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HÁTTÉR

A szervezet felelős a munkavállalók és mások egészségéért és
biztonságáért, akikre hatással lehetnek a tevékenységei, beleértve
a fizikai-, pszichológiai- és mentális egészségük támogatását és
védelmét.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) irányítási
rendszer alkalmazásának az a célja, hogy képessé tegye a
szervezetet MEB teljesítménye javítására annak érdekében, hogy
megelőzzék a munkavállalók munkával kapcsolatos sérülését
és/vagy egészségkárosodását, valamint biztonságos és egészséges
munkahelyeket biztosítsanak.



EGY MEB IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJA

A MEB irányítási rendszer célja, hogy keretrendszert biztosítson
a MEB kockázatok kezeléséhez annak érdekében, hogy
megszüntesse vagy minimalizálja a MEB kockázatokat
eredményes megelőző és védelmi intézkedések megtételével.

Egy MEB irányítási rendszer segítheti a szervezetet, hogy
teljesítse a rá vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeket.

Ez a dokumentum, más nemzetközi szabványokhoz hasonlóan,
nem kívánja növelni vagy megváltoztatni a szervezetre vonatkozó
jogszabályi követelményeket.



SIKERTÉNYEZŐK

A MEB irányítási rendszer bevezetése stratégiai és operatív
döntés a szervezet számára. Egy MEB irányítási rendszer sikere
függ a szervezet minden szintjének és funkciójának vezetői
szerepvállalásától, elkötelezettségétől és részvételétől.

A MEB irányítási rendszer bevezetése és fenntarthatósága,
eredményessége a következő kulcstényezőktől függ:
• a felső vezetőség vezetői szerepvállalása, elkötelezettsége,
felelősségei és elszámoltathatósága,

• a felső vezetőség által kialakított szervezeti kultúra,
• a kommunikáció,



SIKERTÉNYEZŐK

• a munkavállalókkal, és ahol léteznek, a képviselőikkel
folytatott konzultációk, és részvételük,

• a szükséges erőforrások elosztása a fenntartás érdekében,
• világos MEB politika, amely összhangban van a szervezet

általános stratégiai céljaival és irányvonalával,
• eredményes folyamatok a veszélyek azonosítására, a MEB

kockázatok kezelésére,
• a MEB irányítási rendszer folyamatos teljesítményértékelése ,
• a MEB irányítási rendszer integrálása a szervezet üzleti

folyamataiba,
• a MEB politikákkal összhangban lévő MEB célok,
• megfelelés a jogszabályi és egyéb követelményeknek.



PDCA CIKLUS

A MEB irányítási rendszerre alkalmazott megközelítés a PDCA
koncepción alapszik.
Plan (tervezés): kockázatok és lehetőségek azonosítása, MEB
célok és MEB folyamatok kialakítása, összhangban a szervezet
MEB politikájával,
Do (végrehajtás): a folyamatok terv szerinti végrehajtása,
Check (ellenőrzés): a tevékenységek, folyamatok figyelemmel
kísérése és mérése, tekintettel a MEB politikára és MEB célokra,
valamint az eredmények jelentése;
Act (intézkedés): intézkedések megtétele a MEB teljesítmény
folyamatos javítására a tervezett eredmények elérése érdekében.



A NEMZETKÖZI SZABVÁNY TARTALMA

Ez a dokumentum nem tartalmaz más irányítási rendszerekre, mint
például minőségirányítási rendszerre, környezetközpontú irányítási
rendszerre jellemző követelményeket, bár elemei összhangba hozhatók,
vagy integrálhatók más irányítási rendszerekével.
Az a szervezet, amelyik bizonyítani kívánja az ennek a
dokumentumnak való megfelelőségét, megteheti, hogy:
• önvizsgálat végez és saját nyilatkozat tesz, vagy
• kéri megfelelőségének megerősítését a szervezetben érdekelt felek,

például a vevők által, vagy
• kéri saját nyilatkozatának megerősítését egy, a szervezeten kívüli fél

által, vagy
• kéri MEB irányítási rendszerének külső fél általi tanúsítását.



