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Fulladás

1

Beszorulás,
összenyomás

pl. traktorral, rakodógéppel

pl. darázs, méh, ló,
szarvasmarha

pl. víztározóba,
hígtrágya-tartályba,
gabonatárolóba

pl. farönkkel, bálával,
faággal

pl. elkapás, behúzás

pl. összedőlt
szerkezetek, gépek

FÓKUSZBAN
A MEZŐGAZDASÁG

– első a munkavégzés biztonsága –

A KAMPÁNY
A mezőgazdaság munkavédelmi szempontból – a baleseti veszélyforrások és
az egészségkárosító kockázatok lehetősége miatt – az egyik legveszélyesebb
ágazat.
Hazánkban 2016. évben 18 halálos munkabaleset történt a mezőgazdaságban.
Ágazati jellemzők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A dolgozók a szabadban közvetlenül ki lehetnek kitéve az időjárás káros ha
tásainak.
A szélsőséges időjárás hatásaival összefüggő munkabalesetek, foglalko
zási megbetegedések (hőártalmak, pl. napszúrás, hőguta, hőkimerülés)
száma növekszik.
A klímaváltozással összefüggésben a zoonózisok (állatról emberre terjedő
fertőző megbetegedések) veszélye is növekedhet.
Gyakran használnak egészségre ártalmas veszélyes vegyi anyagokat.
Veszélyes gépeket is alkalmaznak.
Gyakran mozgatnak, szállítanak terményeket nagy tömegben.
A nehéz fizikai munkából eredő megterhelések gyakoribbak.
A hosszú napi munkaidő, az idénymunkák, a családtól távol végzett munka
pszichoszociális kockázatokat, illetve fokozott pszichés megterhelést je
lenthet.
Egyes foglalkozási megbetegedések gyakrabban fordulnak elő, mint más
szektorokban.
Túlnyomórészt a családi munkavégzés és az önfoglalkoztatás jellemzi.
Viszonylag magas a szakképzetlen munkaerő aránya.
A munkavállalók jelentős hányadát foglalkoztatják ideiglenes szerződéssel.

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés egyaránt
előnyös a munkavállalónak, a munkáltatónak és a társadalomnak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya kétéves országos
munkavédelmi kampányt hirdet, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a me
zőgazdaságra, mint munkavédelmi szempontból veszélyes ágazatra és növelje
az ágazatban tevékenykedők ismereteit.

Ki vehet részt a kampányban?
A kampány nyitva áll bármely, a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő
munkáltató, munkavállaló, jelenlegi és jövőbeni agrár, munkavédelmi, foglalko
zás-egészségügyi, HR szakember, szakmai szervezet, szakszervezet, munka
védelmi képviselő, oktatási-, képzési intézmény, valamint a média útján a szé
les nyilvánosság előtt.

Hogyan vehet részt a kampányban?
A 2017-2018-as „Fókuszban a mezőgazdaság – első a munkavégzés bizton
sága” kampányhoz a következő módon csatlakozhat:
• a kampány rendezvényein való részvétellel
• kampányanyagok terjesztésével és közzétételével
• helyes gyakorlatok bemutatásával, népszerűsítésével
• tanfolyamok és egyéb események megszervezésével

FONTOSABB ESEMÉNYEK:
•
•
•
•
•

Sajtóközlemény és sajtótájékoztató 2017. június
Kampányindító konferencia 2017. június 13.
Szent István Egyetem, Gödöllő
Tájékoztató kiadványok készítése, terjesztése 2017-2018.
A kampány koncepciójára épülő országos célvizsgálat 2018.
Kampányzáró konferencia és sajtótájékoztató 2018. november

A kampányról információ a http://www.ommf.gov.hu Általános információk menüpont alatt található.
Munkavédelemmel kapcsolatos tanácsadás a Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkavédelmi Főosztály
Munkavédelmi Információs Szolgálatán:
zöld szám: 06 80 204 292; e-mail: munkavedelem-info@ngm.gov.hu

Együttműködő szervezet:

