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Összefoglalás

Ez a dokumentum az egészségügy területére értelmezett helyes gyakorlat (good practice)
általános koncepcióját, alapelveit, technikai tartalmát és gazdasági aspektusait tartalmazza az
ipari és egyéb vállalatok egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági menedzsmentjének
területén (HGYEKBM, angol rövidítése: GPHESM), valamint ajánlásokat fogalmaz meg a
helyes gyakorlat támogatását célzó országos rendszerek számára, a vállalatoknál történő
végrehajtásra, valamint a nemzetközi együttműködésre vonatkozóan. A „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) a meglévő infrastruktúrára, jogszabályokra és minőségbiztosítási eljárásokra,
valamint az ipar azon törekvésére támaszkodik, hogy részt vegyen ennek kidolgozásában és
végrehajtásában.
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Bevezetés

1. A globális gazdaságban végbement jelentős változások, a termelő és szolgáltató
szervezetek forradalmi átalakulása, valamint az ennek következtében a munka világában és az
alkalmazottak felelősségét érintő területeken bekövetkezett változások sürgető igényt
támasztottak azoknak az eszközöknek és módszereknek az erősítése és adaptálása iránt,
amelyek biztosítják az egészség, a környezet és a biztonság (EKB, angol rövidítése: HES)
védelmét és elősegítését vállalati szinten. Ez az alábbi nemzetközi állásfoglalásokban
megfogalmazott alapelvek és mechanizmusok végrehajtásával érhető el:

• Az Agenda 21. és a Környezetvédelemről és Fejlesztésről szóló Riói Deklaráció (1992);

• A Helsinki Nyilatkozat a Környezetért és Egészségért Teendő Európai Intézkedésekről
(1994), valamint a megfelelő nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogramok
(NEHAP-ok);

• Az Egészségügyi Világdeklaráció (1998) és az EGÉSZSÉG21 – az Egészséget
Mindenkinek politikai kerete a WHO Európai Régiója számára – 21 célkitűzés a 21.
századra (1998);

• Az Európai Unió környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkavédelmi programjai
(1996-2000);

• A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) konvenciói, ajánlásai és határozatai a
munkabiztonságról és munkaegészségügyről, a környezetvédelmi menedzsment
vonatkozásában;

• Az 1998-ban Århusban (Dánia) tartott 4. "Környezetet Európának" Konferencia által
elfogadott "Konvenció az információ hozzáférhetőségéről, a döntéshozatalban való
részvételről, valamint a jog hozzáférhetőségéről környezetvédelmi kérdésekben" és
más, a vállalatoknál folyó környezetvédelmi menedzsmenttel kapcsolatos
dokumentumok;

• Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP) Nemzetközi Deklarációja
a Tisztább Termelésről (1998).

2. Ezen túlmenően, az olyan vezető cégeknél folyó "helyes gyakorlat", amelyek egyre
nagyobb mértékben integrálják egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági
menedzsmentjüket (EKBM, angol rövidítése: HESM) átfogó vállalatirányítási rendszerükbe,
reményt nyújt arra vonatkozóan, hogy e megközelítés szélesebb körű alkalmazása
ellensúlyozni fogja az alábbiakban felsorolt néhány negatív trendet.

3. Valamennyi WHO tagország vállalatai és nemzetgazdasága is súlyos gazdasági és
társadalmi terheket visel a balesetek és sérülések, valamint a foglalkozási megbetegedések, a
foglalkozással összefüggő és a munkahelyen megelőzhető de nem azzal kapcsolatos
megbetegedések következtében. A munkahelyi balesetekből származó gazdasági veszteséget
néhány európai országban a nemzeti jövedelem 3-5%-ára becsülik. Zömében a foglalkozási és
nem-foglalkozási megbetegedések felelősek a jelenlegi csökkent munkavégzési kapacitásért,
megnövekedett ideiglenes és tartós munkaképtelenségért, a rövidebb várható élettartamért,
valamint az idő előtti nyugdíjazásért vagy halálozásért. A krónikus betegségek magas aránya
és korai kialakulása is felelős az országos egészségügyi ellátási rendszerek magas költségeiért
csakúgy, mint a rokkantsági nyugdíjak és a társadalombiztosítási alapoktól igényelt
kompenzációk iránti megnövekedett igényekért. Ráadásul, az ipari és egyéb vállalatok,
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amelyek nem hozzák meg a megfelelő megelőző és ellenőrző intézkedéseket, fokozzák a
környezetszennyezést, és egészségügyi kockázatoknak teszik ki a lakosságot.

4. Elfogadhatatlan egyenlőtlenségek mutatkoznak az EKB feltételei és kezelése területén
a WHO Európai Régiójának országai között, de az egyes országokon belül is.

5. Az EKB jogszabályok betartása egyre bonyolultabbá válik, részben a kis- és közepes
méretű vállalkozások egyre növekvő száma miatt. A cégek közvetlen és aktív bevonása a
helyes gyakorlat bemutatásába és bizonyításába az EKBM területén igen értékes lépés lenne
az EKB-re vonatkozó jogszabályokkal való összhang növelésében. Ezenkívül, a kötelezően
betartandó követelményeken túllépő „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) lehetővé tenné a cégek
számára olyan önkéntes EKB célkitűzések elérését is, amelyeket a munkásközösségek saját
szabályozásuk részeként tűznek maguk elé célul.
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Célkitűzés

6. E dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak egy olyan országos
rendszer kialakításában, amely ösztönzi az EKBM folyamatos fejlesztését a vállalatoknál, a
különböző kormányzati szektorok együttműködésével és koordinálásával valamint hogy
elősegítse a cégek számára a meglévő források hatékonyabb felhasználását az EKB
célkitűzések elérése érdekében.

Koncepció és fókuszpontok

7. A „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) az ipari és egyéb vállalatoknál a munkahelyi
egészségügy és biztonság elősegítését és ezek környezetre gyakorolt káros hatásainak
minimalizálását szolgáló multidiszciplináris, multiszektoriális rendszer. Ezen kívül a „helyes
gyakorlat” (HGYEKBM) foglalkozik a munkahelynek a környezet egészségügyére gyakorolt
hatásával, a munkahely által gyártott termékeknek az egészségügyre és a környezetre
gyakorolt hatásával, valamint az általános környezet védelmével. Az EKBM funkciók
integrálása egy vállalat általános menedzsment rendszerébe növeli a „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) hatékonyságát és hatásosságát. Ezt eredményezik az országos és individuális
vállalati irányelvek a munkahelyi egészségvédelem, egészségfejlesztés és
egészségmonitorozás, a jó munkakultúra kialakításának, valamint a biztonságot és
egészségvédelmet szem előtt tartó munkaszervezésnek az elősegítése, az egészséges és
biztonságos munkahely és környezet biztosítása.

8. A helyes gyakorlat egy olyan folyamat, amelynek célja az EKBM végrehajtásának
folyamatos fejlesztése, a vállalaton belüli és kívüli érdekeltek bevonásával: munkahelyi
érdekközösségek (munkaadók, menedzsment, munkavállalók és szakszervezeteik), különböző
diszciplínák szakértői, (egészségfejlesztés, munkaegészségügy, környezetvédelem,
munkabiztonság, közgazdaságtan és egyéb), valamint a környező közösségek.

9. A „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) legfőbb célkitűzései a biztonságos és egészséges
munkakörülmények biztosítása, a vállalat közelében élő emberek környezetének és
egészségének egyidejű megóvásával; optimális egyensúly biztosítása egyrészt a gazdasági és
üzleti érdekek, másrészt a munkaképesség és egészség biztosítása valamennyi dolgozó és
azok családtagjai számára; valamint egészséges és környezetbarát termékek és szolgáltatások
biztosítása. E célok elérése érdekében a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) a meglévő országos
struktúrákra, valamint a munkahelyi egészségfejlesztési, munkaegészségügyi,
munkabiztonsági és környezetegészségügyi gyakorlatra kell hogy támaszkodjék.

Várható eredmények

10. Mint a fenntartható fejlődés egyik eleme, a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM)
számottevő eredményekkel kecsegtet. Ezek az eredmények azonban a hatékony EKBM
megfelelő számú vállalatnál történő sikeres megvalósításától függenek.

11. Az egészségügyi vonatkozású eredmények közé tartozik a várható és a munkaképes
életkor meghosszabbodása, a munkaképesség növekedése, az olyan dolgozók arányának
emelkedése, akiknek nincs foglalkozási vagy foglalkozással összefüggő megbetegedése vagy
sérülése, azon dolgozók és nyugdíjasok százalékának emelkedése, akiknek nincs krónikus,
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nem-fertőző betegség következtében kialakult súlyos rokkantsága, akik egészségesen élnek,
valamint az egyenlőségen alapuló egészségügyi ellátásban részesülnek. A „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) eredményeképpen csökkenne a betegségek és sérülések miatti hiányzások
száma, valamint csökkennének az egészségügyi és munkavédelmi kiadások.

12. A környezeti vonatkozású eredmények közé tartozik a természetes nyersanyagforrások
hatékonyabb felhasználása és az olyan vállalatok arányának növekedése, amelyek a jogi
követelményeknek megfelelően kezelik a környezetvédelmi menedzsment kérdését,
felhasználva az olyan stratégiák módszereit, mint a tisztább termelés, gazdaságosság-
hatékonyság, a zöld termelés és a környezetszennyezés megelőzése.

