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A gépjárművezetőket a közúti fuvarozásban veszélyeztető 
kockázatok kezelése: Helyes gyakorlati példák

A közúti fuvarozási ágazatban, számos más ágazathoz hasonlóan, a képzett 
és motivált munkaerő biztosítása érdekében különös figyelmet kell fordítani 
a munkakörülményekre. Az ágazat egyes jellemzői más ágazatokkal összehasonlítva 
nehezebbé teszik a kockázatkezelés gyakorlását. A kockázatok azonban az 
ágazat gyakorlati működésének, valamint a járművezetők tulajdonságainak 
és munkavégzésük módjának figyelembevételével sikeresen kezelhetők. Az 
EU-OSHA közzétett egy jelentést a közúti gépjárművezetőket veszélyeztető 
kockázatok kezelésére vonatkozó esettanulmányokról (1). A példák a közúti 
fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők védelmére irányuló kezdeményezéseket 
és intézkedéseket vonultatnak fel.

A gépjárművezetők önállóan és egy kötött bázistól távol dolgoznak. Lehetnek 
önálló vállalkozók, és gyakran sokéves gépjármű-vezetői tapasztalattal 
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a velük való kommunikáció, valamint 
megkérdezésük és bevonásuk nem mindig könnyű, és nem mindig 
nyitottak a változtatásra. Ezért a gépjárművezetőket közvetlenül kell bevonni 
a megoldásokba – tapasztalataik felhasználása és elfogadásuk elnyerése 
érdekében a gépjárművezetőknek szóló megoldásokat részvételi módszerek 
alkalmazásával gépjárművezetőknek kell kidolgozniuk. Elengedhetetlen továbbá, 
hogy a változások megbeszélésére, megtervezésére, kipróbálására és bevezetésére 
elegendő idő álljon rendelkezésre.

A gépjárművezetők tapasztalatai úgy is kiaknázhatók, hogy szószólóként, 
oktatóként és tanácsadóként veszik őket igénybe.

A kockázatkezelésbe be kell vonni az ügyfeleket és az érdekelteket. 
A szállításokban részt vevők nem elszigetelten működnek, hanem egy folyamat 
részét képezik. A gépjárművezetők munkáltatói nehézségekbe ütközhetnek, ha 
munkavállalóik biztonságát az ügyfelek létesítményeiben történő munkavégzésük 
idején biztosítani akarják. Az üzleti élet versenyjellege pedig azt eredményezi, 
hogy a fuvarozó vállalatok vonakodnak attól, hogy követeléseket támasszanak 
ügyfeleikkel szemben, akik helytelenül úgy vélhetik, hogy a gépjárművezető 
biztonsága nem az ő felelősségük. A tömegközlekedési járművek vezetői számára 
az utasok a kockázat és a megoldás részét is jelentik. A kockázatkezelésbe többek 
között be kell még vonni a következőket:
■■ azokat a vállalatokat, ahol árukat gyűjtenek össze, és ahonnan a szállítások 

történnek;
■■ az utasokat és az iskolásokat; 
■■ a közúti biztonságért felelős csoportokat, a közlekedési minisztériumokat, 

a rendőrséget és az igazságszolgáltatást stb.

(1)  European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Managing risks to drivers 

in road transport: good practice cases, EU-OSHA.

A nagyobb munkáltatók olyan helyzetben vannak, hogy szállítási vállalkozóikkal 
szemben munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi előírásokat határozhatnak 
meg, amely előírások arra ösztönözhetik ezeket a kisebb vállalkozásokat, hogy más 
ügyfelekkel való együttműködésük során is alkalmazzák azokat.

A munkahelyi biz tonsági és egészségvédelmi megoldások , például 
a biztonságosabb vezetési rendszabályok miatt a végrehajtáshoz esetlegesen 
hosszabb idő szükséges. Ezt mind a munkaszervezésnél, mind pedig a munka 
ütemezésénél figyelembe kell venni. Másrészt a defenzív vezetés bevezetése 
alacsonyabb üzemanyag-felhasználást, ezáltal költségmegtakarítást eredményezhet. 

A gépjárművezetők számára a képzés, a továbbképzés és a folyamatok megfelelő 
követésének biztosítása nagyon fontos, ezeket azonban a kockázatok megelőzését 
célzó és a vállalatirányítás határozott elkötelezettségét tükröző szervezeti rendszer 
keretében kell lefolytatni. 