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez a dokumentum bármely szervezetre alkalmazható, amely
MEB irányítási rendszert kíván kialakítani, bevezetni és
fenntartani, hogy javítsa a munkahelyi egészséget és biztonságot,
megszüntesse a veszélyeket és minimalizálja a MEB
kockázatokat, kihasználja a MEB lehetőségeket.
Ez a dokumentum segít a szervezetnek, hogy elérje a MEB
politikával összhangban a MEB irányítási rendszere tervezett
eredményeit:
• a MEB teljesítmény folyamatos javítását,
• a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítését,
• a MEB célok elérését.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Szervezet
Személy vagy személyek csoportja, amelynek saját funkciói
vannak, felelősségekkel, hatáskörökkel és kapcsolatokkal céljai
eléréséhez.
Érintett fél
Személy vagy szervezet, aki (amely) hatással lehet egy döntésre
vagy tevékenységre, akit (amelyet) befolyásol, vagy saját maga
úgy érzi, hogy befolyásol egy döntés vagy tevékenység.
Munkavállaló
Munkát vagy munkával kapcsolatos tevékenységeket végző
személy, aki a szervezet felügyelete alatt áll, beleértve a felső
vezetőséget, a vezető és a nem vezető beosztású személyeket, az
alkalmazott munkavállalókat, a külső szolgáltatók
munkavállalóit, a kölcsönzött munkavállalókat stb.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Részvétel
Bevonás a döntéshozatalba (pl.: munkavédelmi képviselők).
Konzultáció
Vélemények kérése döntéshozatal előtt (pl.: munkavédelmi
képviselők).
Munkahely
A szervezet felügyelete alatti hely, ahol egy személynek lennie
kell, vagy ahova mennie kell a munka miatt.
Vállalkozó
A szervezetnek, az elfogadott előírásokkal, szerződéses
feltétekkel összhangban, szolgáltatásokat nyújtó külső szervezet.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Követelmény
Szükséglet vagy elvárás, amely kinyilvánított, általában magától
értetődő vagy kötelező.
Jogszabályi és egyéb követelmények
Jogszabályi követelmények azok, amelyeket egy szervezetnek
teljesítenie kell, az egyéb követelmények azok, amelyeket egy
szervezetnek teljesítenie kell, vagy úgy dönt, hogy teljesíti.
Irányítási rendszer
Egy szervezet egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló
elemeinek összessége, politikák és célok, valamint a célok
elérésére szolgáló folyamatok létrehozásához.
MEB irányítási rendszer
Irányítási rendszer, vagy az irányítási rendszernek az a része,
amely a MEB-politika megvalósításával foglalkozik.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Felső vezetőség
Személy vagy személyek olyan csoportja, aki (amely) a
szervezetet a legfelső szinten irányítja és felügyelet alatt tartja.
A felső vezetőségnek hatalmában áll hatáskört átruházni és
erőforrásokat biztosítani a szervezeten belül, azzal a feltétellel,
hogy a végső felelősséget a MEB irányítási rendszerért megtartja.
Eredményesség
A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett
eredmények elérésének mértéke.
Politika
Egy szervezetnek a felső vezetősége által hivatalosan
kinyilvánított szándékai és irányvonala.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

MEB politika
Politika a munkavállalók munkával kapcsolatos sérülésének
és/vagy egészségkárosodásának megelőzésére, valamint
biztonságos és egészséges munkahely(ek) biztosítására.
Cél
Elérendő eredmény, amely lehet stratégiai, taktikai vagy operatív.
MEB cél
Egy szervezet által kitűzött cél a MEB politikájával összhangban
lévő konkrét eredmények elérésére.
Sérülés és/vagy egészségkárosodás
Káros hatás egy személy fizikai, szellemi vagy megismeréssel
kapcsolatos (kognitív) állapotára. Ezek a káros hatások felölelik a
foglalkozási megbetegedést, a betegséget és a halált.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Veszély
Sérülés és/vagy egészségkárosodás lehetséges előidéző oka. A
veszélyek felölelhetik ártalmak, veszélyes helyzetek és
körülmények lehetséges előidéző okait. amelyeknek való
kitettség sérüléshez vagy egészségkárosodáshoz vezethet.
Kockázat
A bizonytalanság hatása.
MEB kockázat
Munkával kapcsolatos veszélyes esemény vagy kitettség(ek)
előfordulási valószínűségének, és a sérülés és/vagy
egészségkárosodás, amelyet az esemény vagy a kitettség(ek)
okozhat(nak), súlyosságának kombinációja.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