13. A szociális és jóléti eredmények a dolgozók számára a jobb munka- és
életkörülmények, a nagyobb önbecsülés és motiváció, a magasabb szakmai képzettségi szint,
a munkahely követelményeinek történő jobb megfelelés, valamint a nagyobb társadalmi tőke.

14. Gazdasági eredmények a megnövekedett termelékenység és gazdasági hatékonyság, a
jobb versenyképesség és a befektetések gazdasági megtérülésének nagyobb valószínűsége, a
vállalatok jobb "imidzse", a társadalombiztosítási járulékok csökkenése, valamint az
alacsonyabb egészségügyi ellátási költségek.

Technikai tartalom

15. A „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) kialakítása egy vállalatnál minden esetben a
technikai eszközökön, a szakértelmen és az alábbi diszciplínák vagy menedzsment módszerek
ismeretén fog alapulni.

Egészségfejlesztés

16. Az egészségfejlesztés egyik alapvető tétele az emberek közvetlen bevonása saját
egészségük megtartásába és fejlesztésébe. Az egészségfejlesztési igények meghatározása egy
vállalatnál, valamint az ezek kielégítéséhez szükséges munka felmérése az egészségfejlesztési
menedzsment alapvető részei. A megfelelő munkahelyi egészségfejlesztési menedzsment
érdekében igen fontos felismerni a munkavállalók „hatalomhoz juttatásának” központi
szerepét, kompetenciájuk és önállósági szintjük növelésével; biztosítani a megfelelő
egyensúlyt a racionalizálási folyamatok és a munkaerő kapacitása között; az egészségügy
átfogó értelmezését belefoglalni a cég irányelveibe és valamennyi olyan intézkedésbe, amely
a folyamatos fejlesztések részét képezi; elősegíteni a vállalati szintű részesedési infrastruktúra
kialakítását; valamint lehetővé tenni a munkavállalók valamennyi szintje számára, hogy
érdekeiket és szakértelmüket a kulcsszereplőkkel együtt érvényesíthessék. Az
egészségfejlesztés egy olyan stratégia, amely kiegészíti a munkaegészségügyet. Különböző
egészségügyi problémákat és azok okait célozza ez a tevékenység. Az egészségfejlesztés nem
szolgálhat ürügyként ahhoz, hogy a dolgozók munkahelyi egészségvédelmének felelőssége a
munkavállalóról a dolgozóra hárítódjék.
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Munkaegészségügy és munkabiztonság

17. A munkaegészségügy célja minimalizálni a munkavállalók munkavégzésből adódó
egészségkárosodásának kockázatát, valamint megelőzni a foglalkozási betegségeket és
baleseteket. A munkabiztonság magában foglalja azokat az alapelveket és eljárásokat,
amelyeket valamennyi termelő és szolgáltató létesítménynél a munkahelyi balesetek és
sérülések megelőzésére alkalmaznak. Az egészségfejlesztést a munkaegészségügyi és
munkabiztonsági tevékenységgel kombinálva hatékonyabban lehet fenntartani és fejleszteni
az alkalmazottak munkakapacitását és csökkenteni a betegállományok arányát vagy az idő
előtti, állandó munkaképtelenség kialakulását, mint ha csak a munkahelyi kockázatoktól
óvjuk az alkalmazottak egészségét és védjük biztonságukat.

18. Az ILO és a WHO szerint napjainkban a munkaegészségügy fő területei három
különböző téma köré csoportosíthatók:

(a) a dolgozók egészségének és munkaképességének megőrzése és fejlesztése;

(b) a munkakörnyezet és munkavégzési gyakorlat fejlesztése annak érdekében, hogy azok
megfeleljenek a biztonsági és egészségügyi előírásoknak;

(c) a munkaegészségügyet és munkabiztonságot szem előtt tartó munkaszervezés és
munkakultúra fejlesztése, elősegítve egyúttal a pozitív társadalmi légkört és
gördülékeny működést, valamint javítva a vállalat termelékenységét.

Környezetegészségügy

19. A környezetegészségügy ebben a vonatkozásban azokra az egészségügyi
következményekre utal, amelyeket a vállalat helyiségein kívüli környezetben található
tényezők okozta expozíció előidézhet. Valamennyi vállalat, de elsősorban azok, amelyek
szennyező anyagokat bocsátanak ki a környezetükbe, befolyásolhatják a szomszédságukban
élő emberek egészségét. Integrált környezetegészségügyi és munkaegészségügyi
hatástanulmányok szükségesek annak felmérésére, hogy a vállalat miként befolyásolja a
társadalom egészségét, beleértve saját dolgozóit is. Minden vállalatnak kötelessége, hogy saját
eljárást dolgozzon ki és alkalmazzon a környezetszennyezés egészségügyi hatásainak
elemzésére és minimalizálására, valamint a természetes alapanyagok egyre szélesebb körű
felhasználására.

