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BEVEZETÉS
Hazánkban az élelmiszereket szigorúan ellenőrzik a „termőföldtől az asztalig”, így a magyar élelmiszerek
megbízható forrásból, minőségi alapanyagokból készülnek.

A bőség asztala a Nemzetközi Zöld Héten, Berlinben – 2017. január (Fotó: Hirling Bálint – Origo)

Nekünk, magyaroknak fontos, hogy biztonságos élelmiszereket állítsunk elő, ugyanakkor társadalmi elvárás
az is, hogy a munkavállalók, akik mindezen termékeket megtermelik, az egészségüket nem veszélyeztető,
biztonságos munkakörülmények között dolgozzanak.
Munkavédelmi szempontból a mezőgazdaság – a baleseti veszélyforrások és az egészségkárosító kockázatok lehetősége miatt – az egyik legveszélyesebb ágazat.
A mezőgazdasági ágazat a folyamatos kihívások korát éli. A társadalomban végbemenő változások éppúgy
hatást gyakorolnak rá, mint az újabban jelentkező veszélyek, például a klímaváltozás következményei, az új
technológiák megjelenése és az új vegyi anyagok alkalmazása.
A szektor sajátosságai miatt – mint például a szabadban, melegházakban, veszélyes gépekkel, állatokkal,
elszigetelt munkahelyen, veszélyes vegyi anyagokkal végzett munka – magas azoknak a veszélyforrásoknak
a száma, amelyeknek a munkavállalók ki vannak téve.
A hosszú munkaidő, a nem szokványos munkaidő-szervezés (például betakarítás idején) és a családtól távoli
tartós munkavégzés szintén jellemzően felmerülő problémák a mezőgazdasági dolgozók körében.
A csúcsidőszakokban (például a szántás és a betakarítás idején) idénymunkásokat és vállalkozókat is alkalmaznak.
Gyakran vesznek igénybe külső vállalkozókat különösen veszélyes munkákhoz, például tetők javításához
vagy hígtrágyatárolók kitakarításához, akik szintén ki vannak téve balesetek vagy megbetegedések kockázatainak.
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A MUNKAVÉGZÉS VESZÉLYEI AZ AGRÁRÁGAZATBAN
A mezőgazdasági munkák szerteágazóak, ebből adódóan a veszélyek is rendkívül sokfélék, de a kockázatok
más ágazatokhoz hasonlóan kezelhetők.
A mezőgazdaságban végzett tevékenységek főbb veszélyei többek között a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

munkaeszközzel való ütközés vagy a munkaeszközzel történő felborulás
beszorulás, összezúzódás munkaeszközben (pl. beesés működő gépbe)
magasból leesés
mozgó vagy leeső tárgyak (pl. bálák, faágak) okozta sérülések
összeomló vagy felforduló tárgyak alá szorulás
állatok támadása (pl. lórúgás, méhcsípés)
állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok)
ergonómiai elvek alkalmazásának mellőzése miatti mozgásszervi megbetegedések
szélsőséges időjárás és a klímaváltozás hatásai (hőártalmak, pl. napszúrás, hőguta, hőkimerülés)
erjedési folyamatok során képződő gázok által okozott fulladás (pl.: silók, pincék, hígtrágya-tárolók)
felhasznált veszélyes anyagok/keverékek (pl.: növényvédő szerek)
villamos áramütés

