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1. Summary
During my research, I dealt with increasing the efficiency of safety management systems. As a
specialist with more than 15 years of experience in the chemical industry, I became acquainted
with the risks of activities with hazardous substances, and I participated in the HSE support of
the operation, in building and operating management systems.
There can be several elements of management systems that can encompass the entire company
and help areas of operation, we can manage everything more sensibly, everything more easily,
and get to where we want much sooner. We reduce our risks, thus increasing the profit, which in
some cases manifests itself in the fact that our employee does not have an accident at work, so
we do not have an accident involving a loss of working days, there is no possibility of
occupational safety or environmental fines and production goes smoothly. The use of the 3 most
common safety enhancement systems currently known (MEB, BIR, PSM) is causing some
shortcomings in some areas of the chemical industry. In order to increase efficiency, by
highlighting the good practices of the currently used systems, creating a unified system that fully
satisfies all safety and environmental needs of the chemical industry, based on daily feedback,
effective internal communication, continuous improvement, and identification of responsibilities
thus minimizing the risks arising from the activity. By applying a new directive, focusing on
responsibility, high level and proper application of incident investigations, and taking controls
and audits to another level, the shortcomings in the current management system could be
remedied.
In the course of my dissertation, I researched the operating principles, practical feasibility and
experiences of the above-mentioned three safety management systems in the international and
domestic literature. I have reviewed the requirements and recommendations of several standards,
guidelines and legislation in order to find aspects that improve the security level of enterprises
and make the application of management systems even more important and accepted. Practical
experience and an overview of the operation of other organizations show that even in the
perspective of so many years, the safety management system is not necessarily used well nor is
it used to its full potential.
In many cases, important activities that can really increase safety performance, such as incidents,
inadequate investigations of inconsistencies, lack of communication within and outside the
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organization, or lack of detailed examination of safe conditions when launching new
technologies, can become routine exercise, or be forgotten.
Literature research, as well as comparative analysis based on own practical experience has made
it possible to develop such important elements whose practical advantage is obvious in activities
with hazardous substances.
In the course of the research, it also became clear that due to the lack of automation and
engineering, accidents and other safety problems, caused by human activities, come to the fore
consequently the formation of safety awareness within the framework of the operated safety
management system has a huge role. Businesses are launching programs for this, incorporating
it into their policies, yet it is difficult to achieve it, and the consequences can be severe.
In the operation of management systems, therefore, it is necessary to incorporate system design
elements and operation methods that can be used to shape employee behavior at all organizational
levels.
In addition, there are sub-elements that also need to be emphasized, such as audits or the
investigation of various events. By developing them, incorporating good practices and unused
techniques, not only do they increase their professional significance and goodness, but they also
play a significant role in understanding their importance and shaping consciousness.
My dissertation is actually encompassed by the effort to harmonize employee behavior with a
safety management system, the importance and practical benefits of which can be seen in its
explanation. In addition, I have presented the professional benefits of some elements, such as
audits, incident investigations, and performance evaluation, with a new focus.
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2. A kutatás előzményei
A biztonságirányítási rendszerek, a viselkedésbiztonság és a biztonsági kultúra mind arra
irányulnak, hogy az egyéneket összehangolják a szervezeti biztonsági követelményekkel. A
katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteknek speciális feladatuk, egy
iparbiztonsági szempontokat is kielégítő biztonsági irányítási rendszer kialakítása.
