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Egy újabb kihívásokkal és eredményekkel teli év lezárásakor az EU-OSHA számos említésre méltó, 
2015-ös eseményre tekinthet vissza. Megszülettek például az EU-OSHA kiemelt felmérése, az új és 
újonnan megjelenő kockázatokról szóló európai vállalati felmérés második kiadásának (ESENER-2) 
első eredményei. Ezenkívül elindult egy új, interaktív eredményjelző felület, amely révén a felhasználók 
„felfedezhetik” az ESENER-adatbázist. Sokat haladt előre a „Biztonságosabb és egészségesebb 
munkahelyet minden korosztálynak” elnevezésű európai parlamenti projekt is, amelynek eredményeit a 
2016–17. évi „Egészséges munkahelyek” kampány is hasznosította. Kifejezetten sikeres évet tudhat 
maga mögött az EU-OSHA online interaktív kockázatértékelő (OiRA) projektje is, amelynek 
értékeléséből kiderült, hogy felhasználói rendkívül elégedettek vele, ráadásul elnyerte az Európai 
Közszolgálati Díj (EPSA) legjobb gyakorlatnak járó tanúsítványát. A kampányidőszak jelentős 
eseménye volt az „Egészséges Munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak” átadása és az „Egészséges 
munkahelyek” csúcstalálkozó, és elkezdődtek a 2016–17. évi „Egészséges munkahelyet minden 
életkorban!” kampány előkészületei is.  

 

1 Felkészülés a változásra 
Olyan időszakban, amikor a munka világa folyamatosan 
változik, rendkívül fontos, hogy felkészüljünk a 
változásokra, és azonosítsuk az esetlegesen azokkal 
járó új és újonnan felmerülő, a munkahelyi biztonsággal 
és egészségvédelemmel összefüggő kockázatokat.A 
célok elérésének érdekében, az EU-OSHA 
nagyszabású előrejelző tanulmányokat készít, amelyek 
forgatókönyvek kidolgozásával igyekeznek 
meghatározni a hosszú távon esetleg felmerülő 
kockázatokat. 2014-ben készült el két tanulmány az új 
és az újonnan felmerülő kockázatokról 1 , amelyek 
sikerére alapozva az EU-OSHA pályázati felhívást tett 
közzé egy kétéves időtartamú, az IKT elterjedésével és a munkavégzés helyének változásával 
foglalkozó előrejelző projektre2. Ez a 2015 decemberében odaítélt szerződés 10 éves időtartamra terjed 
ki, és 2016 elején el is indult a hozzá kapcsolódó munka. 

Amellett, hogy a munkavédelem jövőbeni kihívásaival kapcsolatos kutatásokat végez, az EU-OSHA azt 
is fontos feladatának tartja, hogy ösztönözze az érdekelt felek közötti egyeztetést az új és az újonnan 
felmerülő kockázatokról. E célból 2015-ben megrendelt három szakértői véleményt a jövőbeni 
munkavégzés különféle szempontjairól, és azoknak a biztonságra és egészségvédelemre gyakorolt 
hatásairól: (1) közösségi kiszervezés, azaz munkaerő-közvetítőkön keresztül megszervezett fizetett 
munka; (2) teljesítményfokozó szerek, amelyek helytelen használata az egyre versenyorientáltabb 
társadalomban és munkakörnyezetben várhatóan egyre gyakoribb lesz; valamint (3) a robotika és a 
mesterséges intelligencia fejlődése. A szerzők 2015 júniusában, Bilbaóban mutatták be a heves vitát 
ösztönző cikkeiket a nemzeti fókuszpontoknak és az Európai Bizottság képviselőinek. 

Végül, 2015 decemberében megjelent egy tanulmány 3 , amely azt tekintette át, milyen tényezők 
játszanak kulcsszerepet abban, hogy az előrejelző tanulmányok eredményeinek beépítése hatékonyan 

                                            
 
1 „Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges (Felmérő 

tanulmány az új és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokkal és kihívásokkal kapcsolatos 
előrejelzés terén)” és „Foresight of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs (Munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem a zöld munkahelyeken: előretekintés az új technológiákhoz kapcsolódó új és újonnan 
felmerülő kockázatokról)”. 

2 „Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 
location by 2025” (2025-ig szóló előrejelzés az információs és kommunikációs technológiákhoz (IKT) és a munkavégzés 
helyéhez kapcsolódó új és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokról). 

