
Adatalapú módszer kidolgozása az Európai Unió munkahelyein előforduló veszélyes anyag expozíció értékelésére és nyomon 
követésére 

1 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 

 
  

Adatalapú módszer kidolgozása az 
Európai Unió munkahelyein 
előforduló veszélyes anyag 
expozíció értékelésére és nyomon 
követésére 

Európai Kockázatkutató Központ 
Összefoglaló  

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 



Adatalapú módszer kidolgozása az Európai Unió munkahelyein előforduló veszélyes anyag expozíció értékelésére és nyomon 
követésére 

2 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 

Szerzők: Ioannis Basinas, Richard Graveling, Ken Dixon és Peter Ritchie — Institute of 
Occupational Medicine (IOM)   

 

Projektvezető: Lothar Lieck — Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) 

 

Ez az összefoglaló az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-
OSHA) megbízásából készült. Tartalmáért – a benne megfogalmazott véleményeket és/vagy 
következtetéseket is beleértve – a szerzők felelnek, és az nem feltétlenül tükrözi az EU-OSHA 
álláspontját.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). 

 

 

 

 

© Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, 2019. 

A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett. 

  

A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos 
kérdéseire segít Önnek választ találni. 

Ingyenesen hívható telefonszám(*): 
00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Bizonyos mobiltelefon-szolgáltatók nem teszik lehetővé 00 800-as telefonszámok hívását, vagy 
kiszámlázhatják az ilyen hívásokat. 

http://europa.eu/


Adatalapú módszer kidolgozása az Európai Unió munkahelyein előforduló veszélyes anyag expozíció értékelésére és nyomon 
követésére 

3 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 

Tartalomjegyzék 
Tartalomjegyzék ................................................................................................................... 3 

Ábrák és táblázatok jegyzéke ............................................................................................... 3 

1 Veszélyes anyagok a munkahelyen .......................................................................... 4 

2 Célkitűzések .............................................................................................................. 4 
3 Hogyan fogtunk hozzá célkitűzéseink teljesítéséhez? .............................................. 5 

4 Milyen eredményeket hozott az elemzés? ................................................................ 8 

4.1 Általános áttekintés ................................................................................................... 8 

4.2 Veszélyes anyagok expozíciójával jellemzett ágazatok ..........................................10 

4.3 Veszélyes anyagok expozíciója meglévő ágazatokon belül ...................................14 
4.4 Egyes veszélyes anyagok fontosabbak-e másoknál? .............................................16 

4.5 A megállapítások általános érvényessége ..............................................................18 

4.6 A létrehozott módszertanra vonatkozó kilátások .....................................................19 

5 Következtetések ......................................................................................................22 

6 1. melléklet A veszélyes anyagok adatait összesítő adatlapra vonatkozó példa ....23 
7 2. melléklet A ≥6 fontossági pontszámot kapott anyagok előfordulási 
gyakoriságának jegyzéke ...................................................................................................25 

 

Ábrák és táblázatok jegyzéke 
1. ábra: A projekt munkastratégiájának sematikus ábrázolása ..................................................... 6 

2. ábra: A releváns veszélyes anyagokat, valamint az ágazatok azonosítási és kiválasztási 
folyamatát ismertető folyamatábra ................................................................................................ 9 

3. ábra: Az európai munkakörülmény-felmérésben részt vevő, a kiválasztási folyamat során 
meghatározott ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók egyéni beszámolói szerinti expozíció 
gyakorisága különböző típusú és féle veszélyes anyagok esetében.......................................... 12 

4. ábra: Különböző veszélyes anyagok expozíciójának becsült gyakorisága az európai 
munkakörülmény-felmérés eredményei alapján, az EU-28 országainak kapcsolódó ágazataiban 
foglalkoztatott munkavállalók százalékos arányaként kifejezve ................................................. 13 

5. ábra: A kiválasztott anyagok végleges listájában szereplő 319 veszélyes anyag megoszlása
 ..................................................................................................................................................... 16 

6. ábra: A ≥6 fontossági pontszámot kapott veszélyes anyagok szófelhő-alapú összefoglalása; a 
betűméret az ágazatokon belüli gyakoriságot tükrözi ................................................................. 17 

7. ábra: A tartósabb felügyeleti rendszert célzó platform létrehozásához szükséges lépések 
sematikus ábrázolása .................................................................................................................. 21 

 



Adatalapú módszer kidolgozása az Európai Unió munkahelyein előforduló veszélyes anyag expozíció értékelésére és nyomon 
követésére 

4 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 

1 Veszélyes anyagok a munkahelyen 
Veszélyes anyag bármely olyan (folyékony, gáznemű vagy szilárd) anyag, amely káros lehet az 
emberek egészségére vagy biztonságára. Veszélyes anyagok szinte minden munkahelyen 
megtalálhatók, és Európa-szerte munkavállalók milliói kerülnek érintkezésbe olyan kémiai és biológiai 
tényezőkkel, amelyek ártalmasak lehetnek számukra. 

A munkavállalók mindhárom expozíciós úton (belélegzés, bőrön keresztül, lenyelés) érintkezhetnek 
veszélyes anyagokkal, és nem feltétlenül kapnak elegendő tájékoztatást a veszélyes anyagok 
munkahelyi jelenlétéről, az azokkal történő expozícióból fakadó lehetséges veszélyekről, valamint az 
expozíció elkerülésére vagy ellenőrzésére szolgáló megfelelő módszerekről. Az EU-ban a veszélyes 
anyagok osztályozása az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK rendeletben (az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet, 
CLP-rendelet) meghatározott kategóriák alapján történik. E kategóriák magukban foglalják a fizikai 
veszélyeket (robbanóanyagok, tűzveszélyes anyagok, instabil anyagok stb.), az egészségi veszélyeket 
(az egészségre gyakorolt rövid vagy hosszú távú káros hatások valamennyi szempontja) és a 
környezetvédelmi veszélyeket (vízi környezet stb.). 

Számos, a munkavállalók és a munkáltatók között elterjedt hamis hiedelem következtében tévesen úgy 
vélhetik, hogy a veszélyes anyagok expozíciója esetükben nem számottevő, és nem szükséges fellépni 
az expozíció megakadályozása érdekében, különösen akkor, ha a hatások lassan jelentkeznek. 
Veszélyes anyagok expozíció számos különböző helyzetben felmerülhet, de nem feltétlenül nyilvánvaló 
azok számára, akik nem rendelkeznek a helyzet megítéléséhez megfelelő készségekkel vagy 
ismeretekkel. Létezik egy olyan hibás elképzelés is, hogy a veszélyes anyagok felhasználása általában 
véve csökkent, ami az elmúlt években igaz volt néhány közismertebb anyag (például azbeszt, ólom, 
higany) esetében, azonban sok más, kevésbé ismert anyag esetében nem. Ezenfelül a veszélyes 
anyagokat gyakran tévesen tartják csak ember által létrehozott vegyi anyagoknak, amelyek sokszor 
erőteljes szagot árasztanak vagy nyilvánvalóan akut veszélyes hatást fejtenek ki (https://healthy-
workplaces.eu/hu/campaign-materials/campaign-guide EU-OSHA, 2018).  

Ezek azok az alapvető kérdéskörök, amelyekkel az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) új „Egészséges munkahelyek” kampánya foglalkozik. 
Ennélfogva a 2018–2019. évi „Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése” 
elnevezésű kampány célja nem más, mint hogy javítsa a legrelevánsabb és legszélesebb körben 
alkalmazható gyakorlati megoldások és útmutatások elérhetőségét és ismertségét, valamint terjessze 
a jó gyakorlati példákat. 

A kampány támogatása céljából az EU-OSHA széleskörű tevékenységet végzett, illetve adott 
megbízást. Többek között ilyen az Institute of Occupational Medicine által készített kutatási tanulmány, 
amely ennek az összefoglaló jelentésnek az alapját képezi. A tanulmány a következőképpen kívánt 
hozzájárulni az EU-OSHA kampányához: 

i. mennyiségi és minőségi szempontú áttekintést biztosít a veszélyes anyagok európai 
munkahelyeken belüli felhasználásáról; 

ii. tudományosan megalapozott módszertant dolgozott ki és alkalmaz kísérleti jelleggel, amely a 
jövőben a veszélyes anyagok előállítása és felhasználása, valamint a veszélyes anyagok 
expozíciójának tekintetében megfigyelhető tendenciák és fejlemények nyomon követésének 
alapját képezhetné.  

2 Célkitűzések 
A projekt többek között a következő konkrét célkitűzésekkel foglalkozott:  

 az európai munkahelyeken dolgozó munkavállalók számára a legnagyobb aggodalomra okot 
adó veszélyes anyagok és a kapcsolódó ipari ágazatok azonosítása;  

 előválogatott lista összeállítása a legfontosabb ágazatokról és az európai munkahelyeken 
előforduló veszélyes anyagokról, és a listából azok kiválasztása, amelyek részletesebb 
értékelést igényelnek a felhasználásra és az expozícióra vonatkozó tendenciák 
meghatározásához;  

https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-materials/campaign-guide
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-materials/campaign-guide
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 a gyártott és felhasznált mennyiségek időbeli alakulásának, valamint az expozíciós szinteknek 
a vizsgálata a szűkített listára felvett veszélyes anyagok egy részének esetében; 

 olyan tudományos módszer kidolgozása, amely az említett adatalapú munka prototípusaként 
használható hasonló jövőbeli tevékenységek során. 

Ez a jelentés a kidolgozott módszerek összefoglalását és a fenti célkitűzések megvalósításából fakadó 
eredményeket ismerteti.  

 

Azoknak, akik részletesebb információkat keresnek a kutatásról, az eredeti projekt átfogó technikai 
jelentését érdemes tanulmányozniuk, amely a következő internetcímen érhető el: 
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_t
o_dangerous_substances_in_EU_workplaces. A kutatásra vonatkozó technikai jelentés sokkal 
részletesebben ismerteti a célokat és célkitűzéseket, a módszertant, az eredményeket és a 
megbeszélést, valamint bőséges mellékleteket is tartalmaz. 

3 Hogyan fogtunk hozzá célkitűzéseink teljesítéséhez? 
Először is foglalkoztatási statisztikákra, vegyi anyagok gyártására és felhasználására, valamint az áruk 
kereskedelmére vagy előállítására vonatkozó adatkészleteket (1. táblázat) gyűjtöttünk több, 
nyilvánosan hozzáférhető uniós forrásból. Ezt követően az európai uniós vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatok értékelésével és iparhigiéniával foglalkozó szakértők alapos ismereteinek és információinak 
felhasználásával az adatokat összevetettük, és többféleképpen összekapcsoltuk vagy egyesítettük, 
hogy további válogatást és elemzést végezhessünk. 

 

1. táblázat A projekthez felhasznált, nyilvánosan hozzáférhető adatforrások áttekintése 

Európai munkakörülmény-felmérés (EWCS)1 

Az európai munkakörülmény-felmérés a munkakörülményekre vonatkozóan az EU egészére kiterjedő, 
ötévenként lebonyolított, kérdőíves felmérés. A felmérés a foglalkozási viszonyra és a foglalkoztatási 
feltételekre, a munkavégzés jellemzőire, az életminőségre és az egészségre vonatkozó kérdésekkel 
foglalkozik. A felmérés legutóbbi fordulójában 35 ország 44 000 munkavállalója vett részt. 

Uniós foglalkoztatási adatbázisok 

Az uniós tagállamok rendszeresen végeznek szisztematikus munkaerőpiaci felméréseket, amelyek 
jellemzően az üzleti demográfiára, a teljesítményre (például árbevétel, hozzáadott érték), az inputokra 
(például a munkaerő jellemzői, az áruk és szolgáltatások jellemzői), valamint a tőkebefektetésre 
(például anyagi beruházások) terjednek ki. Ezek a felmérések többnyire bizonyos ágazatokra terjednek 
ki, az eredményeiket pedig az Eurostat kezeli. Ehhez a munkához különösen a vállalkozások 
szerkezeti statisztikáiból (SBS)2, az egységes erdészeti kérdőívből (JFSQ)3 és az uniós munkaerő-
felmérésből (EU LFS)4 származó adatokat használtunk fel.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey  

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey


Adatalapú módszer kidolgozása az Európai Unió munkahelyein előforduló veszélyes anyag expozíció értékelésére és nyomon 
követésére 

6 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 

1. ábra: A projekt munkastratégiájának sematikus ábrázolása 

 

 

 

 

Regisztrált anyagok jegyzéke / az osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó 
jegyzék (osztályozási és címkézési jegyzék)5  
A regisztrált anyagok jegyzéke az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) benyújtott regisztrálási 
dokumentációkból származó adatokat, ezen belül több, az anyagokkal kapcsolatos adatot, például a 
veszélyes tulajdonságokra, az anyagoknak a CLP-rendelet szerinti osztályozására és címkézésére, 
valamint biztonságos felhasználására vonatkozó adatokat tartalmaz. Internetes felhasználói felületet 
és keresőmotort biztosít. 

A skandináv országokban használt készítményekben található anyagok adatbázisa (SPIN-
adatbázis)6 

A SPIN-adatbázis Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország esetében a vegyi anyagok alapvető 
jellemzőire (például név, egységesített egyedi azonosító), valamint a továbbfelhasználás jellemzőire 
(például ipari felhasználási kategória, tonnában kifejezett éves mennyiség) vonatkozó, nem bizalmas 
információkat tartalmaz.  

                                                      
5 ‘Advanced search’ in https://echa.europa.eu/home   
6 http://spin2000.net/  

EWCS-adatbázis 

Uniós foglalkoztatási 
adatbázisok 

SPIN-adatbázis PRODCOM-adatbázis 

Szakértők 

ECHA-lista/CLP-jegyzék 

Azon ágazatok meghatározása, 
amelyekben a veszélyes anyagok 
expozíciója releváns  

Ágazatok kiválasztása a méretük 
és az uniós jelenlétük alapján 

Az egyes kiválasztott ágazatok 
szempontjából releváns veszélyes 
anyagok azonosítása 

Veszélyes anyagok azonosítása 
előállítási / felhasználási 
adatokkal  

Az azonosított veszélyes anyagok 
fontosság alapján történő 
minősítése 
A jegyzékekből hiányzó anyagok 
azonosítása 

Az ágazatokon belüli 
legfontosabb veszélyes anyagok 
kiválasztása 

Szakértők 

Megjegyzések: EWCS = európai munkakörülmény-felmérés; VA-k = veszélyes anyagok; ECHA = Európai Vegyianyag-
ügynökség; CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás; PRODCOM = feldolgozóipari termékek előállítása; SPIN = a 

      

 

https://echa.europa.eu/home
http://spin2000.net/
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A feldolgozóipari termékek előállítására vonatkozó adatbázis (PRODCOM-adatbázis)7 

A PRODCOM-adatbázis évenkénti nemzeti felmérési statisztikákat állít össze a feldolgozóipari 
termékek európai országokon belüli előállításáról. A rendelkezésre álló információk a felmérés 
időszakában értékesített termékek fizikai mennyiségére, a felmérés időszakában értékesített termékek 
értékére, valamint egyes termékek esetében a felmérés időszakában előállított összmennyiségre 
vonatkozó adatokat tartalmaznak.  

A projekt keretében alkalmazott általános munkastratégia sematikus ábrázolása az 1. ábrán látható. Az 
alkalmazott folyamat alapvetően az adatbázisokból származó adatok kombinációjának többszintű 
szűrési és kiválasztási folyamata volt, melynek során megfontoltan alkalmaztunk szakértői ismereteket 
a folyamat minden egyes szakaszának többszöri finomításához. A prototípus-módszertan 
kidolgozásához és teszteléséhez a projekt keretében kinyert adatokat szükség esetén az 
adatforrásokból nyertük ki 2017. február és május között. 

A 2015. évi európai munkakörülmény-felmérés adatait elemezve először azon ágazatokat határoztuk 
meg, amelyekben felmerülhet veszélyes anyagok expozíciója a munkavállalóknak a munkahelyükön 
megtalálható lehetséges veszélyes anyag expozícióról adott saját beszámolói szerint. Az eredmények 
csoportosításához ágazatonként lebontott elemzést végeztünk az ágazatok standard uniós 
osztályozási rendszerének (NACE) 8  felhasználásával. További elemzésre azokat az ágazatokat 
választottuk ki, amelyek esetében az európai munkakörülmény-felmérésben részt vevő 
munkavállalóknak több mint 30%-a számolt be arról, hogy munkaidejének legalább 25%-ában – akár 
közvetlen érintkezés (például bőr) vagy belélegzés útján – ki van téve füstnek, gázoknak, pornak, 
gőznek, dohányfüstnek, vegyszereknek és fertőző anyagoknak.  

Ezeket az eredményeket ezután összekapcsoltuk a megfelelő uniós foglalkoztatási adatbázisokkal az 
uniós szinten meghatározott ágazatok méretének és reprezentativitásának értékelése céljából. Ezt 
követően további elemzéshez csak azokat az ágazatokat vettük figyelembe, a) amelyek az EU-28 
országainak több mint felében jelen vannak, és b) amelyek esetében az összes uniós munkavállaló 
száma meghaladja a 100 000 főt. A listából eltávolítottuk azokat az ágazatokat, amelyeket közismerten 
rendszerszintű hanyatlás jellemez az EU-n belül (például a szénbányászat), illetve amelyek 
nagymértékű szabályozás és ellenőrzés alatt állnak (például a gyógyszeripari ágazat). 

