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Együtt – közösen

mǌĞŶĞƚ^ŽůŝŶŐĞŶďƅů
EƌƅƚĞůũĞƐŬƺůƐƅ͕ŝŶŶŽǀĂƚşǀďĞůƐƅ- ŝƚƚĂǌƷũ^hEKZDƉĄƌŽƐ
Csomagbontás hatékonyan, biztonságosan. Ez a MARTOR filozófiája, aŵĞůǇ Ăǌ ĞŐǇŝŬ ůĞŐŶĠƉƐǌĞƌƾďď ŐǇĄƌƚſ Ă ďŝǌƚŽŶƐĄŐŝ
vágószerszámok piacán. KĠƚ ůĞŐƷũĂďď ƐŽůŝŶŐĞŶŝ ǀĄŐſƐǌĞƌƐǌĄŵuk Ă ^hEKZD ϱϮϱ ĠƐ Ă ^hEKZD ϱϰϬ ĨĞůƺůŵƷůja az eddigi
ĐĠůŬŝƚƾǌĠƐƚ, hiszen mŝŶĚŬĠƚǀĄŐſƐǌĞƌƐǌĄŵƐǌĞŵďĞƚƾŶƅ ƚƵůĂũĚŽŶƐĄŐĂĂƌŽďuƐǌƚƵƐŬŝǀŝƚĞůĠƐĂŶĂŐǇǀĄŐĄƐŵĠůǇƐĠŐ͘
Különféle vágásmélységek
DĂƐƐǌşǀ ĂůƵŵşŶŝƵŵ ŵĂƌŬŽůĂƚƵŬ ĠƐ Ă ĐŝĄŶŬĠŬ
ƐǌşŶƾŐŽŵďũĂŝŬ ƌĠǀĠŶƷŐǇƚƾŶŝŬ͕ŵŝŶƚŚĂez ĂŬĠƚ
ƐǌĞƌƐǌĄŵ ŝŬĞƌƚĞƐƚǀĠƌ ůĞŶŶĞ͘ DĠŐŝƐ ǀĂŶ ĞŐǇ
ůĠŶǇĞŐĞƐŬƺůƂŶďƐĠŐŬƂǌƚƺŬ͘DşŐĂ^hEKZD
ϱϮϱŵĂǆŝŵĄůŝƐǀĄŐĄƐŵĠůǇƐĠŐĞ Ϯϭŵŵ͕ĂĚĚŝŐĂ
^hEKZD ϱϰϬ͕
ĂŬĄƌ ϯϲ ŵŵ-ĞƐ
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ĂǌĂĚŽƚƚǀĄŐĄƐŝĨĞůĂĚĂƚƌĂ͘
Sokoldalú felhasználás
^hEKZDϱϮϱ ƐŽŬŽůĚĂůƷĂŶĨĞůŚĂƐǌŶĄůŚĂƚſ
ŬůĂƐƐǌŝŬƵƐ ǀĄŐſĞƐǌŬƂǌ͕ ŵĞůǇ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ Ăǌ
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A ^hEKZD ϱϰϬ ĞƌĞũĞ Ă ǀĠŬŽŶǇĂďď ĠƐ
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ǀĄŐſƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬĂƚĨĞũůĞƐƐǌĞŶ͘
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„Fogjuk meg és vigyétek!” hangozik az
örök becsű mondás az egyik volt kollé‐
gámtól és mentoromtól Szijártó Jánosné‐
tól, Marikától. Ami jól bemutatta azt,
hogy mennyi segítséget és támogatást
kaptunk a cégvezetéstől, vagy a megbízó‐
inktól.
Azonban a munkavédelemi szakember
nem működhet magányos harcosként és
a Mufosz vezetése sem megy egyedül.
Szükségünk van segítségre, támogatásra,
együttműködésre. A Mufosz elnökségi
ülésén átgondoltuk a feladatokat, a tevé‐
kenységeket és azt, hogy tudnánk mű‐
ködtetni az Egyesületet új formában. A
cél a hatékonyság és az eredményesség
növelése, hogy minél jobban ki tudjuk
szolgálni az igényeiteket, de hát mik is az
igényeitek? Milyen témákat szeretnétek
hallani? Milyen módon szeretnétek, hogy
a kapcsolatot tartsuk veletek. Szeretnénk
mind jobb és pontosabb képet kapni er‐
ről. Ennek érdekében küldtünk ki egy kér‐

dőívet minden tagunknak, mellyel a cé‐
lunk, hogy megismerjünk Benneteket és
azt, hogy a mindennapi munkátokban ho‐
gyan tudunk segíteni a legjobban. Kérem,
ha még nem töltötted ki akkor, kérlek
töltsd ki és küld el részünkre. Nagyon
büszke vagyok a tagságunkra, nagyon
sokfélék vagytok és nagyon széles isme‐
retekkel rendelkeztek. Ezért a kérdőívbe
bekerült az is, hogy szeretnétek‐e a tag‐
ság ismereteit bővíteni, akár egy cikk
megírásával a Hírmondóba, akár egy elő‐
adás megtartásával valamelyik konferen‐
ciánkon.
Van úgy, hogy az Élet olyan helyzet elé
állít minket, amikor nem tudunk segítség
nélkül lenni, de ebben az a csodálatos,
hogy segítséget mindig kapunk és mindig
tudunk adni. Legyen szó a legnagyobb
próbatételről, vagy egy kis ösztönzésről.
Köszönöm a segítséget és köszönöm,
hogy segíthetek!
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Bemutatjuk Simonné Rojcsik Krisztinát,
akinek a Munkabiztonságért
Alapítvány 2013-ban
Munkabiztonságért Díjat
adományozott
Arra szeretném kérni, hogy pár mondat‐
ban mutassa be szakmai munkásságát a
magazin olvasói számára. Hol végezte ta‐
nulmányait?
1986‐ban végeztem az Orvostovább‐
képző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán
közegészségügyi‐járványügyi ellenőrként
és az akkori Fővárosi KÖJÁL Munkaegész‐
ségügyi és Foglalkozási Ártalmak Osztá‐
lyán helyezkedtem el, ahova a főiskolás
éveim alatt, mindig is vágytam.
1992‐ben szereztem felsőfokú munka‐
védelmi és középfokú tűzvédelmi szakké‐
pesítést az Országos Munkavédelmi Kép‐
ző‐ és Továbbképző Intézetben.
1993‐ban közigazgatási alapvizsgát,
majd 2002‐ben közigazgatási szakvizsgát
tettem.
1996‐ban az Osztrák Minőségbiztosítá‐
si Egyesület „Minőségirányítási rendsze‐
rek” szemináriumán vettem részt, majd
2002‐ben a Belső minőségügyi felülvizs‐
gáló képzést végeztem el sikeresen, ahol
belső felülvizsgáló (auditor) lettem.
Mely munkahelyeken dolgozott?
1986‐tól 2012‐ig dolgoztam különböző
beosztásokban – a Fővárosi KÖJÁL‐nál,
majd az ÁNTSZ Fővárosi Intézetében (az
1991. évi XI. törvény hívta életre 1991‐
ben a tisztiorvosi szolgálatot), ezután az
ÁNTSZ Közép‐magyarországi Regionális In‐
tézetében, ezt követően a BFKH Népegés‐
zségügyi Szakigazgatási Szervénél – úgy,
hogy eközben helyileg ugyanott voltam.
Nagyon tanulságosak Dr. Amberger Er‐
zsébetnek az alábbi gondolatai, amiket
2016‐ban fogalmazott meg az ÁNTSZ lét‐
rehozásának 25. évfordulója alkalmából:
*„1991‐ben az országos tiszti főorvos
irányításával létrejött egy önkormányzat‐
októl független dekoncentrált és demok‐
ratikusan működő szervezet, hatósági
jogosítvánnyal, laboratóriumokkal megtá‐
masztott közegészségügyi és járványügyi
feladatokkal, feladatul kapott egészség‐
védelemmel, és az egészségügy területén
dolgozók szakmai felügyeletével, s letéte‐
ményese lett a szervezet a rövid‐és hosszú
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távú népegészségügyi programok kidol‐
gozásának és végrehajtásának is. A kine‐
vezett tiszti főorvosok pedig a tisztiorvosi
törvény szellemében, az akkor még igen‐
csak kedvezőtlen élettartam mutatókkal
rendelkező magyar lakosság egészségi ál‐
lapotán akartak javítani. Eufórikus állapot
volt a kezdet, tettrekészséggel, biztos jö‐
vőképpel, szakmai tudással és célokkal.
Mára a szolgálat szakmai feladatai jelen‐
tősen részét elveszette, nincs biztos jövő‐
képe. Félő, hogy hosszútávon ez az elmúlt
évtizedek során kialakult közegészségügyi‐
járványügyi biztonságot veszélyeztetheti.”
*Forrás: Amberger Erzsébet ny. tiszti‐
főorvos Egészségtudomány, LX. évfolyam,
2016. 1. szám
Friss diplomás pályakezdőként – a múlt
évszázadban, sőt a múlt évezredben, egy
más rendszerben, egy más politikai‐társa‐
dalmi‐szakmai közegben – úgy gondoltam,
hogy a KÖJÁL‐ból fogok nyugdíjba menni!
De ez nem így történt, mert közbe szólt a
közigazgatás átszervezése. Az újonnan
megalakult kormányhivatalok átvették – a
hozzájuk beintegrált – szakigazgatási szer‐
vek műszaki, üzemeltetési feladatait, cent‐
ralizálták azokat, és így egy tollvonással

Konferencián

megszűntették munkakörömet. Ekkor már
több éve munka‐ és tűzvédelmi vezető‐
ként dolgoztam és nem szerettem volna
visszatérni közegészségügyi felügyelőnek,
ezért egy nagy levegőt vettem, váltottam
és 2012‐től egyéni vállalkozóként munka‐
és tűzvédelemmel foglalkozom.
Miben nyilvánult meg tudományos
érdeklődése?
A közegészségügyben eltöltött évek
alatt számos tudományos előadás, publiká‐
ció szerzője, társszerzője voltam. A teljes‐
ség igénye nélkül néhányat megemlítenék:
„Célzott morbiditási vizsgálat egy
azbesztfeldolgozó üzemben”,

„Fővárosi textilgyár munkahelyeinek
porexpozíciós vizsgálata”,
„Budapesti Vegyiművek komplex mun‐
kahigiénés vizsgálatának tapasztalatai”
„Munkahelyek foglalkozás‐egészségü‐
gyi ellenőrzéseinek tapasztalatai”
„A főváros egészségügyében regisztrált
foglalkozási megbetegedések és fokozott
expozíciós esetek elemzése a budapesti és
az országos adatok tükrében” (ezért az
előadásomért az Egészségügyi Szakdolgo‐
zók II. Kongresszusán első helyezést értem
el és külön dicséretben részesültem)
A munkavédelmi tevékenységemmel
kapcsolatban – különböző felkéréseknek
eleget téve – több előadást is tartottam,
mint például „A foglalkozás‐egészségügy
és a munkavédelem feladatai a munkahe‐
lyi kockázatok kiszűrésében”, „Munkahe‐
lyi egészség és biztonság” vagy mint a
„Munkavédelem = Munkabiztonság és
Munkaegészségügy”.
Közreműködtem a „Complex CD Véde‐
lem” oktató, tájékoztató CD munkavédel‐
mi fejezetének összeállításában is.
Milyen szakmai társaságoknak tagja?
1991‐ben a megalakulás évében, szin‐
te alapító tagként, csatlakoztam a Munka‐
biztonsági és Foglalkozás‐egészségügyi
Szakemberek Egyesületének jogelődjéhez,
a Magyar Munkavédelmi Kamarához. A
szervezet vezetőségében évekig elnökségi
titkár posztot töltöttem be.
2002‐től a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetségének is tagja vagyok.
Milyen kitüntetésekben, elismerések‐
ben részesült?
A kitüntetések, elismerések között meg
kell említenem, hogy először „Főigazgatói
dicséret”‐ben részesültem 1990‐ben a köz‐
egészségügyben végzett munkámért, majd

