznak. Mindazonáltal mind a végleges jelentésben, mind pedig a szakirodalmi 
áttekintésben arra törekedtünk, hogy némiképpen bemutassuk a Covid19 munkára gyakorolt 
hatásaival kapcsolatban megjelenő szakirodalmat, a világjárvány munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javításának a támogatásával kapcsolatos tanulságait, valamint a 
Covid19 jövőbeni empirikus kutatásra és a szakpolitikákra gyakorolt hatásait. 

 

 

Vezetői összefoglaló 
Kutatási módszerek 
A végleges jelentés és a szakirodalmi áttekintés a „jelenlegi ismeretek” kifejezéssel elsősorban a 
kutatási jelentésekben és tudományos cikkekben foglalt ismeretekre utal. Mindkettő esetében a fő 
kutatási módszer tehát lényegében a közelmúltbeli szakirodalom áttekintését célzó, tájékozottságon 
alapuló megközelítés. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság szabályozásáról szóló hiteles 
tanulmányok többségét – az uniós tagállamokban is – angolul írták. A szakirodalmi áttekintés ezért 
főként ezeken a forrásokon alapul. Amennyire lehetséges, a szakirodalmi áttekintés más nyelveken 
készült tanulmányok témához való jelentős hozzájárulását is fel kívánta tárni, gyakran az adott 
tanulmányok kulcsfontosságú adatközlőivel való konzultáció révén. Ugyanakkor a kutatói csapat 
nyelvi készségeinek korlátai miatt esetenként jelentős forrásokkal nem foglalkoztunk, különösen az 
uniós tagállamokban elérhető jelentések és egyéb „szürke” irodalom tekintetében. Véleményünk 
szerint nem valószínű, hogy ezek a hiányosságok komoly hatást gyakoroltak az áttekintés főbb 
megállapításaira, ugyanakkor elismerjük, hogy e jelentések és szürkeirodalmi művek némelyike 
hasznos lett volna a nemzeti különbségek megértéséhez. Ezért van az, hogy a további empirikus 
kutatással kapcsolatos javaslatainkban hangsúlyozzuk új összehasonlító kutatás szükségességét, 
amelynek keretében a terepmunka támogatásaként részletesebben fel lehet tárni a különböző uniós 
tagállamok releváns szürkeirodalmát. 

A szakirodalmi áttekintés a sztenderd eljárás szerint zajlott. Az áttekintés tárgyát képező mind az öt 
területtel kapcsolatban kutatási kérdéseket fogalmaztunk meg, és ezek alapján dolgoztuk ki az egyes 
esetekben a nemzetközi szakirodalomban végzett kutatás szempontjából iránymutató terminusokat. 
Célunk az volt, hogy a lektorált és szakpolitikai fókuszú (szürke)irodalmi kiadványok széles körét 
megvizsgáljuk, ideértve a leíró anyagokat és az elméleti forrásokat, valamint az empirikus 
tanulmányokat (kvalitatív, kvantitatív és vegyes módszerrel készült tanulmányok). Amennyiben úgy 
értékeltük, hogy a kiadványok relevánsak a kutatási kérdéseink szempontjából, nyomon követtük az 
általuk idézett referenciákat. Ebből adódóan a szakirodalmi áttekintésben idézett néhány kiadványt a 
„jelenlegi” ismeretek összegyűjtése céljából eredetileg megfelelőnek gondolt 2015-ös kezdeti 
időpontot megelőzően adták ki. 

A kulcsfontosságú adatközlőktől kapott iránymutatás hasznos volt az átfogó áttekintés irányvonalának 
meghatározásában mindegyik területen, és a javaslatukra további referenciákat követtünk nyomon. 
Interjúkat és csoportos megbeszéléseket tartottunk annak érdekében, hogy az adatközlőkkel kétféle, 
egymástól valamelyest eltérő módon konzultálhassunk: úgy tekintve őket, mint a nemzeti forrásokkal 
kapcsolatos szakértőket, illetve mint a saját következtetéseinket véleményező kritikai hangokat. 
Eredetileg úgy terveztük, hogy az egyes adatközlőkkel személyes találkozókat tartunk, és egy vagy 
két műhelytalálkozó keretében kulcsfontosságú vitákat kezdeményezünk, ahol a résztvevőket 
megkértük volna arra, hogy vitassák meg a kutatási eredményeket. A Covid19-világjárvány miatti 
korlátozások következtében változtatnunk kellett ezen a terven, és az interjúkra és a vitacsoportokra 
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online került sor. E találkozók eredményeként nyomon követő konzultációkra került sor. A 
korlátozások ellenére az interjúk és a csoportos viták meglepő mennyiségű további anyagot 
szolgáltattak, és az előzetes eredményekkel kapcsolatban hasznos kritikákat fogalmaztak meg. 

Az elemzési keret 
Mint már említettük, a tudomány jelenleg széleskörűen vizsgálja a szabályozási folyamatban részt 
vevő szereplőket, a szabályozási eszközöket és a tudományágakat, amelyeken keresztül a 
szabályozási hatást vizsgáljuk. Amint a szakirodalmi áttekintés 1. fejezete is érvel, hasznos, ha 
ezekbe a keretekbe helyezzük el a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
gyakorlatokra befolyást gyakorló külső hatásokra vonatkozó bizonyítékok áttekintését. Az e 
szakirodalomra jellemző átfogó és rendszerszintű elemzési elvek elősegítik a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javításának támogatásában szerepet 
játszó folyamatok megértését, beleértve a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó 
szabályozási normáknak való megfelelést. Ez lehetővé teszi a megfelelést és a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását támogató intézmények és 
folyamatok hatékonyságára vonatkozó bizonyítékok kritikai és összehasonlító értékelését, a 
horizontális összehasonlító témák rendszerszintűbb meghatározását, valamint az ismeretek 
hiányának beazonosítását. 

Az áttekintés szempontjából különösen érdekesek voltak az elmúlt évtizedekben végbement 
változásokra válaszul kialakuló azon új megközelítések, amelyek célja a megfelelés támogatása, 
nyomon követése és érvényesítése. A szabályozási elgondolás, a szakpolitikák és a stratégiák 
általános fejlődése tekintetében két jellemzőt tartottunk érdemesnek további átgondolásra. Az egyik 
korábban is említett jellemző az, hogy miközben a fejlemények nagyrészt egy állam aggályait és 
szabályozásra adott válaszait tükrözik, ennél szélesebb körűek. Elismerik a magánszereplők és 
folyamatok szerepét a társadalom által megfelelőnek tartott viselkedési normáknak való, elfogadható 
szintűnek tekintett megfelelés elérésében. A másik jellemző az, hogy a szélesebb körű társadalmi-jogi 
kritikai szakirodalom különböző értelmezéseket támogat a megfelelés (objektivista és értelmező; 
lényegi vagy a szabályoknak való megfelelés), és a megfelelésben szerepet játszó belső folyamatok 
(motiváció, a megfelelés módjának tanulása, a megfelelés intézményesítése) tekintetében, és ez mind 
fontos volt az áttekintés szempontjából. A felmérés analitikai kerete különösen Parker és Nielsen 
„holisztikus megfelelési modelljére” támaszkodott, amely feltárja a munkahelyi egészségvédelemmel 
és biztonsággal kapcsolatos legjobb gyakorlatokat és a munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó szabályoknak való lényegi megfelelést befolyásoló külső tényezőket, és azok 
összefüggéseit (lásd az 1. ábrát). 
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1. ábra: Az ebben az átfogó áttekintésben alkalmazott Parker–Nielsen-féle holisztikus megfelelési modell 

 

Forrás: A Parker és Nielsen művében található, a holisztikus megfelelési modellről készült,ábráról (2011., 5. o.) átvéve. 

A modell tényezők különböző csoportjait határozza meg, amelyek befolyásolják egy cég megfelelési 
viselkedését. A belső tényezők a cég megfeleléshez kapcsolódó érdekeivel és motivációival, valamint 
a döntéshozatal jellemzőivel, a döntésvégrehajtási kapacitással és az erőforrásokkal függenek össze. 
Ez utóbbi magában foglalhatja többek között a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos ismereteket és készségeket, a megfelelést szolgáló erőforrásokat és eljárásokat, a belső 
megelőző szolgálatot (ha van ilyen), valamint a vezetők és a munkavállalók műveltségi és végzettségi 
szintjét. A megfelelést befolyásoló külső tényezők a külső szereplők, környezetek és események. Az 
egyik fontos külső tényező az egyes tagállamok munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos szabályozása, amely hatályba lépteti a munkahelyi egészségről és biztonságról szóló 
keretirányelvet (89/391/EGK). A külső tényezők közé tartozik az e projekt központi elemét képező, a 
megfelelést és a legjobb gyakorlatot támogató öt mechanizmus: i. a munkahelyi egészségvédelemmel 
és biztonsággal foglalkozó szabályozó szervek tevékenységei, ii. a külső megelőző szolgáltatások, iii. 
a gazdasági ösztönző programok, iv. az ellátási láncok szerepe és a v. szociális jelentéstétel. Ez az öt 
mechanizmus befolyásolja egy cég motivációját, hogy javítsa a munkahelyi egészséggel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatot és megfelelést, a döntéshozatali jellemzőit, és 
döntésvégrehajtási kapacitását, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok és a megfelelés javítására fordított erőforrásait. A munkahelyi egészséggel 
és védelemmel kapcsolatos megfelelést és jobb gyakorlatot befolyásoló egyéb lehetséges külső 
szereplők közé tartoznak a munkáltatói szövetségek, szakszervezetek és munkavállalói szervezetek, 
a munkahelyi egészségvédelem és biztonság ellenőrzésével és tanúsításával foglalkozó szervek, és 
természetesen a tágabb politikai, gazdasági és társadalmi környezet szereplői. A végleges jelentés 1. 
ábrája és a szakirodalmi áttekintés 1. ábrája összefoglalja e tényezők és a megfelelés közötti 
kapcsolatot. 