20. Az alkalmazottak és általában a lakosság optimális egészségi állapotának biztosítása
érdekében a vállalatok környezetvédelmi menedzsmentjének ki kell terjednie a természetes
anyagok minél nagyobb mértékű alkalmazására, az energia-hatékonyságra, a hulladék
minimalizálására, a tisztább termelésre, valamint az emberi egészség fenyegetettségének
minimalizálására, a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztésével. Ennek
keretében integrált, megelőző jellegű környezetvédelmi stratégiát kell alkalmazni a termelési
folyamatokban, valamint a termékek teljes életciklusa során. A szennyezés ellenőrzését
fokozatosan a szennyezés megelőzésének kell felváltania.
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Végrehajtás

21. Vállalat alatt értendő itt valamennyi munkahely, függetlenül attól, hogy a magán- vagy
az állami szférába tartozik-e, valamint attól, hogy mi a működési területe.

22. Egy vállalat EKB tevékenysége arra szolgál, hogy meghatározza a specifikus célokat,
a megfelelő eljárásokat, biztosítsa azokat a humán erőforrásokat, amelyek szükségesek az
egészségügyi célok eléréséhez, valamint a társadalmi és fizikai környezet fejlesztéséhez.

23. A helyes gyakorlat elérése érdekében a vállalatnak integrálnia kell a
munkaegészségügyet és munkabiztonságot a környezetvédelem fejlesztésével, egy olyan
rendszeren keresztül, amely kitűzi a fejlesztési célokat, auditálások útján igazolja a végbement
változásokat, valamint tájékoztatja a munkavállalókat és a közvéleményt az elért
eredményekről.

Hatékony menedzsment

24. A menedzsmentnek, együttműködve az alkalmazottakkal és ezek szakszervezeteivel,
olyan megállapodás szerinti alapelveket, eljárásokat és szabványokat kell kidolgoznia,
amelyek alapjául szolgálnak egy hatékony EKBM rendszernek. A menedzsment eljárásai és
intézkedései lesznek az eszköz a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) célkitűzéseinek a
vállalaton belüli megvalósításához. Amennyiben az ipar magáévá teszi és alkalmazza az
egészségügyi és biztonsági, valamint környezetvédelmi menedzsment azon eljárásait,
amelyek kompatibilisek a „good management” szabvánnyal, ez megkönnyítheti a „helyes
gyakorlat” (HGYEKBM) alkalmazását. Néhány vállalat már folyamodott vagy már bír is
olyan igazolással, amely bizonyítja, hogy az általuk alkalmazott környezetvédelmi és/vagy
munkaegészségügyi és munkabiztonsági menedzsment rendszerek megfelelnek az elfogadott
szabványoknak. Léteznek azonban olyan alternatív menedzsment módszerek is a magas szintű
„helyes gyakorlat” (HGYEKBM) megvalósítására, amelyek nem írják elő a minőségi
menedzsment formalizált szabványainak átvételét.

25. Két ide vonatkozó és általában elfogadott eszköz létezik Európában a vállalati
környezetvédelmi kérdések menedzsmentjére. A Környezetvédelmi Menedzsment és
Ellenőrzési Terv (EMAS) az Európai Unió egyik politikai eszköze arra, hogy ösztönözze és
ellenőrizze a környezetvédelmi menedzsmentet az iparban. A másik eszköz a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet (ISO és CEN) 14001 szabványán alapul. Mind az EMAS, mind
pedig, az ISO szabvány szabadon választható rendszerek.

26. Az ipari egészségügyi menedzsment vonatkozásában még nem létezik hasonló európai
vagy nemzetközi menedzsment eszköz/szabvány. Mindazonáltal néhány európai ország
kidolgozott szabványokat a munkaegészségügy és munkabiztonság számára, amelyeket akár
maguk a vállalatok, akár a munkaegészségügyi szolgálatok alkalmazhatnak (az Egyesült
Királyság a BS 8800, Hollandia az NPR 5001, Spanyolország az UNE 81900-81902 és
Németország Hessen tartománya az ASCA rendszert alkalmazza). A WHO Európai Területi
Irodája ugyancsak kidolgozott irányelveket a munkaegészségügyi szolgálatok minőségi
menedzsmentje számára.
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Teljesítési folyamat

27. A „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) teljesítési folyamata során valamennyi vállalatnál

(a) fel kell mérni a vállalkozás egészségre, biztonságra és környezetre gyakorolt hatását;

(b) a környezet minőségét és a dolgozók egészségi állapotát mint a teljesítés indikátorát kell
értékelni;

(c) számításba kell venni az egészséget befolyásoló munkaügyi, környezeti, társadalmi és
életmódbeli tényezőket;

(d) értékelni kell az egészséget, és környezetet fenyegető kockázatokat;

(e) intézkedéseket kell hozni a veszélyek kiküszöbölésére és ellenőrzésére, valamint a
munkahelyi kockázatok minimalizálására; és

(f) biztosítani kell az EKBM folyamatos fejlesztését.