A vegyipari tevékenységek olyan komplex biztonságtechnikai kockázatokat hordoznak, amelyek
feltárása és kezelése elengedhetetlen, akár nagyvállalatról, akár kis- és középvállalkozásról legyen
szó. Ezen kockázatok feltárására és kezelésére, valamint az egyes szervezeti egységek hatékony
kommunikációjának biztosítására szükség van egy jól működtetett irányítási rendszerre, amely
meghatározza a veszélyes tevékenység határait és szabályozott keretek között tartja a működést.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a működtetett biztonságirányítási rendszerek bizonyos
pontokon megerősítésre, kiegészítésre szorulnak. A gazdálkodó szervezetek több szabvány és
iránymutatás mentén is értelmezhetik a biztonságos üzemelést, sokszor eltérően. Tapasztalható,
hogy nem mindig jut elegendő figyelem a munkavállalók tevékenységéből fakadó kockázatok
kontrol alatt tartására, a megfelelő, hatékony kommunikációra, a normál üzemmenettől való
eltérések, biztonságtechnikai problémák előremutató kivizsgálására. A legelterjedtebb rendszer
megfelelő alapot adhat egy olyan, más fókuszba helyezett rendszer kidolgozására, ami a
megfogalmazott követelményeket betartva, segíti elő a biztonság magas szinten való tartását, a
baleseti események kialakulásának megelőzését, a biztonságtudatos munkavállalói és beszállítói
munkavégzést. A szerteágazó szabályzatok, szabványok maradéktalan kiismerése, megfelelő
értelmezése, betartatása nehézséget jelenthet. Indokolt tehát törekedni azok egyszerűségére, az
ismétlések elkerülésére és mindenki számára érthetővé tételére amellett, hogy a rendszerek előnyeit
kiemeljük.
Értekezésemben ezért tekintettem alapul a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó
gazdálkodó szervezetek által alkalmazott biztonságirányítási rendszereket. Ezen rendszerek
összehasonlításának eredményéből határoztam meg fejlesztendő pontokat és dolgoztam ki
fejlesztési javaslatokat.
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3. Célkitűzések
1. Célom, hogy a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom alapján
összehasonlítsam három biztonságirányítási rendszer, a MEBIR, a PSM, valamint a
katasztrófavédelmi jogszabályok által előírt BIR működési normáit. Ennek során szükséges
meghatározni, hogy mik a lényeges eltérések a három irányítási rendszer között, amelyek
alapján fejlesztő javaslatok tehetők. A fejlesztő javaslatok a rendszer hatékonyságának-,
illetve a munkavállalók biztonságtudatos viselkedésének növelésére irányuljanak.
2. Célkitűzésem a munkavállalók magatartásának, motiváltságának javítása, amelynek
elérésével a biztonságirányítási rendszer eredményesebben működtethető. Ennek érdekében
szeretnék bevezetni egy munkavállalók viselkedését javító irányítási rendszer modellt. Így
pontosabban meghatározhatóvá válnak az egyes szervezeti szintek feladat- és hatáskörei.
Célom továbbá egyéb, a vállalkozás biztonsági teljesítményét fokozó szempontok kijelölése
és hangsúlyozása.
3. További célkitűzésem, hogy az auditálás rendszerét fejlesszem, mivel a gyakorlati
tapasztalatok alapján, a nem megfelelő alapossággal és gyakorisággal végzett szervezeten
belüli auditok nem biztosítják kellő mértékben a hatékony problémafeltárást. Ennek
eredményeként javaslatot teszek az auditrendszer átalakítására, további működtetésére
vonatkozóan.
Ehhez kapcsolódóan fejleszteném a teljesítménymérés rendszerét, hogy a veszélyes
tevékenységet végző vállalkozás biztonsági teljesítménye átfogó módon legyen mérhető és
motivációs eszközként is szolgáljon.
4. Végül célom, hogy az események kivizsgálásának módszertanát fejlesszem, logikusabbá,
érthetőbbé tegyem új módszerek bevezetésével. Itt hangsúlyozni szeretném a felelősségek
vizsgálatának előtérbe helyezését, a tanulságok megértésének és a további események
elkerülésének érdekében.
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4. Vizsgálati módszerek
A kutatási témát tekintve a célok eléréséhez szükséges elemző összehasonlítást végezni a három
biztonságirányítási rendszer esetében. A komplexebb látásmód értekében ehhez megvizsgáltam
az egyes rendszerek főbb elemeit.
Kutatómunkám során felhasználtam a hazai és nemzetközi szakirodalmakból vett elemzéseket,
figyelembe vettem a jogszabályi előírásokat és szabványkövetelményeket. Ezek értelmezésével,
a három rendszer összefüggéseit vizsgáltam a gyakorlati megvalósítás és a gyakorlati
tapasztalatok függvényében.
A forrásanyagok feldolgozása és a szabvány-, valamint jogszabályi követelményeknek való
megfelelés mentén, felhasználtam az integrálható elemeket és azoknak megvalósíthatóságát és
gyakorlati jelentőségét is meghatároztam.
Munkámat segítette az is, hogy hatóságokkal együttműködve részt vettem jogszabálytervezetek
kidolgozásában és módosításában, valamint útmutatók kidolgozásában. Ezen kívül szakmai
szervezetekkel

