
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Hogyan alakítsuk Európát olyan hellyé, ahol 
biztonságosabban, egészségesebb körülmények 
között és hatékonyabb módon lehet dolgozni?

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
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Partnereinkkel vállvetve 
munkálkodunk azon, 

hogy Európa‑szerte 
bővítsük a munkahelyi 

kockázatokkal 
kapcsolatos ismereteket, 

minél szélesebb körben 
felhívjuk a figyelmet 

ezekre a veszélyekre, és 
növeljük a biztonság 

és az egészségvédelem 
iránti elkötelezettséget.
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Bevezetés
A munkahelyi biztonság 

és egészségvédelem 
erősítésével 

kívánjuk javítani 
a munkakörülményeket 

és a termelékenységet.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

Minden munkavállalót megille‑
ti az alapvető jog, hogy bizton‑
ságos és egészséges munkakö‑
rülmények között dolgozzon. 
Az Európai Munkahelyi Bizton‑
sági és Egészségvédelmi Ügy‑
nökség (EU‑OSHA) célja egész‑
ségesebb, biztonságosabb és 
termelékenyebb európai mun‑
kahelyek megteremtése.

Évente több mint négyezer 
munkavállaló veszíti életét munkahelyén baleset 
következtében, és több mint hárommillióan szenvednek 
súlyos munkahelyi balesetet. Ráadásul a  munkavállalók 
25%-a úgy véli, hogy a  munka túlnyomórészt negatív 
hatást gyakorol egészségi állapotára. Ezzel összefüggésben 
a munkavállalókat, a vállalkozásokat és az uniós tagállamokat 
terhelő költségek a becslések szerint a bruttó hazai termék 
(GDP) közel 3%-át teszik ki.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem talán még 
sosem volt ennyire fontos és kihívásokkal teli szakpolitikai 
terület. Mivel korábban nem tapasztalt kockázatok merülnek 
fel, egyre újabb munkaterületek alakulnak ki, a  népesség 
összetétele folyamatosan változik, Európának pedig le kell 
küzdenie a  gazdasági válságot, a  munkavállalók védelme 
és a  vállalkozások nyereségesebbé tétele érdekében egyre 
sürgetőbbé válik és mindinkább fokozódik a  megfelelő 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránti igény.

Csak egy példa a  sok közül, hogy a  nyugdíjkorhatár számos 
uniós országban folyamatosan emelkedik, így egyre több 
politikai döntéshozó és vállalkozás szerint van szükség olyan 
gyakorlati tudnivalókra, amelyek ismeretében a munkavállalók 
tovább megőrizhetik munkaképességüket, és nyugdíjazásukig 
biztonságban és egészségben dolgozhatnak.

Gazdaságilag nehéz időkben különösen a  kisebb 
vállalkozások számára kell meggyőző érvekkel szolgálni 
arra vonatkozóan, miért éri meg gondoskodni a  megfelelő 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányításról. 
A  mikro- és kisvállalkozások nélkülözhetetlen szerepet 
töltenek be az európai gazdaságban, ám gyakran úgy látják, 
hogy nem rendelkeznek a  biztonsági és egészségvédelmi 
intézkedések végrehajtásához szükséges erőforrásokkal. 
Ugyanakkor mind több példát lehet látni arra, hogy 
a  munkahelyi biztonság és egészségvédelem erősítésére 
fordított pénz kamatostól megtérül annak köszönhetően, 

hogy fokozódik a  termelékenység, és bizonyos költségek 
elkerülhetők. A  munkavállalók biztonsági és egészségügyi 
kockázatokkal szembeni védelme nemcsak kötelesség, de 
egyúttal beruházás is.

Az EU-OSHA a  tagállami kormányokkal, a  munkavállalók 
képviselőivel, valamint a  kis- és nagyvállalkozásokkal 
közösen munkálkodik azon, hogy a  munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem Európa-szerte nagyobb teret kapjon. 
Rendkívül fontos számunkra, hogy munkánkat hatékonyan és 
átlátható módon végezzük, és arról el tudjunk számolni.