28. Az iparnak a környezetre és a dolgozók egészségére gyakorolt hatását nem lehet
valamennyi érintett fél megelégedésére pusztán az állami hatóságok által kontrollálni. Ezért a
vállalatoknak önellenőrzést és önirányítást kell gyakorolniuk maguk fölött, bizonyítva ezzel,
hogy a „helyes gyakorlatot” (HGYEKBM) alkalmazzák. A „helyes gyakorlat” az alábbi főbb
elemekből vagy tevékenységekből épül fel:

• egy „helyes gyakorlatra” (HGYEKBM) vonatkozó vállalati politika bevezetése a
munkaadó vagy az ügyvezető által, amely egyértelműen tartalmazza a csúcsvezetőség
elkötelezettségét és felelősségvállalását az eljárásért és annak célkitűzéseiért;

• a menedzsment, az alkalmazottak és szakszervezeteik számára biztosítani a részvételt a
hatékony vállalati EKBM rendszerek kifejlesztésében és alkalmazásában;

• az országos EKB rendeletekkel és szabványokkal való teljes összhang biztosítása;

• a vonatkozó ILO konvencióknak és WHO, valamint UNEP ajánlásoknak való megfelelés
biztosítása;

• egy megállapodás szerinti EKBM rendszer bevezetése;

• egy oktatási és képzési program bevezetése;

• az EKB eredményeinek megfelelő monitorozása és értékelése, megfelelő eszközök és
indikátorok felhasználásával.

Kis- és közepes méretű vállalatok

29. A kis- és közepes méretű vállalatok (KKV-k) a többi vállalattal azonos
kötelezettségekkel rendelkeznek az EKBM vonatkozásában. Néhány ezek közül nem
rendelkezik a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) önálló megvalósításához szükséges
kompetenciával és forrásokkal. Ezeknek a vállalatoknak ezért segítséget kell nyújtani.
Ösztönözni kell őket a társadalomban rendelkezésre álló külső szolgáltatások igénybevételére,
valamint a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) beépítésére üzleti menedzsmentjükbe.
Szükségük van speciális állami politikára és támogatásra – különösen a kezdeti fázisban –
ahhoz, hogy a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) hasznukra válhasson. Kormányzati
rendeletekkel ösztönözni kell a KKV-k fejlődését, és nem gátolni őket vagy csökkenteni
versenyképességüket.
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30. Az európai országok többségében a dolgozók zöme már KKV-kben dolgozik. A helyi
hatóságoknak meg kell fontolniuk vállalatközi, multidiszciplináris megelőző szolgálatok
létrehozását, a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) alkalmazásának az KKV-kben történő
támogatása céljából. Ezeket közösen finanszírozná a központi vagy helyi kormányzat, illetve
a biztosító társaságok. Sok kisvállalat esetében a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM)
alkalmazása társadalmi és gazdasági előnyöket eredményezhet a szponzoráló testületek
számára.

31. Az KKV-k ugyancsak elérhetők és befolyásolhatók a nagy országos vagy
multinacionális vállalatok ellátási láncolatán keresztül. Egyéb csatornák lehetnek a
szakszervezetek, ágazati szervezetek, valamint vállalati hálózatok.

Vállalathálózatok

32. A hálózati kapcsolattartás hatékony eszköz egymás erősségeinek megismerésében és
saját gyengeségeink kijavításában. Lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy egymás eredményeire
támaszkodjanak a közös fejlődés és előrejutás érdekében. A hálózati kapcsolattartás előnyös
lehet az ipari és egyéb vállalatok EKBM alkalmazása terén meglévő ön-szabályozó
kapacitásának, valamint az ipar állami és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködési
készségének bemutatására.

33. A EKBM teljesítése terén a hálózati kapcsolattartás a legfőbb mechanizmusa lehet az
azonos ágazat vagy szektor vállalatai közötti szintmegállapító összehasonlítás – bár el kell
ismerni, hogy igen sokat kell tenni az iparközi és szektorközi indikátorok kifejlesztése és
alkalmazása érdekében, amennyiben a szintmegállapítást egy vállalati szintű tevékenységnél
magasabb szintre szeretnénk helyezni. Az egyik vállalat minőségi és mennyiségi
indikátorokban kifejezett teljesítése referenciaszintként szolgálhat más, azonos indikátorokkal
rendelkező vállalatok teljesítményének értékelésekor. Az eredmények lehetővé teszik a
vállalatok számára saját helyzetük felmérését.