Ezt követően az egyes ágazatok szempontjából releváns veszélyes anyagokat az ECHA CLP-
jegyzékében9 regisztrált veszélyes jellemzőik (rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatás, 
érzékenységet kiváltó képesség és környezeti toxicitás) alapján azonosítottuk, és mindegyik anyag 
esetében kinyertük a megfelelő adatokat. Az adatokat az ipari ágazatok szintjén kivonatoltuk a REACH-
jegyzékben (a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására 
vonatkozó jegyzék) használt, felhasználási ágazaton alapuló (SU) osztályozás10 alkalmazásával. Az 
azonosított vegyi anyagokat ezt követően egyesítettük az egyes anyagok skandináv országokon belüli 
felhasználására vonatkozó, a SPIN-adatbázisban részletezett statisztikákkal. A két adatbázis adatainak 
megfeleltetéséhez és egyesítéséhez az anyagok egyedi azonosítóját (CAS-számát) használtuk.  

Az előző szakaszokban kiválasztott veszélyes anyagok mindegyike esetében ágazatonként 
azonosítottuk a felhasználási mintákat és a reprezentativitást, és értékeltük a SPIN-adatbázisban 
található négy skandináv országot. A négy skandináv ország közül legalább háromban valamely 
kapcsolódó ágazat által nem használt és a 100 kg-nál kevesebb összmennyiségben felhasznált 
anyagokat eltávolítottuk. Egyes ágazatok esetében azonban alacsony volt az anyagok száma, illetve a 
SPIN-adatbázis szerint azok minimális mennyiségben használatosak. Ezen ágazatok esetében a fenti 
kritériumokat szükségszerűen enyhítettük. 

Ebben a szakaszban felismertük, hogy egyes anyagok vagy ágazat-kombinációk a felhasznált 
adatbázisok jellemzőinek bizonyos korlátai miatt kimaradhattak. Ezért a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatok értékelésével és az iparhigiéniával foglalkozó szakértők – az egyértelműen hiányzó 
veszélyes anyagok azonosítása érdekében – minden ágazat esetében alaposan megvizsgálták a 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom  
8 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF  
9 https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp  
10 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf
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fennmaradó anyagok jegyzékét. A szűrési folyamatot követően minden anyag esetében leválogatásra, 
és az időbeli tendenciák szempontjából elemzésre kerültek a 2008 és 2015 között felhasznált 
mennyiségek. A SPIN-adatbázis adatain felül, amennyiben rendelkezésre álltak, az elemzéshez a 
PRODCOM-adatbázisból is leválogatásra kerültek a feldolgozott mennyiségekre vonatkozó előállítási 
adatok. 

Az eddig kapott eredmények további értékelése céljából készült egy kéthasábos táblázat, amelyben a 
fennmaradó megvizsgálandó anyagokat ágazatonként rendezték el. A szakértők ezt követően a mátrix 
minden tételének fontosságát értékelték, ennek során egyértelmű és egyszerű hárompontos skálát 
alkalmaztak (kevésbé fontostól nagyon fontosig) az alábbi három tényezőhöz:  

a) azon munkavállalók száma, akik jelenleg ki lehetnek téve az anyagnak az adott ágazatban; 
b) az expozíció valószínűsége az anyaggal való munkavégzés közben az adott ágazatban;  
c) az expozíció lehetséges hatása a munkavállaló egészségére, munkával töltött életszakaszára 

és társadalmi életére. 

Az adott pontokat ezt követően összeadták, így jött létre az egyes anyagok szempontjából releváns 
összpontszám, a mátrix egyes celláiban három és kilenc közötti értékekkel. Ahol a szakértői 
eredmények eltértek, egy további független szakértő végzett vizsgálatot, hozott döntést és állapított 
meg végeredményt mindegyik kérdéses cella értékelésével. Az összpontszám ezt követően a 
legfontosabb ágazat-anyag kombinációkat jelezte; ha a pontszám legalább hat (≥6) lett, az anyag a 
veszélyes anyagok adatait összesítő, egységesített információs adatlapra került további elemzés és 
bejelentés céljából. Az adatlap az anyagra vonatkozó legfontosabb tényeket, többek között az anyag 
azonosítását, címkézését és osztályozását, ágazati relevanciáját és a kapcsolódó tendenciákat, 
valamint a foglalkoztatással kapcsolatos jellemzőit, a felhasználását és az előállított mennyiségét 
ismertette megjegyzésekkel és észrevételekkel együtt. 

4 Milyen eredményeket hozott az elemzés?  
4.1 Általános áttekintés 
A 2. ábra a folyamat minden szakaszában az adatrekordok számának megadásával nyújt áttekintést a 
legfontosabb veszélyes anyagok és a kapcsolódó ágazatok azonosításához és kiválasztásához 
alkalmazott eljárásról azokban az esetekben, amelyekben a veszélyes anyag expozíció lehetséges. 

A 2015. évi európai munkakörülmény-felmérés eredményeiben feltüntetett 99 NACE-kóddal ellátott 
ágazat közül 33 ágazatot azonosítottak olyan ágazatként, amelyben a veszélyes anyagok expozíciója 
különösen fontos probléma lehet a munkavállalók számára. Ezek közül azonban csak 26 esetében 
teljesültek azok a kritériumok, hogy az ágazatoknak uniós szinten reprezentatívnak kell lenniük és 
jelentős munkaerőtömeget kell foglalkoztatniuk. 

A fenti 26 ágazat szempontjából releváns 15 150 egyedi veszélyes anyag került az anyagok 
osztályozására és csomagolására vonatkozó ECHA-jegyzékből leválogatásra. Ennek a SPIN-
adatbázis adataival történő egyesítése 2 820 releváns ágazat-anyag kombinációt eredményezett, 
megfelelő és hozzáférhető felhasználási adatokkal. Ebben a szakaszban a szakértők számottevő 
hiányként azonosítottak és adtak ezen felül a találatokhoz 24 kombinációt, ezzel 2 844-re emelkedett 
a további értékelést igénylő kombinációk száma. 

Az értékelt 2 844 kombináció közül 319 eleget tett annak a kritériumnak, hogy a veszélyes anyag 
felhasználása az adott ágazatra vonatkozóan adatot szolgáltató összes skandináv országban 
meghaladja a 100 kg-ot. A 319 ágazat-anyag kombinációban 142 anyag egyedi anyag volt a 26 ágazat 
legalább egyikében. A szakértők ezt követően mind a 319 kombináció fontosságát értékelték és 
pontozták. 
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2. ábra: A releváns veszélyes anyagokat, valamint az ágazatok azonosítási és kiválasztási folyamatát 
ismertető folyamatábra 

 
A szakértők által adott pontszám legalább hat volt 155 ágazat-anyag kombináció esetében, azaz 
legalább egy ágazatban 68 anyagot használtak egyedi anyagként. Ez a kiválasztási kritériumoknak 
megfelelő és a szakértői értékelésekben szereplő, 142 egyedi anyag 48%-át jelentette. Ezt követően 
az előzetes elemzésük eredményeinek felhasználásával mind a 68 anyaghoz a veszélyes anyag 
adatait összesítő adatlapot készítettek, amelyet a hivatkozott adatforrásokból kinyert jellemzőikre 
vonatkozó további információkkal egészítettek ki. A toluol esetében a veszélyes anyag adatait 
összesítő adatlapra vonatkozó példa az 1. mellékletben található. Az elemzés eredményei az 
alábbiakban szerepelnek részletesebben. 
 

