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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) működésének célja, hogy Európát
olyan hellyé alakítsa, ahol biztonságosabban, egészségesebb
körülmények között és hatékonyabban lehet dolgozni. Az
ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott és elfogulatlan
biztonsági és egészségvédelmi információkat kutat, fejleszt és
terjeszt, valamint egész Európára kiterjedő fi gyelemfelkeltő
kampányokat szervez. Az Európai Unió által 1996-ban
alapított bilbaói (Spanyolország) székhelyű ügynökség az
Európai Bizottság, a tagállamok kormányai, a munkaadói
és munkavállalói szervezetek képviselői, valamint az Unió
27 tagállamából és azokon kívülről érkező vezető szakértők
számára biztosít közös fórumot.
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A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.
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A fordítást az eredeti angol szöveg alapján a Fordító Központ készítette (CdT, Luxembourg). 
 

Fő tevékenységek 2011-ben 
A Jukka Takala posztját 2011-ben átvevő új igazgató, Christa Sedlatschek 
irányítása alatt az Ügynökség továbbra is nehéz gazdasági környezetben 
dolgozott a munkahelyi biztonság és egészségvédelem népszerűsítésén, azzal 
érvelve, hogy a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre fordított időt és 
erőforrásokat nem költségként, hanem befektetésként kell szemlélni, hiszen a 
megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem jó a vállalkozásoknak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

György Károly, az igazgatótanács elnöke és Christa Sedlatschek, igazgató 

 

INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE ÉS ELEMZÉSE 
 

Európai Kockázatkutató Központ 
Az Ügynökség vezérprojektjének számító Előretekintési projekt keretében a most „megjelenő” 
munkahelyi kockázatokon túl a hosszú távon várható változásokat igyekeznek előre jelezni. Ehhez 
bizonyos témakörökben forgatókönyveket dolgoznak ki: megvizsgálják, hogy adott technológiai fejlődések 
vagy társadalmi változások esetén mik történhetnek és azok milyen hatást gyakorolnak a munkahelyi 
biztonságra és egészségvédelemre, ezzel támogatva a döntéshozók munkáját. Az első előretekintési 
projekt a környezeti hatás csökkentését segítő technológiákkal és eljárásokkal kapcsolatos „zöld” 
munkahelyeket vizsgálja.  

http://osha.europa.eu/hu/about/director_corner
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A témában 2011-ben megjelent a változás fő 
hajtóerőit azonosító jelentés, valamint a 
munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet 
is befolyásoló, e területen alkalmazott 
kulcsfontosságú technológiákat bemutató 
jelentés, és megkezdődött a jövőbeni 
döntéshozatalt segítő forgatókönyvek 
kidolgozása, beleértve bizonyos alternatív 
jövőképek azonosítását és tesztelését is.  

A kutatásokat vizsgáló és elemző projektek 
kitértek egy, a nők munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi helyzetét, valamint a nők 
nagyobb létszámú munkaerő-piaci részvételével 
jelentkező biztonsági és egészségvédelmi 
kihívásokat vizsgáló kétéves projekt 
eredményeire is. Ezen eredményeket a nők 
munkahelyi biztonsága és egészségvédelme 
terén felmerülő új kockázatokat és tendenciákat 
körvonalazó összefoglaló ismerteti.  

A tavalyi év másik fontos projektjének 
középpontjában az „OSHwiki” kidolgozása állt. 
Az Ügynökség cikkadatbázis építésén dolgozik, 
amely a tervek szerint 2013-ban induló OSHwiki 
alapjául szolgál majd. A több mint 60 OSHwiki-

cikk első darabjai már elkészültek. 
 
 
 
Az Ügynökség elmúlt években indított egyik legfontosabb projektje, az új és újonnan felmerülő 
kockázatokról szóló európai vállalati felmérés (ESENER), amely korábban nem tapasztalt módon valós 
idejű képet nyújt néhány fontos munkahelyi kockázat kezelésének módjáról Európában. A projekt 
keretében a vezetőket, illetve a munkavállalók egészségvédelmi és biztonsági képviselőit Európa-szerte 
arról kérdezték, hogy munkahelyükön miként kezelik a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
kockázatokat. A kérdések elsősorban a pszichoszociális kockázatokra, úgymint a munkahelyi stresszre, 
erőszakra és zaklatásra vonatkoztak azzal a céllal, hogy a döntéshozóknak a munkájukat segítő 
információkkal szolgáljanak, továbbá segítsék az ilyen kockázatok leküzdésében szerzett tapasztalatok 
szervezetek közötti cseréjét. A felmérés során gyűjtött adatok másodlagos elemzése 2011-ben 
kezdődött. 
 