MUFOSZ elnökségi ülésen

50 éves évforduló emléklap

2013‐ban a Munkabiztonságért Alapítvány
„Munkabiztonságért díj”‐jal ismert el ad‐
digi szakmai és társadalmi tevékenysége‐
met. 2019‐ben a munkavédelmi szakem‐
berképzés 60. éve alkalmából tartott jubi‐
leumi emlékülésen emlékplakettet vehet‐
tem át a munkavédelmi szakemberképzés‐
ben végzett kiemelkedő munkámért.
A legkedvesebbek között szerepelnek
azonban azok a pozitív vélemények, elis‐
merések, minősítések, amelyeket a tanít‐
ványaimtól kapok. A legértékesebbnek azt
tekintem, amikor a hallgatók az oktatót
„kibeszélve”, a „hátam mögött” elisme‐
réssel szólnak az általam tartott előadás‐
ról. Úgy gondolom ez a legőszintébb
megnyílvánulás, hiszen szemtől‐szembe
kevésbé fogalmaznak meg nyílt, egyenes
véleményt, de egymásközt annál inkább.
Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy
volt jónéhány ilyen pozitív visszacsatolás
oktatói pályafutásom alatt és remélem
még lesz is a jövőben.
A bevezető után szeretném megkérni,
hogy mutassa be szakmai munkásságát.
A közigazgatásban eltöltött 25 év alatt
– kezdetben – közel tízévet hatósági osz‐
tályon dolgoztam, ahol volt kitől/kiktől
megtanulnom a szakmát, elsajátítani azt a
tudást, amit egy oktatási intézményben
nem lehet. Ezen időszak alatt lehetősé‐
gem volt elsőfokú‐ és másodfokú hatósá‐
gi munkát is végeznem, így a közegészség‐
ügy területén, azon belül pedig leginkább
a munkaegészségügy területén sikerült
igen széleskörű ismeretekre szert tennem.
A munkánk szerves része volt akkoriban a
munkahigiénés vizsgálatokban (pl. mun‐
kahelyi zajmérés, levegőszennyezettség
vizsgálat, klímaparaméterek meghatáro‐
zása, stb.) való részvétel, amire a mai pá‐
60 éves évforduló emlékplakett

lyakezdő népegészségügyi ellenőröknek
már nincs módja. Pályám kezdetekor a
közegészségügy a „fénykorát élte”, remek
szakemberekkel, nagyon jól felszerelt
laboratóriumokkal a közegészségügy teljes
spektrumát lefedve.
Kiemelt feladatom volt a fővárosban
bejelentett foglalkozási megbetegedések
és fokozott expozíciós esetek nyilvántartá‐
sa, feldolgozása. Ezen időszak alatt kezdtük
el a számítógépes adatrögzítést, aminek
bemutatásáról előadást is tartottam (”Fog‐
lalkozási megbetegedések nyilvántartása
és feldolgozása C 64‐es számítógépen”).
1995‐ben átkerültem az Egészségvizs‐
gáló Központba, ahol egy nagyon jó csa‐
pattal, abszolút prevenciós tevékenysége‐
ket végeztünk, mint például országos la‐
kossági és munkahelyi szűrővizsgálatok,
különböző élettani laboratóriumi terhelé‐
ses vizsgálatok, foglalkozás‐egészségügyi
vizsgálatok, egészségfelmérő‐, egészség‐
megőrző programok, részben a rendelő‐
ben, részben az országot járva különböző
helyszíneken.
2006‐ban lettem a Regionális Intézet
munka‐ és tűzvédelmi vezetője. A pozíci‐
ómmal járó feladatokban nagymértékben
segített az Intézetnél eltöltött közel 20 év,
amely idő alatt megismertem minden he‐
lyi és területi egységet (fővárosi és pest
megyei létesítményeinkben), minden ve‐
zetőt és munkatársat.
Miért pont a munkahigiénével kez‐
dett el foglalkozni, mi vonzotta erre a te‐
rületre?
Már érettségi előtt tudtam, hogy min‐
denképpen olyan irányba szeretnék to‐
vábbtanulni, ahol nem a négy fal között
kell, helyhez kötve, napi nyolc órában dol‐
goznom. Ahol változatos feladatokat vé‐
gezhetek, ahol folyamatos fejlődési, tanu‐
lási lehetőség van, ahol komplex dolgok‐
kal kell foglalkozni, ahol vannak/lesznek
kihívások. Így esett a választásom a köze‐
gészségügyi‐járványügyi szakterületre.
Főiskolás éveim alatt is már kifejezet‐
ten a munkaegészségtan érdekelt, olyany‐
nyira, hogy a szakdolgozatom témájául is
ezt a témakört választottam, és az állam‐
vizsgát követően mindenképpen munkae‐
gészségügyi osztályon kívántam elhelyez‐
kedni, ami sikerült is. Megjegyzem, ez ak‐
koriban nem is volt olyan könnyű, hiszen
nem volt jellemző a szakmában a létszám
hiány, üres álláshely. Szerencsém is volt,
mert a Fővárosi KÖJÁL‐ban töltöttem a
szakmai gyakorlatokat, így némileg megis‐
mertek engem és én is megismertem az
Intézetet és a jeles államvizsga után (ami
úgy vélem szintén a javamra vált) – egy
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kerületi intézetbe áthelyezett munkatárs
helyére – felvettek. Döntésemben a ké‐
sőbbiekben sem csalódtam, még inkább
megszerettem a munkaegészségügyet.
Akkoriban a hatósági munkát teljesen
más jellemezte, mint napjainkban. Ameny‐
nyiben egy cégnél végzett hatósági elle‐
nőrzés során felmerült a munkahigiénés
vizsgálat szüksége, akkor a hatósági mun‐
kaegészségügyi labor elvégezte ezeket a
vizsgálatokat, mi felügyelők sok esetben
szintén részt vettünk ezeken a helyszíni
méréseken, részesei lehettünk a laborató‐
riumi munkának is és azonnal hozzájutot‐
tunk a vizsgálati eredményekhez. Komoly
kooperáció volt a hatósági és a laborató‐
riumi egység között, aminek számomra je‐
lentős szakmai hozadéka volt.
Mik voltak a kedvenc munkái?
A 90‐es évek fordulóján – kvázi kísér‐
letképpen – szoros szakmai együttműkö‐
dés kezdődött a fővárosi ÁNTSZ Munkae‐
gészségügyi Osztálya és a Fővárosi Mun‐
kavédelmi Felügyelőség között, közös
helyszíni ellenőrzéseket, hatósági intéz‐
kedéseket végeztünk, amiből úgy vélem
mindkét fél sokat profitált. Én ekkor lát‐
tam bele mélyebben a munkavédelembe
és döntöttem el, hogy ezzel is szeretnék
foglalkozni. Az is motivált, hogy a munka‐
védelem és a munkaegészségügy szoro‐
san összefüggő, egymástól elválasztha‐
tatlan szakterület (akkor még nem való‐
sult meg az integráció!) és én mindkettőt
ismerni, tudni, alkalmazni szeretném.
Milyen más feladatokat látott még el?
A közegészségügyi feladatok ellátása
mellett – többed magammal – részt ve‐
hettem az ÁNTSZ Közép‐magyarországi
Regionális Intézete minőségirányítási
rendszerének létrehozásában, bevezeté‐
sében, működtetésében. Belső auditor‐
ként – csaknem tíz év alatt – az Intézet
szinte valamennyi szervezeti egységében,
annak az összes munkafolyamatát, folya‐
matleírását megismerve végeztem a bel‐
ső felülvizsgálatokat. Nagyon hasznos és
tanulságos volt ez számomra.
Hivatali munkám mellett folyamato‐
san oktattam és oktatok jelenleg is. 1993
óta veszek részt – óraadó tanárként – a
munkavédelmi technikusképzésben, 2007
óta a foglalkozás‐szakápoló képzésben,
valamint 2011 óta az egészségügyi kárte‐
vőirtó és fertőtlenítő, illetve az egészség‐
ügyi gázmester szakképzésben.
A BMGE Közlekedésmérnöki és Jármű‐
mérnöki Kar Műszaki Továbbképző Köz‐
pont felsőfokú munkavédelmi szakkép‐
zésében évek óta konzulensi feladatokat
látok el és nagyon büszke vagyok arra,
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hogy tudásomat, tapasztalatomat átadva
hozzásegíthetem a hallgatókat a sikeres
szakdolgozatuk elkészítéséhez.
Megemlíteném, hogy évekig oktattam
még a BME Gazdaság és Társadalomtu‐
dományi Kar Ipari Menedzsment és Vál‐
lalkozásgazdaságtan Tanszékén a „Szakér‐
telem Iskolája” projektben is.
Kérem, hogy mondjon el még néhány
érdekes kihívást jelentő feladatot.
Egyik érdekes kihívásként emelném ki –
már az előbbiekben is említett – minő‐
ségirányítási rendszer kiépítését az ÁNTSZ
regionális intézetében. Lelkes minőségügyi
vezetővel és csapatával, főigazgatói támo‐
gatás mellett, nulláról kezdtünk hozzá. Sok
fáradtsággal, tanulással, próbálkozással
megalkottuk a szükséges dokumentációkat,
folyamatleírásokat, nagyon jó eredményt
produkáltunk, amit a külső auditorok is elis‐
mertek évről‐évre. Sajnos ez a minőségirá‐
nyítási rendszer már megszűnt.
Az egészségmegőrzési, lakossági és
munkahelyi szűrőprogramokkal kapcsola‐
tos kihívás az volt, hogy a folyamat teljes
spektrumában részt vehettem, a szerve‐
zéstől, a tervezésen át a megvalósításig,
azaz a teljes logisztika. Nagyon mozgal‐
mas időszak volt ez, mert gyakran hajnal‐
ban kelve, többszáz kilométert autózva,
jelentős számú szűrővizsgálatot kellett el‐
végezni, az eredményeket kiértékelni, fel‐
dolgozni. Kiemelném az egyik legjelentő‐
sebb és akkor a legnépszerűbb projek‐
tünket, amit a Táplálkozási Fórummal kö‐
zösen végeztünk 1997‐ben, amikor is egy
speciálisan átalakított szűrőbusszal (ko‐
rábban ilyen még nem volt) jártuk az or‐
szágot heteken keresztül, váltott csapat‐
tal. A feladat ellátásához nagyon jó szer‐
vező‐ és kommunikációs képességre,
pontosságra és felkészültségre és nem
utolsó sorban állóképességre volt szük‐

ség, aminek jelenlegi munkámban is nagy
hasznát veszem.
Jelenlegi munkámban komoly kihívás‐
nak élem meg, amikor egy induló vállal‐
kozásnál az alapoktól építhetem fel a cég
saját belső munkavédelmi szabályrend‐
szerét. Kifejezetten örülök, és megköny‐
nyíti munkámat, amikor a munkavédelmi
feladatok végrehajtásához támogató ve‐
zetői attitüd társul.
Mikor és hol oktatta a leendő szak‐
embereket?
1993 óta óraadó tanárként oktatok
Országos Munkavédelmi Képző és To‐
vábbképző Intézet, majd OMKT Kft. mun‐
kavédelmi technikus képzésben. Ismerem
a technikusképzés (2021. január 1‐től
munkavédelmi előadó az új szakmajegy‐
zék szerinti megnevezés) teljes spektru‐
mát az oktatástól, a konzultáción át a
vizsgáztatásig. A szakemberképzés mel‐
lett a munkavédelmi képviselő képzésben
is részt veszek, ami másfajta felkészülést,
tematikát, előadásmódot igényel.
Megjegyzem az oktatás területén is je‐
lentős változások történtek, különösen az
oktatástecnikát tekintve. Kezdetben a
tantermi oktatásokhoz írásvetítőt hasz‐
náltunk, majd nagy ugrás volt a számító‐
gép, a laptop és a projektor megjelenése,
elterjedése, nagyban megkönnyítve az
oktató munkáját. Most már eljutottunk a
digitális oktatáshoz (részben a pandémia
okozta kényszerből), ami lehet, hogy ké‐
nyelmes és költséghatékony, de semmi‐
képp nem pótolja a kontakt órák haté‐
konyságát. Nekem változatlanul a klasszi‐
kus tantermi oktatás a kedvencem, ami‐
kor látom, érzékelem a hallgatók reak‐
cióit, interaktív módon alakítható az elő‐
adás menete, ritmusa, annak érdekében,
hogy a hallgatók a legkönnyebben meg‐
értsék és elsajátítsák az ismereteket.