EWCS 
Veszélyes anyagok lehetséges 

expozíciójával jellemzett 33 ágazat 

7 ágazat kizárva az uniós 
foglalkoztatási adatok alapján 

Veszélyes anyagokkal lehetséges 
expozícióval jellemzett 26 

reprezentatív ágazat 

ECHA-lista / CLP-jegyzék  
15 150 egyedi veszélyes anyag 

2 820 releváns veszélyes anyag-ágazat 
kombináció 

2 844 veszélyes anyag-ágazat 
kombináció 

Szakértők által azonosított 
24 kombináció  

2 525 kizárt kombináció a 
SPIN/PRODCOM adatai alapján 

319 veszélyes anyag-ágazat kombináció (legalább 100 kg 
veszélyes anyag és legalább 3 skandináv országban való 

előfordulás (kivételek alkalmazásával)) 

214 kombináció, szakértők szerinti 
fontosságra adott pontszám: <6 

115 veszélyes anyag-ágazat 
kombináció, szakértők szerinti 

fontosságra adott pontszám: ≥6 
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4.2 Veszélyes anyagok expozíciójával jellemzett ágazatok  
Ahogyan fentebb szerepelt, azoknak az ágazatoknak az azonosítása, amelyekben a veszélyes anyag 
expozíció problémát jelent, az európai munkakörülmény-felmérésben közölt egyéni beszámolók szerinti 
expozíciós adatok elemzésével kezdődött. Ez az elemzés az ágazatok (Gazdasági tevékenységek 
egységes ágazati osztályozási rendszere – TEÁOR szerinti) kódjain alapult: a 2. táblázatban található 
azon ágazatok (és kódok) felsorolása, amelyek teljesítik az uniós országokon belüli reprezentativitásra, 
az expozícióra és a (munkaerő tekintetében kifejezett) kiterjedtségére adott pozitív válaszok arányára 
vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ami az anyagkategóriákat illeti, a füsttel, gázokkal, porral történő 
expozíció tűnt a leggyakoribbnak, az érintett ágazatok közül több mint 17 ágazatban (65%) számoltak 
be a munkavállalók arról, hogy az ezen anyagok expozíciója problémát jelent, míg a – közvetlen kezelés 
vagy bőrrel érintkezés útján történő – vegyi anyag expozíció ezen ágazatok közül 11-ben volt gyakori. 
Az oldószerekből és fertőző kórokozókból származó gőzök expozíciója jóval ritkább volt, a 
beszámolókban közölt expozíció gyakorisága a felmérésbe bevont ágazatok közül mindkét esetben 
kevesebb mint ötben haladta meg a 30%-ot. Az európai munkakörülmény-felmérésben ezekben az 
ágazatokban az egyéni beszámolók szerint közölt expozíció megoszlásáról a 3. ábra ad áttekintést. A 
4. ábra mindezen ágazatok esetében a becsült uniós munkaerőtömeg függvényében foglalja össze 
ezeket a becsléseket.  

 

2. táblázat A 100 000 főnél több munkavállalót foglalkoztató és az EU-28 országainak több mint 
felében jelen lévő ágazatok, amelyekben az európai munkakörülmény-felmérésben részt vett 
munkavállalók több mint 30%-a számolt be arról, hogy munkaidejének több mint 25%-ában ki lehet 
téve veszélyes anyagoknak 

Ágazat neve (TEÁOR szerint) TEÁOR kód Ágazat neve (TEÁOR szerint) TEÁOR kód 

Erdőgazdálkodás A02 Bútorgyártás C31 

Egyéb bányászat B08 Ipari gép, berendezés, eszköz 
javítása C33 

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása C15 Hulladékgazdálkodás E38 

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), 
fonottáru gyártása C16 Épületek építése F41 

Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenység C18 Egyéb építmény építése F42 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás  C19 Speciális szaképítés F43 

Vegyi anyag, -termék gyártása  C20 Gépjármű-, motorkerékpár 
kereskedelme, javítása G45 

Gumi-, műanyag termék gyártása C22 Vízi szállítás H50 

Nemfém ásványi termék gyártása C23 Állat-egészségügyi ellátás M75 

Fémalapanyag gyártása C24 Építmény üzemeltetés, 
zöldterület-kezelés N81 

Fémfeldolgozási termék gyártása C25 Humán-egészségügyi ellátás Q86 

Gép, gépi berendezés gyártása C28 Bentlakásos, nem kórházi 
ápolás Q87 
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Ágazat neve (TEÁOR szerint) TEÁOR kód Ágazat neve (TEÁOR szerint) TEÁOR kód 

Egyéb jármű gyártása C30 Egyéb személyi szolgáltatás S96 

 
Ahogyan korábban megjegyeztük, annak ellenére, hogy a szénbányászat (TEÁOR-kód: B05) és a 
gyógyszergyártás (TEÁOR-kód: C21) eredetileg szerepelt ezen a listán, kikerült belőle, mivel azokat 
vagy drasztikus hanyatlás jellemzi (szénbányászat), vagy nagymértékben szabályozottak, emellett 
többnyire zárt folyamatok jellemzik (gyógyszeripar) az uniós országokban. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy ezekben az ágazatokban nem következik be expozíció (a fosszilis tüzelőanyagokon – 
többek között a szénen – alapuló energiatermelés továbbra is erős bizonyos uniós országokban), és 
azt sem, hogy az érintett munkavállalók kevésbé fontosak, mint a listán szereplő ágazatok 
munkavállalói.  

A 2. táblázatban felsorolt ágazatok nem tekintendők úgy, hogy végérvényesen köztük van minden olyan 
ágazat, amelyben a veszélyes anyagokkal történő expozíció problémát jelent. Nyilvánvaló, hogy 
hiányzik néhány másik ágazat, amelyben a veszélyes anyag expozíció dokumentált és széles körben 
elterjedt. A mezőgazdasági ágazat munkavállalói esetében például kellően dokumentált, hogy ki 
vannak téve mezőgazdasági vegyszereknek, antibiotikumoknak, mikrobákat tartalmazó pornak és azok 
másodlagos anyagcseretermékeinek, valamint a technológiai eljárások során keletkezett anyagoknak, 
például szilícium-dioxidnak és dízelmotor-kipufogógázok részecskéinek. Az európai munkakörülmény-
felmérésben azonban az egyéni beszámolók szerinti expozíció gyakorisága ezen ágazatok esetében 
általában 30% alatti volt. Hasonlóképpen, egyes ágazatok esetében az egyéni beszámolók szerint 
bizonyos anyagokkal (például az erdészeti ágazaton belül a biológiai tényezőkkel) történő expozíció 
vélhetően kismértékben alulbecsült (4. ábra). Ezek a megállapítások nem feltétlenül meglepőek, 
tekintettel arra, hogy a kiválasztás a mi konkrét céljainkhoz nem igazodó kérdésekre adott válaszokon 
alapul, az alacsony gyakoriság azonban arra utalhat, hogy a munkavállalók kevéssé ismerik a konkrét 
munkahelyi expozíciójuk jelentette veszélyeket. Ezekre a megállapításokra és az egyéni beszámolók 
szerinti expozíció gyakoriságára más magyarázatok is adhatók. Egy ágazatban például szellemi és 
fizikai foglalkozású dolgozók egyaránt vannak, ez utóbbiak gyakrabban kerülnek olyan állásokba, ahol 
többféle szakmában, illetve szakaszosan dolgoznak, ami csökkentheti az egyének pozitív válaszainak 
arányát. E korlátok ellenére azonban az európai munkakörülmény-felmérés jelenleg egyedülálló 
információforrást biztosít a munkakörülményekre vonatkozóan, ideértve az uniós munkahelyeken 
jellemző expozíciós paramétereket is.
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3. ábra: Az európai munkakörülmény-felmérésben részt vevő, a kiválasztási folyamat során meghatározott ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók egyéni 
beszámolói szerinti expozíció gyakorisága különböző típusú és féle veszélyes anyagok esetében 
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4. ábra: Különböző veszélyes anyagok expozíciójának becsült gyakorisága az európai munkakörülmény-felmérés eredményei alapján, az EU-28 országainak 
kapcsolódó ágazataiban foglalkoztatott munkavállalók százalékos arányaként kifejezve 
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A csupán ágazatonkénti bontás helyett a munkakörök megnevezése szerinti bontásban végzett, 
részletesebb elemzés lenne kívánatos, ez azonban nehezen megvalósítható a gyakorlatban, 
mivel az európai munkakörülmény-felmérésben a munkakörök kódjára vonatkozóan közölt 
bontás a fő csoportok szintje alatti szinten valósul meg, és számos esetben átfedést mutat a 
TEÁOR szerinti ágazati kóddal. Ezenfelül sem az európai munkakörülmény-felmérés, sem az 
abból kiválasztott kérdések nem igazodtak az igényeinkhez, és ez önmagában okozhatta az 
expozíció gyakoriságának alulbecslését, ugyanis egyes munkavállalók nem tudtak pontosan 
visszaemlékezni például az expozíciós körülmények között töltött időre. A gyakoriság 
alulbecslése azt is jelezheti, hogy a munkavállalók keveset tudnak a munkahelyükön jellemző 
konkrét expozíció jelentette veszélyekről.  
 

4.3 Veszélyes anyagok expozíciója meglévő ágazatokon belül 
Az osztályozási és címkézési jegyzék és a SPIN-adatbázis, valamint más források együttes 
elemzése során azonosított 2 844 veszélyes anyag-ágazat kombináció megoszlásáról a 
3. táblázat ad áttekintést. Hasonlóképpen, a fennmaradó 319 kombinációnak a fent ismertetett 
kiválasztási kritériumok alkalmazása utáni megoszlását a 4. ábra mutatja be.  
 