Változások esetén a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 
következményeket mindig figyelembe kell venni. A gépjármű-vezetői fülkében az 
információs és kommunikációs technológia alkalmazása például a gépjárművezetők 
biztonságának és egészségvédelmének növelésére használható.

A munkaerő sokféleségét figyelembe kell venni – figyelembe kell venni például 
az idősebb és a fiatalabb munkavállalók, a női gépjárművezetők és a külföldi 
munkavállalók szükségleteit.

A példákból levont legfontosabb következtetések többek 
között a következők:

■■ A gépjárművezetők gyakran önálló vállalkozók, nagyon tapasztaltak, és 
hozzászoktak az önálló munkavégzéshez. Egyebek között ez a következőkre 
ösztönöz:
■■ annak biztosítása, hogy a megközelítések gyakorlatiasak legyenek, 

ugyanakkor ne legyenek lekezelők;
■■ a gépjárművezetők által látogatot t helyek – autópályákon 

kamionospihenők stb. igénybevétele;
■■ annak biztosítása, hogy a tanácsadás és a megoldások a gépjárművezetők 

tapasztalatain alapuljanak, például a következők révén:
■■ a gépjárművezetők bevonása a kockázatértékelésbe és a megoldások 

kidolgozásába;
■■ a gépjárművezetők szószólóként, tanácsadóként stb. történő 

igénybevétele;
■■ a megoldások kidolgozásához és a változás bevezetéséhez elegendő 

idő biztosítása.
■■ A kockázatkezelést célzó megoldásokba be kell vonni a vevőket, az ügyfeleket 

és az érdekelt feleket, azaz a következőket:
■■ a szállítói láncot – a beszállítókat, azokat a helyeket, ahol a szállítások 

történnek stb.;
■■ az utasokat és az iskolásokat; 
■■ a közúti biztonságért felelős csoportokat, a közlekedési minisztériumokat stb.

■■ A nagyobb szervezetek olyan helyzetben vannak, hogy szállítási vállalkozóikkal 
szemben munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi előírásokat határozhatnak 
meg. Ez ezeket a kkv-kat arra ösztönözheti, hogy más ügyfeleikkel szemben is 
ugyanezeket az előírásokat alkalmazzák.

■■ Ha a vezetőfülkékben új technológiát alkalmaznak, ez a technológia 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi célokra is használható, például 
a gépjárművezetők tájékoztatására szolgálhat, és javíthatja a szállítási ütemezést.

■■ A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi megoldások megnövelhetik 
a feladatok végrehajtásához szükséges időt, ezért:
■■ ezt a munkaszervezésnél és a munka ütemezésénél figyelembe kell venni;
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■■ ezzel az ügyfeleknek is tisztában kell lenniük.
■■ A képzésnek, például a defenzív vezetési technikáknak, a kockázatok 

megelőzését célzó és a vállalatirányítás határozott elkötelezettségét tükröző 
szervezeti rendszer részét kell képezniük. 

 
A személyszállítás területén különböző esettanulmányok foglalkoznak az 
utasok, többek között az iskolások részéről a gépjárművezetőket érő erőszak 
megelőzésével. Az ilyen erőszak számos következménnyel járhat: a személyzetet 
érő stressz és sérülések, az autóbuszok fizikai károsodása és fokozott közúti 
baleseti kockázat. A gyerekek megoldásba való bevonását fontosnak ítélték, és 
a példákban alkalmazott intézkedések között a következők szerepeltek:
■■ partnerség – iskolákkal, bűnmegelőzési programokkal, rendőrséggel, 

közlekedési hatóságokkal;
■■ a gyerekek bevonása például a következőkbe:

■■ kibővített felelősségi körrel felruházott, megelőzésért felelős rendőr 
kinevezése például az iskolákkal való együttműködés terén;

■■ a problémák és a megoldások megismertetése a gyerekekkel színházi 
előadásokon keresztül;

■■ az autóbusszal történő utazás során a gyerekekre vonatkozó viselkedési 
szabályokban való megállapodás és az autóbuszokon a rend fenntartása;

■■ a gépjárművezetők és a gyerekek részvételével folyó közös képzés – 
a kölcsönös megértés elérésének előmozdítása érdekében;

■■ az érintett iskolákkal szembeni holisztikus megközelítés alkalmazása, abban 
a tekintetben, hogy mi történik az iskola kapuin belül és azon kívül;

■■ intézkedő rendőrök – a jegyellenőrökkel együtt dolgozó asszisztensek;
■■ védőbevonatok az oldalablakokra, a gépjármű-vezetői fülke elválasztása 

az utasoktól, CCTV (zárt láncú videokamerás megfigyelőrendszer), a gyors 
beavatkozást segítő helymegállapítási rendszer és rádióösszeköttetések;

■■ az incidenst követően a személyzet rendelkezésére bocsátott jogi 
segítségnyújtás és tanácsadás.