MEB lehetőség
Olyan körülmény vagy körülmények olyan csoportja, amely a
MEB teljesítmény javításához vezethet.
Felkészültség (kompetencia)
Képesség ismeretek és készségek alkalmazására, a tervezett
eredmények elérése érdekében.
Dokumentált információ
Információ, amit egy szervezetnek felügyelet alatt kell tartania és
fenn kell tartania, valamint az adathordozó, ami azt tartalmazza.
Folyamat
Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló
tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké
alakít át.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Eljárás
Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja.
Teljesítmény
Mérhető eredmény, amely meghatározhatók és kiértékelhető
mennyiségi vagy minőségi módszerekkel.
MEB teljesítmény
A munkavállalók sérülése és/vagy egészségkárosodása
megelőzésének eredményességével és a biztonságos és
egészséges munkahelyek biztosításával kapcsolatos teljesítmény.
Kihelyez (ige)
Olyan megállapodást köt, melynek keretében egy külső szervezet
végzi el egy szervezet funkciójának vagy folyamatának egy
részét.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Figyelemmel kísérés
Egy rendszer, folyamat vagy tevékenység állapotának
meghatározása.
Mérés
Folyamat egy érték meghatározására.
Audit
Módszeres, független és dokumentált folyamat auditbizonyíték
megszerzésére és objektív értékelésére annak meghatározására,
hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. Egy
audit lehet belső audit (első fél általi), vagy külső audit (második
vagy harmadik fél általi) és lehet együttes (kombinált) audit (két
vagy több szakterület kombinálása).



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Megfelelőség
Egy követelmény teljesülése.
Nemmegfelelőség (eltérés)
Egy követelmény nem teljesülése.
Esemény (incidens)
A munkából eredő vagy annak során bekövetkező olyan eset(ek),
amelyek sérülést és/vagy egészségkárosodást eredményezhetnek,
vagy eredményeznek. Az olyan esemény, ahol nem fordul elő
sérülés és/vagy egészségkárosodás, de megvan rá a lehetőség,
hogy megtörténjen, „balesetveszélyes helyzetnek”, „balesetközeli
helyzetnek”, „épp hogy elkerült balesetnek” nevezhető.



SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Helyesbítő tevékenység
Tevékenység egy nemmegfelelőség vagy egy esemény okának
(okainak) kiküszöbölésére és az ismétlődés megelőzésére.
Folyamatos fejlesztés
Ismétlődő tevékenység a teljesítmény javítására.



A SZERVEZET KÖRNYEZETE

A szervezet és környezetének megértése
A szervezetnek meg kell határoznia azokat a külső és belső
tényezőket, amelyek lényegesek a szándékai szempontjából, és
amelyek hatnak arra a képességére, hogy elérje a MEB irányítási
rendszerétől várt eredményeket.
A munkavállalók és egyéb érdekelt felek szükségleteinek és
elvárásainak megértése
A szervezetnek meg kell határoznia
• azokat az egyéb érdekelt feleket, a munkavállalókon kívül,

amelyek lényegesek a MEB irányítási rendszer szempontjából,
• a munkavállalók és egyéb érdekelt felek lényeges szükségleteit

és elvárásait (azaz követelményeit).



A MEB IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A szervezetnek az alkalmazási terület kialakításához meg kell
határoznia a MEB irányítási rendszer határait és
alkalmazhatóságát, figyelembe véve
• a külső és belső tényezőket,
• a munkavállalók és egyéb érdekelt felek szükségleteit és

elvárásait,
• a munkával kapcsolatos tervezett vagy végzett

tevékenységeket.

Az alkalmazási területnek dokumentált információként
rendelkezésre kell állnia.



A MEB IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie, fenn kell
tartania és folyamatosan fejlesztenie kell a MEB irányítási
rendszert a szükséges folyamatokkal és kölcsönhatásaikkal
együtt, ennek a dokumentumnak a követelményeivel
összhangban.



VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELE

A felső vezetőségnek bizonyítania kell vezetői szerepvállalását és
elkötelezettségét a MEB irányítási rendszer iránt azzal, hogy
• vállalja az általános felelősséget és az elszámoltathatóságot a

munkával kapcsolatos sérülés és/vagy egészségkárosodás
megelőzéséért, valamint a biztonságos és egészséges
munkahely(ek) és tevékenységek biztosításáért,

• biztosítja a MEB-politika és a kapcsolódó MEB-célok
meghatározását,

• biztosítja a MEB irányítási rendszer követelményeinek
beépülését a szervezet üzleti folyamataiba,

• biztosítja a MEB irányítási rendszerhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állását,



VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELE

• kommunikálja az eredményes MEB irányítás és a MEB
irányítási rendszer követelményeinek való megfelelés
fontosságát,

• biztosítja, hogy a MEB irányítási rendszer elérje tervezett
eredményét(nyeit),

• irányítja és támogatja a munkavállalókat abban, hogy
hozzájáruljanak a MEB irányítási rendszer
eredményességéhez,

• biztosítja és előmozdítja a folyamatos fejlesztést,
• támogatást nyújt az egyéb lényeges irányító szerepkörben
lévőknek,



VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELE

• olyan kultúrát fejleszt, irányít és támogat a szervezetben,
amely elősegíti a MEB irányítási rendszer tervezett
eredményeit,

• védi a munkavállalókat a szankcióktól, amikor jelentik az
eseményeket, veszélyeket, kockázatokat és lehetőségeket,

• biztosítja, hogy a szervezet létrehozzon és bevezessen
folyamato(ka)t a munkavállalókkal való kon-zultációra és
részvételükre,

• megfontolja az egészségügyi és biztonsági bizottságok
létrehozásának szükségességét, azzal együtt, hogy támogatást
nyújt működésükhöz.