3. táblázat A 26 érintett ágazatban azonosított legfontosabb veszélyes anyagok megoszlása 

Ágazat TEÁOR kód Anyagok 
száma* 

Az 
összes %-a 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás C19 99 3,5 

Vegyi anyag, -termék gyártása C20 99 3,5 

Gumi-, műanyag termék gyártása C22 126 4,4 

Fémfeldolgozási termék gyártása C25 89 3,1 

Gép, gépi berendezés gyártása C28 65 2,3 

Egyéb jármű gyártása C30 77 2,7 

Speciális szaképítés F43 62 2,2 

Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása G45 929 32,7 

Vízi szállítás H50 171 6,0 

Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés N81 469 16,5 

Egyéb személyi szolgáltatás S96 222 7,8 

60-nál kevesebb anyagot használó ágazatok (n=15) Több** 436 15,3 

Összesen  2 844 100 

*Az ECHA CLP-jegyzékének, a SPIN-adatbázisnak és más forrásoknak (azaz a szakértőknek és a 
szakirodalomnak) az együttes elemzése során került meghatározásra; **A következő TEÁOR-kódokat 
foglalja magában: A02, B08, C15, C16, C18, C23, C24, C31, C33, E38, F41, F42, M75, Q86 és Q87. 
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A megállapítások összegzése bizonyítja, hogy a kidolgozott adatalapú módszertan alkalmas a 
fontos veszélyes anyagok azonosítására, emellett az expozícióra és a felhasználásra vonatkozó 
tendenciák elemzéséhez szükséges mennyiségi adatokat is tud szolgáltatni. Ennek azonban 
vannak hátrányai és korlátai, többek között ilyenek az adatalapú megközelítések elkerülhetetlen 
torzításai, amelyek nyomán az elemzés és a kiválasztás azokat az anyagokat részesíti előnyben, 
amelyek esetében rendelkezésre állnak a különböző jellemzőkre (például a veszélyes 
tulajdonságokra, a mennyiségekre, a felhasználásra) vonatkozó adatok.  

Más korlátok a felhasznált adatbázisok jellemzőihez kapcsolódnak, mint például a különböző 
adatforrásokban használt, ágazat- és anyagkódolási rendszerek szabványosításának hiánya. 
Míg például a SPIN és a PRODCOM-adatbázis a TEÁOR-nómenklatúrát használja az ágazatok 
kódolásához, az ECHA CLP-jegyzéke a saját (felhasználási ágazatokon alapuló, SU) ágazati 
osztályozási rendszerét használja. Ennek következtében a közös ágazatokra vonatkozó források 
nem egyeznek, a TEÁOR-nómenklatúrában meghatározott egyes ágazatok ugyanis hiányoznak 
az SU osztályozásból („Hulladékgazdálkodás” (E38), „Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, 
javítása” (G45), „Vízi szállítás” (H50), „Állat-egészségügyi ellátás” (M75), „Építmény üzemeltetés, 
zöldterület-kezelés” (N81) az „Egyéb személyi szolgáltatás” (S96)). 

Ráadásul ezek az adatbázisok közötti következetlenségek túlmutatnak maguknak a veszélyes 
anyagoknak az ágazati fogalommeghatározásain. A SPIN-adatbázis elemzése nyomán 
azonosított, összesen 2 844 veszélyes anyagnak több mint 66%-át használják az SU 
osztályozási rendszer által közvetlenül nem lefedett ágazatokban. Ez arra utal, hogy az egyes 
ágazatokban használt veszélyes anyagok némelyikét nem osztályozzák veszélyes anyagként az 
ECHA-jegyzékben, ami a tényleges expozíciós körülmény alulbecsléséhez vezet. Ennek további 
vizsgálata céljából áttekintettük a SPIN-adatbázisban a „Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás” 
(NACE-kód: C19) elnevezésű ágazatban használtként közölt veszélyes anyagok számát, amikor 
a CLP-jegyzékben, illetve az ECHA anyagjegyzékében feltüntetett veszélyes anyagok teljes 
listájával összevetve térképeztük fel azokat. Érdekes módon a két adatbázisban egyaránt 
megtalálható veszélyes anyagok száma ebben az esetben több mint kétszerese volt a jelenlegi 
elemzésben szereplő számnak, amely utóbbi csak az „ömlesztett, nagy mennyiségű vegyi anyag 
(többek között kőolajtermékek) gyártása” elnevezésű ágazatban (ECHA-kód: SU8) regisztrált 
anyagokat használta fel.  

Ez arra utal, hogy hasonló, jövőbeli tevékenységekhez célszerűbb lehet az ECHA 
anyagjegyzékében szereplő, regisztrált veszélyes anyagok teljes jegyzékét (azaz az SU 
osztályozás szerinti ágazatonkénti bontás alkalmazása nélkül) kivonatolni és használni a SPIN-
adatbázison belüli, egyesített elemzés keretében. 

Az ipari ágazatokhoz kapcsolódó korlátokhoz hasonlóan, nem minden veszélyes anyag szerepel 
az itt használt, rendelkezésre álló adatbázisokban. Ez különösen releváns a technológiai 
eljárások során keletkezett anyagok, illetve a biológiai eredetű anyagok esetében (például 
dízelmotorok füstje, fapor, kristályos szilícium-dioxid, vírusok, bio-aeroszolok). Ezek az anyagok 
a REACH-rendelet hatályán kívül esnek, és mivel általában valamilyen technológiai eljárás 
melléktermékei, nem szerepelnek a CLP-jegyzékben, és az anyagokat tartalmazó 
adatbázisokban nincsenek rájuk vonatkozóan regisztrált adatok, lásd az „OSH wiki” honlapon a 
„technológiai eljárás során keletkezett szennyező anyagok” szócikket a következő címen: 
https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants. 

Az e munka során felmerült korlátok rámutatnak, hogy a munkavállalók egészsége szempontjából 
fontos veszélyes anyagokkal történő expozíció meghatározása és elemzése során fontos volt a 
szakértők bevonása. Ezáltal figyelembe vehettünk olyan anyagokat, amelyek kimaradtak a 
kiválasztási folyamatból, vagy amelyeket a kiválasztott adatbázisok figyelmen kívül hagytak, és 
elemezhettük a fontosságukat. A szakértők igénybevételének is megvannak azonban a maga 
korlátai (például helyi, illetve szélesebb nemzetközi tapasztalatok és háttér, valamint az ismeretek, 
a tapasztalatok mélysége és köre, és általában véve a háttér), olyannyira, hogy lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ipari vonatkozású anyagok azonosítása során 
felmerülő torzításokat. Ezek – lehetőség szerint – természetesen magukban foglalják a szakértői 
értékelési folyamatok szabványosítását, az eltérő szakértői eredmények elbírálását, valamint a 

https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants
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szakértői ismeretek viszonylag széles földrajzi lefedettségére való törekvést az országok közötti 
különbségekből fakadó hiányosságok minimálisra csökkentése érdekében (abban az esetben, 
ha az ágazatok jelen vannak egyes országokban, míg másokban nem).  

4.4 Egyes veszélyes anyagok fontosabbak-e másoknál?  
A veszélyes anyagok jelentette kockázatok szintje, valamint jelentősége változó. A veszélyes 
anyagok más-más veszélyességi jellemzőkkel rendelkeznek, és – többek között a munkahelyi és 
a környezeti körülményektől, az érintett technológiai folyamat jellemzőitől és az expozíció 
valószínűségétől függően – eltérő kockázatot jelentenek a munkavállalók számára. Figyelembe 
kell venni a területet, az érintett népesség méretét, valamint az egészségügyi és társadalmi 
vonatkozásokat is, különösen akkor, ha az értékelések több anyagra kiterjednek és szakpolitikai 
kezdeményezésekre vonatkoznak. Ilyen esetekben az expozíció megakadályozásához és 
ellenőrzéséhez az anyagok azonosítására és prioritási sorrendjének megállapítására 
vonatkozóan szisztematikus megközelítésre van szükség. Azáltal, hogy javaslatot tettünk az itt 
ismertetett módszertanra, és kidolgoztuk a módszertan prototípusát ehhez a projekthez, a 
nyilvánosan hozzáférhető adatok szakértői értékelésekkel való ötvözése révén, egyértelmű és jól 
meghatározott kritériumok alkalmazásával össze tudtuk állítani a kiemelt veszélyes anyagok és 
ágazatok jegyzékét.  