34. A hálózatok irányelveket dolgozhatnak ki a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM)
teljesítéséhez speciális gazdasági szektorokban működő vállalatok számára.

Nemzeti támogatási rendszerek

Nemzeti irányelvek

35. Az integrált EKB rendszer sikeres, vállalati szintű megvalósítása függ a társadalmi
partnerek részvételétől; ugyanakkor függvénye az egészségügyi, környezetvédelmi,
munkaügyi és szociálpolitikai vonatkozású minisztériumok és kormányhivatalok
megállapodás szerinti támogatásának.

36. Az országos kötelezettségvállalásnak meg kell határoznia a kormányzati szinten
követendő vagy kezdeményezendő alapelveket és tevékenységeket. Ennek keretében szükség
van a „helyes gyakorlattal” (HGYEKBM) kapcsolatos politikai állásfoglalásra, amely
határozottan tisztázza a kormány és az érdekelt miniszterek kötelezettségvállalását, valamint a
kormány által kiadott, irányelveket tartalmazó dokumentumra, amely magában foglalja a
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nemzeti célkitűzéseket, az alapelveket, a szükséges jogszabályi és egyéb eszközöket, valamint
a monitorozás és értékelés szempontjait. Tartalmaznia kell ezen túlmenően az országos
stratégiai akciótervet, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyek
szükségesek a „helyes gyakorlatra” (HGYEKBM) vonatkozó nemzeti irányelvekben
megfogalmazott célkitűzések megvalósításához. A stratégiai akciótervnek ezenkívül meg kell
határoznia valamennyi érdekelt fél szerepét és tennivalóit, beleértve a kormányzati
intézményeket és a helyi hatóságokat is. Végezetül, a teljes országos rendszert periodikusan
ellenőrizni és értékelni kell annak érdekében, hogy a szükséges módosításokat meg lehessen
tenni, valamint a társadalmi visszajelzések folyamatos biztosítása céljából.

37. Néhány témát feltétlenül érinteni kell az nemzeti irányelvek kidolgozásakor. Az egyik
téma az alkalmazandó alapelvek meghatározása, ilyen az elővigyázatosság elve, a jogi
megfelelőség, a demokratikus ellenőrzés, a termelő kiterjesztett felelőssége, a megelőzés
alapelve. Az irányelvek megfogalmazásakor határozott és mérhető célokat kell kitűzni, meg
kell határozni az időhatárokat, valamint a monitorozási, értékelési és ellenőrzési tervet.
Valamennyi érdekelt félnek ki kell dolgoznia, alkalmaznia és periodikusan felül kell
vizsgálnia egy olyan integrált nemzeti irányelvet, amely holisztikus, az EKBM valamennyi
aspektusát lefedi. Az irányelvek kidolgozásakor vizsgálni kell az elszámolási kötelezettséget,
az átvilágíthatóságot, valamint az önellenőrzést és ön-irányítást. A nemzeti alapelvekben
gazdasági és társadalmi ösztönzőket kell létrehozni a vállalatok számára, a „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) megvalósításához. Ugyancsak ösztönöznie kell az EKB gazdasági
értékelésének fejlesztését a vállalatoknál. Csökkenteni kell a vállalatok számára annak
lehetőségét, hogy a rossz működés következtében fellépő költségeket az EKBM-re vetítsék ki.

Gazdasági értékelés

38. A nemzetgazdaság, a szociálpolitika és a jogszabályi keretek minden tagállamban
meghatározó befolyással bírnak a legtöbb vállalat munkaegészségügyi és
környezetegészségügyi gyakorlatára. Számos európai WHO tagországban tapasztalt trend,
hogy a munkaegészségügyi és munkabiztonsági gyakorlatot oly módon kívánják átformálni,
hogy az elősegítse a foglalkozással összefüggő vagy azzal nem kapcsolatos betegségek és a
munkaképtelenség következtében egyre magasabb gazdasági és szociális költségek
csökkentését. Országos szinten egyre terjedő gyakorlat, hogy a vállalatok igyekeznek a
foglalkozással összefüggő sérülések és betegségek költségeit áthárítani vagy „kivetíteni” még
akkor is, ha azokért a vállalat maga felelős az általa alkalmazott rossz EKBM következtében.
Az ilyen költségek internalizálása segíthet a társadalom terheinek enyhítésében. Ebben a
vonatkozásban a gazdasági értékelés az EKBM hatásainak megállapítását és összegzését
jelenti. Ez az intézkedések széles körében valósul meg, amely lehet például azoknak a
költségeknek az értékelése, amelyeket a társadalomnak a foglalkozással összefüggő
betegségek okoznak vagy a jobb munkakörülmények következtében a vállalatnál megjelenő
gazdasági előnyök előrejelzése. A gazdasági értékelés egy sor okból kifolyólag hatékony
eszköze a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) ösztönzésének. Növelheti mind a társadalom,
mind a vállalatok tudatosságát, megvilágítva a gazdasági hatások fontosságát az egészségügyi
és környezetvédelmi menedzsmentben; elősegítheti a döntéshozatalt nemzeti és vállalati
szinten egyaránt a tárgyalások strukturálásával; valamint országos szinten elősegítheti az
olyan struktúrák kialakítását a társadalombiztosítási és jogalkotó hatóságoknál, amelyek
ösztönzik a vállalatokat az EKBM fejlesztésére. Nemzeti pénzügyi, költségvetési és
biztosítási rendszerek ösztönzőként hathatnak a vállalatok számára a „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) alkalmazásában.
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Nemzeti infrastruktúra és a legfőbb érdekeltek

