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2016 fontos év volt az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
számára, amikor több kiemelt projekt üzeneteit terjeszthettük. Ezek közé tartozik az Új és újonnan 
felmerülő kockázatokról szóló európai vállalati felmérés második kiadása (ESENER-2), valamint az 
Európai Parlament megbízásából végrehajtott, „Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet 
minden életkorban – Munkahelyi biztonság és egészségvédelem az idősödő munkaerő tükrében” című 
nagyszabású projekt. 

A 2016–2017. évi „Egészséges munkahelyek” kampány nagyon sikeres évet zárhatott egy 
felhasználóbarát e-útmutató és egy adatvizualizációs eszköz bevezetésével. Ezek az eredmények mind 
az EU-OSHA személyzetének kemény munkáját és elkötelezettségét dicsérik, emellett a nemzeti 
fókuszpontjainktól és a kampányban részt vevő partnereinktől kapott óriási támogatásnak 
köszönhetőek. 

 

1 Felkészülés a változásra 
Az EU-OSHA 2016 márciusában új kétéves projektet 
indított útjára „Foresight on new and emerging 
occupational safety and health risks associated with 
information and communication technologies and work 
location by 2025” (2025-ig szóló előrejelzés az 
információs és kommunikációs technológiákhoz és a 
munkavégzés helyéhez kapcsolódó új és újonnan 
felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
kockázatokról) címmel. A projekt azt vizsgálja, milyen 
hatásokkal járhat az információs és kommunikációs 
technológiák fejlődése és a munkavégzés helyének 
változása a munkavállalók biztonságára és 
egészségvédelmére nézve. A lehetséges szakpolitikák és intézkedések megvitatásának ösztönzése 
mellett az eredmények információkat fognak biztosítani az uniós és a nemzeti politikai döntéshozók és 
a szociális partnerek számára. 

Az EU-OSHA által a közösségi kiszervezés, a robotika és a teljesítménynövelő szerek témájában 
megrendelt három szakértői vizsgálat szerzői 2016 januárjában egy szeminárium keretében mutatták 
be cikkeiket az EU-OSHA igazgatótanácsának. Az ügynökség két további szakértői vizsgálatot is 
megrendelt a 3D-s nyomtatásról és a munkavállalók nyomon követésére szolgáló szoftverről; ezek a 
cikkek 2017-ben jelennek majd meg. 

 
2 Tények és számadatok 
2.1 ESENER 
Az ESENER vizsgálat második kiadása keretében 2014 során 36 országban közel 50 000 munkahelyen 
végeztek felmérést. 2016 márciusában áttekintő jelentés közzétételére került sor, a két nyomonkövetési 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/hu/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
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vizsgálat 1 megállapításait pedig 2016 novemberében ismertették az Európai Bizottság Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottságának plenáris ülésén. 2016-ban két további 
nyomonkövetési vizsgálat is kezdődött (1) a pszichoszociális kockázatok kezelésének és (2) a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányításnak a témájában, amelyek eredményeit 2018-ban 
teszik közzé. Az ESENER-2 megállapításait nemzeti és nemzetközi szintű rendezvényeken ismertették. 
Az egyik utolsó projekt az ESENER-2 értékelése lesz, amelynek eredményei be fognak épülni a 2019 
elején lefolytatandó ESENER-3 kidolgozásába. 

2.2 Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi áttekintések 
2016-ban lezárult a „Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban – Munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem az idősödő munkaerő tükrében” című hároméves kísérleti projekt. A 
projekt elsősorban annak vizsgálatára irányult, hogy miként javítható a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem a munkaerő idősödéséből adódó kihívások összefüggésében, emellett az e területtel 
kapcsolatos szakpolitikák kidolgozását volt hivatott segíteni. A jelentés fő megállapításai a 
„Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban! – Vizsgálati összefoglaló 
zárójelentés” című dokumentumban olvashatók. 

