
 
 

 

 

 

 

  



 
A fejlődés szintjei a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabványok 

alkalmazásában a társulások szintjén eltérőek. Ennek a dokumentumnak a 

célja, hogy információt nyújtson és elősegítse azoknak az eszközöknek a 

bevezetését, amelyek védik a munkahelyi dolgozókat. 

 

A Textil-, Ruha-, Cipő- és Bőripar (TRCB-k) üzleti szerkezete gyökeres 

változásokon ment keresztül az elmúlt 25 évben a nagy cégek 

csökkenésével és a mikro, kis- és középvállalkozások gyorsított 

növekedésével.  

 

Lépéseket tettek a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság (OHS) 

szabványainak megfelelően, új felszerelések és technológiai újítások 

csökkentették a rakománykezelés kockázatait, a vegyszereket és 

oldószereket vizes termékek helyettesítik a ruházati és cipőipari termelés 

folyamataiban. Azonban az is említésre méltó, hogy az ergonomiai 

testtartások és a munkahelyi stressz új jelenségéből származó kockázatok 

sem elhanyagolhatók.  

 

Ebben az új versenyképes környezetben a napi ledolgozott órák és a munka 

ritmusának intenzitása alapvető változásokon ment keresztül, különösen a 

fizikai tevékenységek és ez következményeket vont maga után a dolgozókra 

nézve, akik szeretnének egészséges munkahelyi életet. 

 

A különböző munkaállomások elrendezése a régi taylorista modellt követi, a 

munkások rotálása helyett, monoton és ismétlődő feladatoknak és nagyon 

intenzív munkatempónak teszik ki őket akár napi 10 vagy 12 órán át, sok 

használatban lévő felszerelés nem felel meg az ergonomiai szabványoknak. 

A középvezetőség jelentős részét nem képezik ki a fenti problémák 

kezelésére, különösen az OHS (Munkahelyi Egészségvédelem és 

Biztonság) területén, olyan terekké alakítva a munkaterületet, ami 

izombetegségek és pszichoszociális problémák kialakulását idézheti elő. 



 
A megelőzés kultúrájának és intézkedéseinek feltételezett megléte a 

cégeknél még mindig távol áll a valóságtól. Ezért szükséges folytatni a 

tudatosságra való felhívást, az információ terjesztést a dolgozók körében, a 

tréningek megtartását, azt, hogy gyakorolhassák a jogaikat, beleértve a 

munkakörülményeik megváltoztatásában való aktív részvételt, biztosítva a 

fizikai és mentális egészségük, valamint a biztonságuk megőrzését. Az 

TRCB-k alkalmazottaival való párbeszédet is folytatni kell, nem csak abból a 

célból, hogy teljesítsék a Biztonságra és Egészségvédelemre vonatkozó 

törvényi kötelezettségeket, hanem azért is, mert a munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság népszerűsítése erőfeszítést kíván a 

foglalkoztatók, foglalkoztatottak és a társadalom részéről, és mindenki 

számára hasznos befektetés. 

 

Az TRCB számos olyan kockázatot mutat be, amely a termelési folyamaton 

keresztül a dolgozókat érintheti, azaz a kémiai veszélyeket, többek között a 

folteltávolítóktól, oldószerektől és ragasztóktól kezdve, a mechanikai 

veszélyeket a munkagépek használatán át, és a monoton és az ismétlődő 

munkából adódó ergonomiai veszélyeket, helytelen testtartást és a 

rakományok kézi mozgatását. 

 

Ezek olyan ágazatok, amelyeket magas munkabírás, rossz testtartás és 

ismétlődő munkafolyamatok jellemeznek és ezért gyakoriak a dolgozók 

körében munkahelyi megbetegedések, különösen az ízületi és 

csontrendszeri sérülések (például az íngyulladás), stressz és légzőszervi 

betegségek. 

 

Azon változások eredményeként, amelyek az utóbbi években történtek, új 

kockázatok merültek fel és szükséges a hatásukat megelőzni és megfigyelni 

a dolgozók biztonságán és egészségén, különösen a technikai újítások vagy 

társadalmi és szervezeti változások esetében. Hangsúlyosak bizonyos 



 
pszichoszociális kockázati tényezők is, melyeket  a munkahelyi negatív 

társadalmi interakciók eredményeznek. 