Mindemellett, jóllehet a szabályozási elmélet jól megfelel az áttekintés átfogó jellegének, és 
elsősorban ez képezte az elemzésünk elméleti alapját, az áttekintés elismeri azt is, hogy más elméleti 
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keretek (például az intézményi elméleteken alapulók; a programokkal kapcsolatos elméletek; a 
munkaügyi kapcsolatok értelmezési módjai; vagy a kritikai menedzsmenttel és az elszámolással 
kapcsolatos elméletek) szintén fontosak néhány áttekintett szakirodalom esetében. Ugyanakkor annak 
ellenére, hogy az általunk alkalmazott megközelítésnek vannak korlátai, amelyeket a végleges 
jelentés 1. részében, és a szakirodalmi áttekintés 1. fejezetében vitatunk meg, úgy véljük, hogy 
összességében a szabályozási szakirodalomból vett koncepciók és elvek hasznos kontextust 
teremtettek az átfogó áttekintés számos eredményének vizsgálatához. Ezek a koncepciók és elvek 
segítenek megérteni a megfelelés elérésében és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javításában szerepet játszó intézményeket és eljárásokat, és elvégezni a 
bizonyítékok kritikai és összehasonlító elemzését; szilárd keretet biztosítanak továbbá a jövőbeni 
kutatási igények meghatározásához. 

A következő szakaszok az átfogó áttekintés kulcsfontosságú megállapításait mutatják be. A végleges 
jelentés 3. része részletesebben megvitatja e megállapítások jelentőségét az EU-OSHA jövőbeni 
kutatási programja szempontjából. A vezetői összefoglaló utolsó szakaszaiban röviden összefoglaltuk 
az értekezés eredményeként megfogalmazott főbb ajánlásokat. 

Az átfogó áttekintés megállapításai 
Az itt található rövid összefoglalók a szakirodalmi áttekintés 8. fejezetében található összefoglalókon 
alapulnak; a végleges jelentés 2. része tartalmazza ugyanezen megállapítások részletes 
megvitatását. Amellett, hogy „szakpolitikai javaslatokon” keresztül rámutatunk némelyik főbb 
megállapítás szakpolitikai jelentőségére, ebben a vezetői összefoglalóban „kutatási javaslatok” 
formájában egyes megállapítások fontosságát is jelezni próbáltuk jövőbeni kutatások szempontjából. 

Kontextusok, változás és a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos eredmények mérése 
A szakirodalmi áttekintés 2. fejezete az uniós tagállamokban a munka jellege, szervezése, szerkezete 
és ellenőrzése tekintetében végbement változások következményeivel foglalkozik, valamint azoknak a 
nemzeti környezeteknek a hatásaival, amelyekben a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok és a megfelelés javítását támogatják. Összességében 
elmondható, hogy a 2. fejezetben áttekintett szakirodalom, valamint a főbb adatközlők beszámolója 
olyan további kutatási programot javasol, amely megvizsgálja a munka változó világa, annak nemzeti 
meghatározó tényezői és egészségi következményei közötti kapcsolatot. Egy ilyen kutatás 
elősegítené annak megértését, hogy milyen hatások befolyásolják a megfelelés biztosítását és a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó támogatást. 

• A munkahelyi egészségvédelem és biztonság eredményei 

A 2. fejezet a munkavégzéssel összefüggő balesetek, egészségügyi 
problémák és idő előtti halálozások EU-n belüli mértékével is 
foglalkozik, a jelenlegi gazdasági fejlődés összetettsége miatt 
kialakult nehézségekkel, valamint a munkával összefüggő ártalmak 
hatékony mérése tekintetében meglévő 
nemzeti különbségekkel. Ezzel az utolsó 
ponttal összefüggésben a 2. fejezet 
felveti, hogy a munkához kapcsolódó 

okoknak tulajdonítható halálozás és megbetegedés jelentésére szolgáló 
hagyományos módszerek csak részben adnak tájékoztatást a teljes 
képről. Széles körben elismert az egészségi állapotot leíró azon skála, 
amely szerint a lakosság szociális és gazdasági szempontból 
hátrányosabb helyzetű csoportjainak egészségi állapota lényegesen 
rosszabb, mint a tehetősebbek és kedvezőbb helyzetűeké. Az 
egészséggyi állapot sok esetben a munkával függ össze. Az átfogó 
áttekintés ezzel kapcsolatos szakpolitikai és gyakorlati javaslata ezért 
arra vonatkozik, hogy a megelőzést szolgáló stratégiák célravezetőbb támogatása érdekében 
hatékonyabb és holisztikusabb módszerekre van szükség annak mérésére, hogy a betegségek és a 
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sérülések milyen mértékben kötődnek a munkához. A további kutatásra vonatkozó javaslat arra 
irányul, hogy a megfelelés elérésére és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatokra vonatkozó jövőbeni szakpolitika és intézkedések támogatása érdekében 
mindehhez megvalósítható, megfizethető, jobb információk elérhetőségét és felhasználását biztosító, 
eredményesebb módszereket találjanak. 

 A strukturális és szervezeti változások következményei 

Már említettük, hogy mivel a kontextus és a változás is hatással van a megfelelés elérését és a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó támogatás 
jellegére és működésére, ezek hatásait ki kell fejteni és pontosan meg kell érteni, mielőtt biztosak 
lehetnénk abban, hogy a támogatásra vonatkozó szakpolitikák és gyakorlatok eredményesek lesznek. 
A 2. fejezet rámutat a munka szerkezetének, szervezésének és ellenőrzésének változásaiból adódó, 
az elmúlt néhány évtizedben a munkavállalók egészsége, biztonsága és jólléte tekintetében felmerült 
rengeteg kihívásra, ezeket a bőséges szakirodalom jól dokumentálja. E kihívások például a számtalan 
újfajta munkafeltétellel, a mikro- és kisvállalkozások (mkv-k) és az atipikus foglalkoztatás 
növekedésével, valamint annak a céges kultúrák (és alkultúrák) alakulására gyakorolt hatásaival, a 
megfeleléssel és a jobb munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatokkal 
kapcsolatos motivációval, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
ismeretekkel és készségekkel függenek össze. A szakirodalom rámutat, hogy a cégeken belül a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság teljesítményére hatást gyakorló egyéb tényezők mellett a 
kontextus még inkább befolyásolhatja a munkaügyi kapcsolatokat és a munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság részvételen alapuló irányításának megvalósíthatóságát. Megmutatja, hogy a termelési és 
szolgáltatási egységeket egyre inkább piacorientált, hálózati stílusú gazdasági szervezeti egységként 
kezelik, amelyek jobban ki tudják aknázni a külső méretgazdaságossági előnyöket anélkül, hogy 
merev szervezetekké válnának. E változásokat részben a nagyobb szervezetek átszervezése, 
részben pedig az alkalmazott üzleti modellek többek között a leépítéssel, a kiszervezéssel, a „just-in-
time” termeléssel, a nagyobb fokú átjárhatósággal és a rugalmasabb munkaerő-felvétellel, valamint az 
ellátási kapcsolatok előtérbe helyezésével kapcsolatos változásai segítették elő. A szakirodalom 
bemutatja, hogy mindezeket hogyan mozdította még jobban elő az információs és kommunikációs 
technológiák gyors fejlődése. Ezek a technológiai fejlesztések a szerkezet, a szervezés és az 
ellenőrzés tekintetében megváltoztatták a munkavégzés környezetét; 
jelentős mértékben megváltoztatták továbbá a munkavégzés 
szélesebb társadalmi és politikai környezetét is, és globalizálták a 
társadalmakat. Az uniós tagállamok munkaereje a külföldi 
állampolgárok arányának növekedése és a nők, az idősebb 
munkavállalók és a fogyatékossággal élők növekvő munkaerő-piaci 
jelenléte eredményeként sokszínűbbé is vált; ugyanakkor a munkával 
kapcsolatos párbeszéd tekintetében a munkaerő csökkenő 
szervezettsége miatt az ő kollektív érdekeiket kevésbé képviselték. A 
megfelelést és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó szakpolitikáknak ezért figyelembe kell venniük ezeket a 
környezeti tényezőket, és biztosítaniuk kell, hogy a hatásaikat jól megértsék a beavatkozások 
kialakítása során. 

Mivel a változás folyamatos és a biztonságra és egészségre gyakorolt 
számos hatása továbbra is csak kevéssé dokumentált, nagy szükség van 
további kutatásra az összes fenti területen. Ebből következik, hogy az 
ebben az áttekintésben megvitatott, a megfelelés elérésének 
támogatását szolgáló területek bármelyikében végzett további kutatásnak 
figyelembe kell vennie a változás hatásait. 

 A kapitalizmus típusai 

A 2. fejezet továbbá jelzi, hogy az abban megmutatkozó nemzeti 
különbségek, hogy a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági 
normáknak való megfelelést milyen kontextusban kívánják elérni, 
kiterjednek például a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra 

Szakpolitikai javaslat 
A megfelelés 

biztosításával kapcsolatos 
uniós szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük az 
eltérő tagállami 

környezetet és a 
változásokat 
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vonatkozó szabályozás végrehajtásának és megvalósításának különféle módjaira, illetve a 
társadalombiztosítás és a foglalkoztatási biztosítások, a támogató szolgálatok, a szakszervezetek, a 
közös ágazati szervek, a kereskedelmi és gyártói szövetségek, valamint a szakmai szervek stb. 
szerepére. Egyéb, még szélesebb körű kontextuális különbségek is lényeges módon 
meghatározhatják a megfelelési eredményeket. A szakirodalom ezzel összefüggésben különböző 
intézményi struktúrákat különböztet meg a fejlett gazdaságokban, például az uniós gazdaságokban, 
és magyarázattal szolgál arra, hogy a globalizáció kontextusában miért nem tapasztalható nagyobb 
konvergencia e gazdaságok között. Egyértelmű, hogy finomabb kulturális különbségek tapasztalhatók 
abban a tekintetben, ahogyan a nagyközönség megítéli a munkához kötődően az 
egészségvédelemmel és biztonsággal, a magán és az állami szabályozási formák legitimitásával, 
valamint a megfelelés elérése érdekében alkalmazott különböző megközelítések támogatásával 
kapcsolatos eredményeket. Ezek a különbségek mind relevánsak, amikor összehasonlítjuk az 
egészségügyi és a szociálpolitika, valamint az intézményi változás és interakció meghatározó elemeit; 
ahhoz is fontosak, hogy összehasonlíthassuk és megérthessük a megfelelés támogatásának 
működését az EU-n belül a különböző tagállamokban. Itt szintén találunk arra irányuló jelzéseket, 
hogy az uniós szintű szakpolitikáknak mit volna jó figyelembe venniük annak érdekében, hogy 
pozitívan hassanak a megfelelés elérésére és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javítására a tagállamokban. 