2016-ban megjelentek az első eredményei annak a hároméves 
projektnek, amelynek célja, hogy kifejezetten a mikro- és 
kisvállalkozások (mkv-k) tekintetében azonosítsa a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi irányítással kapcsolatos hatékony 
politikákat, stratégiákat és gyakorlati megközelítésmódokat. A 
„Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi környezet és 
intézkedések az EU-beli mikro- és kisvállalkozásoknál – SESAME 
projekt” című jelentés megerősíti az mkv-k uniós gazdaság 
szempontjából fennálló jelentőségét, ugyanakkor rámutat a 
munkavállalók biztonságával és egészségvédelmével kapcsolatos 
aggályokra is, kiemelve azokat a tényezőket, amelyek 

hozzájárulnak a kisvállalkozásokon belüli munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás 
elégtelenségéhez. 2017-ben további jelentés lát majd napvilágot az mkv-k munkavállalóinak és 
tulajdonosainak nézőpontjairól. 

2016-ban folytatódott a munkával összefüggő megbetegedések és munkaképesség csökkenés 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából történő áttekintésére irányuló projektek 
végrehajtása. 2017. február 4-én, a rákellenes világnapon megjelent a „Rehabilitáció és munkába való 
visszatérés daganatos betegséget követően” című első projekt szakirodalmi áttekintése. A többi 
projektre2 vonatkozó szakirodalmi áttekintés 2017 folyamán kerül közzétételre. 

                                            
 
1 „Munkavállalói részvétel a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányításban”, amely magában foglalja az átfogó 

jelentést, egy összefoglalást és hét országjelentést, valamint „A három nagy, munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos felmérés – az ESENER-2, a 2013. évi munkaerő-felmérés munkahelyi balesetekkel és 
egyéb, munkával összefüggő egészségügyi problémákkal foglalkozó ad hoc modulja, valamint a munkakörülményekről szóló 
hatodik európai felmérés – együttes elemzése”, amely átfogó jelentés és összefoglalás formájában jelent meg. 

2 Biológiai anyagokkal kapcsolatos egyedi foglalkozási megbetegedések; valamint a foglalkozási megbetegedések figyelmeztető 
és jelzőrendszerek révén történő azonosítását szolgáló módszertanok. 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/hu/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/hu/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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Egy másik, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos áttekintő projekt, „A 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem költségei és 
haszna” célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
társadalmi értékének megbecslése, hogy ezáltal segítse a 
politikai döntéshozókat, a kutatókat és a közvetítőket abban, 
hogy megalapozott döntéseket hozzanak a munkahelyi 
biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos politikák és 
gyakorlatok vonatkozásában. Az adatok áttekintését 
tartalmazó, „Munkával összefüggő balesetek és 
megbetegedések költségeinek becslése: Az európai 
adatforrások elemzése” című első jelentés 2016-ban jelent 
meg. A projekt második szakaszának első része 2016-ban 
indult el. 2017-ben bevezetésre kerül egy adatvizualizációs 
eszköz, amit egy kifinomultabb költségmodell követ majd. 

 

3 A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás 
eszközei 

Az OiRA az EU-OSHA kiemelt webalapú platformja, amely ingyenes interaktív online eszközöket kínál 
az európai vállalkozások számára a munkahelyi kockázatértékelések elvégzéséhez. Az eszközök 
igazodnak a különböző ágazatok egyedi igényeihez és a nemzeti körülményekhez. Az OiRA 2016-ban 
megújult honlapja 2017 januárjától elérhető. 2016 végére több mint 100 OiRA-eszközt tettek közzé és 
több mint 50 000 kockázatértékelést végeztek el ezen eszközök használatával. A projekt sikerének 
kulcsa az OiRA-közösség. 2016 során az EU-OSHA és a közösség szorosan együttműködött 
egymással az OiRA ismertségének fokozása érdekében. Az EU-OSHA emellett promóciós célú OiRA-
eszköztárat is kidolgozott, amely 2017-ben kerül bevezetésre, és Európa-szerte segíteni fogja az OiRA 
hatókörének bővítését. 

Mindezeken túl az EU-OSHA elkötelezett az egyéb, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 
kapcsolatos e-eszközök kidolgozásának támogatása és népszerűsítése iránt is. E célból 
2016 szeptemberében műhelytalálkozót rendezett Bilbaóban az e-eszközökkel kapcsolatban. 
Szakértők tartottak előadásokat számos különböző témakörben, az e-eszközök fejlesztésének 
áttekintésétől egészen addig, hogy miként hozható létre mobilalkalmazás mindössze öt lépésben. A 
tervek szerint 2017 szeptemberében újabb szemináriumra kerül sor az e-eszközökkel kapcsolatban. 
Ennek témáját a 2018–2019-es „Egészséges munkahelyek” kampány középpontjában álló veszélyes 
anyagok adják. 

 

4 A tudatosság növelése 
4.1 Kampányok 
A 2014–2015. évi „Egészséges munkahelyek” kampány: Egészséges munkahelyek – Kezeljük a 
stresszt! értékeléséből kiderült, hogy ez a kampány minden korábbinál sikeresebb volt, és a változás 
valódi katalizátorának bizonyult. Az EU-OSHA kezelni fog bizonyos kihívásokat, ideértve azt, hogy több 
lehetőséget kell adni a kampányanyagok nemzeti körülményekhez való hozzáigazítására, és a levont 
tanulságokat fel fogja használni a 2018–2019. évi „Egészséges munkahelyek” kampány kialakításánál. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

https://osha.europa.eu/hu/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/hu/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/hu/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/hu/
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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A 2016–2017. évi „Egészséges munkahelyek” kampány: 
Egészséges munkahelyet minden életkorban! 2016. 
április 15-én indult el hivatalosan. Középpontjában a 
kockázatmegelőzés fenntartható munkavégzés 
szempontjából fennálló jelentősége áll. 

Az egyes „Egészséges munkahelyek” kampányok 
gerincét az EU-OSHA nemzeti fókuszpontjainak hálózata 
alkotja, mivel ezek koordinálják a kampányt nemzeti 
szinten. Számos különféle kampánytevékenységet, 
köztük rendezvényeket, médiaeseményeket és PR-
fellépéseket szerveznek, és erőfeszítéseiknek 
köszönhetően a kampány rávilágított arra, hogy miért is 
elengedhetetlenek a munkavállalók számára minden 
életkorban az egészséges és fenntartható munkahelyek. 

A kampányt rengeteg anyag segítette, beleértve egy 25 nyelven kiadott alapvető kampánycsomagot. 
December végére mintegy 800 000 darab kampányanyag került kiosztásra. E kampány termékei között 
megemlítendő az „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” című e-útmutató és a 
„Biztonságosabb és egészségesebb munkahelyet minden életkorban! elnevezésű online 
adatvizualizációs eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az információk interaktív 
feltérképezését. 

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai hete során, amely október 24. és 28. között került 
megrendezésre, Európa-szerte több száz rendezvényt tartottak a kampány üzeneteinek terjesztése 
céljából. Az EU-OSHA és kampányának egyik médiapartnere, a PPE.org élő chatet szervezett a 
Twitteren, emellett a kampány médiapartnerei interjút készíthettek Dr. Christa Sedlatschekkel. 

A kampányhoz több mint 100 hivatalos kampánypartner és 34 médiapartner csatlakozott. A hivatalos 
kampánypartnerek számos rendezvényt tartottak 2016-ban, így például a bevált gyakorlatok 
megosztását célzó rendezvényekre került sor az Ideal Standardnél és a Legónál. Emellett a hivatalos 
kampánypartnerek létrehozták az „Egészséges munkahelyek” hivatalos kampánypartnereinek 
irányítócsoportját, amelynek célja, hogy fejlessze és előmozdítsa a bevált gyakorlatok cseréjét és a 
kölcsönös tanulást. 

A kampányra a közösségi média (#EUhealthyworkplaces), cikkek és a kampány hírlevelei segítségével 
hívták fel a figyelmet. 

