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A NEPSI-t - a szilícium-dioxiddal foglalkozó 
európai hálózatot - 2005-ben az iparágak 
különböző csoportjait képviselő szociális partnerek 
(európai szakszervezetek az IndustriAll európai 
szakszervezettel együtt) indították el, hogy a 
belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak 
(RCS) való munkahelyi kitettséggel kapcsolatos 
aggodalmakkal foglalkozzanak.
Hosszú, több mint egyéves tárgyalást követően a szociális partnerek 
megállapodást írtak alá, amelynek célja, hogy megvédjék a munkavállalókat a 
belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak való kitettségtől.

A NEPSI 19 szakmai szövetségen keresztül több mint 2 000 000, szilícium-
dioxidot felhasználó iparágban dolgozó embert képvisel.

A NEPSI-RŐL
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MI A NEPSI MEGÁLLAPODÁS?

Az Európai Bizottság jelenlétében aláírt első, több ágazatot érintő szociális párbeszédről 
szóló megállapodás, a „NEPSI Megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a 
kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő 
kezelése és használata vonatkozásában” három fő célt tűzött ki maga elé. Ezek a 
következők: 

Miután több mint 10 éve sikeresen csökkentették az RCS-nek való munkahelyi 
expozíció szintjét, a NEPSI megállapodást az uniós szintű szociális párbeszéd valódi 
bizonyítékaként ismerték el.

A megállapodás olyan eljárásokat és iránymutatásokat tartalmaz, amelyek az 
ágazatokban relevánsak az RCS-nek való munkahelyi expozíció minimalizálása 
érdekében, a helyes gyakorlatok alkalmazásával. A helyes gyakorlatok megelőzik, 
megszüntetik vagy csökkentik az RCS-hez kapcsolódó munkahelyi egészségügyi 
kockázatokat. A NEPSI útmutató anyagainak célja továbbá a belélegezhető kristályos 
szilícium-dioxid lehetséges egészségügyi hatásaira vonatkozó ismeretek bővítése.

A megállapodás sarokköve egy kockázatértékelési eljárás, amely a munkahelyi RCS-
expozíció lehetséges mértékének megállapítására szolgál. Az eljárást rendszeresen 
el kell végezni annak meghatározása érdekében, hogy szükség esetén milyen 
intézkedéseket illetve helyes gyakorlatokat kell alkalmazni, és biztosítani kell a 
folyamatos fejlesztést.  

A munkahelyen a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó 
anyagokból/termékekből/nyersanyagokból származó 
RCS-nek munkahelyi szinten kitett munkavállalók és más 
személyek egészségének védelme

A belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak való 
kitettség minimalizálása a munkahelyen, a helyes 
gyakorlatok alkalmazásával.

Az RCS lehetséges egészségügyi hatásaival és a NEPSI 
helyes gyakorlataival kapcsolatos ismeretek bővítése 
a munkavállalók és a munkahelyen RCS-nek kitett más 
személyek egészségének védelme érdekében
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Marianne Thyssen asszony, az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális 
ügyekért felelős biztosa a megállapodás tizedik évfordulóján kiemelte: a NEPSI 
megállapodás 

dicséretet érdemel, amiért a jó gyakorlatok terjesztése 
révén, amelyeket a munkáltatók aktívan elfogadtak, 
alacsonyabb szintű expozíciót eredményezett. 
Hozzájárult az RCS egészségügyi hatásaival 
kapcsolatos ismeretek bővítéséhez is. Kiemelkedően 
fontos, hogy kiegészítette és továbbra is kiegészíti 
az európai jogszabályokat a munkavállalók 
védelme terén. A határértékek uniós jogszabályokon 
keresztül történő meghatározása kulcsfontosságú a 
munkavállalók egészségének védelme szempontjából. 
De a végrehajtás és az alkalmazás minősége az, [...] 
amely meg fogja határozni, hogy életeket mentünk-e 
meg. Itt látjuk az alulról felfelé építkező megközelítés 
valódi értékét, amely a NEPSI sikerének motorja volt.

Foglalkoztatásért és 
szociális ügyekért 

felelős biztos 
Marianne Thyssen 

asszony 

“

”
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A NEPSI FŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓI (KPI-K)

A NEPSI megállapodás valamennyi aláírója - az 
ásványinyersanyag-kitermelő ipar, az üveg-, kerámia- 
és öntödeipar, valamint az építőanyag-gyártók, 
beleértve a cement-, habarcs- és betongyártókat 
- vállalja, hogy kétévente jelentést tesz a NEPSI fő 
teljesítménymutatóiról (KPI-k). E gyakorlat célja a 
munkavállalók RCS-expozíciójával kapcsolatos adatok 
gyűjtése. Az eredmények kulcsszerepet játszanak a 
munkavállalók egészségvédelme helyzetének jelzése 
szempontjából az expozíciós kockázatok kezelése, 
az egészségügyi felügyelet, a munkavállalók képzése 
és a helyes helyszíni gyakorlatok tekintetében.



