Európai Munkavédelmi Hét
Európai kampány a biztonságos karbantartásról

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és az Európai Munkavédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) Nemzeti Fókuszpontja 2010. október 26-án országos munkavédelmi
konferenciát tartott a biztonságos karbantartásról.
Gádor János, a Nemzeti Fókuszpont vezetője bevezető előadásában felhívta a figyelmet a
következő elgondolkoztató statisztikai adatokra:
-

Az Európai Unió tagországaiban évente 5.760 halálos munkabaleset következik be.
Az Unióban emberek milliói sérülnek, illetve betegednek meg munkahelyi ártalom
miatt.

Az egészségesebb – biztonságosabb – termelékenyebb munkahelyek megteremtése érdekében
a konferencia hetében az Unió számos tagországában tartanak rendezvényeket. Az Unió
Munkavédelmi Ügynöksége a tagországok kormányaival a munkavállalók és a munkáltatók
szervezeteivel dolgozik együtt, hogy elősegítse egy kockázatmegelőző kultúra kialakítását.
Elemzi a munkahelyi kockázatokkal kapcsolatos új, tudományos kutatások eredményeit és a
statisztikai számokat. Fő feladatának tekinti, hogy a munkahelyi információkat, helyes
gyakorlatokat és tanácsokat terjessze.
A hasznos tapasztalatok terjesztésének területei a munkáltatók és munkavállalók szervezetei,
a szakszervezetek, egyéb szervezetek. Az új és felmerülő kockázatokat azonosítják és
terjesztik azok megelőzésének módját.
Az Ügynökség fő figyelemfelkeltő tevékenysége az egészséges munkahelyek megteremtésére
irányul. A munka világa szereplőit arra ösztönzik, hogy az általuk kialakított és bevált helyes
gyakorlatokat megismertessék a munka világában.
Az Európai Unió Munkavédelmi Ügynöksége továbbfejlesztette és leghatékonyabb
információ terjesztési eszközének tekinti a folyamatos fejlesztés alatt álló internetes honlapját.
A kampányokkal, akciókkal, kutatási eredményekkel kapcsolatos információk legnagyobb
része már a tagországok nyelvén is elérhető.
Az Európai Unió Munkavédelmi Ügynökségének honlapja: http://osha.europa.eu.int
A Magyar Fókuszpont honlapja: http://osha.eu/fop/hungary/hu
Az Országos Konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
Gádor János – Nemzeti Fókuszpont vezető:
Európai kampány a biztonságos karbantartásról.
Mandrik István – OÉT Munkavédelmi Bizottság munkáltatói oldal ügyvivő:
Biztonságos karbantartás a munkáltatók szemével.

Borhidi Gábor – OÉT Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldal ügyvivő:
Biztonságos karbantartás a munkavállalók szemével.
Az Enterprise Europe Network előadása:
Az Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat szolgáltatásai.
Hafner László – General Motors Powertrain-Magyarország Kft:
Vállalati helyes gyakorlatok – Ahogy mi csináljuk: Fókuszban a karbantartás biztonsága.
Kardos Péter – Toyota Anyagmozgatás Magyarország Kft.:
Vállalati helyes gyakorlatok – A TPS (Toyota Production System) lényegi elemei és hatása a
biztonságos munkakörnyezetre.
Vincze Zsolt – BEST Környezetvédelem Kft.:
Vállalati helyes gyakorlatok – Az azbeszt előfordulása az építőiparban.