Az Európai Unió 2014–2020-as időszakra szóló munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretrendszerének 
és az Európa 2020 stratégiának az intelligens, fenntartható és 
inkluzív európai gazdaság megvalósítását célzó célkitűzéseivel 
összhangban az Ügynökség kidolgozta a  2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó, többéves stratégiai programját, amelyben 
egyértelműen meghatározta, mely területekre összpontosítja 
erőfeszítéseit. Az alábbi hat kiemelt területet jelölte ki:

1. a változások, valamint az új és újonnan felmerülő 
kockázatok korai felismerése előrejelzési tevékenységek 
révén;

2. tények és számadatok – információk gyűjtése és 
terjesztése például az ESENER vállalati felmérés 
használatával;

3. az online interaktív kockázatértékelési eszközhöz 
(OiRA) hasonló, a megfelelő munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi irányítást szolgáló eszközök 
kidolgozása;

4. figyelemfelkeltés, különösen az „Egészséges 
munkahelyek” kampányok keretében;

5. tudáshálózat kiépítése, elsősorban az OSHwiki online 
enciklopédia fejlesztésével; és

6. kapcsolatépítés (stratégiai és műveleti szinten is) és 
szervezeti kommunikáció.

E célokat szem előtt tartva partnereinkkel vállvetve 
munkálkodunk azon, hogy Európa-szerte bővítsük 
a  munkahelyi kockázatokkal kapcsolatos ismereteket, minél 
szélesebb körben felhívjuk a  figyelmet ezekre a  veszélyekre, 
és növeljük a munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránti 
elkötelezettséget.

Dr Christa Sedlatschek, igazgató
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
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A változások 
korai 

felismerése
Mit tartogat a jövő az 

európai munkavállalók 
és munkáltatók 

számára? Már ma 
azonosítjuk a jövőben 

várható biztonsági 
és egészségügyi 

kockázatokat, hogy 
elősegítsük azok 

megelőzését.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

Az EU‑OSHA tisztában van azzal, mennyire fontos előre 
gondolkodni. Mivel a munka világa folyamatosan változik, 
új kockázatok jelennek meg, ezért az egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy biztosítsuk a politikai döntéshozók és 
a kutatók számára azokat az adatokat és információkat, 
amelyek alapján eredményes intézkedéseket hozhatnak 
a kellő időben.

A technológiai innováció, a  népességszerkezet átalakulása 
és a  társadalmi változások jelentősen befolyásolhatják 
a  munkahelyi biztonságot és egészséget, mivel új 
kockázatokat teremthetnek. Tekintettel arra, hogy az 
Európai Unióban a  munkavállalók 45%-át érintik az effajta 
változások, egyértelműen figyelnünk kell arra, mit hoz a jövő. 
Az EU-OSHA Európai Kockázatkutató Központja előrejelzi és 
kutatja az új és az újonnan megjelenő munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi kockázatokat, ezáltal pedig hiteles, 
jó minőségű adatokkal látja el a  politikai döntéshozókat, 
a  kutatókat és a  munkahelyi közvetítőket ahhoz, hogy 
meghozzák a  szükséges intézkedéseket, és megfelelő 
fontossági sorrendet állítsanak fel az elvégzendő feladatok 
között.

Az Ügynökség előrejelzési tevékenységeket folytat a jövőben 
várható munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
kihívások azonosítása és megoldása érdekében. A  jelentős 
előrejelzési projekteket két év alatt valósítja meg, 
a felülvizsgálati időszak pedig egy év. A tevékenységek közé 
tartozik többek között:

• a feltáró jellegű szakirodalmi áttekintés;

• interjúk, fókuszcsoportok, műhelytalálkozók és 
online felmérések szervezése mérvadó szakértők 
részvételével;

• forgatókönyvek kidolgozása.

