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2020-ban közel 2,7 millió nem halálos kimenetelű munkahelyi baleset vezetett ahhoz, hogy 

az EU-ban a munkavállalók legalább négy napig távolmaradtak a munkából, míg 3.355 

munkahelyi baleset halálos kimenetelű volt. A balesetek száma 2019-hez viszonyítva 13%-

kal csökkent.  

A gazdaság legtöbb ágazata 2020-ban kevesebb balesetet regisztrált 2019-hez képest, 

kivéve az egészségügyi ágazatot. Ez a csökkenő tendencia azzal magyarázható, hogy a 

Covid19-világjárvány 2020-ban kezdődött.  

A balesetek száma az egészségügyi ágazatban 2019-hez viszonyítva 17%-kal növekedett. 

Az uniós szinten az ágazatban regisztrált balesetek aránya a 2019. évi összes baleset 11%-

áról 2020-ban 15%-ra növekedett.  

2020-ban a munkavégzéstől való 7–13 napos távollétet eredményező balesetek jelentették 

a leggyakoribb balesettípust (ugyanaz, mint 2019-ben). Az ilyen balesetek száma 676.781 

volt (az összes baleset 25%-a).  

2020-ban a második leggyakoribb balesettípust a munkahelyről való 1–3 hónapos 

távollétet eredményező balesetek képviselték (519.695), az összes baleset 19%-a. Másrészt 

a 2019. évi adatok azt mutatják, hogy a második leggyakoribb baleset kevésbé súlyos (4–

6 napos távollét a munkából). Ezek a kevésbé súlyos balesetek (4–6 nap munkaszünet) 

voltak a harmadik leggyakoribb baleseti típusok 2020-ban (455.924; az összes baleset 

17%-a).  

2020-ban a legkevésbé gyakori balesetek súlyossága szerint a halálos kimenetelű balesetek 

száma 3.355 volt (az összes baleset 0,1%-a), szemben a 2019-ben regisztrált 3.408 halálos 

balesettel. A második ritkábban előforduló balesetek azok voltak, amelyek tartós 

munkaképtelenséget, vagy 183 nap vagy annál hosszabb távollétet eredményeztek 2020-

ban 117.700 eset (az összes baleset 4%-a), szemben a 2019. évi 139.482 ilyen balesettel.  

A balesetek száma az egészségügyi szektorban 17%-kal növekedett, a halálos baleseteké 

azonban csökkent. A halálos balesetek száma az építőiparban 21,5%, a feldolgozó iparban 

15,2%, a közlekedésben 15,0%. A balesetek kétharmada férfiakat érintett.  

A 100.000 foglalkoztatottra jutó halálos balesetek száma Cipruson (4,45), Bulgáriában 

(3,68), Olaszországban (3,39), volt a legmagasabb, Hollandiában (0,27), Svédországban 

(0,49) és Németországban (0,73) a legalacsonyabb.  

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221019-2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Non-fatal_accident_at_work
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)