 
Ugyancsak tavaly jelent meg a munkahelyi zaklatást és 
erőszakot vizsgáló jelentés is, amely nemzeti és uniós 
adatokkal szemlélteti, hogy a munkahelyi erőszak és 
zaklatás egész Európában egyre nagyobb méreteket ölt.  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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A munkakörnyezetre vonatkozó információk 
Az Ügynökség az elmúlt évben számos, a biztonságos karbantartást népszerűsítő kampányt támogató 
kiadványt jelentetett meg. A mezőgazdaságban végzett biztonságos karbantartás témájával egy útmutató 
és egy tájékoztató is foglalkozik. A Legionella baktériummal és a legiós betegséggel kapcsolatban egy 
szakpolitikai áttekintés és egy tájékoztató nyújt információkat. A biztonságos karbantartással kapcsolatban 
az alábbi témákban állnak rendelkezésre e-tájékoztatók: az építőiparban használatos hordozható 
eszközök, a halászhajók, és a munkával kapcsolatos közlekedésbiztonság. A biztonságos karbantartással 
foglalkozó kampányt támogató Európai Helyes Gyakorlati Díjak pályázatra érkező pályamunkák 
nyomtatásban is megjelentek, míg a Healthy Workplaces magazin egy teljes száma szintén a 
biztonságos karbantartással foglalkozott. 

 

Emellett egész évben folytak az „Együtt a kockázatok 
megelőzéséért” címet viselő 2012–2013. évi 
Egészséges munkahelyek kampány információs és 
reklámanyagainak előkészítő munkálatai. 

 

Az Ügynökség online interaktív kockázatértékelő 
eszköze (OiRA), amely a kockázatértékeléssel 
foglalkozó Egészséges munkahelyek kampány egyik 
fontos hagyatéka, hivatalosan 2011 szeptembere óta 
érhető el. Az Ügynökség kitartóan dolgozott a különböző ágazatok igényeinek és a helyi 
követelményeknek megfelelően alakítható OiRA által kínált lehetőségek népszerűsítésén is. 

 
 

Az Ügynökség több éven át részt vett 
abban a projektben, amely azt vizsgálta, 
hogy a közúti fuvarozási ágazatban 
dolgozókat a közúti baleseteken túl milyen 
egyéb kockázatok fenyegetik.  Az ágazatot 
érintő munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos helyes 
gyakorlatokról számos kiadvány jelent 
meg, például egy jelentés a „Munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem 
számokban” című sorozat részeként, a 
gépjárművezetőket a közúti fuvarozásban 

veszélyeztető kockázatok kezeléséről szóló jelentés, a gépjárművezetőket érintő balesetekről és 
sérülésekről szóló áttekintés, a gépjárművezetőket érintő kockázatok kezelésének helyes gyakorlati 
példáit, valamint a közúti fuvarozási ágazat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kampányát 
bemutató tájékoztatók, a gépjárművezetők munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló jelentés, a kerékpáros, illetve a motorkerékpáros futárok biztonságára 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
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és egészségvédelmére vonatkozó helyes gyakorlatairól szóló áttekintések, valamint a taxisofőrök 
biztonságára és egészségvédelmére vonatkozó helyes gyakorlatairól szóló áttekintés.  

Elkészült továbbá a munkahelyi mentális egészségfejlesztésről szóló jelentés, a magasabb színvonalú 
munkahelyi biztonságért és egészségvédelemért tett erőfeszítés elismerésére szolgáló gazdasági 
ösztönzők alkalmazásáról szóló útmutató, a sürgősségi segélyszolgálatok munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi kockázatairól szóló áttekintés, az építőipari, egészségügyi és szálloda- és 
vendéglátóipari ágazatok kockázatairól szóló jelentés, valamint a szervezetek „biztonsági és 
egészségvédelmi kultúrájának” értékeléséről szóló jelentés. 