39. Nemzeti szinten a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) támogatását szolgáló
infrastruktúra részei a meglévő állami minisztériumok és intézmények, amelyek a vállalati
HESM-re vonatkozó kormányzati irányelveket különböző jogszabályi és nem jogszabályi
eszközökkel érvényre juttatják vagy támogatják. A központi kormányzatnak élen kell járnia a
vállalati „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) valamennyi érintettje elkötelezettségének
ösztönzésében.

40. Ezen érdekeltek alkalmazzák valamennyi, a munkaegészségügyben és
munkabiztonságban, a munkahelyi egészségfejlesztésben, a környezetegészségügyben,
valamint társadalom- és egészségbiztosításban meglévő multidiszciplináris preventív
infrastruktúrát.

41. Azon érdekeltek köre, akik együttműködnek ebben a közös stratégiában az alábbi:

• állami minisztériumok és végrehajtó szervezetek (egészségügyi, munkaügyi,
környezetvédelmi, gazdasági, pénzügyi és egyéb);

• munkaadók és szervezeteik, ipari, mezőgazdasági és egyéb gazdasági szektorokban
működő politikusok és vezető menedzserek;

• munkavállalók és szakszervezetek;

• pénzügyi és biztosító intézmények;

• munkaegészségügyi szolgálatok, "tisztább termelésért" központok, környezetegészségügyi
szolgálatok és környezetvédelmi és társadalmi konzultánsok;

• nem-kormányzati szervezetek és egészségfejlesztési, munkaegészségügyi és
munkabiztonsági, környezetegészségügyi, környezetvédelmi, valamint gazdaság- és
társadalomfejlesztési szakmai társaságok; és

• képzési és oktatási intézmények, beleértve azokat is, amelyek a minőségi menedzsmentet
oktatják.

Monitorozás, értékelés és ellenőrzés

42. A monitorozás integráns része kell hogy legyen a célok kitűzésének és a program
kidolgozásának. A nemzeti rendszer monitorozására és értékelésére szolgáló kulcsfontosságú
kritériumok és teljesítési indikátorok a legfőbb érdekeltek között kialakítandó konszenzus
alapján kerülnek meghatározásra. A nemzeti irányelveket csakúgy, mint a stratégiai akcióterv
teljesítésében mutatkozó fejlődést rendszeresen értékelni kell. Ellenőrzési terveket kell
készíteni annak érdekében, hogy az országos vagy helyi rendszereknek a vállalati „helyes
gyakorlatot” (HGYEKBM) támogató tevékenysége igazolható legyen.
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Információ, oktatás és képzés

43. Amennyiben együtt kívánnak működni a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM)
fejlesztésében, a munkaadók és munkavállalók, valamint szakszervezeteik egyaránt tisztában
kell, hogy legyenek az egészségügy környezetvédelmi, szociális, munkaegészségügyi és
életmódbeli vonatkozásaival kapcsolatban alkalmazott ellenőrzések és tevékenységek
alapelveivel, valamint a tisztább termelés és szennyezésmegelőzés értékével (és
módszereivel). Az oktatás és képzés következtében nő a tudatos igény a „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) iránt. A vállalati „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) kialakításában a
kulcsszerepet azon know-how-k, eszközök, és információk elérhetősége játssza, amelyek
lehetővé teszik a használható megoldások, gazdasági és pénzügyi előnyök, valamint aktív PR
és kommunikációs stratégia kialakítását a megoldási lehetőségek széleskörű terjesztése
érdekében. A HESM-re vonatkozó jó példák összegyűjtése és terjesztése hasznos eszköz lehet
a koncepció marketingje szempontjából.