A 2018–2019. évi „Egészséges munkahelyek” kampány: Egészséges munkahelyek –A 
veszélyes anyagok helyes kezelése előkészületei már zajlanak. 

4.2 Tudatosságnövelő tevékenységek 
2016 novemberében a lipcsei DOK filmfesztiválon Jakob Schmidt kapta meg az Egészséges 
Munkahelyek Filmdíjat Zwischen den Stühlen című filmjéért. A film három fiatal tanár első, érzelmekkel 
teli iskolai munkatapasztalatait beszéli el érzékenyen és humorral. Ugyanakkor elgondolkoztatja a nézőt 
azáltal, hogy bemutatja, milyen pszichoszociális kockázatoknak vannak kitéve a fiatal tanárok. A filmet 
13 nyelven feliratozzák, és DVD-n eljuttatják a nemzeti fókuszpontoknak. 

Kampányindító, Egészséges munkahelyet minden 
életkorban!, Brüsszel, 2016. április 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/hu/national-focal-points
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/hu/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/hu/news
https://healthy-workplaces.eu/hu/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
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Egyetlen „Egészséges munkahelyek” kampány sem 
lehet teljes Napo-film nélkül. A 2016–2017. évi 
„Egészséges munkahelyek” kampány fő üzeneteinek 
közvetítése céljából elkészült a Napo... vissza az 
egészséges jövőbe című új film. A Napo tanári 
eszköztára 2016-ban is népszerű volt, és immár cseh 
nyelven is elérhető. 

Az év során az EU-OSHA számos rendezvényt 
szervezett, köztük egy ünnepséget a május 9-i Európa-
napon. Szeptemberben műhelytalálkozó házigazdája 
volt a 19. gasteini Európai Egészség Fórumon, és 

szintén szeptemberben részt vett a sérülések megelőzéséről és a biztonság előmozdításáról szóló, 
Tamperében megrendezett 12. világkonferencián. Októberben részt vett a munkahelyi biztonságról és 
életminőségről rendezett első nemzetközi konferencián Prágában, valamint az EU szlovák 
elnökségének konferenciáján Pozsonyban. Az uniós ügynökségek decemberi, Brüsszelben 
megrendezett fóruma magas szintű megbeszélések céljából egy asztalhoz ültette az uniós 
ügynökségeket, az érdekelt feleket és a politikai döntéshozókat. 

 
5 Tudáshálózat kiépítése 
Az OSHwiki az EU-OSHA többnyelvű kollaboratív internetes platformja, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 
ismeretanyagok online létrehozását és megosztását. 2016-ban az EU-OSHA a közösség szélesítése 
és a tudásbázis kibővítése érdekében népszerűsítette az OSHwiki weboldalt. Ennek eredményeképpen 
új cikkek jelentek meg, meglévő cikkeket pedig átdolgoztak és lefordítottak. Egy, az OSHwiki jövőjéről 
szóló megvalósíthatósági tanulmány alapján az EU-OSHA most új hosszú távú stratégiát készít elő a 
platform vonatkozásában. 

2016-ban az EU-OSHA egyéb tudáshálózati tevékenységei elsősorban a munkával összefüggő 
daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos fellépésre összpontosítottak a figyelemfelkeltés és a bevált 
gyakorlatok megosztása révén. Az ügynökség szorosan együttműködött öt európai partnerrel egy 
rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemterv kidolgozása érdekében, támogatva ezzel a 2016. május 25-
én aláírt megállapodást. Az ütemterv követi a rákkeltő anyagokról és a mutagénekről szóló irányelv 
(2004/37/EK) javasolt módosításait, amelyek célja, hogy csökkenjen a munkavállalók rákkeltő 
anyagoknak való kitettsége. Az EU-OSHA emellett az üléseken és videokonferenciákon való 
részvételével támogatta az Európai Bizottságot az irányelv felülvizsgálata során. 