 A Covid19 és a változás 

A Covid19-világjárvány hatásaiból eredő változásokat is figyelembe kell venni. Bebizonyosodott, hogy 
a munkahelyek a vírus átadásának elsődleges és jelentős színterei; ehhez hozzájárulhattak a munka 
szerkezetének, szervezésének és ellenőrzésének változásai, 
amelyek hatással lehettek az átadás kockázatának eloszlása 
tekintetében meglévő, egyre növekvő egyenlőtlenségre is. A 
jobb munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok támogatására irányuló 
megközelítésekbe ezért be kell építeni a Covid19 kezelésére 
vonatkozó eredményes stratégiákat, és a jövőbeni 
világjárványok lehetőségét, továbbá megfelelő megelőző 
intézkedéseket kell kidolgozni. Ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy ezek relevánsak legyenek a szélesebb körű 
közegészségügyi intézkedések szempontjából és beépüljenek 
azokba, a kialakításukat pedig szilárd ismeretekre kell építeni. 

Ezért a fő szakpolitikai és gyakorlati javaslat e tekintetben az, hogy a szakirodalomból vett, a 
kontextussal és a változással kapcsolatos megállapítások az átfogó áttekintésben a megfelelés külső 
támogatása tekintetében vizsgált mind az öt terület esetében vonatkoznak a külső támogatás 
javításának céljából kidolgozott szakpolitikákra és gyakorlatokra. Emellett a szakirodalom 
részletesebb áttekintéséből számos további tanulság vonható le a szakpolitika és a gyakorlat 
tekintetében, az egyes területekre vonatkozóan. 

Társadalmi normák, szociális jelentéstétel és vállalati társadalmi 
felelősségvállalás 
A szakirodalmi áttekintés 3. fejezete feltárja a gazdasággal és a szabályozással foglalkozó szélesebb 
körű társadalomtudományi szakirodalomnak a megfelelés elérését támogató társadalmi normákkal és 
szociális jelentéstétellel foglalkozó vonatkozó elemeit. Bizonyos mértékben figyelembe veszi a 

szociálpszichológiai és a szervezeti pszichológiai szakirodalmat is, 
különös tekintettel a biztonsági kultúrával és a biztonságot szem 
előtt tartó vezetéssel (safety leadership) kapcsolatos 
elképzelésekre, valamint a megfelelés biztosításának eszközeire; 
ugyanakkor, ahogyan jeleztük, az áttekintésünk főként társadalmi, 
gazdasági és szabályozási tanulmányokra összpontosított. Ebben 
a szakirodalomban számos egyértelmű szakpolitikai javaslatot 
találtunk, amelyek újfent arra mutattak, hogy figyelembe kell venni 
a társadalmi normák viselkedés meghatározásában betöltött 
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szerepét, valamint annak lehetőségeit, hogy felhasználjuk őket a kívánt előrelépés társadalmi 
megerősítésében, támogatva a megfelelést és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javítását. Az áttekintés rámutat e területek további kutatásának 
szükségességére is; ilyen például az alapkutatás a társadalmi normák megértése tekintetében, 
valamint az alkalmazott és instrumentális kutatás fokozása, ami a szociális jelentéstételt és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalást illeti. Kutatásra van szükség annak megértésére, hogy a társadalmi 
normák hogyan járulhatnak hozzá jobban a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos megelőzési stratégiák társadalmi erősítéséhez, és hogy 
miért van az, hogy egyes vállalatvezetők másoknál fogékonyabbak a 
társadalmi normákra és a szociális jelentéstételre. Értékelni kell 
lehetséges használatukat a „nehezen elérhető” cégek, az „ellenállók” és 
az „elkerülők” esetében is, a mikrocégek és hasonló szervezetek között. 

 A társadalmi normák befolyásolják a megfelelést és a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
gyakorlatok javítását 

A szakirodalmi áttekintés megmutatja, hogy mivel a megfelelés 
támogatását befolyásolják a megfelelésért felelők benyomásai, fontos 
megértenünk azt, hogy mi alakítja ezeket a benyomásokat. 
Konkrétabban, fontos megértenünk a szociális jelentéstételnek mint eszköznek e benyomások 
megváltoztatásával és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok 
javításával kapcsolatos szerepét. Ezért ezzel összefüggésben a szakpolitikai és gyakorlati javaslat 
mindkét esetben az, hogy a megfelelést ösztönző vagy érvényesítő üzenetek társadalmi erősítését 
célzó szakpolitikák kidolgozása megköveteli a társadalmi normák és azok kialakulásának megértését 
is. Az EU-OSHA munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó korábbi tanulmányai 
úgy találták, hogy a társadalmi normák hasznos támogatói a megelőző stratégiák kidolgozásának, 
mivel társadalmilag erősítik a megelőzés szükségességét, és például a kis cégek tulajdonos-
ügyvezetői körében egymást utánzó magatartáshoz vezetnek. A tanulmányok emellett azt találták, 
hogy ugyanolyan fontosak azok a társadalmi normák is, amelyek az elfogadhatatlan viselkedésről 
alkotott elképzeléseket befolyásolják, beleértve a „kriminalitással” és a „megbélyegzéssel” kapcsolatos 
elképzeléseket a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal összefüggő bűntettek esetében. 
A 3. fejezet feltárja, hogy a szélesebb szakirodalomban mi támasztja alá e megállapításokat, és 
azokat kiterjeszti a mikro- és kisvállalkozásokon túlra; megállapítja továbbá, hogy a szóban forgó 
normák és az azokat befolyásoló tényezők változnak. Továbbá, a 3. fejezet megállapításai erőteljes 
horizontális összefüggésekre mutatnak rá más fejezetek megállapításaival, ami a megfelelést és az 
„érvényesítés hiányát” illeti. 

 Összehangolt cselekvések 

A 3. fejezetből legerőteljesebben következő szakpolitikai javaslat az a megállapítás, hogy a társadalmi 
normák és a szociális jelentéstétel nem egymástól elszigetelten hatnak. Szerepet játszik a befolyásoló 
tényezők különféle együtthatása, úgymint üzleti érdekek, vagy egyes érdekcsoportok érdekei, és a 
vállaltvezetők etikai értékei. Mindazonáltal a társadalmi normák és a jelentéstételi követelmények 
megfelelő támpontot biztosíthatnak a szabályozási stratégák által elfogadott beavatkozásokban. 
Egyesek úgy látják, hogy a gyakorlatban ezeket a normákat és jelentéstételi tevékenységeket 
hatékonyan alkalmazták például a munkavállalókat, fogyasztókat, környezetvédőket és hasonló 
csoportokat képviselő érdekcsoportok összehangolt cselekvései révén, ahogyan azt a 
munkakörülmények (többek között a munkahelyi egészségvédelem és biztonság) befolyásolására tett 
erőfeszítésekből láthatjuk a globális ellátási láncok végpontjain. Ezeket a cselekvéseket gyakran 
szabályozási keretek között hajtják végre, vagy arra irányulnak, hogy a figyelmük középpontjában álló 
helyzetre alkalmazzák a szabályozási normákat és/vagy kereteket. Erre néha a szabályozó szervek 
és azok ügynökségeinek segítségével kerül sor. Hatásukat ezért nem érthetjük meg a szabályozási 
kontextus nélkül, és lehetőséget kínálnak a szabályozási stratégák számára, hogy megerősítsék a 
szabályozás szerepét, és különösen az „érvényesített megfelelést” globális és nemzeti szinten 
egyaránt, ahogyan az mkv-k esetében ez a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatok 
javítása befolyásolásának kiépítésében is látható. Mindez erőteljesen mutatja, hogy mit kell 
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megfelelően figyelembe venni a szakpolitika kialakítása során, 
legyen szó uniós, tagállami vagy ágazati szintről. 

 Covid19, társadalmi normák és munkahelyek 

A világjárvány tanulságai is fontosak. A munkahelyek egyértelmű 
lehetséges fertőzési forrásként betöltött szerepe ellenére néhány 
országban a vártnál kisebb mértékben foglalkoztak a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság kérdéseivel a vírus terjedéséről 
szóló jelentésekben, és a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal foglalkozó szakemberek néhány esetben csalódtak a 
nemzeti kormányok által elfogadott ellenőrzési stratégiákban. 
Feltűnő volt, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
korlátozott szerepet tölt be a világjárványról folytatott nyilvános 
vitában, ahogyan ezt több országból származó szakirodalom is 
alátámasztja. Ez hatással lehet a társadalmi normák munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos megfelelésre 
gyakorolt hatásának megértésére, és ezért hasznos lehet, hogy a 
további elemzések a világjárvánnyal kapcsolatos tapasztalatokat 
veszik górcső alá. 

 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság megkövetelése a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásban 

Ami a szociális jelentéstételnek a vállalati társadalmi felelősségvállalás által felkarolt, 
intézményesítettebb formáit illeti, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás közötti kapcsolattal foglalkozó szakirodalom több bizonytalanságra mutat 
rá. Habár hangoztatták, és uniós szinten a szakpolitikákban egyre inkább előtérbe helyezték a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás megfelelés biztosításában betöltött lehetséges szerepét, a 
szakirodalomban csak kevés bizonyítékot találunk a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javulása közötti ok-okozati 
összefüggésre. Ezzel összefüggésben is megfogalmaztunk néhány szakpolitikai javaslatot a 3. 
fejezetben áttekintett szakirodalom alapján, amely arra utal, hogy azoknak a szakpolitikáknak az 
esetében, amelyek fel kívánják használni a vállalati társadalmi felelősségvállalást a megfelelés 
biztosításának és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok 
javításának támogatására, azok az összehangolt cselekvések jelenthetik a leginkább előremutató 
megoldást, amelyekben a szabályozás összetétele a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó követelményeket is magában foglalja. 