Számos fő teljesítménymutató és kapcsolódó statisztika segíti a mutatókhoz kapcsolódó 
teljesítmény nyomon követését. Az alábbi infografika a 2008-2018 közötti fejlődést 
mutatja be.

Telephelyek száma a NEPSI-t aláíró társaságok 
által lefedett egyéni munkahelyek száma.

A bejelentett telephelyek száma az adott NEPSI-
tag telephelyek száma, amelyek benyújtottak egy 
KPI-jelentést.

A bejelentett telephelyek %-a a KPI-jelentést 
benyújtó telephelyek számát mutatja az összes 
telephely százalékában.

1.

2.

3.
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A bejelentett munkavállalók száma az egyes 
munkavállalók teljes száma azon telephelyeken, 
amelyek benyújtottak egy KPI-jelentést.

4.

Az RCS-nek potenciálisan kitett munkavállalók %-a 
mutatja a munkahelyükön a belélegezhető kristályos 
szilícium-dioxidnak potenciálisan kitett munkavállalók 
százalékos arányát az összes munkavállaló számához 
viszonyítva. Ez tükrözi azt a tényt, hogy egyes 
munkavállalók munkájuk során nem feltétlenül vannak 
közvetlenül kitéve az RCS-nek. 

5.

4. A BEJELENTETT MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA
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2010
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2014

440 159

2016

433 411

2018

445 923

5. A MUNKAKÖRÜKBEN 
POTENCIÁLISAN RCS-NEK KITETT 
MUNKAVÁLLALÓK

39,8% 40,3% 40% 40,1% 39,5% 40,8%

2008 2010 2012 2014 2016 2018



A kockázatértékelés 
által lefedett % 
a munkahelyi 
kockázatértékelés által 
lefedett, az RCS-nek 
potenciálisan kitett 
munkavállalók százalékos 
arányát mutatja.

Az expozíció-monitoring 
által lefedett %  
mutatja azon RCS-
nek potenciálisan kitett 
munkavállalók százalékos 
arányát, akik olyan 
telephelyen dolgoznak, ahol 
RCS-expozíció monitorozást 
végeznek.

6.

7.

6. A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 
MUNKAVÁLLALÓK
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7. AZ EXPOZÍCIÓ-MONITORING 
ALÁ TARTOZÓ MUNKAVÁLLALÓK
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Az általános egészségügyi felügyelet által lefedett 
% azon RCS-nek potenciálisan kitett munkavállalók 
százalékos arányát mutatja, akik hozzáférnek 
valamilyen egészségügyi felügyelethez  
(nem kifejezetten a szilikózisra vonatkozóan).

A szilikózis egészségügyi felügyeletét megkövetelő % 
azon RCS-nek potenciálisan kitett munkavállalók számát 
mutatja, akik magasabb kockázatú foglalkozásokban 
vesznek részt, és akiknek ezért a szilikózis 
szempontjából különleges egészségügyi felügyelet 
alatt kell munkát végezniük. Ezek  a munkavállalók 
hozzáféréssel rendelkeznek a rendszeres egészségügyi 
szűrővizsgálatokhoz.

A szilikózisra vonatkozó egészségügyi felügyeleti 
protokollal lefedett % a szilikózisra vonatkozó felügyeleti 
protokollal lefedett, RCS-nek kitett összes munkavállaló 
százalékos arányát mutatja (beleértve a különleges 
felügyeletre kötelezetteket és az önkéntes felügyelet alá 
tartozókat).

8.

9.

10.

8. AZ ÁLTALÁNOS 
EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ALÁ 
TARTOZÓ MUNKAVÁLLALÓK

10. A SZILIKÓZISRA VONATKOZÓ 
EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI 
PROTOKOLL HATÁLYA ALÁ 
TARTOZÓ MUNKAVÁLLALÓK

9. EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETET 
IGÉNYLŐ MUNKAVÁLLALÓK 
SZILIKÓZIS ESETÉN
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Az általános képzés által lefedett % az RCS-nek 
potenciálisan kitett munkavállalók százalékos arányát 
mutatja, akik részt vettek a megelőzés általános elveiről (pl. 
kockázatkezelési hierarchiáról) szóló képzésen.

A feladatlapokról szóló képzés által lefedett % mutatja 
a  potenciálisan expozíciónak kitett munkavállalók 
százalékos arányát, akik részt vettek azon NEPSI 
feladatlapokról szóló képzésen, amelyek konkrét 
útmutatást adnak az ipari feladatok elvégzése során az 
RCS-expozíció megelőzésére/csökkentésére.

11.

12.

A mutatók mindegyike azt mutatja, hogy a munkavállalók munkahelyi védelme 
folyamatosan javul a NEPSI bevált gyakorlatok végrehajtásának eredményeként, még a 
munkavállalók számának folyamatos növekedése mellett is. 

