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Fő tevékenységek 2008-ban 
 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
feladata az európai munkavállalók védelmének 
segítése a munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre vonatkozó információk 
összegyűjtése, elemzése és terjesztése, 
valamint a balesetek és megbetegedések 
megelőzési kultúrájának előmozdítása révén. 
 
2008-ban tevékenységeink számos 
kulcsterületet öleltek fel, mivel az Ügynökség 
igyekezett hangsúlyozni, hogy a globális 
gazdasági nehézségek idején a szervezetek 
nem engedhetik meg maguknak, hogy ne 
fordítsanak kellő figyelmet a munkahelyi 
biztonságnak és egészségvédelemre. 
 
Az Ügynökség munkája 2008-ban a 
munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó közösségi stratégiának (2007-2012) 
megfelelően alakult, amelynek célja a 
munkához kapcsolódó balesetek és 
megbetegedések számának csökkentése EU-
szerte, és amely kiemeli az Ügynökség 
szerepének fontosságát.  
 
2008-ban az Ügynökség igazgatótanácsa 
elfogadta az új ötéves ügynökségi stratégiát 
2009-2013-ra, amely szorosan kapcsolódva az 
intézmény hosszú távú céljaihoz és értékeihez, 
tartalmazza az Ügynökség új többéves 
munkaprogramját.  
 
 
INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE ÉS ELEMZÉSE 
 
A munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre vonatkozó információk 
gyűjtésére és elemzésére irányuló 
tevékenységei között az Ügynökség – az 
Európai Kockázatkutató Központ (ERO) 
közreműködésével – elkészített egy 
megvalósíthatósági tanulmányt az új 
technológiákból és új munkamódszerekből 
származó esetleges jövőbeni munkahelyi 
biztonsági és egészségügyi kockázatok 
előrejelzésére szolgáló különféle 
módszertanokról. Az Ügynökség Előrejelzési 
projektje tartalmaz majd egy tízéves időszakra 
vonatkozó kitekintést, és segítséget nyújt a 
döntéshozóknak, hogy most cselekedjenek 
annak érdekében, hogy az európai 
munkavállalók továbbra is biztonságban 
dolgozhassanak.  
 

Az Ügynökség véglegesítette a Szakértői 
előrejelzés az újonnan megjelenő kémiai 
kockázatokról című dokumentumát, amely az 
utolsó azon nagy figyelmet kapott jelentések 
sorában, melyek összegyűjtik a munkahelyi 
biztonsághoz és egészségvédelemhez 
kapcsolódó, gyorsan változó területekre 
vonatkozó legfrissebb információkat és 
meghatározzák azokat a témákat, melyekre a 
kutatóknak és a döntéshozóknak figyelmüket 
összpontosítaniuk kell. Az újonnan megjelenő 
kémiai kockázatokról szóló jelentés 
meghatározza azon anyagcsoportokat – 
közöttük a karcinogén, a túlérzékenységet 
kiváltó és az allergén vegyi anyagokat –, 
melyek a munkavállalók egészségére gyakorolt 
hatásuk miatt különös aggodalomra adnak 
okot. 
 
Az ERO egyéb kiadványai olyan témákban 
foglalták össze az ismeretanyagokat, mint a 
munkavégzés során előforduló bőrexpozíció és 
a foglalkozási bőrbetegségek; a rezgésnek való 
kitettség és ennek egészségügyi hatásai, 
valamint a nanorészecskék és ezek lehetséges 
hatásai a munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra.  
 
A Munkavédelem számokban projekt a 
különféle forrásokból és európai országokból 
származó statisztikai adatok összehasonlítása 
révén továbbra is tudományos alapot 
biztosított a munkahelyi balesetek és 
megbetegedések megelőzéséhez. 2008-ban a 
projekt a hulladékgazdálkodásra és a 
légzőszervi megbetegedésekre összpontosított. 
 
A Szakértői előrejelzés az újonnan felmerülő 
pszichoszociális kockázatokról című új 
tanulmány bemutatta, hogy miként növekszik 
a stressz és más pszichoszociális kockázatok 
által érintett európai munkavállalók száma. 
Tartottunk egy szemináriumot a 
pszichoszociális kockázatokról és azok 
következményeiről, és a stresszre vonatkozó 
statisztikai adatokat a Munkavédelem 
számokban: a stressz című jelentésben 
mutattuk be. 
 
Az új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló 
európai vállalati felmérés (ESENER) 2008-ban 
indult. Ebben a projektben információkat 
gyűjtünk a biztonsági és egészségvédelmi 
képviselőktől és vezetőktől arról, hogy miként 
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http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11113.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11113.htm
http://osha.europa.eu/en/publications/work_programmes/strategy2009-2013/view
http://osha.europa.eu/en/publications/work_programmes/strategy2009-2013/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/8108322_vibration_exposure/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/8108322_vibration_exposure/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/workplace_exposure_to_nanoparticles/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
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zajlik a munkahelyi kockázatkezelés, különös 
tekintettel a pszichoszociális kockázatokra.  
 