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság üzleti előnyei és a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
megfelelés és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó gazdasági ösztönzők 
A 4. fejezet feltárja a vállalkozások munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeinek előmozdítását célzó, különféle gazdasági ösztönzők széles körére vonatkozó 
bizonyítékokat, valamint azt, hogy ezek az ösztönzők milyen szerepet töltenek be az uniós tagállamok 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos nemzeti szakpolitikáiban. Habár azt 
jelzi, hogy már kiterjedt szakirodalom áll rendelkezésre, amely ezeket az ösztönzőket, és azok 
lehetséges jótékony hatásait leírja, rámutat arra is, hogy a hatékonyságuk vizsgálata érdekében 
hasznos volna a további kutatás, különösen, ami a fenntarthatóságot és az átadást illeti. További 
kutatásra van szükség a gazdasági ösztönzők, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság mellett 
szóló üzleti érvek, valamint az ebben az áttekintésben megvitatott, a megfelelést és a jobb munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatokat támogató egyéb stratégiák közötti 
kapcsolat feltárására is. 
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Szakpolitikai javaslat 
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Kutatási és szakpolitikai 

javaslat 
Az egyéb érdekelt felekkel és 

eljárásokkal összehangolt 
cselekvések előmozdíthatják 

a munkahelyi 
egészségvédelem és 

biztonság fejlesztésében rejlő 
üzleti előnyökkel kapcsolatos 

tudatosságot 

 A helyes munkahelyi egészségvédelem és biztonság jót 
tesz a vállalkozásnak 

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
szakpolitika és gyakorlat egyik széles körben elfogadott alaptétele az, 
hogy „üzleti érvek” szólnak amellett, hogy egy cég forrásait a 
munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz rendeljék, és a 
megelőzési stratégiák egyik fő témája az erre való figyelemfelhívás. Sok 
tanulmány mutat rá arra, hogy erős pénzügyi érvek szólnak amellett, 
hogy a vállalkozások ne elégedjenek meg azzal, hogy pusztán 
megfelelnek a törvényes követelményeknek, és gazdag szakirodalom 
mutat be ezt bizonyító konkrét beavatkozásokat. Szintén tekintélyes 
méretű szakirodalom állítja azt, hogy kapcsolat van a munkavállalók 

jólléte és a szilárd üzleti teljesítmény között. Ebből a szakirodalomból származnak –elsősorban a 
„megvalósíthatóság” skandináv megközelítéseivel ötvözve– azon elképzelések, amelyek a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság javításába való beruházással összefüggő immateriális előnyökkel 
foglalkoznak: olyan előnyökkel, amelyeket a hagyományos pénzügyi elszámolás nem feltétlenül 
azonosít be, azonban ennek ellenére reális üzleti hasznot jelentenek. Miközben meglehetősen kevés 
szakirodalmi mű helyezi középpontba a vezetői számvitel innovatív formáit, és ezek főként skandináv 
országokkal foglalkoznak, megfogalmazódik néhány szakpolitikai javaslat a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság mellett szóló üzleti érvek előmozdításának innovatívabb formáira 
vonatkozóan. 

Ugyanakkor az elemzés rámutat, hogy a gyakorlatban a munkahelyi egészségvédelembe és 
biztonságba való beruházást sok cég nem feltétlenül látja előnyösnek a jobb üzleti eredmények 
elérése szempontjából, és nem is feltétlenül ezen eredmények miatt hajtanak végre ilyen 
beruházásokat. Ezekből az észrevételekből a jövőbeni szakpolitikák tekintetében tehát az az 
egyértelmű javaslat következik, hogy továbbra is szükség van olyan szakpolitikai megközelítésekre, 
amelyek segítenek az ilyen beruházások lehetséges üzleti előnyeire való figyelemfelhívás 
fokozásában. 

 Gazdasági ösztönzők alkalmazása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság-
gyakorlatok javítására 

A 4. fejezet feltárja a vállalkozások munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeinek előmozdítására használt különféle gazdasági 
ösztönzők széles körére vonatkozó bizonyítékokat, valamint azt, 
hogy ezek a stratégiák milyen szerepet töltenek be az uniós 
tagállamok munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos nemzeti szakpolitikáiban. A szakirodalom különböző 
típusú gazdasági ösztönző programokat mutat be. A 4. fejezet 
rámutat, hogy e programok hatékonyságát és átadhatóságát gyakran 

nehéz összehasonlítva 
értékelni. A programok 
gyakran egymástól nagyon 
eltérő alapokon nyugszanak, 
és ugyanilyen eltérő a tágabb 
kontextus is, amelyben alkalmazzák őket, és amely támogatja 
vagy korlátozza az alkalmazásukat. Ugyanakkor 
egyértelműnek látszik, hogy gyakran azok a szemlátomást 
sikeresebb és fenntarthatóbb jellegű programok, amelyeket 
munkáltatói alapú társadalombiztosítási rendszerek 
támogatásán keresztül valósítanak meg, ahogyan ez például 
Németországban történik. Itt, és bizonyos mértékben más 
olyan országokban is, ahol hasonló a foglalkoztatási és 
társadalombiztosítási rendszer, a szélesebb körű rendszer 
orientációja és mérete jelentős innovációknak adott teret a 

kárrendezésen alapuló rendszerek tekintetében. Manapság ezek a programok bizonyos esetekben 
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olyan mkv-kra is kiterjednek, amelyek rendszerint nem fogékonyak az efféle ösztönzőkre, és a 4. 
fejezetben áttekintett szakirodalom példákat is hoz az ilyen programok sikerére. Ezek a 
megállapítások világos szakpolitikai javaslatokhoz vezetnek; először is, megmutatják, hogy léteznek 
sikeres beavatkozások; másodszor, ami még lényegesebb, jelzést adnak arra vonatkozóan, hogy 
milyen feltételekre van szükség az ilyen sikerek és a beavatkozások átadhatóságának 
támogatásához. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy leszámítva néhány esetet, fennmarad egy fontos 
probléma abban a tekintetben, hogy az efféle ösztönzők szerepet játszhatnak-e olyan cégek 
elérésében, amelyek általában nem proaktívak a spontán megfelelésben, és az uniós tagállamok 
változó gazdaságában egyre nagyobb mértékben jelen vannak az ezt befolyásoló munkafeltételek. E 
tekintetben további kutatásra van szükség. 

A szakpolitika kidolgozása szempontjából talán még fontosabb az, hogy a gazdasági ösztönzők és az 
üzleti érvek hogyan kapcsolódnak a megfelelés elérését és a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó egyéb típusú támogatáshoz. A gazdasági 
ösztönzők lehetnek külsők, abban az értelemben, hogy harmadik felek által nyújtott közvetlen 
gazdasági ösztönzők formáját ölthetik, azzal a céllal, hogy arra bátorítsák egy cég 
tulajdonosát/vezetőségét, hogy a kívánt megközelítést kövesse a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, például az előző bekezdéseben ismertetett megközelítéseket. Ugyanakkor 
abból is fakadhatnak, hogy a cég tulajdonosa/vezetősége „internalizálja” a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos megoldásaik tekintetében tett bizonyos fellépések 
gazdasági előnyeit, a veszteségek csökkentése vagy a piaci helyzet javítása érdekében. Például, 
ahogyan az ellátási láncok szerepéről szóló következő részben összefoglaljuk, bizonyos esetekben az 
ellátási láncok alacsonyabb szintjein a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javulását 
eredményező sikeres ösztönzést azzal érték el, hogy a támogatók képesek voltak egyértelművé tenni 
a fellépések üzleti előnyeit a láncokat irányító vállalati szervek számára. Ezekben az esetekben a 
munkavállalók és az őket képviselő szervezetek által végrehajtott különféle fellépések, a fogyasztói 
érdekek, a média és az állami szabályozó szervek együttesen győzhetik meg a vállalati szerveket 
arról, hogy milyen üzleti előnyökkel jár a megfelelő munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági 
megoldások jelenléte az egész ellátási láncban, és így olyan gazdasági ösztönzést nyújthatnak, amely 
megfelelő cselekvésre bírja e szerveket. A szakirodalom emellett további olyan példákat tartalmaz, 
amelyek azt mutatják be, hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozó szervek 
hogyan voltak képesek ágazati, sőt, helyi szinten (például néhány nagy építési projekt esetében) 
fellépni annak biztosítása érdekében, hogy a vállalati kliensek és a fővállalkozók együttműködjenek a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatásának biztosítása terén a kisebb partnereik és 
alvállalkozóik körében. A tanúsítási normák alkalmazása ezekben a helyzetekben további 
lehetőségeket kínál a még inkább rendszerszintű fejlesztésekhez. Az ilyen összehangolt cselekvések 
támogatása érdekében ezért jelentős javaslatokat fogalmaztunk meg mind a szakpolitika, mind pedig 
a gyakorlat vonatkozásában. 

 A Covid19 és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság gazdasági szempontjai 

A Covid19-világjárvány kihathat az összes említett 
forgatókönyvre. Ezek a példák legalábbis arra utalnak, hogy 
jobban figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy a 
foglalkoztatást és a munkavégzési gyakorlatokat, valamint a 
munkahelyeket úgy kell megszervezni, hogy a jövőben nagyobb 
fokú védelmet nyújtsanak a munkavállalók számára a fertőző 
betegségek emberről emberre történő lehetséges átadása ellen. A 
munka és a munkaállomások átszervezésére lehet szükség 
annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat tudjanak 
bevezetni a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén a 
mikrobiális fertőzések emberről emberre történő átadása 
megelőzésének elősegítésére, ami pénzügyi következményekkel 
jár a munkáltatók, és gyakran a munkavállalók számára is. A 
világjárvány tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy amennyiben 
nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkáltatók megfelelő 
intézkedések elfogadására való ösztönzésére, különösen azok, 
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Kutatási javaslat 
Kutatásra lehet szükség a 

munkahelyi 
egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos 

megfelelésre gyakorolt hatások 
feltárásához az üzleti ellátási 

láncon belüli kapcsolatok 
Covid19-világjárvány miatti 

megváltozását követően 

Szakpolitikai javaslat 
A munkahelyi 

egészségvédelem és 
biztonság javításának 

ösztönzése terén a 
szervezett/összehangolt 

cselekvések 
eredményesebbek 
lehetnek, mint az 

egyoldalúak, azonban erős 
irányításra van szükség 

akik attól tartanak, hogy a vállalkozásuk nem fog túlélni, arra kényszeríthetik a munkavállalókat, hogy 
nem biztonságos körülmények között folytassák a munkát. Lehetséges, hogy a biztonságos 
munkakörülmények támogatása érdekében változtatni kell az intézményi támogatásokon, például az 
állami biztosítási szervek által nyújtott támogatásokon, az állami betegségi ellátáson és az 
adómentességeken. 