3 „A szakpolitika befolyásolása előretekintő tanulmányok útján”. 
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https://osha.europa.eu/hu/emerging-risks
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/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-robotics/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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meg is történjen; e tanulmány megállapításai növelik az ilyen jellegű tanulmányok hatását, és 
előmozdítják az eredmények szakpolitikába való beépítését. 

 

2 Tények és számadatok 
ESENER 
Az ESENER az EU-OSHA egyik vezető projektje. Az európai vállalkozásokkal, többek között a mikro- 
és kisvállalkozásokkal foglalkozó mélyreható felmérés részletes képet ad arról, hogyan kezelik a 
munkavédelmi kockázatokat. Az ESENER-2 felmérésben 36 ország közel 50 000 munkahelye vett 
részt. Az eredmények első elemzéseit 2015 februárjában, míg a felmérés összefoglalóját júniusban 
tettük közzé, miközben a legfőbb eredményekről már áprilisban beszámoltunk a lett elnökség rigai 
konferenciáján.  

Az EU-OSHA új interaktív online eredményjelzője segítségével a felhasználók könnyen 
tájékozódhatnak a felmérés eredményeiről. Az eredmények szűrhetők a vállalkozás mérete vagy az 
ágazat szerint, megtekinthetők Európa egészére vagy egy-egy országra vonatkoztatva, térképes 
formában vagy sávdiagramként. Az ESENER-2 felmérés eredményei szerint a pszichoszociális, 
valamint a mozgásszervi megbetegedéshez vezető kockázatok a legelterjedtebb kockázati tényezők. A 
felmérés arra is rávilágított, hogy a munkahelyi kockázatkezelést még mindig a kockázatértékeléssel 
célszerű kezdeni, és hogy a munkavállalók nagymértékű bevonása a jó munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi irányítás megbízható indikátora. 

 

Munkavédelmi áttekintések 
2015-ben megszülettek az EU-OSHA „Biztonságosabb 
és egészségesebb munkahelyet minden korosztálynak 
— munkahelyi biztonság és egészségvédelem a 
munkaerő idősödésének kontextusában” elnevezésű 
kísérleti projektjének legfontosabb eredményei és 
következtetései, amelyeket a szakpolitikai döntéshozók, 
a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
szakemberek, valamint a szociális partnerek képviselői is 
megismerhettek. E projekt célja annak feltérképezése, 
milyen munkavédelmi kihívásokkal jár az európai 
munkaerő idősödése; a konferencia teret adott az 
eredményekkel kapcsolatos visszajelzéseknek, szakértői 

véleményeknek és vitáknak, hogy Európa-szerte kialakulhasson a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem holisztikusabb megközelítése. A téma jelentősége abban is mérhető, hogy ez 
inspirálta a 2016–17. évi kampányt, amely így az Egészséges munkahelyet minden életkorban! címet viseli. 

Az EU-OSHA másik munkavédelmi áttekintése egy másik, ugyancsak fontos célcsoportra, a mikro- és 
kisvállalkozásokra 4  fókuszál. Ezek a vállalkozások létfontosságúak az európai gazdaság 
szempontjából, hiszen ezek foglalkoztatják az EU munkaerejének közel felét; a munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi kockázatok kezelése azonban különösen nehéz feladatot jelen számukra. E 
projekt négy munkacsomagja közül az első 2015-ben ért véget; ennek egyik legfőbb megállapítása az 
volt, hogy a mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére álló források mellett a tágabb kontextus is 
meghatározó a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás sikere szempontjából. 

2015-ben ezenkívül új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi áttekintések készítése is kezdetét 
vette. Az első, amely a munkával összefüggő megbetegedésekkel és egészségkárosodásokkal 

                                            
 
4 „Improving occupational safety and health in micro and small enterprises in Europe” (A munkahelyi biztonság és 

egészségvédelem javítása az európai mikro- és kisvállalkozásokban). 
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https://osha.europa.eu/hu/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/interactive-dashboard
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/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/hu/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/hu
https://osha.europa.eu/hu/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/hu/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises


Összefoglalás – Éves jelentés 2015 

 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA  4 

foglalkozik, az alábbi három témát veszi sorra: (1) a rákos megbetegedéssel küzdő munkavállalók 
rehabilitációja, (2) a biológiai anyagok által okozott, munkával összefüggő megbetegedések, valamint 
(3) a munkával összefüggő megbetegedések azonosítására szolgáló módszerek. A második áttekintés 
célja egybeesik az Ügynökség egyik legfőbb célkitűzésével: igyekszik segítséget nyújtani a szakpolitikai 
döntéshozóknak és a kutatóknak abban, hogy megértsék, milyen hátrányokkal jár a munkavédelem 
elhanyagolása, és milyen előnyökre lehet szert tenni a jó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
irányítás révén. Ez egy többéves projekt, amely célja, hogy pontosabb becsléseket készítsen a 
munkával összefüggő megbetegedések, sérülések és halálesetek költségeiről. 