Az EU-OSHA az új és újonnan felmerülő kockázatok azonosítása 
mellett meg kívánja osztani a  politikai döntéshozókkal és 
a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakemberekkel 
a szükséges információkat a feladatok fontossági sorrendjének 
megállapításához, a  kellő eszközöket a  felmerülő kérdések 
kezeléséhez, valamint elképzeléseit arról, hogyan építhetők 
be a megállapítások a szakpolitikákba.

ZÖLD MUNKAHELYEK
Az Ügynökség első előrejelzési projektjének középpontjában 
a  környezetvédelmi ágazat állt, amely viszonylag fiatal, 
ámde dinamikusan növekszik. Ennek következtében 
nem áll rendelkezésre elegendő információ a  lehetséges 
kockázatokról, a  munkaerő pedig aránylag kevés 
tapasztalattal rendelkezik, ami tovább növeli a  balesetek 
és a foglalkozási megbetegedések veszélyét. Az előrejelzési 
projekt azokat a tényezőket vizsgálta, amelyek feltehetőleg 
befolyásolják a  zöld munkahelyeket, ezért többek között 
a  gazdasági környezetet, a  „zöld értékrend” növekvő 
társadalmi elfogadottságát, valamint a  technológiai 
innováció fejlődési ütemét vette górcső alá. Ennek során 
több lehetséges kockázati kulcsterületet határozott meg, 
köztük a  szélenergia-hasznosítást, a  zöld épületeket és 
a  kisléptékű napenergia-hasznosítást, majd gyakorlati 
információkkal és eszközökkel járult hozzá a  kockázatok 
megelőzéséhez.

https://osha.europa.eu/hu/topics/green-jobs

©
 E

U
-O

SH
A

/F
ili

p 
D

e 
Sm

et

https://osha.europa.eu/hu/topics/green-jobs


Vállalati brosúra, 2014.

Tények és 
számok

Tevékenységeink 
eredményeképpen 
magas színvonalú 

kutatási eredmények 
és a lehető legfrissebb 

információk 
születnek, amelyek 
alapján felállítható 
a feladatok közötti 
fontossági sorrend, 

és megtervezhető 
a kockázatmegelőzés.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

A döntéshozóknak helytálló és megbízható tényekre és 
számadatokra van szükségük. Ezért pontos és átfogó 
képet nyújtunk számukra az aktuális munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi kockázatokról. Emellett 
naprakész gyakorlati tájékoztatással is szolgálunk 
részükre arról, hogyan előzhetők meg és kezelhetők ezek 
a kockázatok.

Ehhez a  munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
kockázatokkal kapcsolatos új tudományos kutatásokra 
adunk megbízást, a  kutatási eredményeket pedig 
összegyűjtjük és közzétesszük, továbbá figyelemmel 
kísérjük, összehasonlítjuk és elemezzük az Európán belül 
különféle forrásokból származó statisztikai adatokat. 
Olyan adatokat biztosítunk a  kutatóknak és a  politikai 
döntéshozóknak, amelyek alapján megtalálhatják a legjobb 
módszereket az európai munkavállalókat fenyegető 
kockázatok leküzdésére és a termelékenység növelésére.

Egyik fontos kísérleti projektünkkel („Biztonságosabb és 
egészségesebb munkahelyet minden korosztálynak”) 
például az volt a célunk, hogy megtudjuk, milyen biztonsági 
és egészségi kihívásokat jelent az idősebb munkavállalók 
hosszabb ideig történő foglalkoztatása és termelékenységük 
növelése a munkával töltött életszakasz során. A projektet az 
Európai Parlament és az Európai Bizottság felkérésére hajtjuk 
végre, keretében azt vizsgáltuk, milyen szakpolitikák léptek 
már életbe, milyen bevált módszerek állnak rendelkezésre 
az idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságának 
fenntartására és meghosszabbítására, valamint hogyan 
könnyíthető meg a  tartósan betegállományban lévő 
idősebb munkavállalók visszatérése a munkába.

EGÉSZ EURÓPÁRA KITERJEDŐ VÁLLALATI 
FELMÉRÉS
Az új és újonnan megjelenő kockázatokról szóló európai 
vállalati felmérés (ESENER) részletesen és alaposan vizsgálja, 
hogyan kezelik a  munkáltatók a  biztonsági és egészségi 
kockázatokat a  munkahelyeken Európa-szerte. A  felmérés 
nélkülözhetetlen, nemzetközileg összehasonlítható adatok 
egyedi forrása, és az egyik legfontosabb eszközünk 
arra, hogy az intézkedések alátámasztására alkalmas 
információkat biztosítsunk a  politikai döntéshozók és 
a kutatók számára.

Európa-szerte több ezer vállalkozás és szervezet képviselője 
válaszolt ESENER-kérdőíveinkre, amelyek főként az alábbi 
kulcsterületekkel foglalkoznak:

• a biztonság és az egészségvédelem irányítására tett 
intézkedések;

• pszichoszociális kockázatok, például stressz, 
megfélemlítés és zaklatás;

• a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
irányítással kapcsolatos intézkedéseket elősegítő és 
akadályozó tényezők;

• a munkavállalók bevonása a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelembe.

A felmérést ötévente végezzük el. Ami a  hatókörét illeti, 
a  második ESENER-felmérés 36 országra terjedt ki, és 
mintegy 49  000 interjút foglalt magában. Mivel a  felmérés 
az új és újonnan megjelenő kockázatokra összpontosít, 
ezért a  munkahelyi biztonság és egészségvédelem olyan, 
korábban elhanyagolt, azonban egyre fontosabbá váló 
területeit tárja fel, mint például a pszichoszociális kockázatok, 
amelyekre először az ESENER hívta fel a figyelmet.

http://www.esener.eu
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA
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A munka balesetek és a foglalkozási megbetegedések 
megelőzése egyértelműen előnyösebb, mint azok 
következményeinek kezelése. Azonban különösen 
a kisebb szervezetek számára nehéznek tűnhet az 
a feladat, hogyan hajtsák végre hatékonyan a megfelelő 
megelőző intézkedéseket. Ebben úgy segíthetünk, 
ha a mikro‑ és kisvállalkozások számára célzott, 
felhasználóbarát eszközöket biztosítunk, amelyekkel 
értékelhetik az alkalmazottaikat fenyegető kockázatokat, 
továbbá ha azonosítjuk és népszerűsítjük a bevált 
módszereket, amelyek az adott helyzethez igazítva 
átvehetők.

Online interaktív kockázatértékelési eszköz
Gyakori az a  nézet, hogy a  munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem irányításához olyan ismeretekre 
vagy többlet-erőfeszítésekre van szükség, amelyeknek 
a  kisvállalkozások híján vannak, vagy amelyeket anyagi 
okok miatt nem engedhetnek meg maguknak. Az online 
interaktív kockázatértékelési eszköz (OiRA) eloszlatja 
a  kockázatértékelés folyamatával kapcsolatos tévhiteket, 
és érthetővé teszi a  lehetséges munkahelyi veszélyek 
felmérését. Az OiRA olyan, ingyenesen letölthető, 
online eszközöket biztosít, amelyek a  kockázatértékelési 
folyamat során lépésről lépésre iránymutatást adnak 
a  mikro- és kisvállalkozások számára. Emellett az OiRA 
segítségével a  munkáltatók eldönthetik, mely intézkedés 
a legmegfelelőbb az adott helyzetben, továbbá figyelemmel 
kísérhetik és jelezhetik a  munkahelyi biztonsággal 
és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdéseket. Az 
EU-OSHA platformot, szoftvert, általános eszközöket 
és ügyfélszolgálatot biztosít, valamint összefogja az 
OiRA-közösséget. Az eszközöket az OiRA-partnerek igazítják 
az ágazatok és az országok igényeihez nemzeti szinten.

Az OiRA nemcsak hatékony műszaki megoldás, de kiváló 
lehetőséget biztosít arra is, hogy a gyakorlatban közvetítsük 
azt az üzenetet, miszerint a  kisvállalkozások is élvezhetik 
a  megfelelő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
irányítás előnyeit, így például a  távollétek számának 
csökkenését és az alkalmazottak megtartási arányának 
javulását. Az eszköz elterjesztésével szélesebb körben 
ráirányítható a  figyelem a  munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre, és javítható az üzleti teljesítmény az 
Európai Unión belül, ahol túlnyomó többségben mikro- és 
kisvállalkozások működnek.

Az OiRA komoly előrelépést jelent a  munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem javítása terén az európai 
mikro- és kisvállalkozások számára, a  projekt pedig 
folyamatosan növekszik és fejlődik annak köszönhetően, 
hogy a  résztvevők mindig új eszközökön dolgoznak. Az 
OiRA-fejlesztők közössége Európa-szerte azon munkálkodik, 
hogy újabb eszközöket hozzon létre, a  meglévőket pedig 
tökéletesítse, új országok igényeihez igazítsa, és nyelvükre 
lefordítsa. Célunk, hogy az OiRA a  kockázatmegelőzésre és 
a  munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányítására 
vonatkozó stratégiák előterébe kerüljön annak érdekében, 
hogy az eszközök még rugalmasabbá váljanak, jobban 
igazodjanak a  felhasználói elvárásokhoz, a  felhasználóknak 
és a  fejlesztőknek pedig még nagyobb teret engedjünk 
elképzeléseik megosztására.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Figyelemfelkeltés
Kampány‑ és népszerűsítő 

tevékenységeinkkel juttatjuk 
el üzenetünket az európai 

és az Európán kívüli 
munkahelyekre egyaránt.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

Tájékoztató és hálózatépítő szervezetként egyik 
legfontosabb feladatunk, hogy tevékenységeink 
célcsoportjaival – a politikai döntéshozóktól és 
munkáltatótól a vezetőkön, munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi szakembereken és munkavállalókon 
át a szakszervezetekig – felvegyük a kapcsolatot, és 
eljuttassuk hozzájuk mondanivalónkat azzal, hogy 
felhívjuk a figyelmet a biztonsági és egészségügyi 
kockázatokra, valamint azok megelőzésének lehetőségeire. 
Ehhez különféle kommunikációs csatornákat használunk: 
konferenciákat és műhelytalálkozókat szervezünk, átfogó, 
többnyelvű honlapot üzemeltetünk, küldjük az OSHmail 
hírlevelet, és a közösségi hálózatokat is igénybe vesszük.

KAMPÁNY
Legfőbb figyelemfelkeltő eszközünket az „Egészséges 
munkahelyek” elnevezésű kétéves kampányaink jelentik. 
E  kampányok fontos szerepet játszanak abban, hogy 
Európa-szerte kapcsolatot létesítsünk a  munkahelyekkel. Az 
Ügynökség és tagállami partnerei által koordinált kampányok 
a  legnagyobb ilyen jellegű megmozdulásnak számítanak 
a  világon, hiszen több száz rendezvényt és tevékenységet 
foglalnak magukban. A  kampányok témakörei változatosak, 
a  kockázatértékeléstől, a  biztonságos karbantartáson, 
a  baleseteken, a  zajártalmon és a  pszichoszociális 
kockázatokon át a  fiatalok munkahelyi védelméig számos 
területre kiterjednek. Bármi legyen is a  téma, az egyik 
legfőbb üzenet mindig azonos: a  közös munka – vagyis 
a  munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi vezetés és 
a  munkavállalói részvétel együttesének – fontossága, amely 
minden tevékenységünk központi eleme.

A kampányok egyik fénypontját az Európai Helyes Gyakorlat 
Díjak átadása jelenti, amelyekkel a  munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi irányítás kimagasló és innovatív 
megoldásait ismerjük el. A kampány másik fontos mozzanata 
az európai munkavédelmi hét, amelynek keretében 
különböző rendezvényekre kerül sor egész Európában. 
Hivatalos partnereink száma egyre bővül, ami kampányaink 
lebonyolítása szempontjából rendkívül fontos. Partnereink 
a  támogatásukért cserébe hasznos rendezvényeken, 
például teljesítményértékelő műhelytalálkozókon vehetnek 
részt, amelyek keretében munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi szakemberek osztják meg egymással 
a tanulságokat és a bevált módszereket.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – BIZTONSÁG ÉS MOSOLY
Fontos üzeneteinket könnyed stílusban, mégis emlékezetes 
módon szeretnénk eljuttatni a  célcsoportokhoz, ezért 
segítségül hívtuk Napót, szöveges elemeket nem tartalmazó 
rajzfilmsorozatunk főhősét.

A kisfilmeket a  néhány európai biztonsági és 
egészségvédelmi szervezetet tömörítő Napo-konzorcium 
készíti. Napo rokonszenves szereplő: egy átlagos alkalmazott, 
aki gyakran előforduló munkahelyi veszélyhelyzetekbe 
keveredik. Mindazonáltal kiáll a  munkavédelem fontossága 
mellett is, mivel munkatársaival együttműködve azonosítja 
a kockázatokat, kezelésükre pedig gyakorlati megoldásokat 
javasol. Kortól, társadalmi háttértől és kultúrától függetlenül 
bárki tud azonosulni Napóval, a kisfilmek pedig azt kívánják 
elérni, hogy a  munkahelyeken eszmecsere induljon 
a lényeges biztonsági és egészségügyi kérdésekről.

Az Ügynökség „A Napo tanári eszköztára” elnevezésű 
kezdeményezésével az általános iskolai tanároknak biztosít 
online eszköztárat, amely a  Napo-filmek köré épül, és 
többek között főbb üzeneteket, tanulási célokat, óraterveket 
és foglalkozásötleteket tartalmaz. A  tanárok ezen 
eszközök használatával fontos munkavédelmi üzeneteket 
ismertethetnek meg a  gyermekekkel, és segíthetnek nekik 
azon helyes magatartásformák elsajátításában, amelyeknek 
hasznát veszik majd a  munkahelyükön. Ezáltal teljesül az 
EU-OSHA azon kötelezettségvállalása, hogy a  munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi ismeretek elsajátítását 
beépítse az oktatásba.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/hu
http://www.napofilm.net
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Tudáshálózat 
kiépítése

Fórumot biztosítunk 
a világ különböző tájain 

dolgozó biztonsági 
és egészségügyi 

szakemberek számára, 
és színvonalas tudást 

halmozunk fel új 
eszközök és csatornák 

igénybevételével.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

Szintén fontos feladatunknak tekintjük, hogy 
a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakemberek 
mozgósításával színvonalas, naprakész ismeretanyagot 
hozzunk létre. Az ismeretek kidolgozásának és cseréjének 
megkönnyítése iránti kötelezettségvállalásunk teljesítése 
érdekében új technológiákat is bevetettünk. Ezáltal 
hatékonyabban és rugalmasabban tudjuk kielégíteni 
a végfelhasználók igényeit, ráadásul a munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem érdekeltjeit helyezzük 
tevékenységeink középpontjába annak köszönhetően, 
hogy a tudásátadást közösségibb és interaktívabb 
folyamattá tesszük.

OSHwiki
Az OSHwiki közösségi együttműködés keretében 
készülő, többnyelvű online enciklopédiánk, amely 
mérvadó információkkal szolgál a  biztonságról és az 
egészségvédelemről, emellett arra is lehetőséget biztosít, 
hogy a  munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
szakemberek online közösségben építsék kapcsolataikat, 
és megosszák tudásukat egymással. Az enciklopédia 
költséghatékony és egyre fontosabb módja annak, 
hogy a  munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
terén érdekelteket bevonjuk a  munkába. Az OSHwiki 
honlapunkon keresztül bárki számára elérhető. Az 
információk színvonalának megőrzése érdekében azonban 
más wikialapú oldalaktól eltérően kizárólag az Ügynökség 
által akkreditált szerzők bővíthetik az oldal tartalmát, illetve 
szerkeszthetik vagy fordíthatják le a  meglévő szócikkeket. 
Elismert szakmai és tudományos szervezetek munkatársai 
válhatnak akkreditált szerzővé.

Az OSHwiki főbb témakörei a  következők: a  munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem általában; munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi irányítás és szervezés; 
megelőzési és ellenőrzési stratégiák; fizikai hatóanyagok; 
veszélyes anyagok; ergonómia; biztonság; munkaszervezés; 
pszichoszociális kérdések; egészség; ágazatok és 
foglalkozások; veszélyeztetett csoportok.

http://www.oshwiki.eu

©
 E

U
-O

SH
A

/M
ic

he
l W

ie
lic

k
©

 E
U

-O
SH

A
/A

rp
ad

 P
in

te
r

http://www.oshwiki.eu


Vállalati brosúra, 2014.

Együtt‑
működés 

partnerség 
keretében

Céljaink elérése 
érdekében szorosan 

együttműködünk 
a hálózatunkba tartozó 

partnerekkel.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

Az EU‑OSHA alapvetően egy hálózatépítő szervezet, 
tevékenységének központi eleme, hogy tagállami, európai 
és világszinten is együttműködik más szervezetekkel. 
Ez az Ügynökség igazgatótanácsának összetételében is 
tükröződik: az igazgatótanács háromoldalú, a tagállami 
kormányok, a munkavállalói és munkáltatói szervezetek 
és az Európai Bizottság képviselteti magát benne.

Első számú, legfontosabb hálózatunkat a  nemzeti 
kapcsolattartók alkotják, akik nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak abban, hogy összeköttetést teremtsünk 
a  végfelhasználókkal. Minden tagállamnak, tagjelölt 
országnak és potenciális tagjelöltnek, valamint az Európai 
Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás országainak is ki kell neveznie egy kapcsolattartót. 
A  kapcsolattartók jellemzően az adott ország vezető 
biztonsági és egészségvédelmi szervezetének képviselői. 
A  kapcsolattartók a  háromoldalú – a  munkáltatók, 
a  munkavállalók, valamint a  kormány képviselőiből 
álló – nemzeti hálózattal együttműködve terjesztik az 
információkat, támogatják az EU-OSHA kezdeményezéseit, 
valamint adatokat, visszajelzéseket és javaslatokat 
küldenek az Ügynökség részére. Munkájuk az „Egészséges 
munkahelyek” kampányok lebonyolításában is 
nélkülözhetetlen. Az Ügynökség ezért cserébe támogatja 
őket a  kampányrendezvények során, kiadványokat biztosít 
számukra, és médiatevékenységekkel segíti őket.

Szociális partnereinkre, a  munkáltatókat és 
a  munkavállalókat képviselő szervezetekre támaszkodva 
kívánunk minél több mikro- és középvállalkozást elérni 
szerte Európában. Szociális partnereink nemcsak ebben 
vannak segítségünkre, hanem tevékenységeinket és 
projektjeinket – például az OiRA-projektet – is támogatják, 
emellett értékes visszajelzésekkel és tanácsokkal szolgálnak.

Az Enterprise Europe Network egy vállalkozásokat támogató 
hálózat, amely abban segít a  kisvállalkozásoknak, hogy az 
Európában előttük álló lehetőségekből a  lehető legtöbbet 
hozzák ki. Az Enterprise Europe Network a  legkiterjedtebb 
közösségi hálózatunk, 50 országban több mint 600 
tagszervezettel rendelkezik, és jelentős segítséget nyújt 
számunkra abban, hogy a  kisvállalkozásokat is meg tudjuk 
szólítani.

A kampányainkban részt vevő partnerek – köztük a szociális 
partnerek, a  szakmai szervezetek és a  nagyvállalatok – 
száma folyamatosan bővül, tehát egyre többen támogatják 
munkánkat, hogy felhívjuk a  figyelmet a  biztonság és az 

egészségvédelem fontosságára. A  médiában is egyre több 
partnerrel rendelkezünk, akik elévülhetetlen segítséget 
nyújtanak a kampányok üzeneteinek terjesztésében.

Emellett munkavédelmi felügyelőségekkel, valamint 
vezető felsőoktatási intézmények tanácsadóival és 
kutatócsoportjaival is szoros kapcsolatot ápolunk 
a biztonság és az egészségvédelem terén. Európai szinten is 
számos uniós szervvel – az Európai Parlamenttel, az Európai 
Bizottsággal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
és testvérügynökségeinkkel – valamint szociális partnerrel – 
például az Európai Vállalkozói Szövetséggel és az Európai 
Szakszervezetek Szövetségével – működünk együtt. 
Nemzetközi szinten a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel 
és az Egészségügyi Világszervezettel építettünk ki 
partnerkapcsolatot.

https://osha.europa.eu/hu/about/focal_points
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További 
információk

Az EU‑OSHA számos 
lehetőséget biztosít 

a kapcsolatfelvételre, 
valamint a munkahelyi 

biztonsággal és 
egészségvédelemmel 
kapcsolatos legújabb 

fejlemények követésére.
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA

Honlap
Többnyelvű honlapunkon megtalálható minden, ami 
a  biztonsággal és az egészségvédelemmel kapcsolatos, 
a  kampányanyagoktól az új kutatási eredményekig. 
A  weboldal számtalan forrást és gyakorlati eszközt tesz 
hozzáférhetővé.
https://osha.europa.eu/hu

OSHmail
Ingyenes havi e-mailes hírlevelünk, az OSHmail tájékoztat 
a  legfrissebb hírekről, legyen szó jogszabályváltozásokról, 
új kiadványokról vagy közelgő rendezvényekről. A  hírlevél 
több mint 20 uniós nyelven érhető el.
Feliratkozás: https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail

Közösségi média
Hiszünk abban, hogy a  közösségi hálózatokon keresztül 
hatékonyan közvetíthetjük üzeneteinket, megváltoztathatjuk 
az emberek hozzáállását, és kapcsolatokat építhetünk. Az 
alábbi közösségi portálokon vagyunk megtalálhatóak:

Rendezvények
Számos rendezvényt szervezünk figyelemfelkeltés, 
az információk és a  bevált módszerek megosztása, 
valamint tanácsadás céljából. Rendezvényeink között 
egyaránt megtalálhatók a  kisebb szemináriumok és 
a  jelentős nemzetközi csúcstalálkozók. Ha értesülni 
szeretne rendezvényeinkről, iratkozzon fel OSHmail 
hírlevelünkre, vagy látogasson el weboldalunkra:  
https://osha.europa.eu/hu/events/events.html

Sajtóiroda
Sajtómegkeresések ügyében írjon a  news@osha.europa.eu 
e-mail címre, vagy hívja a  +34  944358359 telefonszámot. 
Legfrissebb sajtóközleményeink és médiabeszámolóink 
a https://osha.europa.eu/hu/press címen érhetők el.
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A fordítást az eredeti angol szöveg alapján a Fordító Központ készítette (CdT, Luxembourg).

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Blogunkon is rendszeresen jelenkezünk új bejegyzésekkel:

https://osha.europa.eu/hu/about/
director_corner/blog/front-page

Kiadványok
Valamennyi kiadványunk díjmentesen letölthető 
a  honlapunkról. A  rövid tájékoztatóktól a  részletes 
technikai jelentésekig számos különféle anyagot teszünk 
közzé a  munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel 
kapcsolatos kérdésekről, elősegítve ezzel azt, hogy 
a biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatban egész 
Európában alapos és naprakész információk jussanak el 
a lehető legszélesebb közönséghez.
Kiadványaink a  következő címen érhetők el:  
https://osha.europa.eu/hu/publications.

https://osha.europa.eu/hu
https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail
https://osha.europa.eu/hu/events/events.html
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/hu/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/hu/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/hu/publications
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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 figyelemfelkeltő 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 tagállamaiból 
és azokon kívülről érkező vezető szakértők számára biztosít közös 
fórumot.

Európai Munkahelyi Biztonsági 
és Egészségvédelmi Ügynökség
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANYOLORSZÁG
Tel. +34 944358400
Fax +34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu
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