A megfelelés és a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javításának 
támogatása az ellátási láncokon belül 
Az 5. fejezet az azzal kapcsolatos bizonyítékokra összpontosít, 
hogy az ellátási láncokon belüli kapcsolatokban hogyan 
valósították meg a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági 
normáknak való megfelelést és a gyakorlat javítását támogató 
ösztönzőket, illetve hogy ezt milyen tényezők határozzák meg és 
támogatják. Rámutat az EU-ban és máshol tett fokozatos 
erőfeszítésekre, amelyek a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jogi kötelezettségeknek közvetlen 
munkaviszonyra összpontosító szűkebb fókuszáról a 
szerződéses megoldások széles körére való kiterjesztését 
célozták. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy néhány sikeres példa ellenére az uniós tagállamokban 
összességében korlátozott mértékű volt az előrehaladás. Ez arra utal, hogy egy jelentős kutatási 
programra van szükség annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy az ellátási láncokat hogyan 
ösztönözhetjük a munkahelyi egészségvédelem és biztonság támogatására. A szakirodalmi példák 
azt mutatják, hogy az intézkedések leginkább akkor hatékonyak, ha az ellátási lánc cégeire gyakorolt 

vertikális és horizontális nyomás ösztönzése és támogatása 
érdekében ötvözik a szabályozási és a megfelelés 
előmozdítását célzó stratégiákat, , így biztosítva, hogy a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos megfontolások előtérbe kerüljenek a beszállítók 
felé megfogalmazott követelményekben, és hogy maguk a 
beszállítók is elegendő forrással és motivációval 
rendelkezzenek e követelmények teljesítéséhez. A 
szabályozói vagy a piaci és üzleti megfontolások 
önmagukban csak ritkán elegendőek az ellátási láncok 
szereplőinek motiválására, hogy az egymással való 
ügyleteikben helyezzék előtérbe a munkavállalók védelmét. 

 A szabályozás összetétele és összehangolt 
cselekvések 

Az áttekintés 5. fejezetéből két fontos szakpolitikai javaslat következik. Az egyik a megfelelés elérését 
célzó különböző típusú támogatások közötti kapcsolatokat érinti. Például, ahogyan fentebb említettük, 
az ellátási láncokon belül a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javításának sikeres 
ösztönzése tekintetében gyakran azt látjuk, hogy a szociális jelentéstétel és a gazdasági és üzleti 
ösztönzők, valamint a munkavállalói és a fogyasztói érdekek képviselete innovatív szabályozási 
megközelítésekkel egészül ki egy olyan szabályozási összetételben, amelyet tovább erősít a 
munkáltatókon és munkavállalókon túl a felek szélesebb körére kirótt jogi követelmények kerete. Ez a 
megközelítés biztosítja, hogy a munkavállalók védelmének felelőssége olyan szereplők vállán 
nyugodjon, akik az ellátási láncokon belül irányítási hatalommal bírnak, és profitálnak ezekből a 
láncokból. A második jelentős elem, ami ebből az összetételből kitűnik, az irányítást és az 
összehangolást érinti. A bizonyítékok újfent arra mutatnak, hogy önmagában sem az állami 
szabályozás, sem a piac nem tudja biztosítani az ezekben a forgatókönyvekben részt vevő üzleti 
szereplők megfelelését; például, az ellátási láncokban a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos megfelelést és jobb gyakorlatot előmozdító kezdeményezések közül az 5. 
fejezetben említett példákkal illusztrált legsikeresebb rendszereket gyakran az adott üzleteken és 
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Kutatási javaslat 
Állapítsák meg, hogy a 

megelőző szolgáltatások 
tekintetében mi működik 

legjobban és milyen 
kontextusban ahhoz, hogy 
támogassák a munkahelyi 
egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos 

megfelelést az uniós 
tagállamokban 

Szakpolitikai 
javaslat 

Tanulmányozzák, 
hogy a piacorientált 

külső megelőző 
szolgáltatások 

valóban a legjobb 
módjai-e a megelőző 

szolgáltatások 
nyújtásának 

ellátási láncokon kívül elhelyezkedő kulcsszereplők köre irányította. Az összes ilyen kezdeményezés 
tekintetében a sikerben jelentős szerepet tölt be az inspirált vezetés és az összehangolt cselekvés. 
További kutatásra van szükség e kapcsolatok feltárására. 

 Covid19 és ellátási láncok 

A Covid19-világjárvány kapcsán szerzett tapasztalatok szintén fontosak ebben a kérdésben. Mivel a 
munkahelyi kitettséggel kapcsolatos bizonyítékok arra utalnak, hogy a legrosszabb 
munkakörülmények gyakran az ellátási láncok végén található munkák és munkahelyek esetén 
tapasztalhatóak, nem meglepő, hogy hasonló volt a helyzet a Covid19-nek való, munkával 
kapcsolatos kitettség esetén is. A Covid19 által okozott gazdasági zavarok rámutattak az ellátási 
láncok sérülékenységére is, kiemelve a szoros gyártási elvekre épülő összetett globális ellátási láncok 
sebezhetőségét. Mindez ahhoz vezetett, hogy a tartós gazdasági fellendülés biztosítása érdekében 
többen erősebb, intelligensebb és sokoldalúbb ellátási láncok kialakítására hívták fel a figyelmet. Ez 
elvileg további lehetőségeket kínálhat arra, hogy az ellátási láncon belüli kapcsolatokat a munkahelyi 
egészségvédelemi és biztonsági megoldások támogatásának erősítésére használjuk, azonban annak 
részletei, hogy ez hogyan történhet, további kutatást tesznek szükségessé azzal kapcsolatban, hogy 
„mi működik” egy ilyen előrelépés biztosítása érdekében. 

Megelőző szolgáltatások 
A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó számos szakember és szakpolitikai 
döntéshozó számára a megelőző szolgáltatások központi szerepet töltenek be a jobb gyakorlat 

megvalósításának támogatása szempontjából, ahogyan ezt a 
keretirányelv követelményei között elfoglalt kiemelt helyük is 
egyértelműen mutatja. Ugyanakkor a munkavállalók ilyen 
szolgáltatásban való részvétellel kapcsolatos tapasztalata 
gyakran korlátozott. A 6. fejezet feltárja ennek néhány okát, és 
azt, hogy mit mond a szakirodalom a megelőző szolgáltatások 
megfelelés és a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javításának támogatásában 
betöltött szerepéről. 

 Forma, funkció és lefedettség 

A gazdaság strukturális változásai ellenére sok tagállamban a 
jogalkotási támogatással működő megelőző szolgáltatások 
„előnyben részesített modellje” továbbra is az, amelyben az 
orvostudományhoz és a műszaki tudományokhoz kapcsolódó 

szakmák jelentős szerepet töltenek be, csakúgy, mint a munkapszichológia és az ahhoz kapcsolódó 
területek. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a gyakorlatban az erre a modellre 
épülő megelőző szolgáltatásoknak összességében viszonylag korlátozott a jelenléte. Ugyanakkor 
egyre több a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó olyan általános szakember, 
aki olyan kompetenciakészletet szeretne kialakítani, amely a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási szükségleteinek 
támogatása felé fordul, és jobban fókuszál a szabályozási normák, az 
emberi viselkedés és a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági 
irányítás ismeretére, a tanulásra és a változásra, az emberi tényezőkre, 
a szervezetre stb. A közelmúltbeli szakirodalom alapján egyértelmű az 
is, hogy ezek a szakemberek egyre inkább jelen vannak a nagyobb 
szervezeteknél alkalmazott támogatási szolgálatokban a magán- és az 
állami szférában egyaránt, és hogy néhány országban a szakmai 
szerveik vezető szerepet töltenek be a szakpolitikai párbeszédben. 
Ugyanakkor az továbbra sem világos, hogy milyen mértékben vannak 
jelen a külső szolgáltatásokban. 

A szakirodalom kevés rendszerszintű, az uniós tagállamok közötti 
összehasonlítható adatot tartalmaz a megelőző szolgáltatások jelenlegi 
lefedettségének mértékéről (bármilyen felépítésük is legyen), és a 
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Szakpolitikai javaslat 
Tanulmányozzák, hogy 

a megelőző 
szolgáltatások 
hasznosak-e a 

megfelelés 
támogatására az mkv-k 

és egyéb, „nehezen 
elérhető” munkahelyek 

körében 

hatékonyaságukról. A meglévő adatok arra utalnak, hogy mindkettő korlátozott mértékű, és inkább a 
nagyobb cégek szükségleteinek felel meg. A 6. fejezetben áttekintett szakirodalom alapján nehéz 
amellett érvelni, hogy jelentős mértékű előrelépés történt volna a munkavállalók megelőző 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása terén a keretirányelv 
intézkedéseinek elfogadása óta. Valójában a közvetett bizonyítékok 
arra utalnak, hogy ez a hozzáférés csökkenhetett. Számos kérdést 
feltehetünk tehát azzal kapcsolatban, hogy hogyan, és milyen 
irányba fejleszthető e szolgáltatások szerepe a jövőben a megfelelés 
és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
gyakorlatok javításának támogatása érdekében, és mit lehetne tenni 
e fejlődés előmozdítására – ezek mindegyike fontos, és bővítheti a 
jövőbeni szakpolitikák ismereteit azzal kapcsolatban, hogy hogyan 
használható fel legjobban a szakértői tanácsadás és támogatás a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság céljaira. Egyértelműen 
helye van itt egy kutatási programnak. 

 Történelmi távlatok és eredet 

A megelőző szolgáltatások főként az állam vagy a 
társadalombiztosítási rendszerek által szervezett egészségügyi rendszerek elemeiként jöttek létre a 
termelés támogatása érdekében. Emellett, vagy ennek alternatívájaként a nagy szervezetekben 
hozták létre őket a vállalati érdekek támogatására ugyanebből a célból, főleg a nagy kockázatú 
iparágakban. Olyan ágazatokban is elterjedtek, amelyekre jelentős jogi felelősség hárult a lakosság 
védelme terén, ilyen volt például az élelmiszergyártás és közlekedés. Az elmúlt évtizedekben azonban 
a gazdasági és irányításpolitikai változások következtében a tagállamok csökkentették a megelőző 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló forrásokat, és hanyatlóban vannak a nagy ipari konszernek 
jelenlétében is, amelyek beruháztak ilyen szolgáltatások nyújtásába. Manapság tehát a külső 
megelőző szolgáltatásoknak egyre inkább felelősséget kell vállalniuk saját gazdasági túlélésükért. 