 

3 A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás 
eszközei 

Az OiRA egy olyan online platform, amellyel a felhasználók gyorsan, könnyen és díjmentesen 
végezhetnek kockázatértékelést. Ágazatspecifikus eszközökből áll, amelyeket kifejezetten mikro- és 
kisvállalkozások számára fejlesztettek ki. 2015 elején kaptunk megbízást az OiRA értékelésére, 
amelynek eredményei azt mutatják, hogy az érdekelt felek nagyon elégedettek a projekttel, és arra 
számítanak, hogy az bővülni fog. 2015 végére már összesen 86 OiRA-eszköz volt elérhető, további 30 
állt fejlesztés alatt, és új eszközök készültek több különböző ágazat (például vendéglátás, sport, élő 
előadás) számára. 2015-ben elkészült az új felhasználói felület, az OiRA 2.0 is, amely az általános 
felhasználói élmény javítását célozta. És hogy a csúcson érjen véget az év, az OiRA-projekt 
novemberben elnyerte az Európai Közszolgálati Díj (EPSA) legjobb gyakorlatnak járó tanúsítványát. 

Az OiRA mellett egyre több elektronikus eszköz (e-eszköz) fejlesztése is zajlik. Az EU-OSHA nem 
annyira az e-eszközök fejlesztésében vesz részt, sokkal inkább az e-eszközök fejlesztésének 
előmozdításában vállal szerepet saját weboldalán keresztül. Az Ügynökség 2015-ben két 
szemináriumot is tartott az e-eszközökről: egyet a mobiltelefonos alkalmazások fejlesztéséről, egyet 
pedig a mikro- és kisvállalkozásoknak készülő e-eszközökről. 

 

4 Tudatosság növelése 
Kampányok 
A 2014-15. évi „Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt!” kampány során az EU-OSHA 
partnerei, többek között a hivatalos kampánypartnerek, a médiapartnerek és a fókuszpontok jelentősen 
hozzájárultak a kampány sikeréhez. Több mint 100 hivatalos partnert toboroztunk a kampányhoz, akik 
számtalan különféle tevékenységet szerveztek, például képzéseket, workshopokat és 
szemináriumokat. Ezenkívül, a kampány 34 médiapartnere segített a kampány üzenetének minél 
szélesebb körben való terjesztésében, és további rendezvények szervezésében. 

A 2014–15. évi kampánynaptár egyik legfontosabb 
eseménye az Egészséges munkahelyek – Helyes 
Gyakorlat Díjak átadása volt. A díjátadó ceremónia a 
lett elnökség rigai konferenciájának keretében zajlott 
2015 áprilisában, ahol 11 szervezet vehetett át díjat, 
és további 12 szervezet részesült elismerésben. A 
helyes gyakorlatok e példái azt mutatják, hogy a 
szervezet típusától függetlenül sikeresen kezelhetők 
a pszichoszociális kockázatok. Az Európai  
Munkavédelem Hete kapcsán 2015 októberében 
egész Európa a munkahelyi pszichoszociális 
kockázatokról és stresszről beszélt – a fókuszpontok 
által rendezett számos különféle eseményen. 
Novemberben a legfontosabb esemény az 
„Egészséges munkahelyek” csúcstalálkozó volt, 
amelyre több mint 300 résztvevő érkezett Európa 