A folyamat 115 veszélyes anyag-ágazat kombinációt eredményezett, 68 egyedi anyag esetében 
pedig a szakértők által adott fontossági pontszám ≥6 lett. Ezeknek az anyagoknak az egyes 
ágazatokban való előfordulási gyakoriságukkal súlyozott értékét a 6. ábra ismerteti, és teljes 
jegyzékük a 2. mellékletben található. Ezek között 19 olyan kombináció szerepelt, melynek 
fontossági pontszáma ≥8. Az EU-OSHA kampányához figyelembe veendő témaként 
megállapodás született arról, hogy ki kell emelni a kiemelt prioritást jelentő veszélyes anyagok 
szűkített listáját. A szakértőket arra kértük, hogy vizsgálják felül a 19 kombinációt, és válasszák 
ki az általuk legfontosabbnak ítélt öt kombinációt. 
5. ábra: A kiválasztott anyagok végleges listájában szereplő 319 veszélyes anyag megoszlása 
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Ezen utolsó tevékenység során a szakértők egyetértettek abban, hogy a kiválasztott anyagok 
többek között a következők: 

a. Szilícium-dioxid: szilícium-dioxid expozíció az építőiparban, a bányászatban és a 
feldolgozóiparban dolgozó munkavállalók körében fordul elő, és előfordulhat a 
mezőgazdasági termelés és feldolgozás területén dolgozó munkavállalók körében is. A 
szilícium-dioxid – technológiai eljárás során keletkezett anyagként – ágazatok széles körét 
és jelentős számú munkavállalót érint, és súlyos következményekkel jár az egyéni és a 
társadalmi-gazdasági szinten jellemző expozícióból adódóan. Ezenfelül annak ellenére, 
hogy ipari kezdeményezések születtek a fokozottabb figyelemfelkeltésre és az expozíció 
minimalizálására, nem minden ágazat csatlakozott ezekhez a kezdeményezésekhez 
(https://www.nepsi.eu/). 

 
6. ábra: A ≥6 fontossági pontszámot kapott veszélyes anyagok szófelhő-alapú összefoglalása; a 
betűméret az ágazatokon belüli gyakoriságot tükrözi 

 
 
b. Azbeszt: az azbeszttel történő (szándékos és véletlen) expozíció építőipari munkavállalók 

körében fordul elő. Bár minden uniós országban tiltott az azbeszt előállítása, illetve az 
azbeszttartalmú anyagok új felhasználása / beépítése, a jelenlegi jogszabályok lehetővé 
teszik, hogy a meglévő, jó állapotú azbeszttartalmú anyagok sértetlenek maradjanak. Ilyen 
anyagok általában a 2000 előtt épült vagy felújított kereskedelmi és lakhatási célú 
épületekben találhatók. Ezért az expozíció különösen releváns azon építőipari 
munkavállalók esetében, akik ilyen ingatlanokon végeznek javítási vagy épületfelújítási 
munkákat. A munkavállalókat nem biztos, hogy tájékoztatják ezeknek az anyagoknak a 
jelenlétéről, különösen az olyan lakóingatlanok tekintetében, amelyeknél az azbeszt 
értékelésére és kezelésére vonatkozó terv nem jogi követelmény. 

c. Oldószerek: oldószer expozíció nyomtatás során bekövetkezhet a nyomdaipari ágazatban, 
illetve szélesebb körben. Minden kereskedelmi és otthoni irodának, nagy- és 
kiskereskedelmi vállalatnak, intézménynek, sőt minden otthonnak van telepített és működő 
nyomtatója, amely a munkavállalókat és a lakosságot is kiteszi az oldószerek és a káros 

https://www.nepsi.eu/
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anyag kibocsátások – többek között a nyomtatók által kibocsátott nanorészecskék – 
kockázatának. Annak ellenére, hogy a munkaerő létszámát tekintve maga a nyomdaipari 
ágazat visszaesésben van, a mindenütt jelen lévő nyomtatók azt jelentik, hogy a 
használatukból fakadó kockázatok növekedtek. 

d. Nem fertőző biológiai tényezők, különösen a mikróbák sejtfala (például endotoxinok és béta-
glükánok) és a gombák anyagai: az ilyen anyagoknak való kitettség a hulladék-
újrahasznosításban és szélesebb körben fordul elő. Ezen gyulladást okozó anyagokkal 
történő expozíció, bár nem közvetlenül életveszélyes, betegségekhez, például krónikus 
obstruktív légúti betegségekhez, allergiához és asztmához vezethet, az érintett egyének és 
általában a társadalom számára pedig súlyos gazdasági és szociális következményekkel 
járhat. Ezen anyagok esetében jelenleg nincsenek megállapított foglalkozási expozíciós 
határértékek, és a munkahelyi expozíció nehezen ellenőrizhető az expozíció jelentős 
változatossága és maguknak az anyagoknak a változó mikrobiális természete (például 
szaporodása) miatt. Ezenfelül az újrahasznosítás viszonylag új ágazat, a foglalkoztatási és 
a teljesítmény-tendenciák tekintetében egyaránt bővül11. Ezen ágazat növekedése tovább 
fokozza az érintett munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kihívásokat és 
kockázatokat.  

e. Fapor: a fapor technológiai eljárás során keletkezett, karcinogén hatásúként osztályozott 
anyag, amely számos, az építőipari, az erdészeti és a fatermékgyártási, valamint a 
bútorgyártási ágazatban fát kezelő vagy feldolgozó munkavállalót érint.  

E prototípus-kidolgozási tevékenység további kiterjesztése érdekében megállapodás született 
arról, hogy részletesebb információk beszerzésével és közlésével két, kiemelt prioritást jelentő 
anyagot választanak ki további vizsgálatra. Az öt anyag közül (a fenti a)–e) pont) a szakértők 
egyetértettek abban, hogy a legnagyobb aggodalomra a szilícium-dioxid és a nem fertőző 
mikrobiális tényezők adnak okot. E veszélyes anyagok esetében további adatgyűjtésre és 
elemzésre került sor, többek között részletesebb információkat gyűjtöttek az anyagok 
felhasználásáról, az expozíciós forgatókönyvekről, a munkavállalók munkavégzés közbeni 
expozíciójának mértékéről, valamint az expozíció egészségre kifejtett hatásáról. Ezek a 
részletesebb információk nem álltak rendelkezésre a bevált és használt adatbázisokban (lásd a 
fenti 1. táblázatot), azokat elsősorban a szakirodalom gyors áttekintésével szerezték be. Az ezen 
információk alapján készített, részletes adatösszesítő lapok a projektről készült fő jelentésben 
állnak rendelkezésre: 
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_expo
sure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces. 

 

4.5 A megállapítások általános érvényessége  
Ez az összefoglaló jelentés az uniós munkahelyeken előforduló veszélyes anyagok 
expozíciójának értékelésére és lehetséges nyomon követésére szolgáló módszer alapjait 
ismerteti, többek között meghatározza a módszer prototípusát, és a módszer lehetséges 
finomításait tárgyalja. A módszer nyilvánosan hozzáférhető adatforrásokat, valamint közvetlen 
szakértői értékeléseket és hozzájárulásokat egyaránt felhasznált az aggodalomra okot adó 
veszélyes anyagok azonosításához és prioritási sorrendjének megállapításához. A módszer 
összesen 142, különös aggodalomra okot adó anyagot azonosított sikeresen 26 releváns ágazat 
legalább egyikében. Magának a módszernek a sikeres alkalmazása ellenére a prototípus 
kidolgozása a módszertan több problémájára és korlátjára világított rá, amelyeket figyelembe kell 
venni a fent összefoglalt megállapítások értelmezése során.  

Először is a SPIN-adatbázis, amely az anyagok felhasznált mennyiségére vonatkozó adatok 
elsődleges forrása volt, kizárólag skandináv adatokat tartalmaz. Így szélesebb uniós 
perspektívából nézve nem lehet teljesen reprezentatív a veszélyes anyagok felhasználására 
vonatkozóan, sem az anyagtípusok, sem a felhasznált mennyiségek alakulása tekintetében. 

                                                      
11 https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics 

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics
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Ezenfelül az alkalmazott megközelítés (a felhasznált anyagok mennyiségére vonatkozó szigorú 
kritériumok alapján történő anyagkiválasztás) fokozhatta a reprezentativitás hiányát. E projekt 
keretében azonban nem lehetett pontosan felmérni a tanulmány megállapításainak uniós szintű 
reprezentativitását. Jelenleg nincsenek a SPIN-adatbázis adataival egyenértékű, elemzési célra 
könnyen hozzáférhető, más uniós országbeli adatok; a PRODCOM-adatbázis adatai nem az 
anyagok felhasználására, hanem inkább az előállított mennyiségre vonatkoznak. 

Veszélyes anyagok technológiai eljárásokkal gyárthatók, előállíthatók, felhasználhatók vagy 
melléktermékként keletkezhetnek. A SPIN és a PRODCOM-adatbázis a vegyi anyagok 
felhasznált mennyiségére és a vegyi anyagok különböző ágazatokon belüli előállítására 
vonatkozóan is tartalmaz adatokat. Azonban egyik adatbázis sem tartalmaz technológiai eljárás 
során keletkezett, illetve biológiai eredetű veszélyes anyagokat, például szilícium-dioxidot, nem 
fertőző vagy fertőző bio-aeroszolokat, faport és hegesztési vagy dízelmotor-kipufogó füstöket. 
Ezek az anyagok a REACH-rendelet hatályán kívül esnek, és nem szerepelnek az osztályozási 
és címkézési jegyzékben sem. Ezért ezeket csak szakértői ismeretek és értékelés keretében, 
vagy esetleg a MEGA-adatbázishoz hasonló expozíció-mérési adatbázisból 
(https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp) kinyert adatok 
beépítésével lehetne azonosítani és belefoglalni ebbe a módszertanba, amennyiben mindezt az 
anyagok kiválasztási folyamata és a tendenciák nyomonkövetési folyamata keretében lenne 
szükséges összekapcsolni és elemezni. 

Előfordulhat, hogy a SPIN anyagjegyzék vagy az ECHA osztályozási, címkézési és csomagolási 
jegyzéke a technológiai eljárások során keletkezett anyagokon felül nem tartalmaz jelenleg vagy 
korábban az ipari folyamatok során használt más fontos anyagokat sem: vagy a jogi szabályozás 
miatt, vagy azért, mert továbbra sem használatosak jelentős (elegendő) mennyiségben az érintett 
ágazatokban. Ilyen anyag például az azbeszt, amely a betiltása előtt általánosan használt volt az 
építőiparban, vagy a korom, amely továbbra is használatos a gumigyártási, a műanyaggyártási 
és a nyomdászati ágazatban. Ahogyan ez a kutatómunka demonstrálja, ezeket az esetleges 
torzításokat bizonyos mértékben ellensúlyozhatja, ha szakértőket alkalmaznak a bevált 
jegyzékek hiányzó anyagok tekintetében történő átvizsgálására. 

A korábban említett módszertan további korlátai: túlnyomórészt olyan anyagok azonosítása és 
kiválasztása, amelyeknek ismertek a jellemzői, valamint a felhasználásra és a gyártásra 
vonatkozó adatoknak a kutatómunkában részt vevő szakértők tapasztalataitól és ismereteitől 
függő szerepeltetése. Hasonlóképpen, a kiválasztási folyamat másik szubjektív eleme a szakértői 
pontszámok szerinti rangsorolás, amely az ágazaton belüli, valamint a felhasznált adatbázisok 
anyag- és munkakör-osztályozási rendszerei (kódolási rendszerei) közötti szabványosítás hiánya 
mellett szintén befolyásolhatja a tanulmány eredményeit és következtetéseit. Sok ilyen korlát 
hatásai azonban mérsékelhetők az adatbázisok tartalmának és az osztályozási rendszerek 
egyezéseinek feltérképezésével, valamint a szakértői vélemények kikérésekor alkalmazott 
helyes vezetési gyakorlatok követésével, például a végrehajtás előtt a véleménnyel kapcsolatos 
döntés kikérésével. 

A projekt fő jelentésében ismertetett konkrét elemzéshez: a prototípus-meghatározási 
tevékenységben a projekt követelményei és munkaszervezése természetesen korlátozta az 
anyagok kiválasztását, és a tendenciák mennyiségi szempontú értékeléséhez rendelkezésre álló 
időszakok elemzését. Ha az adatok átfogóbbak lettek volna az anyagok és az időszakok 
tekintetében, akár más eredmények is születhettek volna. 

 

4.6 A létrehozott módszertanra vonatkozó kilátások 
A jelentésben összefoglalt megállapítások arra utalnak, hogy a létrehozott módszertan a) 
bizonyos korlátokkal és fenntartásokkal alkalmazható lehet hasonló jövőbeli tevékenységekre; és 
b) komoly kezdeti platformot jelenthet a veszélyes anyagok Európai Unión belüli gyártási és 
felhasználási mintázataira és az azok expozíciójára irányuló, tartósabb, tudományosabban 
megalapozott és megbízható, adatalapú felügyeleti rendszer továbbfejlesztéséhez és 
kialakításához.  

https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
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Egy ilyen rendszer a rendelkezésre állását követően: 

i. lehetővé tehetné az uniós ágazatokban a közismerten vagy gyaníthatóan veszélyes 
anyagok kapcsán a felhasználásra, a gyártásra és az expozícióra vonatkozó tendenciák 
rendszeres nyomon követését; az elemzés eredményeit fel lehetne használni arra, hogy 
korai figyelmeztetéssel szolgáljanak bizonyos ágazatokon belül az ismert vagy újonnan 
megjelenő anyagok fokozott felhasználásából fakadó expozícióra vonatkozóan, valamint fel 
lehetne használni az ezen anyagokkal történő munkahelyi expozíció megelőzését vagy 
ellenőrzését célzó munkavédelmi kampányok népszerűsítéséhez; 

ii. az újonnan megjelenő veszélyes anyagok helyettesítése vagy felhasználásának korlátozása 
tekintetében jobb tervezést és szakpolitika-kidolgozást tehetne lehetővé; ez a gazdasági 
számadatok jobb összehangolása és integrálása miatt válik lehetővé, mely adatok 
némelyike már rendelkezésre áll a SPIN- és a PRODCOM-adatbázisban (például az 
értékesített termékek (EU-n belüli) éves értéke); 

iii. nemzeti és uniós szinten egyaránt elősegíti a betegségek elemzésével kapcsolatban 
felmerülő jövőbeli terhek megtervezését és elvégzését azáltal, hogy rendszeresen vagy akár 
állandóan frissíti a meglévő információs rendszereket és monitoringeszközöket, például a 
CAREX12 és a SHECAN13 rendszert.  

A létrehozott módszertan optimalizálásának és a fentiek megvalósításának egyes lépéseit a 
7. ábra foglalja össze, ezek rövid ismertetése az alábbiakban található:  

a) Több, az anyagok felhasználására, az előállított mennyiségekre és az expozíció mérésére 
vonatkozó, nemzeti és nemzetközi adatokat tartalmazó adatbázis azonosítása és 
integrálása. A skandináv SPIN-adatbázishoz hasonló adatbázisokra vonatkozó példák 
többek között a következők: a Ciprusi Köztársaság Munkaügyi Felügyelőségének 
anyagnyilvántartása14; újabb, releváns kezdeményezések, mint például a belga PROBE 
projekt 15 ; valamint az expozíciós adatbázisok, például az Egyesült Királyság nemzeti 
expozíciós adatbázisa (NEDB) 16  és a veszélyes anyagok munkahelyi expozíciójára 
vonatkozó mérési adatok német adatbázisa (MEGA)17. 

b) Az adatbázisok, illetve a jelentősebb statisztikai adatkészletek tartalmának feltérképezése, 
beleértve a jelenleg hozzáférhető termék- és anyagadatbázisok közötti hasonlóságokat és 
különbségeket (azok hiányosságait és átfedéseit) is. 

c) Az ágazatok különböző kódolási rendszereiben (például TEÁOR és SU) és a termékek / 
anyagok (például PRODCOM-kódok, illetve CAS-számok) különböző kódolási 
rendszereiben nyilvántartott adatok részletes feltérképezése és szabványosítása.  

d) Az egyezések feltérképezése és a sajátosságok felszámolása, kitérve az adatbázisokban 
használt kódolási rendszerek esetlegesen párhuzamos tételeire (például az Európai 
Közösség által kiosztott anyagszámokra (EK-számokra) és a CAS-számokra). A jelenlegi 
elemzés arra utal, hogy az anyagok mögöttes meghatározásának / nevének címkézése és 
azonosítása pontatlan.  

e) Integrált rendszer és felhasználóbarát interfészek kifejlesztése az adatok kinyeréséhez, 
összevetéséhez, frissítéséhez és elemzéséhez. Egy ilyen rendszer rendelkezésre állását 
követően számos érdekelt fél számára egyszerű és egységesített elemzés és eredmények 
keletkeznek.  

                                                      
12 https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer  
13 Cherrie, J.W., Gorman, Ng. M., et al., Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to 

the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work. 
Edinburgh: Institute for Occupational Medicine, 2011. 

14 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument  
15 Godderis, L., Pauwels, S., et al., 0264 Probe: hazardous chemical products register for occupational use in Belgium, 

Occupational and Environmental Medicine, 2017, 74:A81-A82. 
16 Burns, D.K., Beaumont, P.L., The HSE national exposure database — (NEDB), The Annals of Occupational Hygiene, 

1989, 33(1):1-4. 
17 https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp  

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument
https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
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f) Az osztályozási és címkézési jegyzékben regisztrált anyagok korlátozatlan változatának 
kinyerése és összevetése a SPIN-adatbázisban, az uniós foglalkoztatási adatbázisban és a 
PRODCOM-adatbázisban. A szóban forgó prototípus-módszer adaptálásához a jegyzékből 
az anyagokra vonatkozó információkat ágazati szinten nyerik ki az ágazati CLP-osztályozás 
korlátozási kritériumként történő alkalmazásával. Ahogyan korábban említésre került, ez a 
megközelítés nem feltétlenül terjed ki az egyes ágazatokon belül használt összes anyagra, 
és csak a megfelelően felismert veszélyes anyagok esetében szolgálhat a tendenciák 
nyomon követése szempontjából releváns információkkal.  