MEB POLITIKA

A felső vezetőségnek olyan MEB politikát kell kialakítania,
bevezetnie és fenntartania, amely:
• elkötelezettséget tartalmaz biztonságos és egészséges

munkafeltételek biztosítására a munkával kapcsolatos sérülés
és/vagy egészségkárosodás megelőzése érdekében,

• keretet ad a MEB célok kitűzéséhez,
• elkötelezettséget tartalmaz a jogszabályi és egyéb

követelmények teljesítésére,
• elkötelezettséget tartalmaz a veszélyek kiküszöbölésére és a

MEB kockázatok csökkentésére,
• elkötelezettséget tartalmaz a munkavállalókkal, és ahol

léteznek, képviselőikkel, folytatott konzultációra és
részvételükre.



MEB POLITIKA

A MEB politikát:
• dokumentált információként kell rendelkezésre bocsátani,
• a szervezeten belül kommunikálni kell,
• megfelelő módon rendelkezésre kell bocsátani az érdekelt

felek számára,
• úgy kell kialakítani, hogy helytálló és megfelelő legyen.



SZERVEZETI SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK ÉS 
HATÁSKÖRÖK

A felső vezetőségnek biztosítania kell a felelősségek és
hatáskörök kijelölését a lényeges szerepekre a MEB irányítási
rendszerben és ezek kommunikálását minden szinten a
szervezeten belül, valamint ezek dokumentált információként
való fenntartását.

A munkavállalóknak a szervezet minden szintjén felelősséget kell
vállalniuk a MEB irányítási rendszer azon tényezőiért, amelyek
fölött felügyeletet gyakorolnak.

A felső vezetőségnek ki kell jelölnie a felelősséget és hatáskört.



KONZULTÁCIÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓK 
RÉSZVÉTELE

A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie és fenn kell
tartania folyamato(ka)t minden elfogadható szinten és funkcióra,
a munkavállalókkal, és ahol léteznek, a munkavállalók
képviselőivel, folytatott konzultációra és részvételükre a MEB
irányítási rendszer kidolgozásában, tervezésében, bevezetésében,
teljesítményértékelésében és fejlesztési tevékenységeiben.

A szervezetnek mechanizmusokat, időt, képzést és a szükséges
erőforrásokat biztosítania kell a konzultációra és a részvételre.

A szervezetnek hangsúlyoznia kell a konzultációt és a részvételt a
nem vezető beosztású munkavállalókkal.



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

Általános előírások
A szervezetnek a MEB irányítási rendszer tervezése során át kell
gondolnia a környezetét, az érdekelt feleket és MEB irányítási
rendszerének alkalmazási területét, a hivatkozott
követelményeket, valamint meg kell határoznia azokat a
kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel foglalkozni kell
ahhoz, hogy:
• biztosítsák, hogy a MEB irányítási rendszer el tudja érni az

elvárt eredmény(eke)t,
• megelőzzék vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat,
• folyamatos fejlesztést érjenek el.



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

A veszélyek azonosítása
A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell
tartania folyamatos és proaktív veszélyazonosításra szolgáló
folyamatot (folyamatokat). A folyamat(ok)nak figyelembe kell
venne (venniük) a következőket, de nem korlátozódhat(nak) csak
azokra:
• a szervezet múltbeli belső vagy külső eseményei, beleértve a

vészhelyzeteket és azok okait,
• a munka szervezésének módja, szociális tényezők, a vezetés és

a szervezet kultúrája,
• a rutinjellegű és nem rutinszerű tevékenységek és helyzetek,



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

• vészhelyzetek,
• az emberek, ideértve a következőket is a munkavállalókat, a

vállalkozókat, a látogatókat és más személyeket, a munkahely
közelében lévőket, akikre hatással lehet a szervezet
tevékenysége, olyan helyszíni munkavállalók, akik nem a
szervezet közvetlen irányítása alatt állnak,

• egyéb tényezők (munkaterületek, folyamatok, beépítések,
gépek/berendezések, működési eljárások és a munkaszervezés,

• a tényleges vagy javasolt változtatások a szervezetben,
• a veszélyek ismeretének és információinak változása.



