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A zaj számokban
Ez az első kockázatfi gyelő tematikus jelentés, amely egy kifejezett 
kockázati tényezővel, ágazattal vagy munkavállalói csoporttal fog-
lalkozik. Célja, hogy rávilágítson a munkahelyi zaj okozta problémák 
európai helyzetére, valamint, hogy beazonosítsa a kockázatnak kitett 
csoportokat, és rámutasson a tendenciákra, illetve a témában felme-
rülő, aggodalomra okot adó kérdéskörökre. Ezek a tevékenységek egy 
nagyszabású projekt részei, amelynek célja a munkahelyen felmerülő 
tendenciák és kockázatok korai felismerése a források és eszközök 
pontosabb összeállításának, valamint a kellő időben történő, haté-
kony beavatkozás érdekében. 

A munkavállalók közül egyre többen a szolgáltatási ágazatban vál-
lalnak munkát. Erre vezethető vissza, hogy ez a jelentés nem csupán 
a magas zajszintjéről ismert ágazatokkal, mint például az építőipar-
ral, a gyárakkal és a mezőgazdasággal kapcsolatban ad tájékoztatást, 
hanem kitér a főként nőket foglalkoztató szolgáltatásra szakosodott 
tevékenységekre, az oktatásra és a telefonos ügyfélszolgálatokon 
végzett munkára is.

Zajexpozíció

A zajszint sok szektorban még mindig sokszor meghaladja a határér-
téket. Ez a mezőgazdaságra, az építőiparra, a gépiparra, az élelmiszer- 
és italgyártásra, a fafeldolgozásra, az öntödékre és a szórakoztatóiparra 
egyaránt jellemző.

A legnagyobb zajszintet az iparban dolgozók, a szakmunkások, 
a  mezőgazdaságban és a fegyveres erőknél alkalmazottak kénytele-
nek elviselni. Egyes ágazatokban a nők jelentős zajnak vannak kitéve. 
A zajexpozícióról beszámoló nők százalékos aránya az új tagállamok-
ban magasabb, mint az EU-15-öknél. A Cseh Köztársaságban például, 
a textiliparban dolgozó, zajexpozíciót megtapasztaló munkavállalók 
75%-a nő, ezt az élelmiszeripar 50%-os aránya követi.

Az új tagállamokban a zajexpozíció által érintett munkavállalókat 
legnagyobb százalékban foglalkoztató ágazatok a mezőgazdaság 
és a bányászat, amelyet a gyáripar követ. Az EU-15 régi tagállamai-
hoz képest, ezekben az ágazatokban szintén nagyobb a zajnak kitett 
munkavállalók aránya.

A nagy zajszint a fi atal munkavállalók körében is egyre gyakoribb 
probléma. Az Európai Alapítvány felmérése szerint a tanulóidejü-
ket töltő vagy egyéb képzéseken részt vevő munkavállalók körében 
2000-ben jóval több hallással kapcsolatos problémát jelentettek 
1995-höz képest. 

Egészségre gyakorolt hatás

■ Halláskárosodás
A zaj okozta halláskárosodás még mindig az egyik legjelentősebb 
foglalkozási ártalomnak számít. A halláskárosodás a foglalkozási 
eredetű megbetegedések teljes költségének mintegy 10%-át tette 
ki 1999 és 2001 között (1). Miközben előfordulhatnak alábecslések, 
különösen a női munkavállalókat illetően, az adatok attól is függ-
nek, hogy milyen küszöbérték kerül megállapításra a halláskárosodás 
meghatározásakor. A tendenciák országról országra változnak, és 
a helyi meghatározási politikától függnek. Németországban például 
az ismert esetek száma stabilizálódni látszik, valamint csökkenést 
mutat a károsodás mértékét illetően.

Az egyénileg bejelentett, hallással kapcsolatos megbetegedések 
száma kismértékben növekedett. Az európai felmérés eredménye (2) 
szerint az európai munkavállalók 7%-a úgy tartja, hogy munkája 
hozzájárul a hallási rendellenességek kialakulásához. A nagy zajex-
pozícióról beszámoló munkavállalók szintén hallással kapcsolatos 
problémákat jelentettek.