Az agrárszektorban a legfőbb veszélyt a traktorokkal és egyéb önjáró mezőgazdasági gépekkel történő
gázolás, ütközés, illetve felborulás jelenti, mely egyben a halálos balesetek leggyakoribb oka.
Fokozott veszélyt jelent, ha szállítójárműre vagy pótkocsira a terhet (pl. bálákat) nem megfelelően elosztva,
ledőlés ellen nem biztosítva rakodják fel.
Nem ritka, hogy az erőgép védőburkolatát eltávolítják, így a szabadon forgó kardántengely közelében végeznek valamilyen munkát. Az utóbbi években megszaporodott a kardántengely által okozott balesetek száma.
Ezek a balesetek mindig súlyos kimenetelűek: a kardánkereszt a munkavállaló ruhájába beakadva felcsavarja
azt a dolgozóval együtt.
Hasonló veszélyhelyzetet jelent, ha a bálázógép hajtásmechanizmusa valamilyen akadály miatt megszorul,
ezért a gépkezelő a traktormotor leállítása és a kardánhajtás kikapcsolása nélkül kezdi el a hibaelhárítást.
Amikor a fizikai akadály megszűnik, a gép mechanizmusa váratlanul elindulhat, és a gépkezelőt behúzhatja.
Súlyos veszélyhelyzet állhat elő (pl. leesés, összedőlés, beomlás), ha a telephelyen valamely építési, bontási,
vagy árokásási tevékenységet szabálytalanul olyan munkavállalókkal végeztetnek, akik ezekhez a feladatokhoz nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, illetve a munkavégzéshez szükséges készséggel és jártassággal.
A gazdasági épületek tetőborítása jellemzően hullámpala, mely törékeny, kis teherbírású anyag. Szakszerűtlen javítása be-, illetve leesés veszélyt jelenthet a munkavállalókra.
A telephelyeken a fogadó garatok, aknák hiányos lefedése vagy a védőkorlát hiánya miatt szintén gyakori
a beesés-, leesés veszély.
Gyümölcsszedéshez, de más tevékenységekhez is használnak létrákat. A nem megfelelő kialakítású vagy
állapotú létrák leesés veszélyesek, mert könnyen eldőlhetnek.
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A mezőgazdasági üzemekben jellemzően kisfeszültségen (230V-os váltakozó feszültségen) üzemeltetett,
szabálytalanul bekötött gépek, sérült szigetelésű kéziszerszámok, villamos hosszabbítók jelenthetnek villamos áramütés veszélyt. Az áramütéses balesetek általában az elégtelen érintésvédelem miatt következnek be. A magasfeszültségű (pl. 22 kV feszültségszintű) villamos szabadvezeték hálózat környezetében
elszenvedett áramütéses balesetek általában a feszültség alatt álló csupasz szabadvezetékek megközelítéséből adódnak (pl. gördülőállványt tolnak a vezetékhez, megemelt platójú szállító járművel vagy rakodógéppel kerülnek a megközelítési távolságon belül a magasfeszültségű vezetékhez).
Az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók különösen ki vannak téve az ergonómiai veszélyeknek (fárasztó
vagy fájdalmas testhelyzet, nehéz terhek hordozása vagy mozgatása, állás vagy gyaloglás, valamint ismétlődő kéz- vagy karmozdulatok), így a munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri problémák kifejezetten gyakoriak.
A betárolt anyagok, termények, trágya erjedése, bomlása, rothadása esetén veszélyes gáz, úgynevezett biogáz keletkezik, ami többek között széndioxidot, metánt, kénhidrogént tartalmazhat. A levegőnél nehezebb
szén-dioxid és kén-hidrogén gáz összegyűlhet a tartályok, ciszternák, aknák mélyén, halálos veszélyt jelentve az alkalmilag ott munkát végzőkre.
Szüret után a must erjedése közben képződő „mustgáz” (szén-dioxid) veszélyezteti a borospincékben dolgozókat. A „mustgáz” a rossz szellőzési viszonyok között felhalmozódik a föld alatti pincében, kiszorítva onnan
az oxigént, ami fulladást okoz. Ezért ilyenkor előzetes szellőztetés és légtérelemzés nélkül a borospincékbe
lemenni életveszélyes.
A mezőgazdasági dolgozók vegyi anyagoknak – például növényvédő szereknek, állatgyógyászati készítményeknek, oldószereknek és olajoknak – lehetnek kitéve, amelyek hosszú távon bőrproblémákat, asztmát
okozhatnak, károsíthatják az idegrendszert vagy rákkeltőek lehetnek.
A mezőgazdaságban az állatok támadásából adódó veszélyekkel is számolni kell. Általában nagytestű állatok: lovak, bikák, sertések miatt következnek be balesetek, de ide tartoznak a rovarcsípés miatti sérülések,
halálesetek is, melyek száma az utóbbi években emelkedést mutat.
Bár a mezőgazdasági dolgozók körében előforduló foglalkozási megbetegedés általános kockázata kisebb,
mint más munkavállalók esetében, bizonyos betegségek kockázata magasabbnak tűnik a mezőgazdasági
szektorban. Ilyen többek között a mezőgazdasági terményekből származó biológiai porok belélegzése okozta
asztma és a tüdőbetegségek, valamint a bőrbetegségek (például bőrgyulladás) és az állatról emberre terjedő
fertőző betegségek (zoonózisok).
Az erdőgazdaság területére vonatkozó speciális munkavédelmi szabályok megszegése súlyos veszélyhelyzeteket idéz elő, mely gyakran halálos balesethez vezet.
A hazai szakemberek egyetértenek abban, hogy szemléletváltásra van szükség a munkavédelemben; a
munkaadóknak nagyobb gondot kell fordítaniuk a munkafeltételek javítására, a dolgozóknak pedig jobban
be kell tartaniuk a munkafegyelmet.