A megállapodás 2006-os aláírása óta a féléves jelentések a fő teljesítménymutatók 
alapján az egészségügyi és biztonsági előírások folyamatos javulását mutatják. A 
megállapodás sikere azt mutatja, hogy a NEPSI az aláíró feleket folyamatos javulásra 
ösztönzi.

11. AZ ALKALMAZOTTAK 
ÁLTALÁNOS KÉPZÉSE AZ 
RCS-RŐL

2008

75%

2010

83%

2012

84%

2014

88%

2016

90%

2018

88,7%

12. A NEPSI FELADATLAPOKKAL 
KAPCSOLATOS SPECIÁLIS 
KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ 
MUNKAVÁLLALÓK

2008

42,8%

2010

54,6%

2012

60%

2014

65,1%

2016

67,5%

2018

65,9%
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A jelentéstételi folyamatban való részvétel a vállalat elkötelezettségét mutatja az RCS-nek 
való kitettség folyamatos csökkentése iránt. Amint egy vállalat elküldi a féléves jelentését, 
a NEPSI-től tanúsítványt kap, amely igazolja, hogy az adott időszakra vonatkozóan 
elkészítette a NEPSI KPI-jelentést.

A fő teljesítménymutatók nyomon követése, jelentése és javítása alapvető fontosságú a 
NEPSI megállapodás integritása szempontjából.

A jelentéstételi folyamat lehetővé teszi, hogy a 
NEPSI Tanács (amely az egyes aláíró társaságok 
képviselőiből áll) összefoglaló jelentést készítsen 
a megállapodás alkalmazásáról minden érintett 
számára, beleértve az egészségügyért és 
biztonságért felelős hatóságokat is. 
Az alábbi ábra az egyes szereplők kötelezettségeit mutatja a jelentéstételi struktúra 
egyes szintjein (meghívók küldése vagy NEPSI KPI-k jelentése).
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A NEPSI megállapodás segít teljesíteni a munkavállalók munkahelyi veszélyektől 
- különösen az RCS-expozíciótól - való védelmére vonatkozó jogi és erkölcsi 
kötelezettségeket. 

Összességében a részvétel javítja a munkavállalók munkakörülményeit és 
versenyképesebbé teszi a vállalkozásokat, ami minden érintett félnek érdeke.

MIÉRT FONTOS A NEPSI?

A NEPSI biztosítja, hogy minden fél rendelkezzen a munkavállalók egészségének 
védelméhez szükséges eszközökkel azáltal, hogy a megfelelő dolgokat teszi meg 
az RCS-expozíció minimalizálása érdekében. A NEPSI-intézkedések rendkívül 
hatékonyan védik a munkahelyi munkavállalókat a tüdőbetegségektől, beleértve 
a szilikózist is, amely a magas RCS-szintnek való hosszú távú kitettségből eredő 
gyógyíthatatlan foglalkozási betegség.

A NEPSI megállapodás alapvető fontosságú a munkavállalók védelme és 
egészségének javítása szempontjából azokban az iparágakban, ahol a 
munkavállalók foglalkozási expozíciója során ki lehetnek téve RCS-nek. A bevált 
gyakorlatok gyakorlati útmutatást nyújtanak a vállalatoknak és munkavállalóiknak, 
a rendszeres jelentéstételi adatok összegyűjtése pedig segít a vállalatoknak 
azonosítani azokat a területeket, ahol a védelmi intézkedéseket javítani lehet. 
Az adatgyűjtés az RCS-expozíció nyomon követésének pontos nyilvántartását 
is elősegíti az iparágak között, segítve ezzel az Európai Bizottságot az RCS-sel 
kapcsolatos jövőbeli politikai döntésekben.

Azzal, hogy a társulások aláírják a NEPSI megállapodást, megmutathatják, hogy 
komolyan elkötelezettek az iparági munkavállalók jóléte iránt, és bevált védelmi 
intézkedéseket hajtanak végre. Az aláíró társulásoknak lehetőségük van arra 
is, hogy a NEPSI-partnerektől tanuljanak, és ösztönözzék a bevált gyakorlatok 
szélesebb körű átvételét.

A MUNKAVÁLLALÓK ÉS A SZAKSZERVEZETEK SZÁMÁRA

CÉGEKNEK

TÁRSULÁSOK SZÁMÁRA
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A NEPSI jó gyakorlatainak 
köszönhetően munkatársaink jobban 
tájékozottak és felkészültek a 
belélegezhető kristályos szilícium-
dioxid porral szembeni védelemre, 
amely az egyik legfontosabb 
prioritásunk.
 
Dr. Paul Páez-Maletz 
Ügyvezető igazgató, Quarzwerke GmbH

“

”

A NEPSI által kidolgozott 
intézkedések az iparág számára 
értéket jelentenek, amelyek megvédik 
munkavállalóinkat, így hosszú távon 
biztonságosabbá és jövedelmezőbbé 
teszik az általunk végzett munkát.
 
Klaus Krause 
Energia és EHS menedzser, Rosenthal GmbH

“

”



A NEPSI EURÓPAI ALÁÍRÓI
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL IDE:

NEPSI.EU