44. A "helyes gyakorlat" megvalósítása egy sor különféle szakterület művelőjének
együttműködését igényli. A képzési kurrikulum, valamint minden egyes szakma
kompetenciájának és működési területének pontos meghatározása növelni fogja munkájuk
hatékonyságát. A minőségi menedzsment alapelvei minden olyan szakember oktatási és
képzési kurrikulumának részét kell hogy képezze, akik multidiszciplináris
munkaegészségügyi és környezetegészségügyi team-ekben dolgoznak.

Kutatás és fejlesztés

45. Ösztönözni kell azokat a kutatási és fejlesztési programokat, amelyek a „helyes
gyakorlat” (HGYEKBM) nemzeti, regionális és vállalati szintű fejlesztéséhez,
monitorozásához és értékeléséhez szükséges adatok és eszközök biztosítását célozzák.

Nemzetközi együttműködés

46. Bizonyos nemzetközi szervezetek (mint pl. a WHO Európai Területi Irodája, az ILO,
az UNEP, az OECD és a Világbank) valamint az Európai Unió, annak intézményei és
ügynökségei fontos szerepet játszanak a „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) lehetővé tételében
akár közösen, akár egyedül, vagy a tagállamok közötti együttműködésben. Ezeket a
szervezeteket az alábbi tevékenységek elvégzésére kérik fel:

• közös erőfeszítések eredményeként koordináltan támogatni valamennyi, az Európai
Régióhoz tartozó országban azoknak a nemzeti rendszereknek a kialakítását és működését,
amelyek a „helyes gyakorlatnak” (HGYEKBM) az országok kultúrájának és
hagyományainak megfelelő megvalósítását segítik elő az ipari és egyéb vállalatoknál;

• „helyes gyakorlat” (HGYEKBM) pilot projektek kezdeményezése;

• input, folyamat és output indikátorok kidolgozása az EKBM megvalósításának
monitorozására, összehasonlítására és értékelésére;

• rendszerek kiépítése a nemzeti és nemzetközi vállalati EKBM irányelvek értékelésére és
tervezésére szolgáló adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez;

• közös tevékenység keretében oktatást és képzést folytatni az EKBM különböző területein,
különösen a közép- és kelet-európai országokban és a Független Államok Közösségében;
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• az országos alapelvek ellenőrzési eszközeinek kidolgozása a vállalati „helyes gyakorlat”
(HGYEKBM) támogatása céljából, valamint segítséget nyújtani a nemzetközi
ellenőrzéshez bármely érintett ország kormányának kérése esetén;

• szójegyzék kidolgozása a multidiszciplináris és multiszektoriális vállalati EKBM területén
használt főbb kifejezésekből;

• a WHO Európai Területi Irodája által használt négy munkanyelv közül egy vagy két
nyelven megjelentetni az EKBM területén születő legfontosabb országos
dokumentumokat, az országok közötti információcsere elősegítése céljából.
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A fordításban alkalmazott rövidítések:

NEKAP Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram

WHO Egészségügyi Világszervezet

ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

UNEP Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja

EKB egészség, környezet és biztonság (angol rövidítése: HES)

EKBM egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági menedzsment (angol rövidítése:
HESM)

HGYEKBM helyes gyakorlat az ipari és egyéb vállalatok egészségügyi, környezetvédelmi
és biztonsági menedzsmentjében (angol rövidítése: GPHESM)

KKV kis és közepes méretű vállalatok (angol rövidítése: SME)



HELYES GYAKORLAT EGYES VÁLLALATOK EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI MENEDZSMENTJÉBEN

– 17 –

Issued in English by the Regional Office for Europe of the World Health Organization in 1999 under
the title: Towards good practice in health, environment and safety management in industrial and other
enterprises
© World Health Organization 1999

The translator of this document is responsible for the accuracy of the translation.
A dokumentum fordítója felelős a fordítás pontosságáért.
A fordítást szakmailag ellenőrizte: Dr. Galgóczy Gábor

Kiadja a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Országos Környezet-egészségügyi Intézete
Felelős kiadó: Dr. Dura Gyula
ISBN 963 00 9710 9 ö
ISBN 963 202 729 9



HELYES GYAKORLAT EGYES VÁLLALATOK EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI MENEDZSMENTJÉBEN

– 18 –

Jelen dokumentum kiadásának szükségességét az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság

(EEHC) fogalmazta meg 1996-ban. A koncepció kidolgozására rendezett első találkozót

kormányzati szakértők, vállalkozások, tudósok és nem-kormányzati szervezetek szakértőinek

részvételével tartották meg. További konzultációkon Lengyelország (mint vezető ország)

kormánya, kormányzati képviselők, vállalkozások, nem-kormányzati szervezetek,

kereskedelmi egyesületek és külső megfigyelők vettek részt. A WHO Európai Régiójának

országai kormányközi megbeszélést tartottak és a tervezeteket az EEHC is felülvizsgálta.
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