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ISO 45001:2018 SZABVÁNY 

 
 

Ez a dokumentum egy áttekintést nyújt az OHSAS 

18001:2007 és ISO 45001 szabványok közötti 

kulcsfontosságú változásokról, valamint az új 

követelményekről. 
 

 
TIPP 

 

Jóllehet ez a 

szabvány fejezetről 

fejezetre 

felülvizsgálatra 

került, kérjük, 

vegyék figyelembe a 

különböző irányítási 

rendszerelemek 

kölcsönhatását, azt, 

hogy ezek hogyan 

kapcsolódnak 

egymáshoz, hogy 

hatékony és 

egységes 

rendszereket 

hozzanak létre.  

ISO 45001 IDŐVONAL 

 
• Nemzetközi Szabványtervezet (DIS) Publikálva: 

2016. január 
 

• Végleges Nemzetközi Szabványtervezet 
(FDIS) – Kiadva: 2017. november 
 

• ISO 45001:2018 Szabvány – Kiadva: 2018. 
március 
 

Meg kell változtatniuk és ki kell egészíteniük a MEB 

irányítási rendszerüket, hogy megfeleljen az új 

követelményeknek és az átállási határidőknek. 
 

ISO 45001 FELÉPÍTÉSE 
1. Alkalmazási terület 

2. Normatív referenciák 

3. Szakkifejezések és meghatározásuk  

4. Szervezet környezete 

5. Vezetőség 

6. Tervezés 

7. Támogatás 

8. Működés 

9. Teljesítményértékelés 

10. Fejlesztés 

ÁTÁLLÁS AZ OHSAS 18001-RŐL 
 

Az ISO 45001 felváltja az OHSAS 18001 szabványt, és az 

OHSAS 18001 jelenlegi felhasználóinak frissíteniük kell az 

új nemzetközi munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonsági előírások követelményeit a hároméves 

átállási időszak alatt, amely a szabvány közzétételét 

követően veszi kezdetét. 
 

AZÉRT VAGYUNK, HOGY SEGÍTSÜNK 
 

Elkötelezettek vagyunk az új szabvány nyelvezetének 
lefordításában, hogy segítsük a felhasználókat az új fogalmak 
értelmezésében és a rendszerváltozások könnyebb kezelésében. 

 
 

A naprakész változások 
követéséhez látogassanak el a 
www.nqa.com/iso45001 

weboldalra. 

 
Ha bármilyen kérdésük van, kérjük,  

vegyék fel velünk a kapcsolatot – 

hívják a +36-23-444-275 telefonszámot. 

  

http://www.nqa.com/iso45001
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ISO 45001 SZAKASZ OHSAS 18001 SZAKASZ ÚTMUTATÓ 

4. A szervezet környezete 

4.1  A szervezet és  
 környezetének  megértése 

Új követelmény! Ez az új koncepció a szervezeti működést befolyásoló 
tényezőket és feltételeket érinti, pl.: szabályozás, 
irányítás és érdekelt felek. 

Mi irányítja a szervezet kultúráját és 
követelményeit? 

Készüljenek fel arra, hogy megbeszéljék az 
auditorral, hogyan befolyásolja a szervezet 
környezete a MEBIR tervezett eredményeinek 
elérését. 

4.2  A munkavállalók és egyéb 
 érdekelt felek szükségleteinek és 
 elvárásainak megértése 

Új követelmény! Gondolják át, kik lehetnek az érdekelt feleik, és 
miben lehetnek érdekeltek, pl.: dolgozók, 
részvényesek, igazgatósági tagok, versenytársak, 
szabályozók.  

Fontolják meg a környezethez kapcsolódó 
kockázatokat és lehetőségeket. 

Készüljenek fel ezen összefüggések megvitatására az 
auditorral! 

4.3  A MEB irányítási rendszer 
 alkalmazási területének 
 meghatározása 

1. Alkalmazási terület, 4.1. Az alkalmazási terület meghatározásakor a 
szervezetnek 

a) át kell gondolnia a 4.1. szakaszban hivatkozott 
külső és belső tényezőket; 

b) figyelembe kell vennie a 4.2. szakaszban 
hivatkozott követelményeket; 

c) figyelembe kell vennie a tevékenységekkel 
kapcsolatos tervezett vagy elvégzett munkát. 

Ezért az alkalmazási területet csak akkor lehet 
meghatározni, ha figyelembe vették a 4.1 és 4.2 
szakaszt.  

Figyelembe kell venni a közvetlen irányítást és 
befolyást. 

Az alkalmazási területet dokumentált 
információként kell rendelkezésre bocsátani. 

4.4  A MEB irányítási rendszer 4.1 Általános 
követelmények 

Nincs jelentős változás a szabvány ezen szakaszában. 