 

MUNKAHELYI BALESETEK 

 

Olyan baleset, amely a munkahelyen munkaidőben történik, és közvetlen 

vagy közvetett testi sérülést, funkcionális rendellenességet vagy betegséget 

okoz, csökkent munkaképességet vagy halált eredményez. 

 

FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS 

 

Foglalkozási megbetegedésnek nevezzük, ha a betegség közvetlenül a 

munkakörülmény miatt alakul ki, része a Foglalkozási Megbetegedések 

Listájának és munkaképtelenséghez vagy halálhoz vezet. A foglalkozási 

megbetegedések csak annyiban különböznek a többi betegségtől, hogy 

valamilyen munkahelyi kockázati tényező következtében alakulnak ki.  

 

 

 

A Foglalkozási Megbetegedések Listájának 194.számú ILO/OIT 

2002-es ajánlása, és a Foglalkozási Megbetegedések Európai 

Listája alapján (C-2003-3297 szám alatt jegyzett) a Bizottság 

2003 szeptember 16-i javaslata használható a különböző 

országokban mintaként a nemzetközi regisztráció fejlesztésére és 

összehangolására, valamint a balesetek és előforduló 

betegségek kártérítésére. Innovatív és egyszerűsített folyamatot 

nyújt a lista aktualizálására. A szakértők rendszeres háromoldalú 

megbeszélése által, amit az ILO irányító testülete hív össze. 



 
PREVENCIÓ 

 

Szabályok és programok összessége, rendelkezések vagy eszközök, 

amelyeket az engedélyeztetés során kitűznek, és a cég minden szintjén, 

szolgáltatási tevékenységnél, célja azoknak a foglalkoztatási kockázatoknak 

a csökkentése vagy kiküszöbölése, amelyeknek a dolgozók potenciálisan ki 

vannak téve. Ezért: 

• A munkaadónak biztosítania kell alkalmazottai számára a munka 

minden területén a megfelelő biztonsági és egészségvédelmi 

körülményeket és véghezvinni a szükséges intézkedéseket a megelőzés 

általános elvei által.  

• A dolgozóknak jogukban áll a biztonságukat és egészségüket óvó 

körülmények között dolgozni, amelyeket a munkáltatónak vagy a jog 

által azonosított helyzetekben azon egyénnek vagy csoportnak kell 

biztosítania, aki a létesítményen végzett munkatevékenységet irányítja. 

• Biztosítani kell, hogy a gazdasági fejlődés elősegítse a biztonságos és 

egészséges munkafeltételek humanizálását.  

• A foglalkoztatási kockázatok megelőzése korrekt és folyamatos 

kockázati értékelésen alapuljon és az irányelveknek, intézkedéseknek, 

szabványoknak és programoknak megfelelően fejlesszék őket.  

 

A KOCKÁZATMEGELŐZÉS ALAPELVEI: 

 

1. Kockázatok elkerülése 

2. Kockázatok felismerése és értékelése 

3. A kockázatok csírájában való elfojtása 

4. Megfelelő munka kiválásztása a megfelelő ember számára 

5. A technika fejlődési stintjének, a szervezés és a munka újszerű 

módjainak  figyelembe vétele  

6. Veszélyes elemek helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé 

veszélyessel 



 
7. A megelőzés következetes rendeszerű tervezése 

8. A kollektív biztonsági intézkedések részesüljenek előnyben az egyéni 

biztonsági intézkedésekkel szemben 

9. Adjanak könnyen érthető és megfelelő utasításokat a tevékenységekhez 

 

KOLLEKTÍV BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

A dolgozók csoportja részére kialakított biztonsági intézkedések, amelyek 

megszüntetik vagy csökkentik a kockázatokat. Ezeknek a védelmi 

intézkedésekhez a biztonsági és jelző szabványok betartása tartozik.  

 

EGYÉNI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK: 

 

Biztonsági intézkedés, egy vagy több kockázatra vonatkozóan, amit a 

dolgozó a saját védelmére használ (például PPE’ által).  

 

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS BIZTONSÁG – OHS 

DOLGOZÓI KÉPVISELŐK 

 

A dolgozók képviselőjének szerepe a Munkahelyi Egészségmegőrzés és 

Biztonság területén különösen fontos és nélkülözhetetlen, mert a 

gyakorlatban is biztosítja a törvényesen foglalkoztatott munkavállalók 

jogainak érvényesítését. 

 

Másrészt, megválasztva a munkatársai közül, a képviselő erősíti a dolgozók 

jogainak gyakorlását a Munkahelyi Egészségmegőrzés és Biztonság 

területén, azaz a részvétel jogait, az információnyújtást és az oktatást. Ezen 

felül kiemelkedő pozíciót foglal el a dolgozók méltóságának felismerésében, 

a munka humanizálásában és a dolgozók életminőségének javításában. 

Lényegében ez történhet olyan cégeknél, ahol már vannak szakszervezeti 



 
képviselők, a Munkahelyi Egészségmegőrzés és Biztonság képviselője 

plusz erőforrás a szakszervezetknek.  

 

ERGONÓMIA 

 

Nem szokatlan, hogy a munkaállomások gyakran kényelmetlenek, például a 

munkagép elhelyezkedése, a tér elrendezése vagy az eszközök és a 

felhasznált anyagok elhelyezkedése.  

 

A munkahelyi környezetben jelen levő ergonómiai tényezők számos 

követelményhez (intenzív fizikai erőkifejtés, termelékenység), 

tevékenységhez (monoton és ismétlődő) és testhelyzethez (helytelen) 

kapcsolódnak. A helyes testhelyzet létfontosságú ahhoz, hogy óvjuk 

testünket a munkánk számtalan káros hatásától. Ellenkező esetben kárt tesz 

a gerincben (és még inkább, ha az monoton és ismétlődő), és az izmokban, 

ízületekben és inakban. 

 

Ugyanannak a műveletnek hosszú órákon át való ismétlése, gyakran túl 

gyorsan és / vagy ugyanabban a testhelyzetben (állva vagy ülve), 

kimerültséget és egyéb egészségügyi problémákat okozhat, úgy mint 

idegesség, szorongás és aggodalom, melyek stresszhez vezethetnek. 

 

 

 

 

Dolgozók ezreire hatnak ezek a rendellenességek: a megkövetelt 

munkatempó, monotonitás, a munka rossz megszervezése és 

egyéb fizikai okok, mint a rakományok kézi és mechanikus 

mozgatása, a helytelen testtartás és az ismétlődő mozdulatok. 



 
MONOTON ÉS ISMÉTLŐDŐ MUNKA 

 

Ugyanannak a műveletnek hosszú órákon át való ismétlése, gyakran túl 

gyorsan és / vagy ugyanabban a testhelyzetben (állva vagy ülve), 

kimerültséget és egyéb egészségügyi problémákat okozhat, úgy mint 

idegesség, szorongás és aggodalom, melyek stresszhez vezethetnek. 

Az ergonomiai tényezők által okozott kockázatok megszüntetésük és 

csökkentésük érdekében felülvizsgálandók. Ilyen a munkahelyi tér, világítás, 

felszerelés és/vagy eszközök, információ és oktatás, a dolgozók rotálása, 

gyakoribb szünetek különösen ismétlődő munkafolyamatoknál, időszakos 

orvosi vizsgálatok. TRCB-k esetében ezek a kockázatok különösen jelen 

vannak. 

 

MUNKAHELYI CSONT- IZOMRENDSZERI SÉRÜLÉSEK (LMERT) 

 

Az OSHA szerint Európában a munkahelyi izom- és csontrendszeri 

sérülések (LMERT) a leggyakoribb foglalkoztatási egészségügyi problémák, 

az EU-27 országain belül négy dolgozóból egy panaszkodik ilyen típusú 

sérülésekre. 

 

A leggyakoribb LMERT betegségeket, úgy mint a csuklón, vállon és 

könyökön lévő íngyulladást, carpalis alagút szindrómát és a 

gerincfájdalmakat (vagy hátfájdalmat) alapvetően olyan tevékenységek 

okozzák, amelyek ismétlődőek és hosszúak és ergonomiailag helytelen 

testtartásban történnek. 

Az OSHA arra is figyelmeztet, hogy az LMERT befolyásolja a 

dolgozók egészségét és növeli az európai cégek és országok 

üzleti és társadalmi költségeit (Európai Alap az Élet- és 

Munkakörülmények Fejlesztéséért, 2007). 



 
 

A tényezők, melyek hozzájárulhatnak az LMERT betegségek 

kialakulásához: olyan fizikai tényezők, mint az ismétlődő mozdulatok, 

erőltetett vagy statikus testhelyzet és rezgések, olyan szervezeti és 

pszichoszociális tényezők, mint a gyors ütemben végrehajtott, megterhelő, 

monoton és ismétlődő munka, a végrehajtott feladatok ellenőrzésének 

hiánya, valamint az autonómia és a munkával való elégedettség alacsony 

szintje. 

 

STRESSZ 

 

A stressz a modern társadalmakban kialakult kockázat. A munkavégzés 

során többféle tényező okozza, például: változás a koncepcióban, a munka 

szervezése és irányítása, munkahelyi bizonytalanság, magas elvárások, a 

munka és magánélet közti egyensúly hiánya, valamint a munkatársak és a 

cég vezetői közti kapcsolat. A stressz nemcsak a dolgozók egészségét, 

hanem a biztonságukat is befolyásolja, valamint a vállalkozások és a 

gazdaság termelékenységét is.  

 

Aggodalomra ad okot a cég szempontjából, ha sokan panaszkodnak a 

munkahelyen belüli rossz közérzetre és a stresszhez vezető tényezők a 

munkához kapcsolódnak (fokozott munkatempó, többszörös nyomás, 

termelési követelmények…) Ebben az esetben a stressz nem egyéni 

gyengeségből ered, hanem inkább a cégen belüli általános működési 

zavarokból. A stresszmegelőzés hozzátartozik a foglalkozási kockázatok 

megelőzéséhez.  

 

ERKÖLCSI ÉS SZEXUÁLIS ZAKLATÁS 

 

Az erkölcsi zaklatás az erőszak speciális fajtája, mivel nem fizikai vagy 

szexuális jellegű. Rendszeresen előforduló és időigényes cselekedet 



 
egyenlőtlen hatalmú személyek között. Munkahelyi szempontból olyan 

indokolatlan és folyamatos viselkedés egy dolgozó vagy dolgozók 

csoportjával szemben, ami egészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthet, 

mivel szorongáshoz, depresszióhoz, szédüléshez, agresszióhoz, 

bizalmatlansághoz, koncentrálási problémákhoz, csökkent 

problémamegoldó képességhez, elszigeteltséghez és magányossághoz 

vezethet. Az erkölcsi zaklatásnak gyakran az a célja, hogy az áldozat 

megfélemlítésével, megalázásával és érzelmi és intellektuális felőrlésével 

eltávolítsák a cégből vagy szervezetből. 

 

A szexuális zaklatásnál leggyakrabban nők érintettek és általában 

feljebbvalójuk részéről történik, célja a dolgozó megfélemlítése, 

kényszerítése és megalázása. Különösen súlyos, ha a dolgozó szakmailag 

függ a feljebbvalójától, munkanélküliség fenyegeti, bizonytalan az állása és 

alacsony végzettségű. 

 

Nyilvánvaló a szexuális zaklatás, ha a dolgozónak akaratán kívül el kell 

viselnie a sértő tekintetet, durva, megalázó és zavarba ejtő célzásokat és 

meghívásokat, vicceket, a külsejét becsmérlő megjegyzéseket, tapintatlan 

kérdéseket a magánéletéről, érintéseket, gesztusokat, hatalommal való 

visszaélést szexuális szolgáltatás céljából és néha agressziót és erőszakot. 

 

VEGYI ANYAGOK HASZNÁLATA - VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK 

 

A vegyipari termékek vegyi anyagokat és készítményeket tartalmaznak. A 

vegyi anyagok kémiai elemek és természetes vegyületek vagy valamilyen 

előállítási folyamat során keletkeznek, míg a készítmények elegyek vagy két 

vagy több elemből álló oldatok. Ezeknek a termékeknek sajátos hatása van 

az emberi életre (karcinogén, mutagén és újbóli előállítás esetén toxikus) és 

a környezetre is.  A vegyi anyagoknál és kémiai készítményeknél maga a 



 
termék többféle kockázatot jelent, de a csomagolásuk, szállításuk, tárolásuk 

és használatuk is. 

 

Ezek a termékek használat közben szem- vagy bőrirritációt, allergiát, 

légzőszervi betegségeket, asztmát, idegrendszeri betegségeket, 

veleszületett rendellenességeket és daganatos megbetegedéseket 

okozhatnak. Egészségvédelmi és biztonsági célból a cégnek biztosítania kell 

dolgozói számára a megfelelő PPE felszerelést –maszkokat, kesztyűket, 

cipőket és egyebeket-, hogy elkerüljék ezeket a kockázatokat. 