Előadáson

Melyek azok az oktatást elősegítő
tananyagok, amelyek megírásában részt
vett?
Számos GINOP projektben vettem
részt szerző, társszerző, illetve lektorként.
Többek között munkavédelmi képviselők
tananyagának, kiskereskedelmi‐, egés‐
zségügyi ágazat tájékoztató anyagainak
összeállításában. Ez mind‐mind kihívást is
jelentett számomra, hiszen eközben ne‐
kem is – újra és újra – rendszereznem kel‐
lett szaktudásomat, ismereteimet, ta‐
pasztalataimat.
Mit tart a legnagyobb elért sikerének
a munkavédelem területén?
Röviden fogalmazva megbízóim elége‐
dettségét. Részletesebben kifejtve az a si‐
ker számomra, amikor együttműködve a
munkáltatóval és a munkavállalókkal si‐
kerül a kitűzött munkavédelmi célokat el‐
érni, a cégvezető partner a hosszútávú
munkavédelmi stratégia megvalósításá‐
ban, fontosnak érzi munkavállalóinak biz‐
tonságát, egészségét.
Milyennek látja a munkavédelem je‐
lenlegi helyzetét?
Életemben a közegészségügy és a
munkavédelem sokáig párhuzamosan je‐
len volt. Az elmúlt években mindkét szak‐
terület – a közigazgatás folyamatos, oly‐
kor átgondolatlan átszervezése miatt – je‐
lentős változásokon ment keresztül, ami a
szakma presztízsét rombolja.
A munkavédelem jogszabályrendsze‐
rében komoly joghézagok vannak, pél‐
dául nem készült el a munkahelyi elsőse‐
gélynyújtás személyi, tárgyi és szervezési
követelményeire vonatkozó konkrét ren‐
delet, nincs egészségügyi biztonsági sza‐
bályzatunk, faipari biztonsági szabályza‐
tunk és még sorolhatnám.
Úgy tűnik a jogalkotásban részt vevők
(minisztériumok) nincsenek egymással

beszélő viszonyban (nincs érdemi szakmai
egyeztetés, konszenzus), aminek eredmé‐
nye, hogy a munkavédelmi szakma sze‐
replői hiányos, ellentmondásos jogalkal‐
mazói státuszba kényszerülnek. Példaként
említeném a kockázatértékeléssel kap‐
csolatos rendelkezéseket (fogalmak ku‐
szasága: kockázatértékelés, kockázatbecs‐
lés, kockázatelemzés; a kockázatértékelés
az Mvt.‐ben, mint munkabiztonsági, illet‐
ve munkaegészségügyi szaktevékenység‐
ként jelenik meg, ugyanakkor az elektro‐
mágneses terek kockázatairól szóló EMMI
rendelet kizárólag munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősíti), vagy az
Mvt.‐ben definiált pszichoszociális kocká‐
zatok a munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálatokról szóló rendeletben pszichés
és psziochoszociális terhelésként szere‐
pel, vagy a biológiai monitorozás eltérő
definiálása a 33/1998. (VI.24.) NM rende‐
letben, illetve az 5/2020. (II.6.) ITM ren‐
deletben, az előbb említett rendeletek
ugyancsak eltérő módon határozzák meg
az expozíció fogalmát, vagy az egészségü‐
gyi/munkaegészségügyi tárgyú jogsza‐
bályokban módosították a terhes nő fo‐
galmat várandósra, az Mvt‐ben ez nem
történt meg, vagy a 2020. január 1‐tól ha‐
tályos Mvt. módosítás értelmező rendel‐
kezései közé bekerült a veszélyes anyag,
veszélyes keverék fogalma, de a rákkeltő
és a munkahelyi expozíció meghatározá‐
sa nem és még folytathatnám a sort.
Tapasztalatom, hogy az eltérő jogér‐
telmezés és jogalkalmazás megmutatko‐
zik a területi munkavédelmi hatóságok
tevékenységében is és ez a munkavéde‐
lem egyik szereplőjének sem jó.
Visszalépésnek vélem azt, hogy az
ITM Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata
– az ingyenesen hívható zöldszámon –
már csak keddi és csütörtöki napon érhe‐

tő el, míg korábban ez minden munkana‐
pon biztosított volt.
Tovább megyek, a nemzetgazdaság
2019. évi munkavédelmi helyzetéről szó‐
ló jelentés részletesen tartalmazza az Or‐
szágos Munkavédelmi Bizottság Munka‐
vállalói Oldalának kritikai véleményét,
amivel az általam fentiekben megfogal‐
mazott problémák szinkronban vannak.
2016‐ban jelent meg a Munkavédelem
Nemzeti Politikája, ami a 2016‐tól 2022‐ig
terjedő időszakra határozza meg a hazai
munkavédelem priorirásait, azaz jövőre
letelik a 6 éves periodus és nem látom
reális esélyét a teljes megvalósulásnak.
Ön miben látja a munkavédelmi szak‐
emberek képzésének célját?
Első sorban komplex elméleti és gya‐
korlati kompetenciák kialakítása. Fontos‐
nak tartom, hogy a vizsgakritériumok a
kor követelményeit, a tudomány, a tech‐
nika változásait tükrözze. A számonkérés,
az értékelés, az elvárások életszerűsége
elengedhetetlen.
Mit tanácsolna a jövő munkavédelmi
szakembereinek?
Elsődleges az alapos szakmai felké‐
szültség, tudás, a szakterületet érintő jog‐
szabályváltozások naprakész ismerete. A
munkavédelmi technikusképzés résztve‐
vőinek szoktam mondani, hogy a jó
„munkavédelmis” 50%‐ban jogász is –
amin persze jót mosolyognak – de a gya‐
korlat azt mutatja, hogy a munkáltatók je‐
lentős részét az érdekli, hogy miért is kell
végrehajtania egy költséges intézkedést,
mi írja azt elő számára.
Ahhoz, hogy egy munkavédelmi szak‐
ember sikeresen, eredményesen tudja el‐
látni feladatait, megfelelő mentalitásra is
szüksége van. A határozottság, ráter‐
mettség, pontosság, megbízhatóság, fej‐
lett kommunikációs készség fontos tulaj‐
donságok, amelyekkel nem árt, ha a
munkavédelmi szakember rendelkezik.
Továbbá jó stressztűrő képességgel is
kell rendelkezni, hogy az adódó konfliktus
szituációkat, ellenérdekeltségeket kezelni
tudja. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a
munkavédelmi szakember folyamatos 24
órás készenlétben van, hiszen súlyos
munkabalesetek (azonnali jelentési köte‐
lezettség), rendkívüli események, havária
helyzet bármikor kialakulhat és ilyenkor a
munkavédelmi szakembernek is azonnali
tevőleges feladatai vannak.
Összefoglalva, az a véleményem, hogy
jó munkavédelmi szakemberré csak az vál‐
hat, aki a fenti képességek birtokában van.
Köszönjük, sok sikert kívánunk toábbi
munkájához.
(a szerkesztőség)
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Tanulságos munkabaleset

Tarkarmányos zsák dőlt rá, maga alá temette
A munkavédelmi hatóság által vizsgált baleset

Rakodógéphez csatlakoztatott seprő
adapter adapter

A kiszakadt oldalfalú big‐bag zsák
Jól kivehető a seprő által hagyott nyom,
valamint jól látható az alátámasztást adó
zsákon keletkezett nyíláson át kiszóródó
anyag (munkavédelmi hatóság felvétele)

A seprő adapter szerkezeti elemén
fennakadt big‐bag zsák darabja

z elhunyt munkavállaló közvetlenül
a balesetet megelőzően végzett te‐
vékenységéről nincsen információ.
A baleset napján a munkavállaló a
munkaköréhez tartozó feladatokat vé‐
gezte a felettese utasításai alapján. A kol‐
légáival közösen végzett tevékenységet
követően egymagában kezdett dolgozni
a 9‐es számú gabona tároló csarnokban
egy rakodógéphez csatlakoztatott seprő‐
géppel.
A balesetnek szemtanúja nem volt, azt
kollégája észlelte. Elmondása szerint a
seprő adapterrel szerelt rakodógép járó
motorral állt a baleset helyszínén. A sérült
teste pedig egy leborult hajlékonyfalú tá‐
rolóeszköz (közismertebb nevén: Big‐Bag
zsák) alatt feküdt.
A munkagép seprő adaptere által ha‐
gyott nyomok alapján a sérült a seprési
folyamatot követően hátramenetben, ka‐
nyarodva haladt el a szomszédos terület
mellett, ahol egymáson, két darab egy‐
máson elhelyezve tárolt hajlékonyfalú
egységrakomány volt kialakítva. Az egy‐
ségrakomány képző eszközökben mono‐
kálcium‐foszfátot (MCP) tároltak, mely ve‐
gyület a biztonsági adatlapja szerint finom
szemcséjű, szabadon folyó por.
A munkagép szerkezeti eleme hátra‐
menetben kiszakította a zsák oldalfalát.
Ezt észlelve a munkavállaló kiszállt a gép‐
ből és valószínűleg megkísérelte meg‐
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szüntetni a szabadon folyó anyag további
kiszóródását.
A kiszakadt tárolóeszköz mellett talált
MCP mennyiségéből ítélve a tároló zsák
tartalmának egyoldali kiszóródása követ‐
keztében az alátámasztást adó hajlékony‐
falú tárolóeszköz geometriája megválto‐
zott, és a rajta tárolt, 1000 kg töltőtöme‐
gű felső Big‐Bag a keletkezett szakadás és
anyagkiömlés irányába, az ott tartózkodó
munkavállalóra dőlt, az élettel össze‐
egyeztethetetlen sérüléseket okozva neki.
Munkavédelmi hatóság megállapításai
– A munkáltató nem hozott megfelelő
intézkedést az egyes anyagfajták big‐bag
zsákokban történő szabályos tárolására
vonatkozóan.
– A munkáltató nem azonosította a
monokalcium‐foszfát több szintű tárolásá‐
ból fakadó, súlyos veszélyt a kockázatérté‐
kelésben.

A baleset okláncolata:
– A hajlékonyfalú egységrakomány
képző eszközök tárolására nem ad konkrét
útmutatást jogszabály, illetve szabvány.
– A munkáltató saját hatáskörben sza‐

bályozta a tárolási metódust, a több szin‐
tű tárolás nem tiltott.
– A tárolt monokalcium‐foszfát sajátos,
folyási hajlamot kölcsönző fizikai tulaj‐
donsága következtében rövid idő alatt ki‐
szóródott az a mennyiség, ami elégséges
mértékben megváltoztatta az alátámasz‐
tást biztosító töltet alakját ahhoz, hogy a
rajta tárolt Big‐Bag zsák váratlanul lebo‐
ruljon.

Munkáltatói intézkedések:
Rendkívüli oktatás megtartása a bale‐
set kapcsán.
A helyszínen tett felügyelő intézkedés
képpel dokumentált végrehajtása.