5. Vezetői szerepvállalás és munkavállalói részvétel 

5.1  Vezetői szerepvállalás és 
 elkötelezettség 

4.4.1, 4.4.3, 4.4.6 Nagyobb hangsúlyt kapott a vezetők 
elszámoltathatósága, a munkavállalókkal való 
konzultáció és részvétel biztosítása, a teljesítmény 
védelme, fejlesztése, valamint a MEB rendszer 
támogatása és egyéb üzleti folyamatokba való 
beintegrálása. 

5.2  MEB politika 4.2 MEB Politika Továbbfejlesztett követelmények a 2007-es 
verzióból: nagyobb figyelmet kell fordítani a 
munkavállalók kommunikációjára és részvételére az 
egész szervezetben, és elkötelezettségükre a 
biztonságos munkafeltételek biztosítására. 

A szervezet köteles eleget tenni a jogi és egyéb 
követelményeknek. 

E szakasz alapvető követelményei változatlanok 
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maradnak, azonban a politikának relevánsnak, 
megfelelőnek és dokumentált információnak kell 
maradnia. 

5.3  Szervezeti szerepek, 
 felelősségek és hatáskörök 

4.4.1 Erőforrások, 
feladatok, felelősségi kör, 
számonkérhetőség és 
hatáskör 

 

E szakasz alapvető követelményei változatlanok 
maradnak, de a szervezeti szerepekre, 
felelősségekre és hatáskörre vonatkozó 
információkat dokumentálni kell. 

Az elszámoltathatóság a felső vezetés felelősége, 
nem ruházható át! 

5.4  Munkavállalók konzultációja 
 és részvétele 

4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 

4.5.3 

Ezt a szakaszt lényegesen szigorították a 
munkavállalók részvételének, elkötelezettségének és 
kommunikációjának rögzítése és előmozdítása 
érdekében, és dokumentált információkat követel a 
szerepek és felelősségek támogatása érdekében. A 
munkavállalóknak minden szinten tisztában kell 
lenniük a felügyeleti területükre vonatkozó 
felelősségükkel. 

Elősegíti továbbá a nem vezetői szerepek részvételét 
a MEB rendszerkövetelményekben, beleértve az 
incidensvizsgálatokat, a kockázatértékeléseket, 
valamint a felügyeleti és figyelemmel kísérési 
tevékenységeket, és a belső auditokat is. A szervezet 
köteles biztosítani a szükséges mechanizmusokat, 
ideértve az időt, erőforrásokat és szükséges 
információt, hogy támogassa az irányítási rendszer 
hatékony bevezetését. 

6. Tervezés 

6.1  A kockázatokkal és 
 lehetőségekkel kapcsolatos 
 tevékenységek 

4.3.1, 4.3.2 & 4.3.3 A 4. szakaszban meghatározott kockázatok és 
lehetőségek válnak az átfogó tervezési megközelítés 
bemenetévé. 

6.2  MEB célok és az elérésük 
 megtervezése 

4.3.3 A céloknak támogatniuk kell a politika 
követelményeit, és a szervezet stratégiai 
irányvonalával és környezetével összhangban kell 
őket figyelembe venni. Részletesen ismertetni kell a 
felelősséget, az elfogadott ütemezéseket és az elért 
haladást megállapító intézkedéseket, valamint a 
javasolt eredmények teljesülését. 

A célokról és az elérésük megtervezéséről 
dokumentált információt kell megőrizni.  

7. Támogatás 

7.1 Erőforrások 4.4 A szervezet meghatározza és biztosítja a szükséges 
forrásokat. 

7.2 Felkészültség (kompetencia) 4.4.2 A MEBIR követelmények alapjai továbbra is 
fennállnak, de az eljárások már nem kötelezők. 
Dokumentált információk állnak rendelkezésre a 
kompetenciák értékelésének és a munkavállalók 
fejlesztésének támogatására. A tevékenységek 
hatékonyságai felülvizsgálatra kerülnek. 

7.3 Tudatosság 4.4.2 A munkavállalók tudatában lesznek a politika velük 
kapcsolatos követelményeivel, a veszélyekkel és 
kockázatokkal, valamint a MEBIR teljesítményében 
betöltött szerepükkel, beleértve a vonatkozó 
incidensvizsgálatok eredményeit stb. A 
munkavállalók tudatában kell lenni, hogy kivonhatják 
magukat a testi épségükre veszélyt jelentő 
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munkavégzés alól. 

7.4 Kommunikáció 4.4.3 

 

 

 

4.4.3.2. 

Az új szakasz megerősíti a korábbi követelményeket, 
beleértve, hogy miről, mikor és kivel kell 
kommunikálni. A kommunikációs követelmények az 
5., 6., 8., 9., 10. szakaszba is beágyazódnak, valamint 
a 4. szakaszban is említésre kerülnek. 