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem új 
korszaka (NEW OSH ERA) projekt részeként 
aláírtunk egy Egyetértési megállapodást, amely 
segíti az új és az újonnan felmerülő kockázatok 
európai kutatásának koordinációját. A 
Megállapodás meghatározza azokat a 
témaköröket, melyek elsődleges fontosságúak 
lesznek a különböző európai országok közös 
kutatási tevékenységeiben. 
 
A Munkakörnyezetre vonatkozó információ 
területén, amely előmozdítja a tagállamok 
együttműködését az információgyűjtés és a 
kutatás terén, az Ügynökség három nagy 
jelentést készített a kockázatértékelésre 
összpontosító 2008-09-es Egészséges 
munkahelyek kampány támogatására, és 
megszervezte a Helyes Gyakorlat díjakat, 
melyeket azok a vállalatok és más szervezetek 
kaphatnak, melyek kimagasló módon járultak 
hozzá a munkahelyi kockázatértékelés 
előmozdításához. 
  
A szálloda- és vendéglátó-ipari munkavállalók 
védelme (HORECA) című új jelentés áttekintést 
ad az ágazatról, a rá jellemző kockázatokról, 
valamint a munkavállalók védelmének 
módjairól. 
  
Az Ügynökség a közúti szállítási ágazat 
egészségügyi és biztonsági kockázataira 
vonatkozóan is gyűjtött információkat. 
 
Megkezdődött egy olyan, a gazdasági 
ösztönzőkről szóló rövidesen megjelenő 
jelentés kidolgozása is, amely naprakész 
áttekintést ad majd az európai országokban a 
jó munkahelyi biztonságot és 
egészségvédelmet ösztönző különféle 
eszközökről, míg a kis- és középvállalkozások 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi, 
valamint gazdasági teljesítményét vizsgáló 
szakirodalmi áttekintés elemzi a gazdasági 
előnyök és a jó munkakörülmények közötti 
összefüggéseket.  
 
Az Ügynökség részt vett a Munkahelyi 
egészségfejlesztési projekt tervezésében, 
amely összegyűjti és terjeszti a munkahelyi 
egészségfejlesztési kampányok kidolgozását 
segítő információkat. 
 
Gyakorlati információkat állítottunk össze 
azokról a biztonsági és egészségügyi 
problémákról, melyek a takarítókat érintik, 
valamint esettanulmányokat készítettünk a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

oktatásba történő beépítéséről vagy 
szerepének az oktatásban történő erősítéséről.  
 
A váz- és izomrendszeri megbetegedésekről 
szóló 2007-es Legyen könnyebb a teher! 
kampány után az Ügynökség megjelentette a 
Megelőzési jelentés a váz- és izomrendszeri 
megbetegedésekről című kiadványát, amely 
tanácsokat ad arra, hogyan lehet küzdeni a 
munkahelyeken a váz- és izomrendszeri 
megbetegedések ellen. 
 
Előkészítő munka és információgyűjtés folyt a 
munkahelyeken az épületek és felszerelések 
karbantartása témájában; ez lesz az 
Ügynökség 2010-2011-es, egész Európára 
kiterjedő Egészséges munkahelyek 
kampányának a tárgya.  
 
Az Ügynökség 2008-ban aláírt egy szerződést 
egy új, egységes témaközpontról, amely az 
EU-ban működő főbb munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi intézmények konzorciuma. Az 
Ügynökség számára a témaközpont lesz a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
szakértői információk fő forrása. A szerződés 
újabb négy évre megújítható. 
 
 
KOMMUNIKÁCIÓ, KAMPÁNY ÉS 
NÉPSZERŰSÍTÉS 
 
A munkahelyi biztonságról és 
egészségvédelemről szóló információk 
kommunikálása és terjesztése terén az 
Ügynökség A kockázatértékeléssel foglalkozó 
Egészséges munkahelyek kampány elnevezésű 
akcióját népszerűsítette. A kockázatok 
körültekintő értékelése a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság irányításának 
sarokköve. Mostanáig a kampány keretében 
megrendezett szemináriumokon, képzéseken 
és műhelytalálkozókon több mint 7 ezren 
vettek részt, és mintegy 2 millió nyomtatott 
kiadvány került kiosztásra.  
 
Ez a kampány az első olyan tevékenység, 
amely egy új kétéves modellen alapul, így több 
idő jut - különösen a helyes gyakorlat 
előmozdítása terén - a felkészülésre és a 
nyomon követésre, , valamint a siker 
szempontjából központi fontosságú hálózatok 
és a partnerségek kiépítésére. 2008 végéig 17 
szervezet jelentkezett be mint hivatalos 
kampánypartner.  
 
A 2008. október 20-24. között megtartott A 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
európai hete elnevezésű rendezvény keretében 

http://www.newoshera.eu/en
http://www.newoshera.eu/en
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/ew2007/
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE8107132ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE8107132ENC/view
http://hw.osha.europa.eu/en
http://hw.osha.europa.eu/en
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/hw2008/partners
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/hw2008/partners
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kampányrendezvények és -tevékenységek 
százait rendezték meg Európa-szerte. 
A kampányhoz új, rugalmasabb modellt kaptak 
a fókuszpontok (melyek általában a különböző 
európai országok nemzeti munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi testületei). Az 
európai kampánytámogatási csomag (ECAP) az 
Ügynökség alvállalkozói általi 
szolgáltatásnyújtásra épül.  
 
A 2007-es Legyen könnyebb a teher! kampány 
záróeseményére 2008. február 26-án került 
sor, és ott történt meg az Európai Helyes 
Gyakorlat díjak átadása is, melyeket azon 
szervezetek kapnak, amelyek kimagasló 
módon járultak hozzá a váz- és izomrendszeri 
megbetegedések elleni küzdelemhez. 
 
Tevékenységének az Ügynökség a Google 
AdWords programon keresztül biztosított 
nyilvánosságot, valamint nemzeti nyelvekre 
lefordított közleményekkel népszerűsítette a 
pszichoszociális kockázatokról és a szálloda- és 
vendéglátó-ipari ágazatról szóló új jelentéseit. 
 
2008-ban készült egy külső értékelés az 
Ügynökség lezajlott kampányairól és 
kezdeményezéseiről.  
 
Új eszközök és külön belépési pontok kerültek 
fel az Ügynökség honlapjára, és saját honlapot 
kapott Napo, a népszerű rajzfilmfigura. 
Létrejött egy felhasználói csoport, amelynek 
feladata nyomon követni az Ügynökség 
honlapjának hatékonyságát.  
 
Az Ügynökség folytatta kiadványprogramját is, 
széles közönséghez juttatva el így a 
munkahelyi biztonságról és 
egészségvédelemről szóló információkat. 
 
 
A HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 
 
Az Ügynökség folytatta uniós szintű 
hálózatainak fejlesztését: munkáját az Európai 
Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és egyéb 
szervekkel a Brüsszeli Kapcsolattartó Iroda 
koordinálja.  
 
Az Ügynökség továbbra is részt vett olyan 
programokban, melyek a meglévő tagállamok 
egészségvédelmi és biztonsági rendszereivel 

történő harmonizáció révén felkészítik az 
országokat az EU-hoz való esetleges 
csatlakozásra.  
 
2008-ban az Ügynökség tovább erősítette 
együttműködését nemzetközi partnereivel – 
különösen a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezettel (ILO), az Egészségügyi 
Világszervezettel (WHO) és a Vezető 
Munkaügyi Felügyelők Bizottságával (SLIC) – 
tapasztalatcsere és a helyes gyakorlat 
példáinak megosztása végett, valamint hogy 
szinergiákat találjanak a kampány- és a 
tudatosságnövelő tevékenységekben. 
 
  
KITEKINTÉS 2009-RE 
 
2009-ben a következő tevékenységekre irányul 
kiemelt figyelem: az új és újonnan felmerülő 
kockázatok előrejelzésére szolgáló ügynökségi 
módszertan megvalósítása (először 
valószínűleg az energia és a környezet lesz a 
téma); a „Munkavédelem számokban” projekt 
keretében adatgyűjtés a dolgozó nőket érő 
kockázatokról; az ESENER felmérés első 
eredményeinek bemutatása; a fuvarozási 
ágazat munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi kockázatairól szóló jelentések 
elkészítése; kutatás a köz- és a 
magánbeszerzésekről, valamint azok 
szerepéről a jó munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem gazdasági szempontú 
ösztönzésében.  
 
Ezen kívül a kampánytevékenységek 2009-ben 
magukban foglalják a kockázatértékeléssel 
foglalkozó Egészséges munkahelyek kampány 
második évét a Helyes Gyakorlat díjak 
odaítélésével együtt; a kampányjelentések és 
az online kockázatértékelési eszközök 
hozzáférhetővé tételét és a kampány 
novemberi záróeseményét. Ugyanakkor 
megkezdődnek az előkészületek az Ügynökség 
következő Egészséges munkahely 
kampányára, amelynek középpontjában, 2010-
2011-ben a biztonságos karbantartás áll majd. 
Ismét létrejönnek kampánypartnerségek, és a 
kampányanyagok (beleértve a kampány 
weboldalát is) 22 nyelven készülnek majd el.  
 
Külső értékelés készül az új kampánymodellről 
és az ECAP új finanszírozási csomagjáról. 

 
 

http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/europeansummit/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/europeansummit/
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/ew2007/goodpracticeawards/gp-winners
http://osha.europa.eu/hu/campaigns/ew2007/goodpracticeawards/gp-winners
http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports
http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports
http://osha.europa.eu/hu
http://www.napofilm.net/hu
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
http://hw.osha.europa.eu/
http://osha.europa.eu/hu/press/press-releases/safety_health_good_practice_award_winners_honoured_european_agency_eve_world_day_safety_health_work_01.30032009