Felügyelői intézkedések:
‐ Hiányosságok megszüntetésére köte‐
lező munkavédelmi határozat

Tanulság:
Nem következett volna be a baleset,
ha:
• ha a tárolt anyag tulajdonságából fa‐
kadóan a tárolóeszköz alakváltozása és az
annak következtében fellépő súlyos bale‐
setveszély azonosításra kerül és a veszély‐
zónába nem lép be a munkavállaló,
• a hajlékonyfalú egységrakomány
képző eszközöket egy szinten, illetve sta‐
bilitást kölcsönző kitámasztás alkalmazá‐
sával tárolják.
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Tanulságos munkabaleset

Hűtővízcső
szerelés
közben 6 méter
magasból
leesett

A leesés során sérült fejvédő sisak

A kiépítés alatt álló légtechnikai csőhálózat

Az ollós emelő és a baleset helyszíne

Gázpalack tároló kaloda, melyre a
munkavállaló ráesett

hegesztő csoportvezető a legyár‐
tandó hűtővízcső pontos méretét
szerette volna megmérni. Ehhez
egy bérelt ollós emelővel felment mun‐
katársával a hűtővízcső helyének magas‐
ságába. Az ollós emelő munkaszintje 3,9
méteren volt.
A csoportvezető kioldotta az ollós
emelőben használt Y alakú rúgós kikötő‐
kötelét, felállt az ollós emelő korlátjára,
majd a mellette a talajtól mért 6 méter
magasságban lévő 40x40 cm‐es
légtechnikacsőre kimászott. A cső a mun‐
kavállaló súlyától leszakadt. A munkavál‐
laló az alatta lévő gázpalacktároló kalo‐
dájára esett és a fejét a koponyája hátsó
részénél beütötte.

A baleset okláncolata:

hívása az egyéni védőeszközök használa‐
tára és azok kiiktatásának tilalmára, a köz‐
lekedésre nem alkalmas felületeken tör‐
ténő közlekedés tilalmára

A

Munkavédelmi hatóság
megállapításai
A személyek általi terhelés elviselésére
nem méretezett, magasban lévő szerke‐
zeteken történt a munkavégzés.
A leesés elleni védelem hiányában tör‐
tén a munkavégzés.
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– A sérült csoportvezetőként le akarta
mérni a legyártandó hűtővízcső méretét.
– A munkavállalók megközelítették a
mérés helyszínét ollós emelővel.
– Az emelőkosárban a munkavállalók
viselték a leesés ellen védő egyéni védő‐
eszközöket.
– A csoportvezető kioldotta a munkál‐
tató által számára biztosított Y alakú ru‐
gós kikötő kötelet.
– A csoportvezető leesés elleni véde‐
lem hiányában kimászott a légtechnika
csőre.
– A munkavállaló súlya alatt a cső le‐
szakadt és a munkavállaló lezuhant az
alatta lévő gázpalack tároló kalodára.
– A sisak használata ellenére olyan fej‐
sérülést szenvedett, mely következtében
a korházba szállítás után 4 nappal el‐
hunyt.

Munkáltatói intézkedések:
– A munkavállalók újbóli figyelemfel‐

Felügyelői intézkedések:
– A nem teherbíró, magasban lévő
szerkezeteken a további tartózkodás,
munkavégzés felfüggesztése.
– A leesés elleni védelem hiányában a
magasban történő munkavégzés felfüg‐
gesztése.
– Hiányosságok megszüntetésére kö‐
telező munkavédelmi határozat.

Tanulság:
Nem következett volna be a baleset,
ha:
– a munkavállaló nem mászik ki az ol‐
lós emelő korlátjára, úgy hogy közben
nem használja a magasban történő mun‐
kavégzéshez a leesés ellen védő egyéni
védőeszközt.
A munkavédelmi hatóság felvételei

Fókuszban a munkahelyi erőszak

Fókuszban a munkahelyi erőszak

A munkahelyi erőszak és
agresszió megelőzése
– útmutató a kisvállalkozások számára

z a leírás tanácsot ad a kisvállalkozásoknak
arról, hogyan tudja betartani a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági (WHS) előírásokat az erőszak és az agresszió kockázatának

E

kezelése érdekében a munkahelyén.
Mi a munkahelyi erőszak?
Munkahelyi erőszak lehet minden olyan eset,
amikor egy személyt bántalmaznak, fenyegetnek a munkahelyen vagy munka közben. Ez
magában foglalhatja a fizikai bántalmazást, a
szexuális zaklatást, vagy az agresszív viselkedést,
mint például a verbális fenyegetéseket. Jelentheti a családi kapcsolatból származó erőszakot is,
ha a személy munkahelye az otthona.
Munkahelyi erőszak származhat az ügyfelektől, a beszállítóktól vagy más területen dolgozó emberektől, de megtörténhet a munkavállalók, a felügyelők és a vezetők között is. Előfordulhat, hogy a munkahelytől távol történik, ott ahol a munkát végzik, például az
ügyfél otthonában.
Mit kell tenni?
Az erőszak és az agresszió rövid vagy
hosszú távú hatással lehet egy személy
fizikai és pszichológiai (mentális) egészségére. Ez nem csak az erőszakos cselekedetet jelenti, mint a fizikai bántalmazás, amely testi kárt okozhat, hanem
gyakori formája az agresszió, mint a kiabálás, amely szintén tartós hatással van az
ember egészségére.
A WHS törvények megkövetelik, hogy a
munkáltató vigyázzon a munkavállalók
egészségére és biztonságára, beleértve más
embereket is, mint az ügyfelek, vagy a látogatók a munkahelyen. Az erőszak és az agreszszió kockázatát ugyanúgy kell kezelnie, mint más
munkahelyi veszélyt. Ez azt jelenti, hogy kockázatkezelési megközelítést alkalmaznak a veszély kiküszöbölésére vagy minimalizálására,
amennyiben ésszerűen megvalósítható.
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A kockázatok kezelése a következőket
foglalja magában
• Annak meghatározása, hogy hol, mikor és
hogyan történhet erőszak vagy agresszív magatartás.
• Annak felmérése,
hogy a munkavállaló
milyen

valószínűséggel tapasztalhat erőszakot és milyen
hatással lehet rá például a fizikai vagy mentális
egészségére.

• A leghatékonyabb ellenőrzési intézkedések
végrehajtása annak kidolgozására, hogyan miként fogja kezelni, ha ez megtörténik.
• Annak kivizsgálása, hogy az ellenőrzések
működnek-e, és hogy a munkavállalókkal, illetve
az egészségügyi és biztonsági képviselőkkel
egyeztetve vannak-e a rendelkezések.
Az erőszak és az agresszió megelőzésének
lépései
Kisvállalkozóként számos lépést tehetünk az
erőszak és az agresszió kockázatának kezelése
érdekében a WHS előírásai szerint . Íme
néhány ötlet, amely segít el gondolkodni azon, hogy mit tehetünk
ésszerűen az erőszak és az
agresszió megelőzése érdekében
a munkahelyen.
1. Hozzunk létre egy
biztonságos fizikai és online munkakörnyezetet.
A munkahelyi erőszakot általában az
elégedetlen ügyfelek követik el, de
munkavállalók között
is előfordulhat. Annak
érdekében, hogy a
munkaterületek biztonságosak legyenek, jó
megfigyeléssel (kamerák)
és a jó megvilágítással lehet
csökkenteni az erőszak kockázatát. Kerüljük olyan bútorok, válaszfalak használatát, amelyek korlátozhatják a munkavállalók mozgását és
láthatóságát. Válasszuk el a dolgozókat a nyilvános terektől védőfal használatával, és ha a
munkavállalók egyedül vagy éjszaka dolgoznak,
növeljük a biztonsági intézkedéseket, például a
növeljük a személyzet létszámát, a videokamerás megfigyelést, a kommunikációs és riasztórendszerek számát. Az erőszakos vagy agreszszív viselkedésre hajlamos embereket ki kell
tiltani a munkahelyükről, ahol csak lehet. Tekintsük az online munkakörnyezetet, ha relevánsak a biztonsági beállítások, a közösségi média
munkahelyi használatának, valamint a munka-

vállalók, vagy ügyfelek online interakciójának.
2. Biztonságos munkarendszerek és eljárások végrehajtása. Kezeljük ügyfeleink elvárásait
az általunk nyújtott termékek vagy szolgáltatások egyértelmű közlésével. Kerüljük annak szükségességét, hogy kezelni kelljen egy csomó készpénzt vagy értéktárgyat, és a munkavállalók ne
dolgozzanak egyedül vagy munkahelyen kívül a
munkaidőben. Ha a munkavállalók más helyeken, például az ügyfél házában dolgoznak,
előtte képezzük ki őket a helyzeti kockázatértékelés elvégzésére, rendszeresen jelentkeztessük
be őket a műszakjuk során, hogy legyen rálátásuk az ügyfelek viselkedésének felmérésére és
kezelésére.
3. Hozzunk létre egy pozitív és megbízható
munkahelyi kultúrát. Munkáltatóként a mi felelősségünk, hogy olyan magatartási normákat állítsunk fel, amelyek kultúrált munkahelyet biztosítanak minden munkavállaló számára. Olyan
biztonságos munkahelyi kultúrát kell kialakítani, ahol az erőszakot és az agressziót nem tolerálják, és minden ügyet nyíltan és rutinszerűen
meg lehet vitatni. Győződjön meg róla, hogy a
munkahelyen mindenki megérti, mi az erőszak

és az agresszió, és hogy nem tolerálható, beleértve az ügyfelek részéről is.
4. Munkahelyi irányelvek végrehajtása. A
munkahelyi szabályzat segíthet abban, hogy

vállalkozásunk, hogyan előzze meg, és hogyan
reagáljon a munkahelyi erőszakra. Közölni kell a
munkavállalókkal, az ügyfelekkel, és a látogatókkal is, hogy munkahelyünk zéró toleranciát
tanúsít az erőszakkal és az agresszióval szemben. Ezt írásban is nyomatékosítani kell, amelyet minden munkavállalóval alá kell iratni. Meg
kell ismertetnünk az összes munkavállalóval
(beleértve a felügyelőket és a vezetőket is), az
erőszakos vagy agresszív incidensek kezelésére
vonatkozó eljárásokkal (mind az incidens idején,
mind azt követően), az incidensek jelentésének
kötelezettségével, és a rendelkezésre álló jogi
eszközök felelősségével. Megjeleníthetjük a
munkahelyi szabályzatot reklámtáblákon, brosúrákat adhatunk ki, plakátokon, vagy informális megbeszéléseket folytathatunk a munkavállalókkal annak biztosítása érdekében, hogy
megértsék a munkahelyi rendelkezéseinket.
5. Adjunk tájékoztatást és képzést. Beszéljünk a munkavállalóknak arról, hogy hol, mikor
és hogyan történhet erőszak a munkahelyen, és
mi a teendő, hogy megakadályozzák azt. Képezzük ki a dolgozókat arra, hogyan kell kezelni a
nehéz embereket, a konfliktuskezelést, a problémák felterjesztését a vezető felé, és hogyan jelentse az incidenseket. A kisvállalkozásokban
mindenkinek meg kell értenie a tőlük elvárt
munkahelyi viselkedési és magatartási normákat, ezért vegyük figyelembe azokat a munkavállalókat, akik kulturálisan vagy nyelvileg
sokszínű háttérrel rendelkeznek. A munkavállalóknak akkor is el kell mondani a számukra
elérhető védelmi szolgáltatásokat, ha erőszakot
vagy agressziót tapasztalnak a munkahelyen.
6. A munkahelyi erőszak kezelése. Fontos,
hogy korán foglalkozzunk a helytelen viselkedéssel. Ezért rendszeresen felül kell vizsgálnunk
a munkaterhelést és az időbeosztást, biztosítva
ezzel, hogy a munkavállalók számukra jól meghatározott munkakörrel legyenek felruházva, és
így a megfelelő képzésben részesüljenek. Fontos, hogy a munkavállalók magabiztosan és

hozzáértően végezzék a munkájukat. A kezdő és
fiatal munkavállalóknak több támogatásra és
felügyeletre lehet szükségük.
7. Bátorítsuk a munkavállalókat, hogy jelentsék az erőszakot és az agressziót. A munkavállalóknak számos lehetőséget kell biztosítanunk az incidensek bejelentésére, például informálisan, hivatalosan, névtelenül vagy bizalmasan. Győződjünk meg arról, hogy a munkavállalók tudják-e, hogyan jelentsék az erőszakot
vagy az agressziót, valamint a számukra elérhető támogatást, védelmet és tanácsadást. A
kisvállalkozások tulajdonosai és a munkáltatók
kapcsolattartó tisztviselőként jelölhetik magukat vagy egy vezető beosztású munkavállalót.
Ezt a személyt olyan képzéssel és jogkörrel kell
felruházni, amelyek a munkáltatói szervezetektől, kisvállalkozói és ipari szövetségektől, illetve
állami és területi WHS-szabályozóktól szerezhetők be.
8. Beszéljünk a munkásokkal. A munkavállalók és más emberek (például más kisvállalkozások tulajdonosai) segíthetnek azonosítani azokat a veszélyeket és kockázatokat, amelyek erőszakhoz és agresszióhoz vezethetnek a munkahelyen, és ötleteket adhatnak arról, hogyan
irányíthatjuk őket. Figyelembe kell vennünk a
munkavállalók véleményét az egészségügyi és
biztonsági kérdésekben hozott döntések során,
és tájékoztatnia kell őket döntéseinkről.
Bizonyos körülmények között a munkavállalóknak, vagy a HR-es kollégának joga van megtagadni a nem biztonságos munka elvégzését
vagy abbahagyását. A kockázatnak súlyosnak és
közvetlennek kell lennie. Meg kell mondanunk,
hogy a lehető leghamarabb rendelkezésre kell
állnia más alkalmas munkának.
Forrás:
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/preventing-workplace-violence-information-sheet-smallbusiness
Fordította:
Kuruczleky Ilona
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10.6 billiØ
NVOL¹WBMLBQDTPMBUPTCFUFHTÁHFL
ÒKFTFUFJOFLÁWFTLÎMUTÁHF
CFO LJWÁWFBIPTT[ÒU¹WÒ
CFUFHTÁHFLFU QÁME¹VMBS¹LPU

'PSS¹T#FDTMÁTFLB)4&
LÎMUTÁHFJOFL/BHZ#SJUBOOJB
NPEFMMKFBMBQK¹O

5.6 billiØ
"NVOLBIFMZJTÁSÔMÁTFLÁWFT
LÎMUTÁHFJBCFO

'PSS¹T#FDTMÁTFLB)4&
LÎMUTÁHFJOFL/BHZ#SJUBOOJB
NPEFMMKFBMBQK¹O

16.2 billiØ

"NFTPUIFMJPNBÁTN¹TIBM¹M
FTFUFLT[¹NBJHB[PMKBB[
FQJEFNJPMËHJBJKFMFOUÁTFL
BMBQK¹OLÁT[ÔMUCFDTMÁTFLFU

"FTNVOLBTÁSÔMÁTFLÁT
ÒKNFHCFUFHFEÁTFLÁWFTLÎMUTÁHFJ 
LJWÁWFBIPTT[ÒU¹WÒCFUFHTÁHFLFU 
QÁME¹VMBS¹LPU

'PSS¹T.FTPUIFMJPN¹T
IBM¹MFTFUFL

'PSS¹T#FDTMÁTFLB)4&
LÎMUTÁHFJSÍMOBHZCSJUBOOJBJNPEFMMKF
BMBQK¹O

Munkavédelmi Hírmondó 19

.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

.VOLÈWBMÚTT[FGàHHÍCFUFHTÏHFL

1.6 milliØ

NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍ ÒKWBHZ
SÁHËUBGFOO¹MMË FHÁT[TÁHJ¹MMB
QPUCBOT[FOWFEÍNVOLBW¹MMBMËL
CBO

638,000

"NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍCFUFH
TÁHFLÒKÁTSÁHËUBGFOO¹MMË
FTFUFJUÅQVTPOLÁOU CBO

&MWFT[UFUUNVOLBOBQPLB[
FHÁT[TÁHJ¹MMBQPUUÅQVTBJ
T[FSJOU CBO

19%
.¹TUÅQVTÒ
CFUFHTÁH

18%
.¹TUÅQVTÒ
CFUFHÁH

²KNVOLBIFMZJCFUFHTÁHCFO
T[FOWFEÍNVOLBW¹MMBMËL
CBO

32.5 milliØ

"NVOL¹WBMLBQDTPMBUPTCF
UFHTÁHFLNJBUULJFTFUUNVO
LBOBQPLT[¹NBCBO

13,000

"[ÁWFOUFCFLÎWFULF[FUU
IBM¹MFTFUFL CFDTMÁTFLT[FSJOU 
BNVOLBIFMZJFYQP[ÅDJËIP[ 
FMTÍTPSCBOWFHZJBOZBHPLIP[
WBHZQPSPLIP[LBQDTPMËEOBL

51%

30%
.P[H¹TT[FSWJ
CFUFHTÁHFL

4USFTT[ 
EFQSFTT[JÓ WBHZ
T[PSPOHÃT

27%
.P[H¹TT[FSWJ
CFUFHTÁHFL

55%
4USFTT[ 
EFQSFTT[JÓ WBHZ
T[PSPOHÃT

NVOLBW¹MMBMËSBKVUË NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍÒKÁTSÁHËUBGFOO¹MMËCFUFHTÁHFL

"[ÎONBHB¹MUBMCFKFMFOUFUU ÁTB
NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍSPTT[VMMÁUFL
BS¹OZBOBHZK¹CËMBMBDTPOZWPMUB[
FMNÒMUÁWFLCFO C¹SBBT
BS¹OZNFHIBMBEKBBMFHVUËCCJ
BS¹OZPLBU
)BTPOMËLÁQQFO B[ÎONBHB¹MUBM
CFKFMFOUFUU BNVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍ
CFUFHTÁHFLNJBUUNVOLBW¹MMBMËOLÁOU
FMWFT[UFUUNVOLBOBQPLOBHZK¹CËM
W¹MUP[BUMBOPLWPMUBLB[FMNÒMU
ÁWFLCFO C¹SBBTBS¹OZ
NFHIBMBEKBBMFHVUËCCJBS¹OZPLBU

.VOLBFSÍGFMNÁSÁT -'4 ÎOKFMFO
UÁTFJÁTBIBM¹MFTFUFLCFDTMÁTFJB
IBMPUUJBOZBLÎOZWJLJWPOBUPLÁTB[
FQJEFNJPMËHJBJJOGPSN¹DJËLCFDTMÁTF
BMBQK¹O

6000

)BNFHBLBSKBUVEOJBLVMDTGJHVS¹L
NÎHÎUUJUÎSUÁOFUFU M¹UPHBTTPOFMB
https://www.hse.gov.uk/statistics/
causdis/

5000
4000
3000
2000
1000
0
2001/02

2019/20
"[¹SOZÁLPMUUFSÔMFUPTNFHCÅ[IBUËT¹HJJOUFSWBMMVNPU
KFMÎM"BTWBHZBBTÁWCFUFHÔHZJBEBUBJUT[BHHBUPUUWPOBMLÁQWJTFMJ

20 Munkavédelmi Hírmondó
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.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

.VOLBIFMZJTUSFTT[ EFQSFTT[JØ
WBHZT[PSPOHÈT
828,000

"[FMNÒMUÁWFLCFOOÍUUB[ÎO¹MUBM
CFKFMFOUFUUNVOLBIFMZJTUSFTT[ 
EFQSFTT[JËWBHZT[PSPOH¹TBS¹OZB

"[¹UMBHPTO¹MNBHBTBCCTUSFTT[ EFQSFTT[JËWBHZT[PSPOH¹T
BS¹OZBB[JQBS¹HBLCBOÁWFOLÁOUJFMPT[M¹TCBOq

"BTÁWTPS¹ONVOLB
IFMZJTUSFTT[CFO EFQSFTT[JËCBO
WBHZT[PSPOH¹TCBO ÒKWBHZSÁHË
UBGFOO¹MMË T[FOWFEÍNVOLBW¹M
MBMËL

347,000

"BTÁWTPS¹OBNVOL¹
WBMÎTT[FGÔHHÍTUSFTT[ 
EFQSFTT[JËWBHZT[PSPOH¹TÒK
FTFUFJCFOT[FOWFEÍNVOLB
W¹MMBMËL

17.9 milliØ

NVOLBOBQWFT[FUUFMB
NVOL¹WBMLBQDTPMBUPT
TUSFTT[ EFQSFTT[JËWBHZ
T[PSPOH¹TNJBUU
CBO

7JMMBNPTFOFSHJB H¹[ HÍ[

3,020

MÁHLPOEJÁTMFWFHÍFMM¹U¹T

2,960

,Õ[JHB[HBUÃTWÊEFMFN
&NCFSJFHÊT[TÊHT[PDJÃMJT
NVOLB

2,350

0LUBUÃT

2,170
1,570

.JOEFOJQBSÃH

* ,FWFTFCC NJOU
NJOUBFTFUBMBQKÈO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

NVOLBW¹MMBMËSBFTÍBS¹OZ

4USFTT[ EFQSFTT[JËWBHZT[PSPOH¹T ÒKÁTSÁHËUB
GFOO¹MMË NVOLBW¹MMBMËSBWFUÅUWF
3000
2500

"TBK¹UNBHB¹MUBMCFKFMFOUFUU
TUSFTT[ EFQSFTT[JËWBHZT[PSPOH¹T
NJBUUNVOLBW¹MMBMËOLÁOUFMWFT[UFUU
NVOLBOBQPLOFNNVUBUOBL
FHZÁSUFMNÓUSFOEFU
"NVOLBUFSIFMÁT BU¹NPHBU¹TIJ¹OZB 
B[FSÍT[BL BGFOZFHFUÁTWBHZB[BL
MBU¹T WBMBNJOUBNVOLBIFMZJW¹MUP[¹TPL
B-'4BEBUBJBMBQK¹OB
NVOL¹WBMLBQDTPMBUPTTUSFTT[ EFQ
SFTT[JËWBHZT[PSPOH¹TGÍPLBJUCFDTÔMJL

"NVOL¹WBMLBQDTPMBUPTTUSFTT[ 
EFQSFTT[JËWBHZT[PSPOH¹TCFDTMÁTFJB
NVOLBFSÍGFMNÁSÁT -'4 ÎOKFMFOUÁTFJ
BMBQK¹O
"LVMDTGJHVS¹LI¹UUFSÁOFL
NFHJTNFSÁTÁIF[M¹UPHBTTPOFM
IUUQTXXXITFHPWVLTUBUJTUJDT
DBVTEJT

2000
1500
1000
500
0
2001/02

2019/20
"[ÃSOZÊLPMUUFSÛMFUPTNFHCÎ[IBUÓTÃHJJOUFSWBMMVNPUKFMÕMJ
"T[BHHBUPUUWPOBMBBTWBHZBBTÊWCFUFHÛHZJBEBUBJUKFMFOUJ
22 Munkavédelmi Hírmondó
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.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

"NVOLÈWBMLBQDTPMBUPT
NP[HÈTT[FSWJCFUFHTÏHFL
480,000
"NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍ ÒKWBHZ
SÁHËUBGFOO¹MMË NP[H¹TT[FSWJ
SFOEFMMFOFTTÁHFLCFOT[FOWFEÍ
NVOLBW¹MMBMËLCBO

.P[H¹TT[FSWJCFUFHTÁHFL
B[ÁSJOUFUUUFSÔMFUFLT[FSJOU
CBO
19%
"MTËWÁHUBHPL
(93,000)

152,000

"[PLB[JQBS¹HBL BNFMZFLOÁMB[
¹UMBHPTO¹MNBHBTBCCBNP[H¹TT[FSWJ
SFOEFMMFOFTTÁHFLBS¹OZB q
CBO

44%
.F[ÍHB[EBT¹H
'FMTÍWÁHUBHPL
FSEÁT[FU
WBHZOZBL
ÁTIBM¹T[BU
(212,000)
¡QÅULF[ÁT
"[FNCFSJ
FHÁT[TÁHÁT
T[PDJ¹MJTNVOLB

2,030
2,020
1,420

"BTÁWÒK NVOL¹WBM
ÎTT[FGÔHHÍNP[H¹TT[FSWJ
CFUFHTÁHCFOT[FOWFEÍ
NVOLBW¹MMBMËJ

37%
)ÃUÊTEFSÊL(176,000)

