
ISO 45001 
Modern Munka- & 
Egészségvédelem a vállalatnál



A cég legnagyobb sikertőkéje a technikailag jól képzett, 
egészséges és motivált alkalmazottak, amelyekben a mai 
munka világában az egészség és a motiváció tényezői 
egyre nagyobb és egyre meghatározóbb értéket 
képviselnek.

A 2018. márciusában közzétett ISO 45001 (A munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere) 
szabványt azért fejlesztették ki, hogy fenntartható módon 
betartsák ezt az önmagában nyilvánvaló követelményt, 
biztosítsák a munkavállalók hosszú távú fizikai és mentális 
egészségét, fizikai sértetlenségét, és aktívan támogassák 
őket.

A jövőorientált szabvány a modern munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági menedzsment rendszer 
követelményeit írja le, és a megvalósításhoz megfelelő 
útmutatást nyújt minden méretű vállalat számára - a kisebb 
szervezetektől a nemzetközi vállalatokig. Így az ISO 45001 
helyettesíti az előző BS OHSAS 18001 szabványt.

Az új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási 
rendszer általános célja a munkahelyi balesetek, a sérülések 
és a munkahelyi megbetegedések kockázatának 
csökkentése az üzleti életben.

ISO 45001 magas szintű struktúrával

Az ISO 45001 megvalósítja az új "High Level 
Structure" (HLS) struktúrát, amely közös keretrendszert 
biztosít más irányítási rendszerekkel, például az ISO 
9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokkal. A 
menedzsmentrendszer-szabványok struktúráinak 
harmonizálásával a magas szintű struktúra jelentős 
javulásokat hoz, egyszerűsíti az integrált irányítási 
rendszerek kiépítését és alkalmazását is. Természetesen ez 
vonatkozik a munkahelyi biztonsági és egészségügyi 
irányítási rendszer meglévő irányítási rendszerekbe történő 
integrálására is.

Fontos változások az OHSAS 18001-el szemben

– Az OHSAS 18001-hez hasonlóan az ISO 45001 szabvány
a „Plan-Do-Check-Act modell” (PDCA) alapja és a
magas szintű struktúrával rendelkezik. Ez lényeges
változásokat eredményez, amelyek alapvetően
megegyeznek a felülvizsgált ISO 9001 és ISO 14001
szabványokkal, pl. nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a
szervezet kontextusának.

– A folyamatorientáció kiterjesztése mellett az OHSAS-ról
az ISO 45001-re való áttérés igazodást jelent  a modern 
irányítási rendszerek és az új technológiák 
követelményeihez.

– Ezen túlmenően az új szabvány mind a külső (pl.
Vállalkozók, partnerek, beszállítók), mind a belső ügyeket 
(például a munkaidő-elrendezéseket és a működési 
feltételeket) figyelembe veszi a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság tekintetében, és kiemeli a 
felső vezetés alapvető felelősségét és növeli a vezetők 
tudatosságát. 

Az ISO 45001 minden olyan személyt is figyelembe vesz, 
akinek a munkája a vállalat felelőssége alá tartozik, mint például az 
alvállalkozók vagy a szerződéses alkalmazottak.

– Egy másik újítás az, hogy nemcsak a kockázatokat azonosítják és
értékelik, hanem a munkahelyi egészség és biztonság lehetőségeit is 
célzottan azonosítják és támogatják.

– A balesetek és a közeli balesetek szisztematikus oka-elemzésének
szempontja az ISO 45001-ben is hangsúlyosabb; valamint a 
vészhelyzeti felkészültség és veszélyelhárítás területe, beleértve az 
elsősegélyt is. 
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Megkönnyített átállás

Az ISO 45001 szabvánnyal új szabványt hoztak létre, 
melynek alapját a BS OHSAS 18001 képezi. Az átállás azon 
vállalatok számára, amelyek OHSAS 18001 szabványnak 
megfelelően már alkalmaznak munkahelyi egészségvédelem 
és biztonsági irányítási rendszert a mindennapi vállalati 
gyakorlatban, az ISO 45001 szabványra való zökkenőmentes 
áttérésre számíthatnak.

Az ISO 45001 a vállalatok számára a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság modern megközelítéseit és 
a munkavállalók fizikai és mentális egészségének és 
teljesítményének hosszútávú fenntartását célzó új 
lehetőségeit kínálja, és a  motivációjukat is tartósan 
növeli.

A sikeres váltás legfontosabb pontjai:

– Az ISO 45001 szerinti tanúsítások a szabvány
közzétételének napjától kezdve (2018.03.12.) végezhetőek

– Az átmeneti időszak időtartama alatt a meglévő
tanúsítványok első tanúsítása, ismétlő tanúsítása és
fenntartása felügyeleti auditon keresztül lehetséges. A
tanúsítványok azonban a hároméves átmeneti időszak végéig
(2021.03.11.) érvényesek, ezért az említett időpontig az új
ISO 45001 szabványra kell átállítani.

– Az OHSAS 18001 tanúsítvány átváltása az átdolgozott ISO 45001
szabványra minden egyes audit során (ismétlő tanúsítás vagy 
felügyelet) végezhető el, amely várhatóan időigényesebb. 

Az ISO 45001 tanúsítvány előnyei 

– Biztonságos munkahely biztosítása vagy javítása a munkavállalók és
mások számára, akik a vállalat felelőssége alá tartoznak

– Nemzeti és nemzetközi versenyelőnyök az ISO 45001 tanúsítvány
megszerzésével a TÜV AUSTRIA tanúsító szervezettől

– Az ISO 45001 menedzsment rendszerének nemzetközi elismerése

– Az ISO 45001 menedzsment rendszer folyamatos javítása és a
racionalizálási potenciál kimutatása a PDCA modell segítségével

– A lehetséges veszélyek időbeni azonosítása és a felelősségi
kockázatok jobb kiszámítása, és ezáltal a jogbiztonság javítása

– A vállalat teljesítményének növelése a hatékonyabb

munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint az
összes dolgozó motiváltabb és kvalifikáltabb
részvételével az aktív részvétel révén
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