■ Tinnitusz (fülzúgás)
A zaj okozta halláskárosodás mellé gyakran fülzúgás és fülcsengés is 
társul. A fülzúgásról azonban nagyon kevés adat áll rendelkezésre. 
Egy 2003-ban az Egyesült Királyságban végzett kutatás becslése sze-
rint a 35 és 64 éves kor közötti férfi ak közül 153 000-en, a nők közül 
pedig 26 000-en a munkájukkal összefüggésbe hozható komoly 
hallásproblémával, illetve a férfi ak közül 266 000-en, a nők közül 
84 000-en állandó fülzúgással küszködtek. További európai szintű 
megfi gyelésekkel elősegíthető lenne a probléma mértékének meg-
állapítása Európa-szerte. 

Noise in figures
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(1)  Costs and funding of occupational diseases in Europe (A foglalkozási eredetű megbe-
tegedések költségei és fi nanszírozása Európában), Eurogip 08-E, 2004. augusztus. 
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf

(2) Európai felmérés a munkakörülményekről, ESWC.

http://osha.europa.eu
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf
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■ Akusztikus sokk
Az akusztikus sokk kifejezést azoknak a fi ziológiai és pszichológiai 
tüneteknek a leírására használják, amelyek egy hirtelen, váratlan, 
telefonos fejhallgatón vagy a telefonkagylón keresztül érkező han-
gos zaj hallatán tapasztalhatók. A legnagyobb kockázatnak a tele-
fonos ügyfélszolgálatokon dolgozók vannak kitéve. A problémát 
súlyosbítja az is, hogy a telefonos ügyfélszolgálatok annyira han-
gosak, hogy az ott dolgozóknak növelniük kell a hangerőt, amire 
egy nyugodtabb környezetben nem lenne szükségük. A felmerülő, 
szervezetre gyakorolt kockázati tényezőkről szóló ügynökségi fel-
mérésben az akusztikus sokk mint aggodalomra okot adó kérdéskör 
szintén előtérbe került.

■ Társult hatások
A halláskárosodás kialakulását vagy fokozódását a vegyi anyagok 
használata is előidézheti. Az ototoxikonokként ismert anyagok közé 
a hígítók, a fémek, a gyógyszerek és az asphyxiás (fojtó) anyagok tar-
toznak. A nagy zajjal, veszélyes anyagokkal és rezgéssel (vibráció) járó 
foglalkozások körébe a festési, nyomtatási, hajóépítési, építőipari, 
gyáripari, vegyi anyagokkal, az ásványi olajokkal, a bőr megmunká-
lásával, a bútorok készítésével, mezőgazdasággal és bányászattal 
foglalkozó munkák tartoznak. Többszörös, a zaj, rezgés és a meleg 
okozta expozíció előidézésére az öntödékben is sor kerül. Az itt fel-
sorolt ágazatok nagy része az új tagállamokban túlsúlyban van az 
EU-15 tagállamaihoz képest.

■ Zaj és balesetek
A zaj nem csupán a munkavállalók hallását károsíthatja, de balese-
tek előidézője is lehet, hiszen hatással van a kommunikációra. Elő-
fordulhat, hogy a fülvédőt viselő munkavállaló nem hallja a szóbeli 
utasítást vagy éppen a fi gyelmeztető hangjelzést. Számos  projektet 
indítottak el annak érdekében, hogy a fülvédő viselése mellett a 
beszéd felismerésére, valamint a hangjelzések megértésére  szolgáló 
módszereket fejlesszenek ki. A jelentésben további, a csökkent 
 hallóképességgel rendelkező munkavállalókat érintő baleseti kocká-
zati tényezőt ismertettek.