 

6 Hálózatépítés és szervezeti kommunikáció 
2016-os ülései során az igazgatótanács megállapodott az igazgató szerződésének további öt évre 
történő meghosszabbításában, és határozott arról, hogy az elnökségnek az OiRA irányítóbizottságaként 
kell működnie. Az EU-OSHA különböző tanácsadó csoportjai által megvitatott fontos témakörök közé 
tartozott a nemzeti fókuszpontok kommunikációban és kampányokban betöltött szerepe (a 
kommunikációval és a népszerűsítéssel foglalkozó tanácsadó csoport), valamint a 2018–2019. évi 
„Egészséges munkahelyek” kampány stratégiája (a kommunikációval és a népszerűsítéssel foglalkozó 
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tanácsadó csoport, valamint a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 
ismeretekkel foglalkozó tanácsadó csoport). 

Európai szinten az EU-OSHA tovább fejlesztette kapcsolatait az Európai Parlamenttel és az Európai 
Bizottsággal azáltal, hogy tanácsadást biztosított a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 
kapcsolatos kérdésekben, és részt vett ágazati szociálispárbeszéd-bizottságokban. A Parlament 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának ülésein való részvétele révén rendszeres kapcsolatot ápolt 
az európai parlamenti képviselőkkel, és ráirányította a figyelmet az ügynökség munkájára. Emellett az 
EU-OSHA fenntartotta szoros munkakapcsolatait a szociális partnerekkel és a Eurofounddal. 

Célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az EU-OSHA támaszkodik a többek között a nemzeti 
fókuszpontjaival és az Enterprise Europe Network (EEN) hálózattal fennálló partnerségeire. A 
fókuszpontok 2016. évi záró ülésén első ízben az EEN munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel foglalkozó nagykövetei is részt vettek. Kommunikációs partnerségi projektje 
keretében az EU-OSHA együttműködik az EEN-nel a megfelelő munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem mikro- és kisvállalkozások körében történő előmozdítása érdekében. 2016-ban 
jelentős mértékben – a 2015. évi 17-ről 28-ra – növekedett az EEN munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel foglalkozó nagyköveteinek száma. 

Az EU-OSHA internetes jelenlétét illetően szintén komoly teljesítményeket sikerült elérni 2016-ban: az 
ügynökség valamennyi weboldalát több mint 2,4 millió látogató tekintette meg, miközben az EU-OSHA 
közösségi médián belüli jelenléte is tovább növekedett minden platformon (Twitter, Facebook, LinkedIn 
és YouTube) – a Twitter esetében például 2015-höz képest 19%-os volt a növekedés. Az EU-OSHA 
online hírlevelére, az OSHmailre feliratkozók száma szintén emelkedett, és meghaladta a 73 ezret. 

Az EU-OSHA hat nemzeti fókuszponttal rendelkezik a nyugat-balkáni országokban és Törökországban, 
amelyek támogatják a munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai háromoldalú struktúrájába 
való integrációjukat. Az ügynökség ezen országokkal kapcsolatos munkáját az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA) segíti. E támogatás eredményeképpen csak 2016-ban több mint 200, 
munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakember tudott ezekből az országokból 
részt venni képzéseken, műhelytalálkozókon és szemináriumokon. Ez a jelentős információcsere a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai gyakorlatának jobb megértését és a szociális 
párbeszéd javulását eredményezte az egész régióban. 
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HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ? 

Ingyenes kiadványok: 
• egy példány:  

az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu), 

• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:  
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), 
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), 
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) vagy a 00 
800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*). 
 
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül,  
 telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). 

Megvásárolható kiadványok: 
• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1


Összefoglalás – Éves jelentés 2016 

 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao, Spanyolország 
Tel.: +34 944358400 
Fax: +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

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 

figyelemfelkeltő kampányokat szervez. Az 

Európai Unió által 1994-ben alapított, bilbaói 

(Spanyolország) székhelyű ügynökség az 

Európai Bizottság, a tagállamok kormányai, a 

munkaadói és munkavállalói szervezetek 

képviselői, valamint az Unió tagállamaiból és 

azokon kívülről érkező vezető szakértők 

számára biztosít közös fórumot. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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