 Támogatás 

A szakirodalom arra utal, hogy ennek több következménye van. Először is, jobban strukturált piaci 
mechanizmusra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a megelőző tevékenység 
fenntartható legyen, és cégek széles körét szolgálja. Németországban és más, erős 
társadalombiztosítási rendszerrel rendelkező országokban bizonyítékok utalnak arra, hogy a 
megelőző szolgáltatások ellenálltak a piacosításnak, és fenntartották a minőséget és sokféleséget. 
Hozzájárultak a megelőzés gazdasági ösztönzéséhez, és bizonyos mértékig szerepet játszottak a 
megfelelés támogatásában az mkv-k, és az „új gazdaság” nehezen elérhető egyéb szervezetei 
körében. 

A kritikai szakirodalom felveti, hogy más országok, úgymint Hollandia és Spanyolország integrált 
szolgáltatásai kevésbé voltak sikeresek. Az ezekben és más országokban tett észrevételek további 
aggodalmakra adnak okot. Például bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy rosszul 
képzett vagy képzetlen tanácsadók nyújtanak nem megfelelő szolgáltatásokat, főként az mkv-k 
tulajdonos-ügyvezetőinek. Más tanulmányok azt állítják, hogy a megelőző szolgáltatások ára miatt a 
cégek (ismételten főként a kisebb cégek) csak minimális mértékben élnek velük. 

Továbbra is igaz, hogy e kihívások ellenére a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
foglalkozó néhány megelőző szolgálatnak különböző ágazatokban az összes uniós tagállamban 
sikerült megtalálnia a fenntarthatósága biztosításának módját, és támogatnia a megfelelés elérését és 
a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását. Talán hasznos 
volna az uniós és a nemzeti szintű szakpolitikai döntéshozók számára, ha jobban megértenék azokat 
a tényezőket, amelyek lehetővé tették ezt a megelőző szolgáltatások számára. 

 Szinergia a megelőző szolgáltatások és a megfelelés elérésére és a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítására irányuló egyéb 
támogatási formák szerepe között 

A Covid19-világjárvány kihatott a megelőző szolgáltatásokban és a tudás tárházaiban jelen lévő, 
valamint az általuk megosztott szakértelem szerepére. A 6. fejezetben idézett kiadványokban felhívják 
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Kutatási és szakpolitikai 
javaslat 

Határozzák meg, hogy a 
szakmai támogatás mely 

formája a leghatékonyabb a 
tagállamokban a munkahelyi 

egészségvédelem és 
biztonság javítására 

a figyelmet ezen ismeretek és szakértelem felhasználásának 
szükségességére. Úgy tűnk, hogy az állami hatóságok által a 
Covid19-világjárvány alatt a kitettség kontrollálására irányuló 
erőfeszítések keretében elkövetett számos korai hiba 
elkerülhető lett volna, ha nyitottabbak lettek volna ez ilyen 
tanácsadásra. 

A szinergia tekintetében van két másik egyértelmű terület. Az 
egyik az ellátási láncok csúcsán a befolyásos vevők által a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
igények ugyanezen ellátási lánc különböző szintjein való 
támogatása céljából működtetett belső megelőző szolgáltatások 
lehetséges szerepe; a másik a megelőző szolgáltatások szerepe 

a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javításának gazdasági 
ösztönzésében, ahogyan azt Németországban a Berufsgenossenschaften (BGs) néhány 
tevékenysége mutatja. Ezek és további példák elősegíthetik, hogy a szakpolitikai döntéshozók 
megértsék, hogyan lehet az ilyen sikeres szinergiákat fenntartani és átadni, és hogy a hatásuk 
tekintetében milyen szerepet tölthetnek be a társadalmi normák, a gazdasági nyomások vagy az 
innovatív megfelelési stratégiák. 

 Megelőző szolgáltatások kontra munkavédelmi-tanácsadók 

A szakpolitika és a gyakorlat számára releváns további tanulság vonható le a szakirodalomból a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó „általános” szakemberek jelenlétének és 
jelentőségének az elmúlt évtizedekben megfigyelhető erősödéséből. A megelőző szolgáltatások 
hagyományos, az iparosodott múlt kontextusában kifejlesztett modelljei értékes hozzájárulást 
nyújtanak a megelőző gyakorlatok támogatásához; ugyanakkor számos szervezeti, strukturális, 
gazdasági és politikai okból kifolyólag a legtöbb uniós tagállam jelenlegi gazdaságában nem felelnek 
meg arra a célra, hogy közvetlen megoldást kínáljanak a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jelentős megelőzési igényekre. Ahogyan a 6. fejezet rámutat, e 
szolgáltatások jövőbeni hatékonyságának záloga az, hogy más irányba fejlődjenek. Némi párhuzam is 
fellelhető a mostani, és a szabályozási felügyelet esetében látott helyzet között, ahol is a szabályozás 
érvényesítésének hagyományos módjai eredménytelennek tűnnek az egyre nehezebben elérhető 
munkavégzési formák viszonylatában. Ahogyan a 7. fejezet feltárja, ez ösztönözte azt, hogy 
elgondolkodjanak a megfelelés ellenőrzésének és elérésének hatékonyabb módjairól. Ugyanez a 
megközelítés a megelőző szolgáltatások jövője szempontjából is nyújthat szakpolitikai javaslatokat. 

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozó szervek új 
megközelítésekre való ösztönzése 
A 7. fejezet megállapítja, hogy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozó szervek által 
követett szakpolitikát és gyakorlatot az uniós tagállamokban számos nemzetközi és uniós szintű 
eszköz irányítja, amelyek előmozdítják a kompetenciát, a szakértelmet és a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági/munkaügyi szabályozó szervek általi jó igazgatást, továbbá növelték a 
személyzet létszámát és a forrásokat. A nemzetközi konvergencia ellenére a szakirodalom azonban 
jelentős különbségeket tár fel a prioritások meghatározása, a forráselosztás, a programok és a 
beavatkozások terén, és annak tekintetében, hogy a különböző tagállamok hogyan hajtják végre az 
ellenőrzést és az érvényesítést. A munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szervek 
mandátuma lehetővé teszi számukra, hogy problémák szűk vagy széles körével foglalkozzanak, az 
első esetben a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kérdésekre 
fókuszálnak, a második esetben kiterjesztik a tevékenységet a munkaügyi kapcsolatokra és 
foglalkoztatási kérdésekre, amelyek bizonyos körülmények között szorosan kapcsolódhatnak a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdéseihez. Úgy tűnik, hogy néhány munkahelyi 
egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szerv kizárólag a kockázatalapú szabályozási modellt 
alkalmazza. Ezt néha főként arra használják, hogy a vizsgálatokkal kapcsolatos erőforrásokra és a 
panaszokra adott válaszokra összpontosítsanak, és bizonyos mértékig annak kiválasztására, hogy az 
ellenőrzések során milyen lépést tegyenek, ahelyett, hogy az ellenőrzés és más beavatkozási mód 
között választanának (ahogyan azt az intelligens ellenőrzés ajánlja). Aggodalmak merülnek fel annak 
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Kutatási és szakpolitikai 
javaslat 

Tanulmányozzák, hogy 
hogyan szüntethető meg a 
különbség az elmélet és a 

gyakorlat között a megfelelés 
elérését és a munkahelyi 
egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos 

gyakorlatok javítását szolgáló 
innovatív megközelítések 

esetében 

Kutatási és szakpolitikai 
javaslat 

Határozzák meg, hogy a 
szociális partnerek és más 

érdekelt felek hogyan 
vonhatóak be hatékonyabban 
a megfelelés elérésének és a 

munkahelyi 
egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos 
gyakorlatok javításának 

támogatásába 

kapcsán, hogy a kockázatalapú döntéshozatalhoz rendelkezésre álló adatok és információk 
megfelelőek-e, és hogy előfordulhat, hogy nem veszik 
figyelembe az új és az újonnan felmerülő kockázatokat, 
valamint a kiszolgáltatott munkavállalókat. Ahogyan a 
szakirodalmi áttekintés 1. és 7. fejezete is megjegyzi, néhány 
munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szerv 
foglalkozik a gépi tanulás felhasználásának lehetőségével, 
hogy ilyen módon válasszák ki azokat a munkahelyeket, ahol 
ellenőrzést fognak végezni. 

Ezek a megállapítások a végleges jelentés 3. részében 
megfogalmazott ajánlásokhoz vezettek, amelyek arra 
vonatkoznak, hogy az EU-OSHA kutatási programjának egy 
részét összpontosítsák a tagállamokban követett ellenőrzési 
politikák és gyakorlatok összehasonlító tanulmányozására. 

 Figyeljen a különbségre! 

A szakpolitikai döntéshozók és a további kutatás számára a 
szakirodalmi áttekintésből megfogalmazódó talán egyik 
legegyértelműbb üzenet az, hogy jobban kell figyelni a 
szakirodalomban bemutatott és megvitatott elmélet, és a 
tagállamokban tevékenykedő szabályozó szervek körében 
elterjedt gyakorlat közötti különbségre. Habár terjedelmes 
szakirodalom vitatja meg az innovatív szabályozási 
gyakorlatokat, ahogyan ez a jelentés is mutatja, sokkal 
kevesebb közzétett bizonyíték áll rendelkezésre a legtöbb 
tagállamban jelenleg folytatott gyakorlatokról. Abból adódóan, 
hogy néhány nemzeti rendszerben elkülönülnek egymástól a 
szabályozás előmozdításával, ellenőrzéssel és 
érvényesítésével foglalkozó ügynökségek, bizonyos 
országokban nagyobb kihívást jelenthet az innovatív 
szabályozási megoldások összehangolása a megfelelés 
elérése érdekében. Ez lenne a helyzet különösen akkor, ha 
fontolóra vennének egy olyan kifinomult és rugalmas 
szabályozási stratégiát, amely a megfelelést előmozdító 
mechanizmusok összehangolt és egymásra épülő 

használatát, valamint különböző típusú szankciók hierarchikus alkalmazását követelné meg. 