 

A részvétel és a konzultáció most már beépült az új 
MEBIR szabványba. 

7.5 Dokumentált információ 4.4.4 & 4.4.5, 4.5.4 A „dokumentált információ” egy új szakkifejezés, 
amelyet egy szervezet az irányítási rendszerhez 
szükséges vagy meghatározott információk 
létrehozásához, fenntartásához és megőrzéséhez 
szükséges információk kibővítéséhez vezet be. 

A dokumentált információk lehetnek belső és külső 
eredetűek is. 

Szükség esetén a szervezet szabadon dönthet arról, 
hogy egy folyamaton belüli dokumentált eljárás 
szükséges-e, vagy a dokumentált információk egy 
másik formájával is elérheti a tervezett kimeneteket. 

A dokumentált információk továbbra is a MEBIR 
korábbi követelményeivel összehasonlítható 
ellenőrzéseket igényelnek. 

8. Működés 

8.1. Működéstervezés és -felügyelet 4.4.6. A tervezés szót a szabvány ezen eleme, valamint a 6. 
szakasz szerinti értékelésen alapuló „kritériumok” 
megalkotására is bevezette. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a veszélyeket és a 
kockázatkezelést a tevékenység operatív 
ellenőrzésére kell tervezni. További követelmények 
lettek kibővítve vagy kerültek hozzáadásra pl.: a 
munkavállalók munkájához való alkalmazkodás. 

8.1.2 Veszélyek megszűntetése és MEB 
kockázatok csökkentése 

Új követelmény! A szabvány meghatározza az ellenőrzések 
hierarchiáját a kockázatkezelési elvek szerint. 

8.1.3 Változáskezelés 
Új követelmény! Elfogadja a tervezett változtatások követelményeit 

és lehetséges forrásait, pl.: a munkakörülményeket, 
a berendezéseket, a munkaerőt, a jogszabályok és az 
ismert veszélyek és kockázatok változásait.  

8.1.4 Kiszervezés 

8.1.4.1 Általános előírások 

Új követelmény! Közvetlenül az áruk beszerzésére, az irányítási 
rendszer követelményeinek megfelelő 
szolgáltatásokra utal. 

8.1.4.2 Vállalkozók 
Új követelmény! Ellenőrzések és kommunikációs követelmények 

kialakítása a vállalkozó munkavállalói tevékenységei, 
a házigazda vállalat munkavállalói tevékenységei 
tekintetében figyelembe kell venni a szerződő 
munkavállalókra vonatkozó hatásköröket és egyéb 
követelményeket a MEB kritériumok tekintetében. 

8.1.4.3 Kihelyezés 
Új követelmény! Megerősödtek a korábbi szabványkövetelmények a 

kiszervezett folyamatokkal kapcsolatban. 

8.2 Vészhelyzeti felkészültség és reagálás 4.4.7. A szabvány megerősíti és bővíti a korábbi 
követelményeket, és magában foglalja a 
kommunikációt is. 
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9. Teljesítményértékelés 

9.1 Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés 
és teljesítményértékelés 

4.5, 4.5.1 Ezeket a követelményeket is megerősítették és 
bővítették. 

9.1.2 A megfelelés kiértékelése 4.5.2 E szakasz követelménye kiterjed az értékelés 
gyakoriságára és módjára, valamint a megfelelőségi 
állapot megértésére és tudomásul vételére. 

9.2 Belső audit 4.5.5 Az eljárási követelményeket ismét dokumentált 
információ váltotta fel, és az audit eredményeket a 
munkavállalók felé kommunikálni kell. 

9.3 Vezetőségi átvizsgálás 4.6. Ez az előző szabványra épül, nagyobb hangsúlyt 
helyezve a fejlesztésekre és a kommunikációra, a 
kockázatok, lehetőségek és a rendszer hatékonysága 
alapján. 

 

Az átvizsgálások jogi és egyéb követelményeket, 
érdekelt feleket, szervezeti kockázatot és 
lehetőséget tartalmaznak. A teljesítményadatok 
tendenciáit értékelni kell a folyamatos fejlesztés és a 
stratégiai irányba való összehangolás szempontjából. 

 

10. Fejlesztés  

10.2 Esemény, nemmegfelelőség és 
helyesbítő tevékenység 

4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.3.2 A megelőző intézkedés kifejezést elvetették, mivel ez 
a MEBIR alapvető követelményének tekinthető. 

A közvetlen intézkedést kellő időben kell meghozni 
az esemény vagy a nemmegfelelőség ellenőrzésére 
és a következmények kezelésére. 

Amikor a közvetlen helyesbítő intézkedés teljesült, a 
szervezet megfontolhatja, hogy milyen további 
lépésekre van szükség a hasonló események vagy 
nemmegfelelőségek megelőzése érdekében. 