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

A MEB kockázatok és a MEB irányítási rendszer egyéb
kockázatainak felmérése
A szervezetnek folyamato(ka)t kell kialakítania, bevezetnie és
fenntartania azért, hogy:
• felmérje az azonosított veszélyekből származó MEB

kockázatokat,
• meghatározza és felmérje a MEB irányítási rendszerrel

kapcsolatos kockázatokat.

A MEB-kockázatok felmérésére alkalmazott szervezeti
módszer(eke)t és kritériumokat a kockázatok hatókörének,
természetének és időzítésének megfelelően kell meghatározni.



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

A MEB lehetőségek és az egyéb lehetőségek felmérése
A szervezetnek folyamato(ka)t kell kialakítania, bevezetnie és
fenntartania azért, hogy felmérje:
• a lehetőségeket a MEB teljesítmény növelésére, figyelembe

véve:
- a munkavállalóknak a munkához, a munkaszervezéshez és a

munkakörnyezethez való alkalmazkodási lehetőségeit;
- a veszélyek felszámolásának és a MEB kockázatok

csökkentésének lehetőségeit;
- a szervezetben, annak politikáiban, folyamataiban vagy

tevékenységében tervezett változásokat;
• a lehetőségeket a MEB irányítási rendszer fejlesztésére.



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
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A jogszabályi követelmények és az egyéb követelmények
meghatározása
A szervezetnek folyamato(ka)t kell kialakítania, bevezetnie és
fenntartania azért, hogy:
• meghatározza és hozzáférjen a naprakész jogszabályi

követelményekhez és az egyéb követelményekhez,
• meghatározza, mennyiben vonatkoznak ezek a jogszabályi

követelmények és az egyéb követelmények a szervezetre,
• figyelembe vegye ezeket a jogszabályi követelményeket és az

egyéb követelményeket, amikor kialakítja, bevezeti, fenntartja
és folyamatosan fejleszti a MEB irányítási rendszerét.



A KOCKÁZATOKKAL ÉS LEHETŐSÉGEKKEL 
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A tevékenységek megtervezése
A szervezetnek meg kell terveznie:
• a tevékenységeket,
• azt, hogy hogyan:

- integrálja és vezeti be ezeket a tevékenységeket MEB
irányítási rendszerének folyamataiba, vagy más üzleti
folyamatokba;

- értékeli ezen tevékenységek eredményességét.
Ezeknek a tevékenységeknek a megtervezésekor a szervezetnek át
kell gondolnia a legjobb gyakorlatokat, a technológiai
lehetőségeket, a pénzügyi, működési, az valamint üzleti
követelményeket.



MEB CÉLOK ÉS AZ ELÉRÉSÜK 
MEGTERVEZÉSE

MEB célok
A szervezetnek a lényeges funkciókhoz és szintekhez MEB
célokat kell kitűznie, annak érdekében, hogy fenntartsa és
fejlessze a MEB irányítási rendszert és elérje a MEB teljesítmény
folyamatos javítását.
A MEB célok legyenek:
• összhangban a MEB politikával,
• mérhetők (ha megvalósítható) legyenek,
• vegyék figyelembe a jogszabályi és egyéb követelményeket,
• vegyék figyelembe a munkavállalókkal, a munkavállalók
képviselőivel - folytatott konzultáció eredményét,

• figyelemmel kísérve, kommunikálva, frissítve.



MEB CÉLOK ÉS AZ ELÉRÉSÜK 
MEGTERVEZÉSE

A MEB célok elérésének megtervezése
MEB céljai elérésének tervezésekor a szervezetnek meg kell
határoznia, hogy mit fognak tenni, milyen erőforrásokra lesz
szükség, ki lesz a felelős, mikorra teljesülnek, hogyan értékelik
majd az eredményeket, beleértve a mérhető MEB célok elérése
figyelemmel kísérésének mutatóit, hogyan integrálja a MEB célok
elérése érdekében végzett tevékenységeket a szervezet üzleti
folyamataiba.

A szervezetnek dokumentált információkat kell fenntartania és
megőriznie a MEB célokról és az elérésükre készített tervekről.



TÁMOGATÁS

Erőforrások
A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell a MEB
irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez, fenntartásához
és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat.
Felkészültség (kompetencia)
A szervezetnek:
• meg kell határoznia a szükséges felkészültséget azon

munkavállalók esetében, akik hatással vannak vagy hatással
lehetnek MEB teljesítményére,

• biztosítania kell, hogy a munkavállalók felkészültek legyenek
(beleértve a veszélyek azonosítási képességét is) megfelelő
oktatás, képzés vagy gyakorlat alapján,

• intézkedéseket kell tennie a szükséges felkészültség
megszerzésére továbbá fenntartására.