együttműködve

több

jogszabály

módosításában,

véleményezésében

közreműködtem, illetve a szakmai fórumokon való részvételem tapasztalatai is hasznomra
voltak.
Gyakorlati jelentőséggel is bírt az amerikai Kémiai Folyamatbiztonsági Központ Process Safety
Beacon kiadványának önkéntes fordítójaként szerzett tapasztalataim, amelyek az események
bekövetkezési okairól, a kivizsgálás folyamatáról, az események kialakulásának elkerülési
módjairól adtak nagyobb képet.
Különös figyelmet fordítottam a gyakorlati tapasztalatok elemzésére, az értékelhető
következtetések megfogalmazására.
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5. Új tudományos eredmények
Egy jól működtetett biztonságirányítási rendszer több szempontból is nagymértékben megnöveli
egy veszélyes anyagokkal tevékenységet folytató vállalat biztonsági teljesítményét, termelési
hatékonyságát, legyen szó akár kisvállalkozásról, akár nagyobb cégről. Beépül a szervezet minden
szintjére és hatékonyan támogatják a vállalat folyamatait, csökkentik működési költségeit, javítják
az együttműködést, amely megmutatkozik a vevői elégedettségben és eredményességben, valamint
a munkavállalók biztonságtudatosságában, a biztonsági kultúra fejlődésében.
Értekezésemben három biztonsági irányítási rendszer összehasonlításával foglalkoztam, amelynek
néhány kiemelt, lényeges elemét fejlesztettem tovább.
Ezek alapján az értekezéseim tudományos eredményei:
1. Összehasonlítottam a MEBIR, PSM és a magyar katasztrófavédelmi jogszabályok által előírt
BIR rendszereket, amelynek alapján
a) meghatároztam a lényeges eltéréseket és azonosítottam azokat a fókuszpontokat,
amelyek alapján fejlesztő javaslatok fogalmazhatók meg.
2. Javasoltam egy munkavállalói viselkedést, biztonságtudatos magatartást motiváló rendszer
alkalmazását (DCOM-IKLM), amellyel meghatározott elemeken keresztül fejleszthető a
vállalat biztonsági kultúrája.
3. Új, többszintű auditrendszer bevezetését javasoltam, ami a biztonságirányítási rendszer
hatékonyságának növelését és a munkavállalók rendszerközpontú szemléletformálását
javítja. Ennek alapján:
a) Meghatároztam az egyes szintek fogalomrendszerét, valamint a megértéshez,
támogatáshoz ellenőrző listát (checklist) készítettem.
b) Olyan komplex megfelelőségi MEB mutató bevezetését javasoltam, amely az
auditrendszer tapasztalatait is tartalmazza mérhető számokban, illetve ezt
kiegészítettem további szempontokkal, amelyek fogalomrendszerét meghatároztam.
Ezeket motivációs rendszerhez kapcsoltam, hogy tovább fokozzam a biztonsági
kultúra növekedését.
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4. Az események kivizsgálását új rendszerbe helyeztem, így a magyarországi útmutatók által
javasolt kivizsgálási metodikát az alábbiakban bemutatott módon továbbfejlesztettem.
a) A six sigma DMAIC modelljét javasoltam az eseménykivizsgálások fő vonalaként,
így egy átláthatóbb, logikusabb folyamatot építettem fel a veszélyes tevékenységet
folytató vállalkozások eseménykivizsgálási gyakorlatának segítésére.
b) A kivizsgálási folyamat kezdeti szakaszainak segítésére és könnyítésére a SIPOC
diagram alkalmazását javasoltam, a könnyebb megértés érdekében, ezzel a további
folyamatelemek vizsgálata egyértelműbb, és teljesebb lesz.
c) Javasoltam a folyamat elemzési fázisában a felelősségi körök hangsúlyosabb
vizsgálatát, mivel ezt az útmutatók nem emelik ki külön, de a gyakorlati tapasztalat
szerint a munkavállalók biztonsági tudatosságának formálásában nagy szerepet
játszik, ennek vizsgálata, és az arra hozott fejlesztő intézkedések.
d) Javaslatot tettem a kivizsgálandó események, technológiai problémák körének
újragondolására, annak érdekében, hogy ne csak a baleseti, súlyos baleseti
események kivizsgálása kerüljön hangsúlyozásra. Meghatároztam a javasolt
kategóriák fogalomrendszerét.

9

6. Az eredmények hasznosítási lehetősége
1. Az általam végzett összehasonlító elemzés a három biztonságirányítási rendszer
vonatkozásában olyan szempontokra mutatott rá, amelyek vizsgálatával a különböző
gazdálkodó szervezeteknél hiányosságok tárhatók fel és fejlesztések indíthatók, ezért
javaslom az általuk jelenleg működtetett biztonságirányítási rendszer ilyen szempontok
szerinti átvizsgálását.
2. A vállalkozások fordítsanak nagyobb figyelmet a munkavállalók magatartásának
fejlesztésére, a biztonsági tudatosság növelésére, ezért ajánlom az általam javasolt IKLM
(DCOM) modell bevezetését az irányítási rendszer működési gyakorlatába.
3. Az auditok rendszerének megváltoztatásával, több szintre emelésével hatékonyabb működés
érhető el, valamint ezzel is formálható a szemléletmód a biztonságirányítás felé minden
szervezeti szinten, így a rendszer bevezetésének megfontolását minden veszélyes
tevékenységet végző vállalkozásnak javaslom.
4. Ajánlom az általam kidolgozott komplex megfelelőségi MEB mutató alkalmazását a
vállalkozások számára, amely nem csak az auditrendszer eredményeinek mérésére
használható, hanem olyan a szervezet számára fontos elemeket is, mint például az OHSA
esetek száma, jelentős EBK esetek száma, valamint a normál üzemmenettől való eltérések
száma, amelyeket mérve és komplex módon tekintve fejlesztési irányok határozhatók meg,
ezen kívül hozzákapcsolható a munkavállalói motivációs rendszerhez.
5. Az eseménykivizsgálások módszertanába beépítettem a six sigma, eddig főként
minőségirányítási folyamatok fejlesztésére használt DMAIC modelljét, amelynek
segítségével érthetőbb kivizsgálási folyamatot építettem fel, amely a veszélyes
tevékenységet folytatók eseményeinek kivizsgálásában nyújt segítséget. Ezt a folyamatot
segíti a SIPOC diagram alkalmazása is, amelynek használatát szintén javaslom, hiszen
átláthatóbbá, rendszerezhetőbbé teszi a körülmények vizsgálatát, amely a kivizsgálás
lefolytatása szempontjából nagy jelentőséggel bír.
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