A szociális partneri szervezetek (munkáltatói és szakszervezeti képviselők) bevonása általános a 
munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szervek körében, ahogyan azt a munkahelyi 
biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós stratégiai keret és a Vezető Munkaügyi 
Felügyeleti Tisztviselők Bizottságának (SLIC) fejlesztési elvei is ösztönzik. A szociális partnerek 
bevonása többnyire azonban rutinszerű. Nem vonják be a munkahelyi egészségvédelemi és 
biztonsági szabályozó szerveket, a nem állami szereplőket és a munkáltatókat a mechanizmusok és 
eszközök háromoldalú hierarchiáját követve, ahogyan azt a szakirodalomban az intelligens 
szabályozás néhány modellje vázolja, és nincsenek testreszabott beavatkozások, amelyek a meg 
nem felelés alapvető meghatározó tényezőivel foglalkoznának, és felhasználnák a munkavállalói 
szervezetek vagy a példás munkáltatók semmivel sem helyettesíthető hozzájárulásait, ahogyan azt 
például a stratégiai érvényesítéssel és az együttműködő érvényesítéssel foglalkozó szakirodalom 
előirányozza. 

 A különbség jelentette kihívás 

Habár a munkavédelmi felügyelők nagyrészt azonos jogokkal rendelkeznek az uniós tagállamokban, 
különbségek vannak a meg nem felelésért kirótt pénzbüntetésekben és nem vagyoni szankciókban, 
valamint az ellenőrzések levezetésében számos változó tekintetében. Különbségek vannak továbbá 
az ellenőrzés stílusában, amely lehet inkább elősegítő, alkalmazkodó vagy kényszerítő, és abban, 
hogy vannak-e nyomon követő ellenőrzések, vagy hogy ellenőrzik-e bármely más módon a kiadott 
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felszólításokra vagy kirótt pénzbüntetésekre adott választ. További különbségek vannak az ellenőrzés 
és a végrehajtás eredményeinek közzétételében, és abban, ahogyan a cégek a munkavédelmet 
kezelik. További kulcsfontosságú megállapítás az, hogy a munkahelyi egészségvédelemi és 
biztonsági szabályozó szervek és az uniós tagállamok bíróságai korlátozott számú közigazgatási vagy 
büntetőjogi szankcióval rendelkeznek. Ez korlátozhatja azon képességüket, hogy reagáljanak a cégek 
kapacitása és motivációja közötti különbségekre, és a 7. fejezet amellett érvel, hogy érdemes volna 
kialakítani a megfelelés biztosításának céljából a szabályozó szervek által alkalmazható támogatási 
típusok és szankciók összetett (piramisszerű) hierarchiáját. 

Összességében úgy tűnik, hogy az uniós tagállamokban a megfelelés ellenőrzése, előmozdítása és 
érvényesítése terén következetlenség tapasztalható, a Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők 
Bizottsága (SLIC) által ösztönzött következetesség helyett. Az uniós országokban végzett 
tanulmányok megerősítik a rendszerszintű áttekintések megállapításait, nevezetesen azt, hogy az 
ellenőrzés és a végrehajtás pozitív hatást gyakorolhat a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos megfelelésre és eredményekre, ugyanakkor rámutatnak a megközelítések 
közötti alapvető különbségek hatásaira. 

A szakpolitikai üzenet itt az, hogy ilyen meglátásokra szükség van általában véve a cégeknél 
végrehajtott munkavédelmi-szabályozási beavatkozások, az elhanyagolt cégek (például 
mikrovállalkozások), az elhanyagolt munkavállalók (például bizonytalan munkaviszony, sérülékeny 
csoportba tartozó munkavállaló) és bizonyos kockázatok tekintetében. 

Összefoglalva, a megfelelés munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szervek általi 
előmozdítása, ellenőrzése és végrehajtása terén a következetességet ösztönző uniós szintű keretek 
ellenére jelentős különbségek vannak az uniós tagállamok szakpolitikái és gyakorlata tekintetében, 
ami valószínűleg nagyrészt a szociális, a gazdasági és a politikai rendszerek különbségeivel 
magyarázható (a szakirodalmi áttekintés 2. fejezetében megvitatottak szerint). 

A szakpolitikák és a gyakorlat különbségei mellett a további beazonosított lényeges kérdések közé 
tartozik az, hogy kevés empirikus bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gyakorlatban mi működik, 
hogy a munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szervek és a bíróságok intézkedések 
és szankciók korlátozott körével rendelkeznek a megfelelés biztosítására, és hogy az uniós 
tagállamokban korlátozott mértékben alkalmazzák a megfelelő ellenőrzési és érvényesítési elveket 
vagy modelleket. Látunk néhány érdekes példát új megközelítésekre a tagállamokban, azonban a 
munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szervek előtt álló szabályozási kihívások 
mértéke alapvető változást követel meg abban, hogy ezek a szabályozó szervek hogyan mozdítják 
elő, ellenőrzik és érvényesítik a megfelelést. A végrehajtási politika efféle változásához átfogó adatok 
által támogatott beavatkozásokra van szükség, amelyek a meg nem felelés rendszerszintű 
meghatározó tényezőire vannak szabva, bevonva a munkavállalói és érdekérvényesítési szervezetek 
széles körét, valamint példamutató cégeket, a támogatási típusok és a szankciók átfogó körét 
alkalmazva a megfelelés elérése és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
gyakorlatok javítása érdekében; szükség van továbbá a Covid19-világjárvány munkahelyi 
egészségvédelemi és biztonsági szabályozó szervek jövőbeni szerepével kapcsolatos tanulságainak 
gondos mérlegelésére – ez mind jelentős hatást gyakorol a szakpolitikára és a jövőbeni kutatásra. 
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További kutatásra vonatkozó ajánlások 
Az átfogó áttekintés alapvető célja egy kutatási program kidolgozásának támogatása volt, mely 
program keretében több empirikus kutatást is megrendelnek annak érdekében, hogy 
hozzájáruljanak a tagállamokban a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
megfelelés hatékonyabb támogatási módjainak jobb megértéséhez és az e téren meglévő 
hiányosságok pótlásához. Ezért célja, hogy hozzájáruljon a következőkhöz: 

 a megfelelés elérését és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
gyakorlatok javítását célzó intézményi támogatással kapcsolatos tudásbázis; 

 az uniós szakpolitikákhoz való hozzájárulás a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
támogatása céljából ezzel összefüggésben; 

 a munkahelyi egészségvédelem és biztonság gyakorlati eredményei, foglalkozva a 
fokozottabb intézményi támogatás elérése tekintetében a „mi működik, kinek és milyen 
környezetben” kérdésekkel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos megfelelés biztosítása érdekében az EU-ban nemzeti, ágazati és munkahelyi 
szinten. 

A vezetői összefoglaló tömörsége nem engedi meg a végleges jelentés 3. részében meghatározott 
jelentős számú kutatási kérdés részletes bemutatását; ugyanakkor a következő ajánlások tükrözik a 
kulcsfontosságú következtetéseinek következményeit: 

 Annak ellenére, hogy jelentős és szerteágazó tudás áll rendelkezésre a megfelelést és a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó 
intézményi támogatásról és a változás és a kontextus hatásáról, még mindig jelentős 
hiányosságok tapasztalhatóak az ismeretek terén. Javasoljuk, hogy az EU-OSHA további 
empirikus kutatást rendeljen meg e hiányosságok pótlására, és hogy a kutatási programja 
először a tagállamokban a szabályozási ellenőrzési stratégiák terén meglévő innovációkról 
készített összehasonlító tanulmányra összpontosítson, valamint arra, hogy mi támogatja a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság jelentős megerősítését az ellátási láncokban. E 
javaslatok részletei a végleges jelentés 3. részében találhatók. 

 A szakirodalmi áttekintés az ismeretek tekintetében az összes vizsgált területen 
hiányosságokat tárt fel, ugyanúgy a kontextus és a változás hatásainak megértésében is, 
melyek lényeges szempontok a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó támogatás jellegének és eredményeinek 
meghatározása szempontjából egyaránt. Ezeket a hiányosságokat és a velük foglalkozó 
kutatási kérdéseket a végleges jelentés 3. része ismerteti. Javasoljuk, hogy az EU-OSHA 
rendeljen meg további kutatási projekteket e hiányosságok pótlására. A további kutatások 
prioritásainak meghatározása érdekében javasoljuk, hogy az EU-OSHA az alábbiakkal 
foglalkozzon: 

o az áttekintésben felfedett különbségek a megfelelés elérésének támogatásával 
kapcsolatos elméleti érvek és a támogatás gyakorlati alkalmazása között; 

o lehetséges szinergiák az intézményi támogatás különböző formáinak szerepe és a 
hatásukat meghatározó kontextusok között; 

o az áttekintésbe foglalt javaslatok azzal kapcsolatban, hogy az ilyen átfogó projektek 
hogyan tárhatják fel a fenntarthatóságot, az átadhatóságot és az irányítás és a 
felépítés szerepét a megfelelés elérését célzó támogatás megvalósítása terén; 

o új kutatásokra vonatkozó javaslatok mind az öt területen, amelyre az áttekintés 
fókuszált, valamint a kontextus és a változás vonatkozásában, amellyel 
kapcsolatban az áttekintés szintén javasolt további kutatást. 
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E tényezőket figyelembe véve a szakirodalmi áttekintés és a végleges jelentés 3. része további 
kutatás szükségességét határozza meg mind az öt vizsgált területen, beleértve azt, hogy pontosabb 
ismeretekre van szükség azzal kapcsolatban, hogy mi működik a gazdasági ösztönzés céljából, és 
hogy melyek a lehetséges „eszköztárak” ágazati és nemzeti szinten, valamint hogy erősíteni kell a 
biztosítás alapú ösztönzési stratégiák és rendszerek, és a működésüket támogató feltételek és 
környezetek kritikai megértését. A megelőző szolgáltatásokat tekintve, fontos, hogy többet tudjunk a 
formájukról és a kiterjedésükről, a fenntarthatóságuk biztosításának módjairól, és arról, hogy 
hogyan szélesíthetjük ki az alkalmazásukat a le nem fedett foglalkoztatási helyzetekre, továbbá az 
is, hogy javuljon az azzal kapcsolatos összehasonlító megértésünk, hogy a modern gazdaságokban 
melyek az ilyen szolgáltatások legmegfelelőbb formái. Szintén átfogó kutatásra van szükség az öt 
terület különböző elemei közötti kapcsolatok és szinergiák több területet átfogó megértésének 
céljából. 