TUDATOSSÁG

A munkavállalókat fel kell készíteni, hogy tudatában legyenek a
következőknek:
• a MEB politika és a MEB célok,
• hozzájárulásuk a MEB irányítási rendszer eredményességéhez,

beleértve a MEB teljesítmény növekedésének előnyeit;
• a MEB irányítási rendszer követelményeinek való meg nem

felelés következményei és lehetséges következményei,
• az őket érintő események és kivizsgálásuk eredménye,
• az őket érintő veszélyek, MEB kockázatok és meghatározott

tevékenységek,
• olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók

számára, hogy kivonják magukat olyan munkahelyi
helyzetekből, amelyek véleményük szerint közvetlen vagy
súlyos veszélyt jelentenek az életükre vagy egészségükre.



KOMMUNIKÁCIÓ

Általános előírások
A szervezetnek folyamato(ka)t kell kialakítania, bevezetnie és
fenntartania a MEB irányítási rendszer szempontjából lényeges
belső és külső kommunikációra.
Kommunikációs folyamatának (folyamatainak) kialakításakor a
szervezetnek:
• figyelembe kell vennie a jogszabályi és egyéb követelményeit;
• biztosítania kell a közzéteendő MEB információk összhangját a

MEB irányítási rendszerben keletkezett információkkal és azt,
hogy megbízhatók legyenek.

A szervezetnek válaszolnia kell a MEB irányítási rendszerével
kapcsolatos kommunikációkra.



KOMMUNIKÁCIÓ

Belső kommunikáció
A szervezetnek:
• belső kommunikációt kell folytatnia, hogy a MEB irányítási

rendszerrel kapcsolatos lényeges információkról a szervezet
különféle szintjei és funkciói között,

• biztosítania kell, hogy kommunikációs folyamata(i) lehetővé
tegye/tegyék a munkavállalók számára, hogy hozzájáruljanak a
folyamatos fejlesztéshez.

Külső kommunikáció
A szervezetnek külső kommunikációt kell folytatnia a MEB
irányítási rendszerrel kapcsolatos lényeges információkról, ahogy
azt a szervezet kommunikációs folyamata(i) meghatározza
(meghatározzák) és ahogy a jogszabályi és egyéb követelményei
megkövetelik.



DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓ

Általános előírások
A szervezet MEB irányítási rendszerének tartalmaznia kell
dokumentált információkat:
• amit e dokumentum megkövetelt,
• amit a szervezet a MEB irányítási rendszer eredményességéhez

szükségesként meghatározott,
• amit a jogszabályi és egyéb követelmények megköveteltek.

Létrehozás és frissítés
Amikor dokumentált információt hoznak létre és frissítenek, a
szervezetnek biztosítania kell a megfelelő azonosítást és leírást, a
formátumot és az adathordozót, az alkalmasság és a megfelelőség
átvizsgálását és jóváhagyását.



DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓ

A dokumentált információk felügyelete
A MEB irányítási rendszer és e dokumentum által megkövetelt
dokumentált információkat felügyelet alatt kell tartani az alábbiak
érdekében:
• elérhetők és használatra alkalmasak legyenek, ahol és amikor

szükséges,
• megfelelően védve legyenek.

A szervezet által a MEB irányítási rendszer tervezéséhez és
működtetéséhez szükségesként meghatározott, külső eredetű
dokumentált információt megfelelő módon azonosítani kell és
felügyelet alatt kell tartani.



MŰKÖDÉSTERVEZÉS- ÉS FELÜGYELET

Általános előírások
A szervezetnek meg kell terveznie, be kell vezetnie, felügyelet
alatt kell tartania és fenn kell tartania azokat a folyamatokat,
amelyek a MEB irányítási rendszer követelményeinek
teljesítéséhez, valamint a tervezési tevékenységek
megvalósításához szükségesek, azáltal, hogy
• meghatározza a folyamat(ok) kritériumait;
• megvalósítja a folyamat(ok) a felügyeletét összhangban a

kritériumokkal.
• fenntartja és megőrzi a szükséges mértékű dokumentált

információt annak érdekében, hogy meglegyen a bizalom a
folyamatok tervezettnek megfelelő végrehajtása iránt;

• a munkát a munkavállalókhoz igazítja.



MŰKÖDÉSTERVEZÉS- ÉS FELÜGYELET

A veszélyek kiküszöbölése és a MEB kockázatok csökkentése
A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell
tartania a veszélyek kiküszöbölésére és a MEB- kockázatok
csökkentésére irányuló folyamato(ka)t a következő hierarchikus
szabályozás szerint:
• a veszély megszüntetése,
• helyettesítés kevésbé veszélyes anyagokkal, eljárásokkal,
műveletekkel vagy berendezésekkel,

• műszaki szabályozások alkalmazása és/vagy a munka
átszervezése,

• adminisztratív szabályozások alkalmazása, beleértve a képzést,
• a megfelelő egyéni védőeszközök használata.