 

A TCV legveszélyesebb vegyi anyagai a mosószerek és fehérítők, 

folteltávolítók, ecetsav, szódium-hipoklorit, szódium-klorit, oxálsav, 

tisztítószerek, síkosítók, oxigéntartalmú víz, szódium-hidroxid, szódium-

szulfát, színezékek, ragasztók, koagulálószerek és ülepítőszerek. Mindegyik 

veszélyes vegyi anyagot szükséges megfelelően becsomagolni, felcímkézni 

és tárolni. 

 

RAKOMÁNYOK KÉZI ÉS MECHANIKUS HASZNÁLATA 

 

Dolgozók ezrei szenvednek csont-izomrendszeri rendellenességekben a 

megkövetelt munkatempó, monotonitás, a nem megfelelően kialakított 

munkaállomások  és egyéb fizikai okok miatt, úgy mint a rakományok kézi 

és mechanikus használata, helytelen testtartás és ismétlődő mozdulatok. 

 

Azonban a megfelelő testtartás néha kevés, azt is számításba kell venni, 

hogy milyen típusú munkát végzünk- például ha dobozokat, 

fonaltekercseket, nyomda- és/vagy textilhengereket pakolunk, ha 

raklapokat mozgatunk és/vagy emelővillával dolgozunk…és azt is, hogy 

hogyan csináljuk. 

 



 
Azon túl, hogy a cégeknek be kell vezetniük helyesbítő intézkedéseket, a 

dolgozók jogosultak megkapni a rakományok kézi és mechanikai 

mozgatásával kapcsolatos megfelelő információt és oktatást. 

 

SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS (PPE) 

 

PPE minden olyan felszerelés és kiegészítő, amit a dolgozó saját maga 

használ, hogy megóvja magát azoktól a munkahelyi kockázatoktól, 

amelyeket nem tud elkerülni vagy csökkenteni kollektív intézkedések vagy 

munkaszervezései folyamatok által. 

PPE meg kell, hogy feleljen: 

• az alkalmazható egészségvédelmi és biztonsági terveknek és a 

termelési szabványoknak. 

• a felhasználó igényeinek. Szigorúan csak személyes használatra 

• adott kockázatnak az elkerülésére alkalmas munkahelyi környezetben. 

 

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS MEGÁLLAPÍTÁS – ÁLLANDÓ ÉS 

RENDSZERES FOLYAMAT 

 

A kockázatértékelésre nincs európai minta. Bár léteznek az országoknak 

megfelelő különböző gyakorlatok- nemzeti és ágazati gyakorlatok, 

amelyeknek nagy részét pontatlan törvények szabályozzák, de ez gyakran 

csak egy formális és bürokratikus megközelítést jelent. Azonban a 

kockázatértékelés alapvető a megelőzés elveinek gyakorlati bevezetéséhez, 

ezért az értékelésnek rendszeresnek kell lennie és úgy kell elősegítenie a 

megelőző intézkedések terveinek előkészítését, hogy fejlődjenek a 

munkakörülményeik, a dolgozók egészségvédelme és biztonsága. Ehhez 

aktív részvétel szükséges. 

 

 

 



 
KOCKÁZATELEMZÉS 

1. A kockázat típusának azonosítása: például fizikai, kémiai és biológia 

anyagok, ipari folyamatok, mozdulatok és testtartások, fizikai és szellemi 

túlterheltség 

 

2. Dolgozók azon csoportjának azonosítása, akik veszélyeztettek v agy 

potenciálisan veszélyeztettek (különösen a sebezhető rétegek, mint terhes 

nők, szoptató anyák, fiatalok, idősek, alkalmi dolgozók) 

 

3. A kockázat felbecsülése (a kockázat minősítése és 

számszerűsítése), azaz a potenciális kár mértéke és a kár előfordulásának 

valószínűsége 

 

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

4. A szükséges intézkedések megnevezése, a kockázat megszüntetése 

vagy ha az nem lehetséges, a kockázat korlátozása és csökkentése. 

 

KOCKÁZATKEZELÉS 

5. A kockázat ellenőrzése, azaz a kockázatkezelési intézkedések 

bevezetése és annak igazolása, hogy ezek az intézkedések a gyakorlatban 

működnek. 

 

  



 
 