A kockázatértékelés és a folyamatos fejlesztés 
alapelvei érvényesek. A gyökér ok elemzés 
kulcsfontosságú a progresszív fejlesztéshez, valamint 
megköveteli, hogy a szervezet meghatározza, hogy 
mi okozta vagy okozza az incidenst vagy a 
nemmegfelelőséget, mit tehetünk az ok kezelésére, 
a kockázatértékelés felülvizsgálatára vagy teljesen új 
kockázatértékelés készítésére van szükség - szükség 
szerint az intézkedés végrehajtása előtt. 

Ezután mérlegelni kell, hogy fennáll-e hasonló eset 
lehetősége - esetleg egy másik területen. A 
szervezetnek ezután meg kell valósítania a 
meghatározott intézkedéseket, felülvizsgálnia azok 
hatékonyságát és szükség esetén módosítania kell az 
irányítási rendszert. 

A szabvány ezen szakaszához dokumentált 
információk szükségesek. 

10.3 Folyamatos fejlesztés  A szervezetnek most bizonyítania kell, hogy az 
elemzési és értékelési folyamataiból származó 
eredményeket felhasználja, hogy azonosítsa az alul 
teljesítő területeket és a fejlesztési lehetőségeket. 
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ELÉRHETŐSÉGEINK: 
EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2040 Budaörs, Muskátli utca 3.  

NEVER STOP IMPROVING   Telefon: 23-444- 275     www.tanusito.hu  e-mail: emt@tanusito.hu 

Szakkifejezések  

Látni fogják, hogy az ISO 45001-ben használt terminológia ismerős lehet az OHSAS 18001 szabványból. A közös kifejezések 
az alábbiakban kerülnek bemutatásra: 

Elfogadható kockázat 
Az elfogadható kockázat olyan szintre csökkentett 
kockázat, amely egy szervezet MEB politikájának és jogi 
felelősségének megfelelően tolerálható. 

Egészségkárosodás 
Ez olyan hátrányos fizikai vagy mentális állapotra utal, 
amely azonosítható, és amelyet a munka vagy a 
munkahelyi környezet eredményezhet vagy súlyosbíthat. 

Baleset 
Egy olyan nemkívánatos eseményt határoz meg, amelynek 
kimenetele halált, sérülést, betegséget vagy egyéb 
veszteséget okoz. 

MEB célok 
Ezek azok a teljesítménycélok, amelyeket egy szervezet 
kitűz és eltervezi, hogy megvalósít. Ezeknek a céloknak 
mérhetőnek kell lenniük, és összhangban kell lenniük a 
szervezet MEB politikájával. 

Káros 
Ez a kifejezés olyan potenciális erőforrásra vagy helyzetre 
utal, amely a munkahelyi áruk sérüléséhez, betegségéhez 
vagy károsodásához vezethet. 

MEB Teljesítmény 
Ezek olyan mérhető ellenőrzések, amelyek megmutatják, 
hogy egy szervezet mennyire hatékonyan kezeli a MEB 
kockázatait és az általuk elért eredményeket, 
összehasonlítva a MEB politikával, célokkal és egyéb MEB-
hez kapcsolódó teljesítménykövetelményekhez. 

Veszély 
Ez a kifejezés minden olyan helyzetet, anyagot, 
tevékenységet vagy eseményt jelöl, amely betegséget vagy 
sérülést okozhat. Ilyenek pl.: a szűk munkakörülmények, a 
rosszul szellőztetett helyek, a mérgező vegyszerek, a 
veszélyes gázok, az ismétlődő munka, megfélemlítés és 
zaklatás, a robbanások és a berendezések meghibásodása. 

MEB Politika 
Ez egy nyilatkozat a szervezet elkötelezettségéről a MEBIR 
megvalósításáról, folyamatos karbantartásáról, valamint a 
MEB teljesítményének fejlesztéséről. A vezetőségnek arra 
kell felhasználnia a politikát, hogy bizonyítsa az 
elkötelezettségét, irányítsa és támogassa a MEBIR 
megvalósítását és karbantartását, a MEB céljainak 
kialakítását és az intézkedések ösztönzését. 

Incidens 
A munkából eredő vagy annak során bekövetkező olyan 
eset, amely sérülést és egészségkárosodást 
eredményezhet vagy eredményez. 

Munkahely 
Leírja a szervezet ellenőrzése alatt álló fizikai helyet, ahol a 
munkavállalók, vállalkozók és mások végzik a szervezet 
munkáját. A MEB kockázataik hatékony kezeléséhez a 
vállalatok kiterjeszthetik ellenőrzésüket az utazás, az 
otthoni munkavégzés vagy az ügyfél helyszínén történő 
munkavégzés céljából. 

Veszély azonosítása 
Ez a folyamat magába foglalja annak megállapítását, hogy 
fennáll-e a veszély, és ezután leírja annak jellemzőit. 
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