MŰKÖDÉSTERVEZÉS- ÉS FELÜGYELET

A változás kezelése
A szervezetnek folyamato(ka)t kell kialakítania a MEB
teljesítményre hatással lévő, tervezett átmeneti és tartós
változtatások bevezetésére és felügyeletére, beleértve:
• az új vagy megváltoztatott termékek, szolgáltatások és

folyamatok megjelenését (munkakörülmények,
munkahelyszínek és környezetük, berendezések,
munkaszervezés, munkaerő),

• a jogszabályi és egyéb követelmények megváltozását,
• a veszélyekkel és a kapcsolódó MEB kockázatokkal

kapcsolatos ismeretek vagy információk változását,
• az ismeretek és technológia fejlődését.
A szervezetnek át kell vizsgálnia a nem tervezett változások
következményeit is.



MŰKÖDÉSTERVEZÉS- ÉS FELÜGYELET

Kihelyezés
A szervezetnek biztosítania kell, hogy a kihelyezett folyamatok
felügyelet alatt legyenek.
Beszerzés
A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell
tartania folyamato(ka)t a termékek és a szolgáltatások
beszerzésének felügyeletére
Vállalkozók
A szervezetnek - vállalkozóival együttműködésben -
folyamato(ka)t kell kialakítania a veszélyazonosításra valamint a
következőkből eredő MEB kockázatok felmérésére és
felügyeletére.



MŰKÖDÉSTERVEZÉS- ÉS FELÜGYELET

Vészhelyzeti felkészültség és reagálás
A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell tartania a
szükséges folyamato(ka)t arról, hogy hogyan fog felkészülni és reagálni
az azonosított lehetséges vészhelyzetekre, beleértve a következőket:
• a vészhelyzetekre vonatkozó tervezett reagálás kialakítása, beleértve

az elsősegélynyújtást,
• a tervezett reagáló képesség rendszeres kipróbálása és gyakorlása,
• a teljesítmény értékelése és a tervezett reagálás átvizsgálása,
• a feladataikra és a felelősségeikre vonatkozó lényeges információk

rendelkezésre bocsátása az összes munkavállaló számára,
• képzés a tervezett reagálásról,
• a lényeges információk közlése a vállalkozókkal, a látogatókkal, a

katasztrófavédelmi szolgálattal, a kormányzati hatóságokkal és adott
esetben a helyi közösséggel.



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Általános előírások
A szervezetnek meg kell határoznia:
• mit szükséges figyelemmel kísérni és mérni,
• az érvényes eredmények biztosításához szükséges figyelemmel

kísérési, mérési, elemzési és teljesítményértékelési
módszereket,

• azokat a kritériumokat, amelyekkel összehasonlítva a szervezet
értékelni fogja MEB teljesítményét;

• mikor kell a figyelemmel kísérést és mérést elvégezni;
• mikor kell elemezni, értékelni és kommunikálni a figyelemmel
kísérésből és mérésből származó eredményeket.

A szervezetnek értékelnie kell MEB teljesítményét és meg kell
határoznia a MEB irányítási rendszer eredményességét.



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

A megfelelés kiértékelése
A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell
tartania a jogszabályi és egyéb követelményei teljesítésének
értékeléséhez szükséges folyamato(ka)t.
A szervezetnek:
• meg kell határoznia a megfelelés kiértékelésének gyakoriságát

és módszereit,
• szükség esetén intézkednie kell,
• fenn kell tartania helyzetének ismeretét és megértését a

jogszabályi és egyéb követelményei teljesítésével
kapcsolatban,

• a megfelelés kiértékelésének eredménye(i)ről bizonyítékként
dokumentált információkat kell megőriznie.



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Belső audit
A szervezetnek tervezett időközönként belső auditokat kell
végeznie, hogy információkat szolgáltasson arról, vajon a MEB
irányítási rendszer:
• megfelel-e a szervezet MEB irányítási rendszerére vonatkozó

saját követelményeinek, beleértve a MEB politikát és a MEB
célokat, és e dokumentum követelményeinek,

• eredményesen van-e megvalósítva és fenntartva.
A szervezetnek:
• a gyakoriságot, a módszereket, a felelősségeket, a konzultációt,

a tervezési követelményeket és a jelentéstételt tartalmazó
auditprogramo(ka)t kell terveznie, kialakítania, megvalósítania
és fenntartania,