„Egészséges munkahelyek” csúcstalálkozó, 2015. 
november – a rendezvényt Dr Eusebio Rial González 
emlékének szenteltük. 
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https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/hu?set_language=hu
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/hu/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners?set_language=hu
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/hu/campaign-partners/media-partners/media-partners?set_language=hu
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/hu/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/hu/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/hu/get-involved/summit-2015/healthy-workplaces-summit-2015?set_language=hu
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minden pontjáról, hogy áttekintse a kampány eredményeit, illetve hogy a jövőbe tekintsen. A 
rendezvényt a kampány egyik megálmodója, Dr Eusebio Rial González (1966–2014) emlékének 
szenteltük.  
A teljesítménymérés – a helyes gyakorlatok cseréje – 
egyre fontosabb az EU-OSHA kampánypartnerei 
számára. Az első teljesítményértékelő rendezvényt a 
2012–13. évi kampány során tartottuk, és ezek az 
események azóta is egyre sikeresebbek. Az EU-OSHA 
2015 júliusában jelentést közölt a sikeres 
teljesítményértékelő kezdeményezésekről5. 
Az európai kampánytámogatási csomag (European 
Campaign Assistance Package, ECAP), amely a nemzeti 
fókuszpontoknak nyújt gyakorlati támogatást a 
kampánytevékenységek lebonyolításához, 2015-ben 
igen népszerűnek bizonyult. Néhány példát említve: a 
fókuszpontok 19 nemzeti partnerségi találkozót, 65 érdekelt feleknek tartott szemináriumot és 11 interjút 
rendeltek. Végezetül, sor került néhány fontos „első alkalomra” is e kampány során: immár kéthavonta 
megjelenik a kampányrendezvényekről híreket és információkat közlő hírlevél, és elindult a közösségi 
média használata is, ahol sikerrel zajlott az @EUmanagestress (Kezeljük a stresszt!) kampány 
promóciója. A kampány zárásakor az @EU_OSHA-nak 14 000 követője volt a Twitteren. 

Jelentősen előrehaladtak a 2016–17. évi „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” kampány 
előkészületei. Ez a kampány Európa idősödő munkaerejével foglalkozik, és a munkavégzés 
fenntarthatóságát igyekszik előmozdítani minden korosztály számára.  

 

Tudatosságnövelő tevékenységek 
2015 októberében, megszakítás nélkül immár a 
hetedik évben adták át az Egészséges Munkahely 
Filmdíjat a Lipcsei Nemzetközi Dokumentum- és 
Animációs Filmfesztivál keretében. Két nyertest 
hirdettek. Az első, Rita Bakacs „Work for One Day” 
(Egynapi munka) című dokumentumfilmje a kora 
reggel leszervezett, egynapos munkákról, valamint 
a kemény munka, az alacsony fizetés és a 
bizonytalanság nyomasztó hatásáról szól. A 
második, Alejandra Tomei és Alberto Couceiro 
„Automatic Fitness” (Futószalag-fitnesz) című 
animációs filmje cinikus szatíra a modern munka 
világának az „emberi erőforrásokról” alkotott 
elképzeléséről, amely a túl sok munka világát a bizonytalan munka világával állítja erőteljesen szembe. 

Napo is központi szereplője volt az EU-OSHA 2015. évi tudatosságnövelő tevékenységeinek. Új film 
készült az elektromos veszélyekről, Napo … megrázó történetek címmel, és elindult az új Napo-
weboldal, ahonnan sokkal könnyebben tölthetők le a filmek és egyéb anyagok. A tanári segédanyagok 
menüpontban a Napo-filmekhez kapcsolódó, az elmúlt három évben fejlesztett, online elérhető 
óravázlatok és egyéb anyagok találhatók, amelyekkel kapcsolatban az EU-OSHA elvégeztetett egy 
külső értékelést. Az értékelés eredményei szerint a nemzeti fókuszpontok és a felhasználók rendkívül 
elégedettek az anyagok színvonalával, ám az eszköz terjesztése terén szükség van némi javításra. 

                                            
 
5 „Review of successful OSH benchmarking initiatives (A munkahelyi biztonság és egészségvédelem sikeres 

teljesítményértékelő kezdeményezéseinek áttekintése)”. 

A helyes gyakorlatok cseréje céljából rendezett 
esemény Brüsszelben, 2015. március 5–6-án. 

Egészséges Munkahely Filmdíj a DOK Leipzig fesztiválon 

©
 EU

-O
SH
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hia 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/hu
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/hu/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/hu/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/hu
https://www.napofilm.net/hu
https://www.napofilm.net/hu/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Végül, számos rendezvényre is sor került 2015-ben. Az Európa-napon az EU-OSHA is felállította 
standját, hogy beszéljen a bilbaóiaknak a munkavédelemről. Az EU-OSHA részt vett több 
rendezvényen, így például a 31. szöuli Nemzetközi Foglalkozás-egészségügyi Kongresszuson (ICOH), 
az Európai Szakszervezetek Szövetségének (ETUC) 13. párizsi kongresszusán, valamint az október 
végén Düsseldorfban megrendezett A+A Nemzetközi Kongresszuson és vásáron. 