8.9 milliØ

NVOLBW¹MMBMËSBKVUËJ[PNÁTDTPOUSFOET[FSJCFUFHTÁHFL
ÒKÁTSÁHËUBGFOO¹MMËSFOEFMMFOFTTÁHFLSFWFUÅUWF

&MWFT[UFUUNVOLBOBQPLB
BTÁWFLCFOB
NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍ
NP[H¹TT[FSWJCFUFHTÁHFL
NJBUU

.JOEFOJQBS¹H

1,130

* ,FWFTFCC
NJOU 0 500 1000 1500 2000 2500
NJOUBFTFUBMBQK¹O NVOLBWÃMMBMÓSBFTʩBSÃOZ

"[ÎOCFWBMMPUU NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍ
W¹[ÁTJ[PNSFOET[FSJSFOEFMMFOFTTÁ
HFLBS¹OZB¹MUBM¹CBODTÎLLFOÍ
UFOEFODJ¹UNVUBUPUU
)BTPOMËLÁQQFOB[ÎOCFWBMMPUU
NVOLBW¹MMBMËOLÁOUFMWFT[UFUU
NVOLBOBQPL¹MUBM¹CBODTÎLLFOÍ
UFOEFODJ¹UNVUBUUBLBNVOL¹WBM
ÎTT[FGÔHHÍNP[H¹TT[FSWJ
SFOEFMMFOFTTÁHFLNJBUU
"-'4BEBUPL
BMBQK¹OBLÁ[JNVOLB BLÁOZFMNFUMFO
WBHZG¹SBT[UËIFMZ[FU BCJMMFOUZÓ[FUFO
WÁH[FUUNVOLBWBHZB[JTNÁUMÍEÍ
NÓWFMFUFLBNVOL¹WBMLBQDTPMBUPT
J[PNDTPOUSFOET[FSJSFOEFMMFOFTTÁHFL
GÍPLBJ

2500

"NVOL¹WBMLBQDTPMBUPTNP[H¹TT[FSWJ
NFHCFUFHFEÁTFLCFDTMÁTFBNVOLB
FSÍGFMNÁSÁT -'4 ÎOKFMFOUÁTFJ
BMBQK¹O

2000
1500

"LVMDTGJHVS¹LI¹UUFSÁOFL
NFHJTNFSÁTÁIF[M¹UPHBTTPOFMB
IUUQTXXXITFHPWVLTUBUJTUJDT
DBVTEJT

1000
500
0
2001/02

2019/20
¦SOZÊLPMUUFSÛMFUPTNFHCÎ[IBUÓTÃHJJOUFSWBMMVNPUKFMÕMJ
"T[BHHBUPUUWPOBMBBTWBHZBBTÊWCFUFHÛHZJBEBUBJUKFMFOUJ
24 Munkavédelmi Hírmondó
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.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

'PHMBMLP[ÈTJUàEÍCFUFHTÏH

12,000

"UÔEÍCFUFHTÁHFL BNFMZFLIP[[¹K¹SVMOBLBCFDTÔMUÁWFTIBM¹MP[¹TIP[
3% &HZÁCCFUFHTÁHFL

"UÔEÍCFUFHTÁHFLNJBUUJIBM¹MFTF
UFLFUNJOEFOÁWCFOÒHZCFDTÔMJL
NFH IPHZÎTT[FGÔHHÁTCFIP[[¹L
BNVOLBIFMZNÒMUCFMJFYQP[ÅDJËJWBM

20%
Mesothelioma

2,446

20%
"[CFT[U
PLP[UB
UÔEÍS¹L

.FTPUIFMJPNB SJULB EFTÒMZPTNFMM
I¹SUZBEBHBOBU IBM¹MFTFUFL
CBO IBTPOMËT[¹NÒUÔEÍS¹LPTIB
M¹MFTFULBQDTPMËEJLB[B[CFT[UOFL
WBMËLPS¹CCJLJUFUUTÁHÁIF[

17,000

"NVOLBFSÍGFMNÁSÁTÎOKFMFOUÍJ
T[FSJOUB[FMNÒMUI¹SPNÁWCFO
ÁWFOUF¹UMBHPTBOBCFDTÔMUÒK
MÁH[ÁTJWBHZUÔEÍQSPCMÁN¹L 
BNFMZFLFUBNVOLBPLP[PUUWBHZ
TÒMZPTCÅUPUU

33%
,SËOJLVTPCTUSVLUÅW
UÔEÍCFUFHTÁH
(COPD)

24%
/FNB[CFT[UPLP[UBUÔEÍS¹L

"NVOLBIFMZJUÔEÍCFUFHTÁHFL 
CFDTMÁTFLT[FSJOU ÁWFTT[JOUFO
IBM¹MP[¹TCËMLÎSÔMCFMÔM
BLPS¹CCJNVOLBIFMZJ
FYQP[ÅDJËIP[LÎUIFUÍL
CFOÒKGPHMBMLP[¹TJ
BT[UN¹TFTFUFUM¹UUBLBUÔEÍHZËHZ¹
T[PL BNJB[UCJ[POZÅUKB IPHZB[
FMNÒMUÁWFLCFOOÍUUB[ÒKFTFUFL
T[¹NB
"LVMDTGJHVS¹LI¹UUFSÁOFL
NFHJTNFSÁTÁIF[M¹UPHBTTPOFMB
IUUQTXXXITFHPWVLTUBUJTUJDT
DBVTEJTSFTQJSBUPSZEJTFBTFTQEG

"GPHMBMLP[¹TPLP[UBBT[UNBÒKFTFUFJOFLCFDTÔMUBS¹OZBIF[LÁQFTU
1.5

IF[WJT[POZÅUPUU
SFMBUÅWBS¹OZ

1.0

0.5

0
2001
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.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

.VOLBIFMZJTÏSàMÏT

111

"NVOLBIFMZFOFMIVOZU
NVOLBW¹MMBMËLCBO

693,000

#FDTÔMUÎOKFMFOUFUUOFN
IBM¹MPTLJNFOFUFMÓ
TÁSÔMÁTFL CBO
168,0005ÎCCNJOUOBQPT
U¹WPMMÁUFLTÁSÔMÁTFLNJBUU

"[BMLBMNB[PUUBLOFNIBM¹MPT
LJNFOFUFMÓTÁSÔMÁTFJ BNFMZFLFU
BNVOL¹MUBUËLB3*%%03LFSF
UÁCFOKFMFOUFUUFLCFO

6.3 million

"OFNIBM¹MPTNVOLBIFMZJ
TÁSÔMÁTFLNJBUULJFTFUUCF
DTÔMUNVOLBOBQPLT[¹NBB
BTNVOLBFSÍGFMNÁ
SÁTÎOKFMFOUÁTFJT[FSJOU

$TÒT[¹TPL S¹OEVM¹TPLWBHZFTÁTFL

29%

"[POPTT[JOUFO
,F[FMÁT FNFMÁT
WBHZIPSEP[¹T
.P[HÓ
UÃSHHZBMÛULÕ[ÊT

/FNIBM¹MPTCBMFTFUFU
T[FOWFEÍNVOLBW¹MMBMËLB
BTNVOLBFSÍ
GFMNÁSÁTÎOKFMFOUÁTFJT[FSJOU

65,427

"NVOLBW¹MMBMËLOFNIBM¹MPTTÁSÔMÁTFJ
BMFHHZBLPSJCCCBMFTFUGBKU¹LT[FSJOU
BNVOLBBEËLKFMFOUÁTF CBO

525,000
4ÁSÔMÁTFLMFHGFMKFCC
OBQPTU¹WPMMÁUUFM

&SÍT[BLPT
DTFMFLNÊOZFL
.BHBTCÓMFTÊTFL

19%
11%
9%
8%

#FDTÔMU ÎOKFMFOUFUU OFNIBM¹MPTNVOLBIFMZJ
TÁSÔMÁTNVOLBW¹MMBMËSBWFUÅUWF

"IBM¹MPTLJNFOFUFMÓTÁSÔMÁTFL
BS¹OZB¹MUBM¹CBODTÎLLFOÍUFOEFODJ¹U
NVUBUPUU EFB[VUËCCJÁWFLCFO
OBHZK¹CËMOFNW¹MUP[PUU
"NVOLBW¹MMBMËL¹MUBMCFKFMFOUFUU 
IBM¹MPTLJNFOFUFMÓTÁSÔMÁTFLBS¹OZB
¹MUBM¹CBODTÎLLFOÍUFOEFODJ¹U
NVUBUPUU EFB[VUËCCJÁWFLCFO
OBHZK¹CËMBMBDTPOZWPMU
"NVOLBBEËL¹MUBMKFMFOUFUUOFN
IBM¹MPTLJNFOFUFMÓCBMFTFUFUPLP[Ë
NVOLBW¹MMBMËLT[¹NBDTÎLLFOÍ
UFOEFODJ¹UNVUBU

"OFNIBM¹MPTLJNFOFUFMÓTÁSÔMÁTFLSF
WPOBULP[ËÎOKFMFOUFUUFTFUFLB
NVOLBFSÍGFMNÁSÁTFO -'4 BMBQVMOBL
"LVMDTGJHVS¹LI¹UUFSÁOFL
NFHJTNFSÁTÁIF[M¹UPHBTTPOFMIUUQ
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTDBVTJOK
JOEFYIUN

5000
4000
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1000
0
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28 Munkavédelmi Hírmondó

2019/20
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.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

,ÚMUTÏHFL/BHZ#SJUBOOJÈCBO

£16.2 billion

"NVOL¹WBMLBQDTPMBUPTTÁSÔMÁ
TFLÁTCFUFHTÁHFLÁWFTLÎMUTÁHF
CFO BIPTT[ÒU¹WÒCF
UFHTÁHFL NJOUQÁME¹VMBEBHBOB
UPTCFUFHTÁH S¹L LJWÁUFMÁWFM

"NVOLBIFMZJTÁSÔMÁTFLÁTBNVOLBIFMZJNFHCFUFHFEÁTFLÒK
FTFUFJOFLLÎMUTÁHFJCFO
B[FTFNÁOZUÅQVTBLÎMUTÁHUÁOZF[Í
£3.2 billion
.VOL¹MUBUËL

34%
4ÁSÔMÁT

£10.6 billion

"FTÒKNVOLBIFMZJ
NFHCFUFHFEÁTFLÁWFTLÎMUTÁ
HFJ LJWÁWFBIPTT[ÒMFGPMZ¹TÒ
CFUFHTÁHFLFU NJOUQÁME¹VMBS¹L

£5.6 billion

"NVOLBIFMZJTÁSÔMÁTFLÁWFT
LÎMUTÁHFJCFO
"CFDTMÁTFLBNVOLBFSÍGFMNÁSÁ
TFOBMBQVMË3JEEPSÁT)4&
LÎMUTÁHNPEFMMBMBQK¹OLÁT[ÔMUFL 
CBOÁTCBO

66%
#FUFHTÁH

£3.5
billion
,PSN¹OZ

£9.6
billion
4[FNÁMZFL

.VOLBIFMZJTÁSÔMÁTFLÁTBNVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍCFUFHTÁHFLÒK
FTFUFJOFLLÎMUTÁHFJ/BHZ#SJUBOOJ¹CBO BT¹SBLNJMMJ¹SEGPOUCBO
20
18
16