Ezek az esettanulmányok azt mutatják, hogy a kockázatok ellenőrzése és a közúti 
szállításban dolgozó gépjárművezetők biztonságának növelése érdekében számos 
intézkedés hozható. Ezek az intézkedések az ügyfelek és az utasok számára 
jobb szolgáltatást, a közlekedési vállalatok számára pedig költségmegtakarítást 
eredményezhetnek.

Példák
A német „DocStop” projekt kezdeményezésének célja a távolsági 
közlekedésben dolgozó hivatásos gépjárművezetők számára a munkájuk 
során nyújtott egészségügyi szolgáltatások javítása volt. Az autópályák 
pihenőinél DocStop központok működnek, amelyek olyan orvosokból álló 
hálózattal rendelkeznek, akikkel a gépjárművezetők útközben konzultálhatnak 
anélkül, hogy komolyabban meg kellene szakítaniuk útjukat.

A dániai Arla Foods cégnél a vállalat vezetői a gépjárművezetőkkel közösen 
kidolgoztak egy rendszert, amelynek segítségével 500 különböző rakodási 
hely munkakörülményeire vonatkozó információt gyűjtöttek össze. 
Ezt az információt beépítették a vállalat informatikai rendszerébe, ezáltal az 
a gépjárművezetők számára napi menetrendjük kinyomtatásakor hozzáférhetővé 
válik. A vonatkozó kérdések körébe beletartoztak az ügyfelekkel kötött 
megállapodások is. A gépjárművezetők számára fontos volt, hogy az intézkedések 
figyelembe vették a műveltségi szinteket és a szállítások lebonyolítására 
rendelkezésre álló korlátozott időt.

A dániai Shell Transport előírja, hogy alvállalkozóinak meg kell felelniük 
a vállalat minőségi és biztonsági előírásainak. Ezek elsősorban a balesetek és 
a sérülések jelentésére, a gépjárművezetők képzésére és a nekik adott utasításokra, 
valamint arra összpontosítanak, hogy az alvállalkozók hogyan kezelik a biztonságot 
saját szervezeti gyakorlatukon belül. A programnak való megfelelőséget szorosan 
nyomon követik.

A Transport for London a munkaerő-felvétel és a munkaerő megtartásának javítása 
érdekében a női autóbusz-vezetőknek megfelelő munkakörülményeket 
biztosít. A következőket nyújtják számukra: a remízekben a női gépjárművezetők 
támogatására „női tanácsadók” állnak rendelkezésre; hozzájárulnak 
a gyermeknevelési költségekhez, valamint nők számára szóló szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az autóbuszokon történő erőszak megakadályozása érdekében 
intézkedéseket hoztak, és kampányt szerveztek. A személyzet és a vezetőség 
számára képzést szerveztek, amely hangsúlyozza a hátrányos megkülönböztetéssel 
szembeni zéró toleranciát. A rugalmas munkabeosztással és ehhez hasonló 
kérdésekkel kapcsolatosan a munka tovább folyik. Egy másik példában, 
egy tanulmány szerint a CCOO spanyol szakszervezet ajánlásokat tett a női 
gépjárművezetők egyenruhájával kapcsolatban.

A Prevost francia közlekedési vállalat különböző intézkedésekkel kezdeményezte, 
hogy gépjárművezetői legfeljebb 80 km/h sebességgel vezessenek, amelynek 
eredményeként csökkent az üzemanyag-felhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint javult a gépjárművezetők egészsége és biztonsága. A munkavállalók 
részesedtek a költségmegtakarításban. A kezdeményezés népszerűsítésére 
matricákat helyeztek el a gépjárműveken.

További információk
A teljes jelentés az ügynökség weboldalán a következő címen érhető el angol 
nyelven:  
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_
TEWE11002ENN/view (díjmentesen letölthető).

Ez a tájékoztató az EU összes nyelvén rendelkezésre áll a következő címen:  
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets
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