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

• minden egyes auditra pontosan meg kell határoznia az
auditkritériumokat és az alkalmazási területet,

• úgy kell kiválasztania a kompetens auditorokat és
végrehajtania az auditokat, hogy biztosítsa az auditfolyamat
objektivitását és pártatlanságát;

• biztosítania kell, hogy az auditok eredményeit jelentsék az
illetékes vezetőknek;

• biztosítania kell, hogy a lényeges auditeredményeket jelentsék
a munkavállalóknak, és a munkavállalók képviselőinek, ha
léteznek, valamint más lényeges érdekelt feleknek;

• intézkedéseket kell tennie a nem megfelelőségek kezelésére és
a MEB teljesítmény folyamatos javítására,

• az auditprogram megvalósításáról és az auditeredményekről
bizonyítékként dokumentált információkat kell megőriznie.



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Vezetőségi átvizsgálás
A felső vezetőségnek tervezett időközönként át kell vizsgálnia a
szervezet MEB irányítási rendszerét azért, hogy biztosítsa
folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét.
A vezetőségi átvizsgálásnak tartalmaznia kell a következők
megfontolását:
• a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból származó intézkedések

állapotát,
• a változásokat a MEB irányítási rendszer szempontjából

lényeges külső és belső tényezőkben,
• a MEB-politika és a MEB célok teljesülésének mértékét,
• a szervezet MEB teljesítményével kapcsolatos információkat,



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

A vezetőségi átvizsgálás kimeneteinek döntéseket kell
tartalmazniuk:
• a MEB irányítási rendszer folyamatos alkalmasságára,
megfelelőségére és eredményességére vonatkozóan,

• a folyamatos fejlesztési lehetőségekre,
• a MEB irányítási rendszer bármilyen változtatásaira vonatkozó
igényről,

• az erőforrásigényekről,
• a szükséges intézkedésekről,
• a lehetőségeket a MEB irányítási rendszer más üzleti

folyamatokkal történő integrációjának fejlesztéséről,
• bármilyen változtatásról a szervezet stratégiai irányvonalában.



FEJLESZTÉS

Általános előírások
A szervezetnek meg kell határoznia a fejlesztési lehetőségeket és
meg kell valósítania a MEB irányítási rendszere tervezett
eredményeinek eléréséhez szükséges intézkedéseket.
Esemény, nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell
tartania folyamato(ka)t (eseményeket), amely(ek) tartalmaz(zák) a
jelentéstételt, a kivizsgálást és az intézkedés megtételét, az
események és a nemmegfelelőségek meghatározására és kezelésére.
Amikor esemény vagy nemmegfelelőség fordul elő, a szervezetnek:
• reagálnia kell időben az eseményre vagy a nemmegfelelőségre és

ahogy alkalmazható intézkedést kell tennie azok felügyeletére és
kijavítására, és foglalkoznia kell a következményekkel,



FEJLESZTÉS

• értékelnie kell a munkavállalók részvételével és más lényeges
érdekelt felek bevonásával, hogy szükség van-e helyesbítő
intézkedésre az esemény vagy a nemmegfelelőség
kiváltó(gyökér) okának (okainak) megszüntetésére annak
érdekében, hogy az ne forduljon elő újra vagy máshol,

• át kell vizsgálnia a MEB kockázatok és az egyéb kockázatok
meglévő felmérését,

• meg kell határoznia és végre kell hajtania minden szükséges
tevékenységet, beleértve a helyesbítő tevékenységet,

• a tevékenységek elvégzése előtt fel kell mérnie azokat a MEB
kockázatokat és egyéb kockázatokat, amelyek új kockázatokat
vagy megváltozott veszélyeket eredményezhetnek,

• a helyesbítő tevékenységet is beleértve, át kell vizsgálnia
minden végrehajtott tevékenység eredményességét.



FEJLESZTÉS

A helyesbítő tevékenységeknek alkalmasnak kell lenniük az
események vagy a feltárt nemmegfelelőségek hatásainak vagy
lehetséges hatásainak kezelésére.
Folyamatos fejlesztés
A szervezetnek folyamatosan fejlesztenie kell a MEB irányítási 
rendszer alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét, 
azáltal, hogy:
• növeli a MEB- teljesítményt,
• előmozdítja az olyan kultúrát, amely támogatja a MEB 

irányítási rendszert.
• előmozdítja a munkavállalók részvételét a MEB irányítási 

rendszer folyamatos fejlesztésére irányuló tevékenységek 
végrehajtásában.



MELLÉKLETEK

A melléklet
Útmutató ennek a dokumentumnak az alkalmazásához
Irodalomjegyzék
Tárgymutató
A szakkifejezések betűrendes mutatója
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