"UFMKFTLÎMUTÁHFLLÎ[ÁUBSUP[OBLB
QÁO[ÔHZJLÎMUTÁHFLÁTB[FNCFSJ
FSÍGPSS¹TLÎMUTÁHFJ"QÁO[ÔHZJ
LÎMUTÁHFLBUFSNFMÁTLJFTÁTFLB[
FHÁT[TÁHÔHZJLÎMUTÁHFLÁTFHZÁC
LJGJ[FUÁTFLFMWFT[UÁTÁUGFEF[JL"[
FNCFSJFSÍGPSS¹TLÎMUTÁHFJ BG¹KEBMPN 
BC¹OBU BT[FOWFEÁT ÁTB[
ÁMFUWFT[UFTÁHQÁO[ÔHZJÁSUÁLFMÁTF
"LVMDTGJHVSÈLIÈUUFSÏOFL
NFHJTNFSÏTÏIF[MÈUPHBTTPOFM
https://www.hse.gov.uk/
statistics/cost.htm
"OBHZCSJUBOOJBJNVOL¹WBMÎTT[F
GÔHHÍS¹LPTNFHCFUFHFEÁTFL
LÎMUTÁHFJSFWPOBULP[ËCFDTMÁTFLÁSU
M¹UPHBTTPOFM
https://www.hse.gov.uk/research/
rrhtm/rr1074.htm

14
12
10
8
6
4
2
0
2004/05

2018/19
"[¹SOZÁLPMUUFSÔMFUPTNFHCÅ[IBUËT¹HJJOUFSWBMMVNPUKFMFOUJ
"FTÁWSFWPOBULP[ËBOOFN¹MMSFOEFMLF[ÁTSFLÎMUTÁHCFDTMÁT
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.VOLBIFMZJFHÏT[TÏHWÏEFMFNÏTCJ[UPOTÈH
BTOBHZCSJUBOOJBJÕTT[FGPHMBMÓTUBUJT[UJLÃL

*QBSÈHBL
"NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍCFUFHTÁHFLÁTBOFNIBM¹MPTLJNFOFUFMÓJQBSJTÁSÔMÁTFLBS¹OZB
.VOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍCFUFHTÁHFL
BS¹OZB NVOLBW¹MMBMËSBWFUÅUWF

*QBS¹HJT[FLUPSPL

.VOLBIFMZJTÁSÔMÁTFLBS¹OZB
NVOLBW¹MMBMËSBWFUÅUWF

7JMMBNPTFOFSHJB H¹[ HÍ[MÁHLPOEJÁTMFWFHÍFMM¹U¹T 4*$% 

,Î[JHB[HBU¹TWÁEFMFN 4*$0
&NCFSJFHÁT[TÁHÔHZJT[PDJ¹MJTNVOLB 4*$2

"[PLB[JQBS¹HBL BIPMBSPTT[
FHÁT[TÁHJ¹MMBQPUTUBUJT[UJLBJMBH
T[JHOJGJL¹OTBONBHBTBCC NJOUB[
ÎTT[FTJQBS¹HCBO BLÎ[JHB[HBU¹T
ÁTBWÁEFMFN B[FNCFSJ
FHÁT[TÁHÔHZJÁTT[PDJ¹MJTNVOLBÁT
PLUBU¹T
.F[ÍHB[EBT¹H FSEÁT[FUÁT
IBM¹T[BU ÁQÅUÍJQBS T[¹MM¹TÁT
B[ÁMFMNJT[FST[PMH¹MUBU¹TJ
UFWÁLFOZTÁHFL BGFMEPMHP[ËJQBS B
OBHZÁTLJTLFSFTLFEFMFN
CFMFÁSUWFBHÁQK¹SNÓKBWÅU¹TUJT 
TUBUJT[UJLBJMBHT[JHOJGJL¹OTBO
NBHBTBCCL¹SUPLP[UBL NJOU
NJOEFON¹TJQBS¹HFTFUÁCFO

0LUBU¹T 4*$1
.F[ÍHB[EBT¹H FSEÁT[FUÁTIBM¹T[BU 4*$"
¡QÅUÍJQBS 4*$'
"ENJOJT[USBUÅWÁTLJFHÁT[ÅUÍT[PMH¹MUBU¹TJUFWÁLFOZTÁHFL 4*$/ 

4[¹MMÅU¹TU¹SPM¹T 4*$)
&HZÁCT[PMH¹MUBU¹TJUFWÁLFOZTÁHFL 4*$4
.ÓWÁT[FUFL T[ËSBLP[¹TÁTSFLSF¹DJË 4*$3 7Å[FMM¹U¹T
DTBUPSO¹[¹T IVMMBEÁLHB[E¹MLPE¹T 4*$& 1ÁO[ÔHZJÁT
CJ[UPTÅU¹TJUFWÁLFOZTÁHFL 4*$,
(Z¹SU¹T 4*$$

"LVMDTGJHVSÈLIÈUUFSÏOFL
NFHJTNFSÏTÏIF[MÈUPHBTTPOFM
www.hse.gov.uk/statistics/industry

/BHZÁTLJTLFSFTLFEFMFNHÁQK¹SNÓWFLKBWÅU¹TB 4*$( 
4[¹MM¹TÁULF[ÁT 4*$* 
5¹KÁLP[UBU¹TÁTLPNNVOJL¹DJË 4*$+
4[BLNBJ UVEPN¹OZPTÁTNÓT[BLJUFWÁLFOZTÁHFL 4*$. 
*OHBUMBOUFWÁLFOZTÁHFL 4*$#¹OZ¹T[BUÁTLÍGFKUÁT 4*$#
 
"[ÎTT[FTJQBS¹HBS¹OZB

4*$q4UBUJT[UJLBJMBHT[JHOJGJL¹OTNBHBTBCC

 
"[ÎTT[FTJQBS¹HBS¹OZB

"[ÕTT[FTJQBSÃHJBSÃOZÃIP[LÊQFTU
4UBUJT[UJLBJMBHT[JHOJGJL¹OTqNBHBTBCC

/JODTTUBUJT[UJLBJMBHT[JHOJGJL¹OTLÔMÎOCTÁH

"[UKFM[J IPHZBNJOU¹LUÒMLJDTJLBIIP[ 
IPHZNFHCÅ[IBUËCFDTMÁTUBEKBOBL
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'PSS¹T.VOLBFSÍGFMNÁSÁT¡WFT
¹UMBHPTCFDTMÁT

4UBUJT[UJLBJMBHT[JHOJGJL¹OT
q BMBDTPOZBCC
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&VSØQBJÚTT[FIBTPOMÓUÈTPL
)BM¹MPTTÁSÔMÁTFLB[&6OBHZHB[EBT¹HBJCBO &VSPTUBU
4[BCW¹OZPTÅUPUU
FMÍGPSEVM¹TJ
BSÃOZ
100,000
BMLBMNB[PUUSB
WFUÎUWF

3.5
3.0

3.0
2.5
2.0

"[&HZFTÔMU,JS¹MZT¹HCBOBOFN
IBM¹MPTLJNFOFUFMÓTÁSÔMÁTFL
CBOIBTPOMËT[JOUFOWPMUBL NJOUN¹T
OBHZHB[EBT¹HPLCBO

1.7

1.5
1.0
0.52

0.5

0.81

0.7

1.18

0.93

0

&HZFTÛMU
,JSÃMZTÃH

/ÊNFUPST[ÃH -FOHZFMPST[ÃH

®OKFMFOUÍNVOLBIFMZJTÁSÔMÁTFL BNFMZFL
CFUFHT[BCBET¹HPUFSFENÁOZF[UFL
&6.VOLBFSÍGFMNÁSÁT
3.5

"NVOLBW¹MMBMËL
T[¹[BMÁLPTBS¹OZB

3.1

8

1.8

2.0
1.4

1.5
1.0

1.8

0.7

0.5
0
-FOHZMFPKJSÃMZTÃHSpaOZPM0MBT[
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"NËET[FSUBOJ
QSPCMÁN¹LB[U
KFMFOUJL IPHZ
/ÁNFUPST[¹HLJ
WBO[¹SWBFCCÍMB[
ÎTT[FIBTPOMÅU¹TCË 
ÁTFOOFLFSFENÁ
OZFLÁOUB[&6
SBWPOBULP[ËT[¹N
T[JOUÁOOFN¹MM
SFOEFMLF[ÁTSF
FrancJB  /ÊNFU EU-28

EU-28

4QBOZPMPST[ÃH

'SBODJPST[ÃH

®OKFMFOUFUUNVOL¹WBMLBQDTPMBUPTFHÁT[TÁH
ÔHZJQSPCMÁN¹L BNFMZFLCFUFHT[BCBET¹HPU
FSFENÁOZF[UFL &6NVOLBFSÍGFMNÁSÁT
9

3.0
2.5

0MBT[PST[ÃH

"[&HZFTÔMU,JS¹MZT¹HCBOLÎWFULF
[FUFTFOB[FHZJLMFHBMBDTPOZBCCB
IBM¹MPTLJNFOFUFMÓTÁSÔMÁTFLBS¹OZB 
BMBDTPOZBCCB[VOJËT¹UMBHIP[LÁQFTU

"NVOLBWÃMMBMÓL
T[Ã[BMÊLPTBSÃOZB

7.7%

"CFUFHT[BCBET¹HHBMK¹SËNVOLBIFMZJ
CFUFHTÁHFLBS¹OZBBMBDTPOZBCCWPMU 
NJOUBMFHUÎCCN¹T&6PST[¹HCBO
&[FLB[BEBUPLBSSBWPOBULP[OBL 
BNJLPSB[&HZFTÔMU,JS¹MZT¹HNÁHB[
&6UBHKBWPMU
"LVMDTGJHVS¹LI¹UUFSÁOFL
NFHJTNFSÁTÁIF[M¹UPHBTTPOFM
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTFVSPQFBO

7
6

5.4%

5
3.7%

4
3
2

3.8%

2.8%
1.9%

1.9%

1
0

&HZFTÛMU 0MBT[PSpaOZPMPEU-28  .ÊNFUPFrancJBP-FOHZFMP
,JS
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7ÏHSFIBKUÈT

325

")4&BT
CÔOUFUÍFMK¹S¹TBM¹WPOU WBHZ
B$01'4SFVUBMUÔHZFJ
4LËDJ¹CBO

#ÔOUFUÍFMK¹S¹TCBOIP[PUUÅUÁMFUFLB)4&ÁTBTLËDJBJ$01'4¹MUBM
700
600
500
400
300
200
100
0

7,075

")4&BT
LÕ[MFNÊOZFJ

£35.8 million

"CÔOUFUÍFMK¹S¹TPLCËMFSFEÍ
CÅST¹HPL JMM4LËDJBCÔOUFUÍ
FMK¹S¹T¹OBL$01'KÁSFVUBMË
BEBUPLB)4&CFO BIPM
CFOOBHZFSFENÁOZU
ÁSUFLFM

2014/15
"[PLB[FTFUFL BNFMZCFO
ÅUÁMFUFUIP[UBL

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2014/15

5JMUËLÎ[MFNÁOZFL

")4&¹MUBMLJBEPUULÎ[MFNÁOZ
CFOBCFKFMFOUÁTFLT[¹NB
DTÎLLFOÁTUNVUBUPUUB[FMÍ[Í
ÁWCFO GPMZUBUWBBIPTT[ÒU¹WÒ
DTÎLLFOÍUFOEFODJ¹UBLJBEPUU
LÎ[MFNÁOZFLT[FSJOU
"BTÁWCFOLJSËUUCÅST¹H
T[JOUKFDTÎLLFOUB[FMÍ[ÍÁWIF[
LÁQFTU"[FHZÅUÁMFUSFKVUË¹UMBHPT
CÅST¹HJTKFMFOUÍTFOBMBDTPOZBCC
&[GPOUWPMU T[FNCFOB
FTGPOUUBM

")4&¹MUBMLJBEPUUWÁHSFIBKU¹TJLÎ[MFNÁOZFL

2019/20p
'FKMFT[UÁTJLÎ[MFNÁOZFL

")4&ÁTB$SPXO0GGJDFBOE1SPDVSBUPS'JTDBM4FSWJDF $01'4,PSPOBJSPEBÁT
ÔHZÁT[JBEËÔHZJT[PMH¹MBU ¹MUBMLJT[BCPUUÎTT[FTCÅST¹HB[FMLÎWFUFUUFHÁT[TÁHÁT
CJ[UPOT¹HÔHZJCÓODTFMFLNÁOZFLÁSU NJMMJËGPOUCBO 4LËDJ¹CBO
100
80
60
40
20
0