Miközben az EU-OSHA a fenti ajánlások fényében átgondolja kutatási prioritásait, javasoljuk, hogy 
vegye figyelembe más partnerek lehetséges bevonását, akik megfelelőbb kutatás-finanszírozási 
források lehetnek az átfogó áttekintésben kiemelt témák tekintetében. 

 Az ismétlődés elkerülése az egyik különleges kihívás egy olyan kutatási program számára, 
amely egyetlen átfogó kérdés több, egymással kapcsolatban álló eleme tekintetében 
vizsgálja a meglévő ismeretek hézagait. Fontos, hogy az EU-OSHA lépéseket tegyen e 
kockázat elkerülése érdekében. 

Mindez nem akadályozhatja meg az EU-OSHA-t abban, hogy az összetettebb kutatási projektek 
mellett önálló kutatási projekteket is megrendeljen. A végleges jelentés 3. fejezetében található 
javaslatok több olyan területet is meghatároznak, ahol ez megfelelő lehet, ilyen a megelőző 
szolgáltatások szerepének aspektusaival foglalkozó kutatás, vagy a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok gazdasági ösztönzését célzó 
konkrét stratégiák fenntarthatóságának és átadásának további értékelése. 

 

 

Néhány záró következtetés és reflexió 
Az átfogó áttekintés rámutat a megfelelés elérését és a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos gyakorlatok javítását célzó intézményi támogatás alapvető 
keretrendszerének meglétére, mely keretrendszer különféle módokon működik feladatának 
megvalósítása céljából. Megmutatja, hogy ez a keretrendszer, habár régóta fennáll, és fejlődése a 
legtöbb uniós tagállam ipari múltjához köthető, képes volt választ adni az elmúlt évtizedekben a 
szélesebb gazdasági környezetében bekövetkezett változásokra, és a tagállamokban a politikai és a 
gazdasági irányítás, valamint globális szinten a fejlett piacgazdaságok által vezérelt szakpolitikákra. 

Ebből adódóan egyre változatosabb stratégiák születtek a megfelelés előmozdítására. Amellett, hogy 
az állami szabályozás kísérletet tett arra, hogy a felelősöket a szabályozott önszabályozás formáinak 
követésébe bevonja és erre ösztönözze, szabályozásról szóló párbeszéd kiterjesztette a szabályozás 
jelentésének értelmezési körét, valamint a megfelelés meghatározásában és biztosításában 
potenciálisan részt vevő magán- és állami szabályozási szereplők és eljárások szerepét. 

Ezért a jó munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos gyakorlatokra vonatkozó 
normáknak való megfelelés biztosítása (függetlenül a normák meghatározásának módjától) szélesebb 
körű jelentést nyert, és ezzel párhuzamosan sokfélébbek lettek az ezt támogató intézmények és 
eljárások. Minderre nem egy politikai és gazdasági vákuumban került sor, ahogyan erre ez az 
áttekintés számtalanszor felhívta a figyelmet, és az uniós tagállamok gazdasági és politikai trendjei 
szintén jelentős mértékben befolyásolták a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos megfelelés előmozdítását támogató stratégiák jellegét és hatókörét. 
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A megfelelést előmozdító intézmények és eljárások közé tartoznak mindazok az intézmények és 
eljárások, amelyek a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó nemzeti irányítási 
rendszerekhez tartoznak, amelyekben ideális esetben a nemzeti politikák és tervek azt szolgálják, 
hogy összehangolják és irányítsák a munkából adódó potenciális ártalmak kockázatát szabályozó 
intézmények és eljárások spektrumát. Ezek között van olyan, amelyik állami szabályozásba épül be, 
van piaci fókuszú, és van olyan, amelyik a szociális normákból és az elfogadható szociális 
viselkedéssel kapcsolatos elképzelésekből ered. A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos megfelelés tehát többféle típusú támogatás alkalmazásával érhető el, és ezek olyan 
eljárásokra vonatkoznak, amelyek számos önkéntes és kényszerítő hatást lefednek a munkából eredő 
sérülések és egészségkárosodás megelőzése terén alkalmazott gyakorlatok javítása érdekében. A 
támogatás fajtáit megvitatásuk során öt csoportba soroltuk. Ugyanakkor, a végleges jelentés egyik fő 
következtetése az, hogy bár az áttekintés által kiemelt öt terület lefedi a megfelelés támogatását 
célzó, a tagállamok munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó rendszereiben elérhető 
támogatás jelentős részét, és valamennyire bemutatja, hogy a támogatást hogyan strukturálják és 
hajtják végre, sehol sem különül el ez a támogatás a számos egyéb eljárástól, amely a támogatással 
párhuzamosan működik, és fontos a támogatás eredményeinek meghatározásában. Az áttekintés öt 
fókuszterületének címéből például lehet, hogy nem egyértelmű, hogy milyen mértékben járul hozzá a 
megfelelés eléréséhez a munkavállalói és a munkáltatói szervezetek szerepe és hatékonysága, 
valamint a kettőjük közötti kapcsolatok révén létrejövő intézményi és eljárásbeli következmények 
(például a közös szervek és megállapodások). Ugyanakkor a szakirodalom minden esetben elismeri, 
hogy ezek a szerepek fontosak, és elismeri más csoportok és eljárások hatásait is az üzleti keretekre 
jellemző szociális és gazdasági kapcsolatok kontextusában. A megfelelést előmozdító rendszerekben 
szintén fontosak az ágazati szinttől kezdve nemzetközi szintig megtalálható irányítási és konzultációs 
intézmények. A háborút követő konszenzusos politika termékeiként az uniós tagállamokban ezen 
intézmények többsége sokáig háromoldalú szerv volt, habár mostanában egyre inkább bevonnak 
egyéneket, és más szervek képviselőit. 

Ehhez kapcsolódik az áttekintés egy másik jelentős megállapítása és szakpolitikai javaslata, amely a 
megfelelés és a jobb gyakorlat hatékony támogatásában részt vevő szereplők és eljárások 
sokféleségét érinti. A munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági beavatkozásokkal foglalkozó 
szakirodalom jelentős része az egyedi beavatkozásokra fókuszál, amelyeket egy főbb szereplő hajt 
végre, amely lehet megelőző szolgálat, állami munkavédelmi-szabályozó, szakszervezeti képviselő, 
munkáltatói szervezet vagy közös szerv, társadalombiztosítási ügynökség vagy más szervezet. 
Ugyanakkor az ilyen beavatkozásokról szóló pontosabb beszámoló rámutat, hogy megvalósításuk és 
működésük, de különösen az átadásuk és fenntarthatóságuk számos szereplő és sok eljárás 
összehangolásától függ. Az ilyen beavatkozások sikerét vagy sikertelenségét meghatározó tényezők 
teljesebb értékelése a szélesebb kontextusuk elemzését tette szükségessé, megfelelően figyelembe 
véve a többi érintett eljárás és intézményi szereplő támogató vagy romboló hatását. Hasonló 
következtetésre jutott az EU-OSHA mkv-kban végrehajtott sikeres munkahelyi egészségvédelemi és 
biztonsági beavatkozásokra vonatkozó részletes áttekintése1. Mindez szélesebb körben figyelembe 
veszi a megfeleléssel kapcsolatos jelenlegi gondolkodást, és ezt figyelembe kell venni a 
beavatkozások tervezése és a hatékonyságuk mérését célzó kutatások során is. Ezek a pontok 
tükröződnek a végleges jelentésben a további kutatásokra tett részletes ajánlásokban is. 

Néhány vizsgált szakirodalommal kapcsolatos észrevétel erőteljesen érvel amellett, hogy a megelőzés 
hatékony irányításához a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén nagyobb 
szerepvállalásra van szükség a nemzeti ügynökségek részéről a vezetés, és mindezen 
megállapítások szakpolitikákba ültetése tekintetében. Ez arra utal, hogy ebben az értelemben a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság alapvetően nem különbözik a pénzügyi és piaci 
szabályozás egyéb aspektusaitól. Az aktuális szakirodalom arra mutat rá, hogy a jelenlegi és jövőbeni 
gazdasági és foglalkoztatási forgatókönyvekben taglalt kihívásokat az egyoldalú megoldásoknál 
valószínűleg hatékonyabban kezelik a megfelelést célzó olyan összehangolt innovatív 
megközelítések, amelyek a körülményeknek megfelelően különféle eljárásokat és intézményi 
szereplőket alkalmaznak. Ugyanakkor egy ilyen összehangolás elérése nem kis feladat. Az a tény, 

                                                      
1 https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises 

https://osha.europa.eu/en/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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hogy a sikeres kezdeményezésekkel kapcsolatban ezidáig csak kevés bizonyíték áll rendelkezésre, 
arra enged következtetni, hogy ez a megközelítés valószínűleg akkor lesz hatékony, ha az összetett 
szabályozást erős irányítás támogatja. Az áttekintés arra a következtetésre jut, hogy az állami 
ügynökségek továbbra is kedvezőbb helyzetben vannak e szerep betöltésére, mint sok már 
intézményi szereplő. 
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E-mail: information@osha.europa.eu 
http://osha.europa.eu 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-
OSHA) hozzájárul, hogy Európa olyan 
hellyé váljon, ahol biztonságosabb, 
egészségesebb és eredményesebb a 
munka. Az Ügynökség megbízható, 
kiegyensúlyozott és pártatlan biztonsági 
és egészségvédelmi információkat kutat, 
fejleszt és terjeszt, valamint egész 
Európára kiterjedő figyelemfelkeltő 
kampányokat szervez. Az Európai Unió 
által 1994-ben alapított, bilbaói 
(Spanyolország) székhelyű ügynökség az 
Európai Bizottság, a tagállamok 
kormányai, a munkaadói és 
munkavállalói szervezetek képviselői, 
valamint az Unió tagállamaiból és azokon 
kívülről érkező vezető szakértők számára 
biztosít közös fórumot. 

http://osha.europa.eu/
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