 
KOMMUNIKÁCIÓ, KAMPÁNY ÉS NÉPSZERŰSÍTÉS 
2011-ben lezajlott a biztonságos karbantartással foglalkozó Egészséges munkahelyek kampány második 
és egyben utolsó éve. Az Egészséges munkahelyek kampányok jelenleg a világ legnagyobb ilyen jellegű 
kezdeményezései, amelyek az Európai Unió tagállamain túl az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
országait és a csatlakozás 
előtt álló és tagjelölt 
országokat is felölelik. Az 
európai munkavállalók millióit 
megszólító legutóbbi 
kampány, amelynek célja a 
karbantartás mint a 
munkavállalók biztonságát és 
egészségét befolyásoló 
tevékenység fontosságának, 
valamint a karbantartás 
biztonságos végrehajtásának 
hangsúlyozása volt, 
rekordmértékű részvétel 
mellett zajlott. A Munkahelyi 
biztonság és 
egészségvédelem világnapja alkalmából Budapesten megrendezett ünnepségen átadták a 10. Európai 
Helyes Gyakorlat Díjakat, amellyel többek között innovatív szervezetek munkáját is jutalmazták.  

A Helyes Gyakorlat Díjak nyertesei átveszik oklevelüket 

A biztonságos karbantartásról szóló kampány során az Ügynökség újabb szervezetekkel alakított ki 
partnerséget, hogy ily módon egyre szélesebb rétegekhez juttassa el üzeneteit. A „Biztonságos 
karbantartás” kampányhoz mintegy 53 köz- és magánszektorbeli szervezet csatlakozott hivatalos 
európai kampánypartnerként, hogy különféle tevékenységekkel népszerűsítse a biztonságos karbantartás 
fontosságát. 
  

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/hw2010/partners
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Balról: María Luz Rodríguez, spanyol foglalkoztatási államtitkár, Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális 
ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosa, Christa Sedlatschek, az EU-OSHA igazgatója, és Javier Ruiz, a baszk kormány 
foglalkoztatásért felelős helyettes tanácsosa. 

 

A „Biztonságos karbantartás” kampány 2011 novemberében megrendezett záróeseményének részeként 
sor került az Egészséges Munkahelyek csúcstalálkozójára: a kétnapos rendezvény nagyszerű 
lehetőséget kínált a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakembereknek és döntéshozóknak a 
kampány eredményeinek megvitatására és a helyes gyakorlatok cseréjére.  

A kampány további fontos figyelemfelkeltő eseményei között szerepelt az európai fotóverseny, amelyre 
több mint 2500 pályamű érkezett, valamint a DOK Lipcsei 
Filmfesztivál Egészséges Munkahelyek Filmdíja, amelyet az 
Ügynökség adományoz a legjobb munkaegészségügyi 
témájú dokumentumfilmnek. 

Az Ügynökség a foglalkoztatás biztonságáról és az 
egészségről alkotott európai kép megismerésére pán-európai 
közvélemény-kutatást folytatott. Az Ipsos Mori által elvégzett 
felmérés során több mint 30 országban 36 ezer interjú 
készült. A kutatás egyebek között az aktív idősödés és a 
pszichoszociális kockázatok kérdéseit vizsgálta. 

Az Ügynökség több, a tudatosság fokozását célzó anyagot is 
készített a népszerű rajzfilmfigura, Napo szereplésével. Ezek 
között szerepelt egy általános iskolai tanároknak készült 
online eszköztár, amely óravázlatokkal igyekszik támogatni a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem oktatásba való 
beépítését. Elkészült továbbá a munkahelyen belüli 
szállításról szóló Napo... a biztonságos anyagmozgatásban 

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
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című DVD, valamint a Nemzetközi dohányfüstmentes nap alkalmából megvalósult Munkában a tüdő 
című klip is. 
 

Az Ügynökség folytatta az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságával és annak a 
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózatával, az Enterprise Europe Networkkel ápolt kommunikációs 
partnerségeinek fejlesztését, amelynek célja a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 
kapcsolatos üzenetek európai vállalkozásokhoz való eljuttatásának támogatása. 

Az Ügynökség előadók, kiállítási standok és a médiának, valamint a látogatóknak szervezetett érdekes 
programok révén számos kiemelkedő rendezvényen, például az Isztambulban megrendezett Munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi világkongresszuson, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 
Athénban megtartott 12. kongresszusán, a düsseldorfi A + A Nemzetközi Kereskedelmi Vásáron, 
valamint a lipcsei Nemzetközi Közlekedési Fórumon is képviseltette magát.  