Végezetül célszerű, hogy e módszertan jövőbeli kiigazításai inkluzívabbak legyenek, és 
rugalmasabb megközelítést kövessenek az anyagok egyes országokban történő 
felhasználásához kapcsolódóan a kiválasztásra és a reprezentativitásra vonatkozó kritériumok 
meghatározásakor. Ez elengedhetetlen a kiválasztott anyagoknak az uniós színtereken való 
reprezentativitásának növeléséhez, és a kiterjesztett szakértői minősítések kialakításának 
megkönnyítéséhez. E minősítések – megfelelően meghatározott időközönkénti frissítés esetén – 
elő fogják segíteni a korábban ismertetett felügyeleti rendszer létrehozását, különösen a szűrési 
folyamat összefüggésében. 

 
7. ábra: A tartósabb felügyeleti rendszert célzó platform létrehozásához szükséges lépések sematikus 
ábrázolása 
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5 Következtetések 
Ez az összefoglaló a veszélyes anyagok jövőbeli gyártására, felhasználására és az azokkal 
történő expozícióra vonatkozó mennyiségi fejlemények nyomon követésére szolgáló felügyeleti 
rendszer kialakításának alapjául szolgáló módszertant összegzi. A módszer sikeres kezdeti 
megvalósításával több veszélyes anyag – többek között a releváns ágazatokban felhasznált, 
jelenleg az uniós munkahelyeken dolgozó munkavállalók egészsége szempontjából 
aggodalomra okot adó veszélyes anyagok – azonosítására került sor. A tanulmány 
megállapításaira tekintettel azonosítottuk és összegeztük a kidolgozott módszertan lehetséges 
korlátait, valamint a javasolt következő lépéseket és tökéletesítéseket.  
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6 1. melléklet A veszélyes anyagok adatait 
összesítő adatlapra vonatkozó példa 
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7 2. melléklet A ≥6 fontossági pontszámot kapott anyagok előfordulási 
gyakoriságának jegyzéke 

Anyag neve CAS-szám Előfordulási gyakoriság az 
ágazatokon belül 

Növényvédő szerek és gombaölő szerek n.a. 1 

Fapor n.a. 1 

Lyme borreliosis – Borellia spp. n.a. 1 

Oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) 64742-65-0 5 

2,6-di-tert-butil-p-krezol 128-37-0 1 

Formaldehid 50-00-0 3 

Oldószerek  Több 1 

Benzol  71-43-2 1 

Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) 64742-47-8 4 

Oldószerrel finomított nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) 64741-88-4 2 

Hidrogénezett nehéz nafténpárlatok (kőolaj) 64742-48-9 4 

Naftalin 91-20-3 1 

Lakkbenzin (ásványolaj), könnyű aromás 64742-94-5 3 

Lakkbenzin (ásványolaj), nehéz aromás 64742-95-6 6 



Adatalapú módszer kidolgozása az Európai Unió munkahelyein előforduló veszélyes anyag expozíció értékelésére és nyomon követésére 

26 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 

Anyag neve CAS-szám Előfordulási gyakoriság az 
ágazatokon belül 

Cinkfém (por) 7440-66-6 1 

Titán-dioxid 13463-67-7 2 

Ciklohexán 110-82-7 1 

Hidrogénezett nehéz nafténpárlatok (kőolaj) 64742-52-5 2 

Kénhidrogén-mentesített nehézbenzin (kőolaj) 64742-82-1 3 

Hidrogénezett könnyűbenzin (kőolaj) 64742-49-0 2 

Lakkbenzin (ásványolaj), közepesen alifás 64742-88-7 2 

Toluol 108-88-3 1 

Xilol 1330-20-7 8 

Korom 1333-86-4 1 

Sztirol 100-42-5 1 

Talkum (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 2 

Alumínium-oxid 1344-28-1 1 

Kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó ásványpor* * 4 

Kvarc (SiO2) 14808-60-7 1 

Nikkel 7440-02-0 1 
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Anyag neve CAS-szám Előfordulási gyakoriság az 
ágazatokon belül 

Kadmium, króm, ólom, arzén stb., azaz nehézfémek n.a. 2 

Salétromsav 7697-37-2 2 

Kénsav 7664-93-9 3 

Hidrogén-klorid 7647-01-0 4 

Króm-trioxid 1333-82-0 1 

Mikrobiális sejtfal-anyagok, főként endotoxinok n.a. 2 

Gombák és gombaspórák (elsősorban Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus) n.a. 1 

Tinea / dermatofitonok n.a. 1 

Allergének, beleértve az állati allergéneket, azaz a szarvasmarhafélék, a sertés, a macska és a kutya 
allergénjeit n.a. 1 

Azbeszt 
12001-29-5, 12172-73-5, 12001-
28-4, 77536-68-6, 77536-66-4, 
77536-67-5 

2 

Szintetikus amorf szilícium-dioxid (az ECHA által regisztrált neve: szilícium-dioxid) 112926-00-8 1 

Ammónia, vizes oldat 1336-21-6 1 

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok 68424-85-1 1 

Benzil-alkohol 100-51-6 1 
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Anyag neve CAS-szám Előfordulási gyakoriság az 
ágazatokon belül 

D-glükopiranóz, oligomer, C10-16 (számozott) alkil-glükozidok 110615-47-9 1 

Propán-1,2-diol 57-55-6 2 

Kenőolajok (ásványolaj), C24-50, oldószerrel kivont, viaszmentesített, hidrogénezett 101316-72-7 1 

3-izocianometil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-izocianát, oligomerek 53880-05-0 1 

Foltbenzin 8052-41-3 1 

4,4'-metilén-difenil-diizocianát 101-68-8 1 

Metil-metakrilát 80-62-6 1 

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített könnyű, dezaromatizált 92045-53-9 1 

Aceton 67-64-1 1 

Alkánok, C11-15-izo- 90622-58-5 1 

Biszfenol (epoxigyanta) 25036-25-3 1 

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok 9016-87-9 1 

Hidrogénezett nehéz paraffinpárlatok (kőolaj) 64742-54-7 1 

Hidrogénezett könnyű nafténpárlatok (kőolaj) 64742-53-6 1 

Hidrogénezett könnyű paraffinpárlatok (kőolaj) 64742-55-8 1 

Hexametilén-diizocianát, oligomerek 28182-81-2 1 
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Anyag neve CAS-szám Előfordulási gyakoriság az 
ágazatokon belül 

C3-4-ben gazdag kőolajpárlatból kapott szénhidrogének 68512-91-4 1 

Kenőolajok 74869-22-0 1 

Hidrogénezett, semleges olajalapú C15-30 kenőolajok (kőolaj) 72623-86-0 1 

Hidrogénezett, semleges olajalapú C20-50 kenőolajok (kőolaj) 72623-87-1 1 

Hidrogénezett, semleges olajalapú, magas viszkozitású C20-50 kenőolajok (kőolaj) 72623-85-9 1 

Oldószerrel viaszmentesített maradványolajok (kőolaj) 64742-62-7 1 

Vegyi anyagok, elsősorban benzol és oldószerek (azaz terpentin, xilol, toluol stb.) Több 1 

Fertőző kórokozók, elsősorban szalmonella- és hepatitis, HIV- és haemorrhágiás láz vírusok n.a. 1 

*Más néven: belélegezhető kristályos szilícium-dioxid (RCS) vagy kvarc (CAS-szám: 14808-60-7), amely a leggyakoribb forma. 



 

 

 

 

Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség  

Santiago de Compostela 12, 5. emelet 
48003 Bilbao, Spanyolország 
Тel.: +34 944358400 
Fax: +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

 
http://osha.europa.eu 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
hozzájárul, hogy Európa biztonságosabb, 

egészségesebb és eredményesebb 

munkahellyé váljon. Az Ügynökség megbízható, 

kiegyensúlyozott és pártatlan biztonsági és 

egészségvédelmi információkat kutat, fejleszt és 

terjeszt, továbbá páneurópai figyelemfelkeltő 

kampányokat szervez. Az Európai Unió által 

1994-ben alapított, bilbaói (Spanyolország) 

székhelyű ügynökség az Európai Bizottság, a 

tagállamok kormányai, a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek képviselői, valamint 

az Unió tagállamaiból és azokon kívülről érkező 

vezető szakértők számára biztosít közös 

fórumot. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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