 

Tudáshálózat kiépítése 
Az OSHwiki az EU-OSHA többnyelvű internetes platformja, amelyen keresztül a felhasználók 
megoszthatják egymással munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ismereteiket, és kapcsolatokat 
alakíthatnak ki. A platform célja, hogy hozzáférhető, hiteles információforrást biztosítson, amelyet 
könnyen frissíthet vagy lefordíthat további nyelvekre az OSHwiki-közösség. Cikkeket azonban csak 
akkreditált szerzők tehetnek közzé rajta. Az OSHwiki 2014-ben indult útjára, a 2015-ös évre kitűzött cél 
a tudásbázis bővítése volt a közösségi média segítségével, az OSHwiki népszerűsítése és új szerzők 
bevonása érdekében. Ennek eredményeképpen új cikkek jelentek meg, és sor került a már meglévőek 
szerkesztésére és fordítására. Az OSHwiki weboldal látogatóinak száma ugrásszerűen nőtt az év során. 

 

Hálózatépítés és szervezeti kommunikáció 
Az igazgatótanács és vezetőség 2015 folyamán olyan intézkedéseket foganatosított, amelyek lehetővé 
teszik a további tervezést, ideértve az ülések menetrendjének átszervezését, hogy azok jobban 
igazodjanak az EU-OSHA tevékenységeinek terveihez és jelentési ciklusához. Több másik döntés 
mellett elfogadták a 2016. évre vonatkozó irányítási tervet, a 2018–19. évi „Egészséges munkahelyek” 
kampány témáját (a kampány a veszélyes anyagokra fog összpontosítani), és határoztak néhány, 
csalást és összeférhetetlenséget megelőző kiegészítő intézkedés végrehajtásáról. 

Uniós szinten az EU-OSHA továbbra is együttműködik a Parlamenttel és a Bizottsággal, szakmai 
anyagokat biztosít a munkavédelem területén és a szociális párbeszéd ágazati bizottságai számára, 
valamint támogatást nyújt az Európai Unió Tanácsának. Szorosan együttműködik az európai szociális 
partnerekkel is; résztvevőként népszerűsített például egy workshopot, amely a nemekkel és a 
fenntartható munkavégzéssel foglalkozott az Európai Szakszervezeti Intézet által a női egészség és 
munkavállalás témájában, márciusban rendezett konferencián. 

Júniusban elindult az EU-OSHA új weboldala; a 
megújult arculatú honlap áttekinthetőbb és mobil 
eszközökről is könnyebben használható lett. 
2015 végére az oldal látogatóinak száma elérte a 
2,5 milliót. A vállalati weboldalt hamarosan egy új 
ügyfélkapcsolat-kezelési stratégia is kiegészíti 
majd, amely fejlesztése 2015-ben folyt. Az EU-
OSHA a közösségi média segítségével jóval több 
emberhez ért el, mint korábban, és a követők és 
rajongók száma folyamatosan emelkedik. 

Az EU-OSHA az előcsatlakozási támogatási 
eszköz keretében több mint 10 éve dolgozik 

együtt Törökország és más nyugat-balkáni országok és területek munkavédelmi fókuszpontjaival, hogy 
felkészítse őket az EU-OSHA rendszerébe való integrációra. Egy egyéves szünetet követően 2015 
novemberében új szerződés aláírására került sor, amely értelmében az EU-OSHA 2016-ban is 
biztosíthatja pénzügyi és gyakorlati támogatását.  

Az EU-OSHA kétéves, az európai szomszédsági politikához kapcsolódó projektje 2016 januárjában 
zárult le. A projekt kétéves időtartama alatt az EU-OSHA értékes hozzájárulásával segítette a déli és a 
keleti partnerségbe tartozó országok munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendszereinek 
fejlesztését, a fókuszpontok létesítését, a kapacitásépítést, a helyes gyakorlatok megosztását és a 
legfontosabb anyagok több nyelvre való lefordítását.  

https://osha.europa.eu/hu/tools-and-publications/oshwiki
https://osha.europa.eu/hu
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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
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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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