 
A HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 
Lezárult az Ügynökség jelenlegi stratégiájának közepes távú értékelése, amelynek eredményeit az 
igazgatótanács tavaly novemberben ismerhette meg. Ezen eredmények ismeretében megkezdődtek az 
Ügynökség következő stratégiáját és a hálózat jövőbeni fejlesztését érintő megbeszélések.  

 
KITEKINTÉS 
2012-ben számos, az ESENER-felmérés eredményeit elemző jelentés jelenik meg.  

Az Előretekintés tanulmány 2012-ben a lezárásához érkezik: a projektidőszak végére elkészülnek a 
projekt által azonosított forgatókönyvek, amelyek bemutatják, hogy az új technológiák adott körülmények 
között miként befolyásolják a munkavállalók biztonságát és egészségét. E forgatókönyveket a 
döntéshozókhoz és a nagyközönséghez egyaránt eljuttatják, és az első előretekintési program nyomon 
követésére is javaslatokat tesznek.  

Az Ügynökség a jövőben is támogatja az újabb, az egyes munkahelyek és ágazatok speciális igényeihez 
alakítható online interaktív kockázatértékelő (OiRA) eszközök kifejlesztését, szorgalmazza továbbá az 
OiRA-fejlesztők és -felhasználók közösségének építését, a fejlesztők munkáját pedig információs 
szolgálattal igyekszik támogatni.  

2012-ben elindul az „Együtt a kockázatok megelőzéséért” elnevezésű Egészséges munkahelyek 

kampány, amelynek középpontjában az áll, milyen fontos szerepet játszik a vezetői irányítás és 
a munkavállalói részvétel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javításában. 
Megkezdődnek továbbá az Ügynökség – ideiglenesen a „Pszichoszociális kockázatok gyakorlati 
megoldásai” címet viselő – 2014–2015. évi Egészséges munkahelyek kampányának előkészületei.  

Az Ügynökség közzéteszi az Ipsos MORI által elvégzett, a munkahelyi biztonsághoz és 
egészségvédelemhez való hozzáállást vizsgáló közvélemény-kutatás eredményeit. 

http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html


 

 

A fordítást az eredeti angol szöveg alapján a Fordító Központ készítette (CdT, Luxembourg). 
 

Az Európai Bizottság a 2012. évet az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének 
nyilvánította, amelynek célja, hogy az idősek társadalmi és gazdasági hozzájárulására felhívja a 
figyelmet, továbbá a munkaerőpiacon szerepet játszó időseknek kedvezőbb lehetőségeket biztosítson: 
az Ügynökség aktívan támogatja ezt a kezdeményezést, nagy hangsúlyt fektetve az idősek munkahelyi 
biztonságára és egészségvédelmére. 

Végezetül az Ügynökség 2012-ben elkészíti, 2013-ban pedig elfogadja a munkájának jövőbeni 
fejlesztéséről szóló új EU-OSHA-stratégiát. 

 

 

A fotópályázat nyertesei és a zsűritagok 

balról jobbra: Isa Kurt, Peter Rimmer, Christa Sedlatschek, az EU-OSHA igazgatója, valamint Saša Kosanović és Paweł Ruda. 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en
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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) működésének célja, hogy Európát
olyan hellyé alakítsa, ahol biztonságosabban, egészségesebb
körülmények között és hatékonyabban lehet dolgozni. Az
ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott és elfogulatlan
biztonsági és egészségvédelmi információkat kutat, fejleszt és
terjeszt, valamint egész Európára kiterjedő fi gyelemfelkeltő
kampányokat szervez. Az Európai Unió által 1996-ban
alapított bilbaói (Spanyolország) székhelyű ügynökség az
Európai Bizottság, a tagállamok kormányai, a munkaadói
és munkavállalói szervezetek képviselői, valamint az Unió
27 tagállamából és azokon kívülről érkező vezető szakértők
számára biztosít közös fórumot.

Európai Munkahelyi Biztonsági
és Egészségvédelmi Ügynökség
Gran Vía, 33, 48009 Bilbao, SPANYOLORSZÁG
Tel.: +34 94 479 4360
Fax: +34 94 479 4383
E-mail: information@osha.europa.eu

Éves jelentés 2011
Összefoglalás

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség


