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T É N Y E K
Európai Munkavédelmi Ügynökség

Tájékoztatás az Európai Munkavédelmi Ügynökségről
Kik vagyunk?
Az
Ügynökséget
az
Európai Unió hozta létre
abból a célból, hogy
kielégítse az információs
igényeket a munkahelyi
biztonság és egészség
terén.
Az Ügynökség székhelye
Bilbao (Spanyolország),
személyzete a biztonság
és egészség, valamint a
tájékoztatás
és
közigazgatás
elhivatott
szakembereiből áll.
Célunk
a
dolgozó
emberek életének javítása
a műszaki, tudományos
és gazdasági információk áramlásának elősegítésével mindazok körében, akik valamilyen módon
érdekeltek a munkavédelem (MV), azaz a foglalkozási egészség és biztonság kérdé-seiben. Ebbe
beletartoznak
munkavállalók, munkáltatók, munkavédelmi képviselők, szakemberek, orvosok,
valamint nemzeti és Európai Közösségi szervezetek.
Hogyan működünk?
Igazgató tanácsunk kormányok, munkáltatók és munkavállalók képviselőiből áll, akik valamennyi EU
tagállamot, valamint az Európai Bizottságot képviselik. Munkánk nagy részét az egyes országokban
kijelölt, munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozó intézményeken, az ún. fókuszpontokon
keresztül látjuk el. Nemzetközi téren együttműködünk olyan intézményekkel, mint például az ILO és a
WHO, valamint más munkavédelmi intézményekkel szerte a világon.
Mit nyújtunk?
Az Ügynökségnek három alapvető tevékenysége van:
Információk gyűjtése
Kijelölt szakemberekből és szervezetekből több Európa-színtű hálózat alakult ki a tagállamokban,
hogy részt vegyen az Ügynökség munkájában. A fókuszpont-hálózat az Ügynökséget képviseli, és
koordinálja a nemzetközi információt tagállami szinten, beleértve a nemzeti web-oldalt. Szakértők
tematikus hálózati csoportjai jönnek össze időnként, hogy tanáccsal szolgáljanak egyedi
munkavédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Speciális témaközpontok segítik az Ügynökséget külső
konzulensként speciális MV témák terén.
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Az információk közlése
Az Internet jelenti az Ügynökség információszolgáltatásának
központi elemét. Web-oldalunkon keresztül (http://osha.eu.int) a
felhasználók kapcsolódnak valamennyi nemzeti fókuszponthoz és
azok hálózatához. A web-oldal egyúttal azonnali és könnyű
hozzáférést biztosít egy európai és nemzetközi MV információalaphoz, beleértve a jogszabályokat és szabványokat, a szakszerű,
jó gyakorlatot, kutatást, statisztikákat, képzést és sok más egyebet.
A web-szolgáltatás kiegészítéseképpen az Ügynökség rendszeresen ad ki hírleveleket általános
munkaegészségügyi és munkabiztonsági eredményekről, valamint egy folyó-iratot Európában aktuális
MV témákkal, továbbá részletesebb szakmai beszámolókat speciális témákról. Konferencia- és
szeminárium-program egészíti ki az információ-áramlást.
Ismeretfejlesztés
A tevékenységek harmadik területén arra használjuk információs hálózatunkat, hogy anyagot
szolgáltassunk
saját
fontosabb páneurópai információs
projektjeink
számára
fontos
munkaegészségügyi és munkabiztonsági témákhoz, mint amilyenek például a prioritások és
stratégiák, a munkavédelem gazdasági kihatásai, kutatási prioritások, valamint a MV helyzete
Európában.
Az Ügynökség tevékenységeit valamennyi partnerével szoros együttműködésben végzi, ezáltal
biztosítva, hogy az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos üzenetet hatékonyan eljuttatja az
érdekeltekhez a munka manapság igen gyorsan változó világában.
Hogyan lehet minket elérni?
Az Ügynökséget az alábbi címen érheti el:
Európai Munkavédelmi Ügynökség
Gran Via, 33
E-48009 Bilbao, Spanyolország
Tel: + 34 944-794-360
Fax: + 34 944-794-383
E-mail: information@osha.eu.int
Web: http://agency.osha.eu.int

3
Nemzeti Fókuszpontok (az EU bővítés előtti állapot)