Az oktatásban dolgozók zajjal kapcsolatos problémák-
ról számoltak be számos tagországban. A beszédhangot 
érintő megbetegedések jelentős befolyást gyakoroltak a 
tanárok távollétének számát illetően.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint az 
iskolákban 35 dB(A) lehet a zajszint. Jelenleg ez elérheti akár 
a 60–80 dB(A)-t is a normál foglalkozások alkalmával, de az 
iskolai műhelyek, valamint a sporttevékenységek területére 
korlátozott munkahelyszínek esetében meghaladhatja a határ-
értéket. A tantermekre vonatkozó felmérés során kiderült, hogy 
az akusztikus feltételek a beszéd kevesebb mint felének megér-
tését teszik lehetővé.

A beszédhang mint munkaeszköz fontossága is egyre nő 
a hangra épített technológiák terjedésével, valamint a beszéd-
hang használatát megkövetelő telefonos ügyfélszolgálatok 
 számának növekedése következtében.

■ Nem a hallással kapcsolatos egészségügyi hatások
Kimutatható, hogy a közepes szintű zajnak számos egészségre gya-
korolt hatása van; idetartoznak a beszédhanggal kapcsolatos prob-
lémák, a stressz, a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a 
neurológiai panaszok. A halláskárosodást okozó zajszintnél kisebb 
zaj nem auditív eredetű egészségügyi hatások kialakulásához vezet-
het, amennyiben akadályozza az alvást vagy a pihenést, továbbá ha 
zavarja a kommunikációt és a beszéd érthetőségét, vagy ha gátolja 
a nagyfokú fi gyelmet és koncentrációt igénylő mentális feladatok 
ellátását.

Megelőzés

További erőfeszítésekre van szükség a munkahelyi zajszint csök-
kentése érdekében. A zajszint munkahelyi ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedésekről szóló tanulmányok különböző megközelítéseket 
tartalmaznak, néhány, a hallás hatékony védelmét szolgáló prog-
rammal együtt. A kisebb cégek korlátozott módon tesznek eleget 
a zajszint ellenőrzésének, és nehezen veszik rá magukat az egyéni 
védőfelszerelések használatára.

További változtatásokra van szükség a zajkibocsátásnak a zajforrás 
helyén történő hatékony csökkentésére. A magas munkahelyi zaj-
szinttel járó szakmákban számos eljárást és berendezést használnak. 
Ez a jelentés bemutat néhány expozíciós profi lt a zajjal járó, mező-
gazdasági, építőipari, élelmiszer- és italgyártási ágazatokra vonatko-
zóan.

Ahol koncentrációra van szükség, ott csökkenteni kell a zajszin-
tet. Jelentős csökkentést akusztikai intézkedésekkel lehetne elérni. 
A munka és az adminisztratív jellegű feladatok komplexitása nőtt 
az egészségügyi, valamint a tanári szakmákban, de ez igaz az ipari 
termelésre is. Ennek következtében, a jelentés néhány zajszintre tett 
ajánlást is tartalmaz az irodákra, iskolákra és az egészségügyre vonat-
kozóan. 

Szükséges kutatások

A célzott vizsgálatok elősegíthetnék a prevenciót igénylő 
területek beazonosítását a kiválasztott foglalkozások 
(egészségügy, szállodák és éttermek, szállítmányozás, 
telefonos ügyfélszolgálatok) körében.

További adatok megállapítására van szükség a következő terü-
leteken:

■ a közepes zajszintnek való kitettség;

■ a zaj és rezgés, valamint a zaj és vegyi anyagok társult 
hatásai;

■ a zaj hatása a várandós munkavállalókra.

A kutatás támogathatná továbbá a csökkent hallóképességű 
munkavállalókra vonatkozó prevenciós erőfeszítéseket, vala-
mint a fi gyelmeztetésekkel és jelzésekkel történő beavatkozást.

További tudnivalók

A kockázatfi gyelés teljes eredménye a következő internetes oldalon 
taláható:  http://riskobservatory.osha.europa.eu 

A zajjal kapcsolatos expozícióval és a halláskárosodással  kapcsolatos 
adatok, valamint a hazai kimutatások a következő internetes 
 oldalakon találhatóak: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ és 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/ 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel.: (34-94) 479 43 60, fax: (34-94) 479 43 83
E-mail: information@osha.europa.eu
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