"LVMDTGJHVS¹LI¹UUFSÁOFL
NFHJTNFSÁTÁIF[M¹UPHBTTPOFM
IUUQXXXITFHPWVLTUBUJTUJDT
FOGPSDFNFOUIUN

®TT[FTCÅST¹H
(£ milliÓ)

2014/15
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2019/20p
¥UÁMFUIP[BUBMUFSFENÁOZF[ÍÔHZFL
MFHBM¹CCFHZCÓODTFMFLNÁOZSF

"[JEFJÁWCFODTÎLLFOUB
CÔOUFUÍFMK¹S¹TBM¹WPOUÔHZFL
T[¹NB GPMZUBUWBB[FMÍ[Í
ÁWIF[LÁQFTUUFOEFODJ¹U

2019/20p
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'PSSÈTPL
"NVOLBFSÍGFMNÁSÁT -'4

)BMPUUJCJ[POZÅUW¹OZPL

&VSPTUBU &VSËQBJ6OJËTUBUJT[UJLBJIJWBUBMB

"[-'4B/FN[FUJ4UBUJT[UJLBJ)JWBUBM¹MUBM
NÓLÎEUFUFUUPST[¹HPTGFMNÁSÁT+FMFOMFH
OFHZFEÁWFOLÁOUNJOUFHZ
I¹[UBSU¹TUNÁSOFLGFM")4&ÁWFOUF
LÁSEÁTFLFUUFT[GFMB[-'4CFO IPHZB[
FHZÁOFLGFMGPH¹TBBMBQK¹OLÁQFULBQKPO
B[ÎOCFWBMM¹TPTNVOLBIFMZJCFUFHTÁHFL
SÍMÁTNVOLBIFMZJTÁSÔMÁTFLSÍM&[FO
BEBUPLFMFN[ÁTFÁTÁSUFMNF[ÁTFB)4&
LJ[¹SËMBHPTGFMFMÍTTÁHF

/ÁI¹OZGPHMBMLP[¹TJUÔEÍCFUFHTÁH LÎ[UÔL
BNFTPUIFMJPNB BNFMZSJULB EFOBHZPO
WFT[ÁMZFTNFMMI¹SUZBEBHBOBU BNFMZ
¹MUBM¹CBO EFOFNNJOEJH B[B[CFT[UUFM
LBQDTPMBUPT

"[&VSPTUBU B[&VSËQBJ#J[PUUT¹HTUBUJT[UJLBJ
SÁT[MFHF BEBUPLBUUFT[LÎ[[ÁBIBM¹MPT
NVOLBIFMZJCBMFTFUFLSÍM"IBM¹MP[¹TJ
BS¹OZPLBUÒHZT[BCW¹OZPTÅUPUU¹L IPHZ
GJHZFMFNCFWFHZÁLB[&VSËQBJ6OJË
UBH¹MMBNBJCBOBGPHMBMLP[UBU¹TLÔMÎOCÎ[ÍJQBSJ
T[FSLF[FUÁU ÁTLJ[¹SK¹LBLÎ[ÒUJLÎ[MFLFEÁTJ
CBMFTFUFLFUÁTBNVOLBTPS¹OT[FS[FUU
C¹SNJMZFOLÎ[MFLFEÁTJCBMFTFUFU

"TÁSÔMÁTFLSF CFUFHTÁHFLSFÁT
WFT[ÁMZFTIFMZ[FUFLKFMFOUÁTÁSF

WPOBULP[ËT[BC¹MZPL 3*%%03
"[PLBLÎWFUFMNÁOZFL BNFMZFLBMBQK¹O
BNVOL¹MUBUËLKFMFOUJLBNVOLBW¹MMBMËL
IBM¹MPT IÁUOBQPOUÒMJÁTNFHIBU¹SP[PUU 
OFNIBM¹MPTTÁSÔMÁTFJU

7ÁHSFIBKU¹T
"$07*%NJBUUBIFMZJIBUËT¹HPL¹MUBM
LJBEPUULÎ[MFNÁOZFLÎTT[FHZÓKUÁTÁSFÁT
LÎ[[ÁUÁUFMÁSFJEÁOOFNWPMUMFIFUÍTÁH"
WÁHSFIBKUËIBUËT¹HPLB)4& BIFMZJ
IBUËT¹HPLÁT4LËDJ¹CBOB,PSPOB*SPEBÁT
7¹EIBUËT¹H ´HZÁT[TÁH4LËDJB $01'4 
4LËDJ¹CBOB)4&ÁTBIFMZJIBUËT¹HPL
WJ[TH¹MK¹LB[FTFUMFHFTCÓODTFMFLNÁOZFLFU 
EFOFNJOEÅUIBUOBLCÅSËT¹HJFMK¹S¹TU IBOFN
B$01'4OBLLFMMWÁHMFHFTEÎOUÁTUIP[OJB
BSSËM IPHZNFMZCÓODTFMFLNÁOZFLFMMFOJOEÅU
IBUËT¹HJFMK¹S¹TU

4[BLPSWPTJÁTI¹[JPSWPTJKFMFOUÁTFL
5)03

)4&LÎMUTÁHFJOFLOBHZCSJUBOOJBJNPEFMMKF

"NVOL¹WBMÎTT[FGÔHHÍMÁH[ÍT[FSWJÁT
CÍSCFUFHTÁHFLFTFUFJSÍMBT[BLPSWPTPL
T[¹NPMUBLCFB[&HÁT[TÁHÔHZJÁT
'PHMBMLP[¹TLVUBU¹TJ)¹MË[BUPOCFMÔM
5)03 

"L¹SGFMNÁSÁTHB[EBT¹HJLÎMUTÁHFJOFLÁTB
OBHZSÁT[UBKFMFOMFHJNVOLBLÎSÔMNÁOZFLCÍM
BEËEËÒKCFUFHTÁHJFTFUFLCFDTMÁTÁSF
GFKMFT[UFUUÁLLJ"HB[EBT¹HJLÎMUTÁHFLSF
WPOBULP[ËCFDTMÁTQÁO[ÔHZJÁTFNCFSJ
LÎMUTÁHFLFUFHZBS¹OUUBSUBMNB[
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&VSËQBJ.VOLBFSÍ'FMNÁSÁT &6-'4
&HZOBHZI¹[UBSU¹TJGFMNÁSÁTUWÁHF[UFL
B[&VSËQBJ6OJËUBH¹MMBNBJCBOCBOB[
&6-'4UBSUBMNB[PUUFHZBEIPDNPEVMUJT 
BNFMZB[FMNÒMUIËOBQCBOBNVOLBIFMZJ
CBMFTFUFLSÍMÁTBNVOL¹WBMLBQDTPMBUPT
FHÁT[TÁHÔHZJQSPCMÁN¹LSËMLÁSEF[FUU
"$07*%BTLJFNFMUBEBUPLSB
HZBLPSPMUMFIFUTÁHFTIBU¹TBJOBLSÁT[MFUFJB
LÎWFULF[ÍFMÁSIFUÍTÁHFLFOUBM¹MIBUËL
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTBEIPDBOBMZTJT
DPWJEJNQBDUQEG
5PW¹CCJJOGPSN¹DJËBEBUGPSS¹TBJOLSËMB
LÎWFULF[ÍFNBJMDÅNFOUBM¹MIBUË
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTTPVSDFTIUN
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.FHIBUÈSP[ÈTPL
FTBS¹OZ"[ÁWFTTÁSÔMÁTFLWBHZ
CFUFHTÁHFTFUFLT[¹NBBMLBMNB
[PUUSBWBHZNVOLBW¹MMBMËSBWFUÅUWF BL¹S
ÎTT[FTTÁHÁCFO BL¹SFHZBEPUUJQBS¹H
FTFUÁCFO
PTNFHCÅ[IBUËT¹HJJOUFSWBMMVN"
CBONBHBCJ[UPTÁSUÁLFLUBSUPN¹OZB
FMGPHVMUT¹HOÁMLÔMUBSUBMNB[[BBWBMËT
ÁSUÁLFU&[B[UBMFIFUTÁHFTIJC¹UUÔLSÎ[J 
BNFMZBNJOUBGFMNÁSÁTÁCÍMT[¹SNB[JL 
OFNQFEJHBUFMKFTQPQVM¹DJËCËM
Statis[UJLBJT[JHOJGJLÈOT "LÁUNJOUB
CFDTMÁTLÎ[ÎUUJLÔMÎOCTÁHFUTUBUJT[
UJLBJMBHT[JHOJGJL¹OTOBLLFMMMFÅSOJ IB
LFWFTFCC NJOUB[FTÁMZFBOOBL 
IPHZDTBLBNJOUBWÁUFMJIJCBNJBUU
4[BCW¹OZPTJQBSJPT[U¹MZP[¹T 4*$ 
"[&HZFTÔMU,JS¹MZT¹HIJWBUBMPTTUBUJT[UJ
L¹JCBOIBT[O¹MUSFOET[FSB[Ô[MFUJ
UFWÁLFOZTÁHFLUÅQVTBT[FSJOUWBMË
PT[U¹MZP[¹T¹SB"KFMFOMFHJ4*$WFS[JË
FT"[JUUCFNVUBUPUUJQBS¹HJ
CFDTMÁTFL4*$T[FLDJËT[JOUKÁOWBOOBL

/FN[FUJTUBUJT[UJLB
/BHZ#SJUBOOJ¹CBOB/FN[FUJ4UBUJT[UJLB
ÎTT[FUFWÍJ-'4 3*%%03KFMFOUÁT BNFMZ
CFOBGPHMBMLP[¹TJIBM¹MFTFUFL NJOUQMB
UÔEÍCFUFHTÁH B5)03KFMFOUÁT BNFMZCFO
BWÁHSFIBKU¹TJLÎMUTÁHFLT[¹NBEBUBJ
WBOOBL
"OFN[FUJTUBUJT[UJLBJTU¹UVT[B[UKFMFOUJ 
IPHZBTUBUJT[UJL¹LNFHGFMFMOFLB
MFHNBHBTBCCT[JOUÓNFHCÅ[IBUËT¹HOBL 
NJOÍTÁHOFLÁTLÎ[ÁSUÁLOFL&[FLFUB
TUBUJT[UJLBJHZBLPSMBUJLËEFYOFL
NFHGFMFMÍFO¹MMÅUK¹LFMÍ ÁTB4UBUJT[UJLBJ
)JWBUBM 043 ¹MUBMWÁH[FUUÁSUÁLFMÁTUÁT
NFHGFMFMÁTJFMMFOÍS[ÁTFLFULÎWFUÍFO
OFN[FUJTUBUJT[UJLBJTU¹UVT[ULBQOBL
&TUBUJT[UJL¹LVUPMTËNFHGFMFMÍTÁHJ
FMMFOÍS[ÁTFCBOUÎSUÁOU

")4&TUBUJT[UJLBJGFMÔMWJ[TH¹MBUJQPMJUJL¹KB
BXXXITFHPWVLTUBUJTUJDTBCPVU
SFWJTJPOTJOEFYIUN
"[BEBUU¹CM¹LNFHUBM¹MIBUËB
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTUBCMFT
")4&CFOBTUBUJT[UJL¹LIP[IBT[O¹MU
NJOÍTÁHJJS¹OZFMWFLSFWPOBULP[Ë
JOGPSN¹DJËLÁSUM¹UPHBTTPOFMB
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTBCPVURVBMJUZ
HVJEFMJOFTIUN

)4&7F[FUÍTUBUJT[UJLVT4
4JNPO$MBSLF
,BQDTPMBU simon.clarke@hse.gov.uk
6UPMTËGSJTTÅUÁT/
/PWFNCFS
,ÎWFULF[ÍGSJTTÅUÁT/
/PWFNCFS
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5PW¹CCJJOGPSN¹DJËBEBUGPSS¹TBJOLSËMB
XXXITFHPWVLTUBUJTUJDTTPVSDFTIUN
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