A biztonságos munkakörülmények hozzájárulnak a munkavállalók elégedettségéhez,
ami képességeik jobb kibontakoztatására készteti őket.
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A MUNKAVÉDELEM CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSULÁSA
AZ AGRÁRSZEKTORBAN
A munkavállalók egészségének, testi épségének, munkavégző képességének megőrzése, védelme a munka
világában alapvető cél és feladat. Ennek érdekében a munkahelyen meg kell előzni a munkabaleseteket, és
meg kell valósítani, hogy a munkavégzésből eredő megterhelések, a munkakörnyezetből származó kóroki
tényezők ne károsítsák a munkavállaló egészségét, ne rontsák munkavégző képességét. Ennek felelős végrehajtója a munkáltató, akit e feladatában a munkavédelmi hatóság tanácsadási tevékenységével és ellen
őrzéseivel segít.
A munkavédelem célkitűzéseinek megvalósulása elsősorban a munkabalesetek, és a foglalkozással összefüggő megbetegedések alakulásával mérhető.
Az ágazatban az elmúlt évben összesen 837 munkabalesetet jelentettek be, melyből 18 halálos, 3 súlyos
csonkulásos, 4 egyéb súlyos, 9 nem súlyos csonkulásos volt.
A nemzetgazdasági ágak halálos munkabaleseti adatai szerint Magyarországon 2016. évben a legtöbb halálos munkabaleset a „mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat” ágban történt: 18 munkavállaló vesztette életét.
A foglalkoztatottak ágazati létszámadatait tükröző, halálos munkabaleseti rátákat tekintve megállapítható,
hogy az ágazat mutatói néhány éve folyamatosan romlanak, és minden más nemzetgazdasági ágazatot
megelőzve, 2016-ban a mezőgazdaságban már 8,3 halálos munkabaleset jutott 100 000 munkavállalóra.

SÚLYOS MUNKABALESETEK
a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban

2016.
Halálos (18 eset)
Súlyos csonkulás (3 eset)
Egyéb súlyos (4 eset)
Nem súlyos csonkulás (9 eset)
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ESETLEÍRÁSOK

Nyáron, kánikula idején egy
hagymaszedő munkás teherautóra
rakodás közben – annak ellenére, hogy
munkavégzés közben óránként 10-15
percet az árnyékban pihent és hűtött
ásványvizet is fogyasztott – rosszul
lett. A szakszerű orvosi ellátás ellenére
„hőguta” következtében meghalt.

Az egyéni vállalkozó munkavállalója
láncfűrésszel fadöntési munkát
végzett, melyre a munkáltatójától nem
kapott engedélyt, és korábban ilyen
tevékenységet nem végzett.
A szakszerűtlen hajkolás
következtében a kivágott fák rossz
irányba dőltek, és a munkavállalót
halálos munkabaleset érte.

Egy őstermelő munkavállalója
a mezőgazdasági traktor kardán
hajtásával működtetett silózószecskázó géppel gallyakat aprított.
Adagolás közben egy gally elakadt
a garatban, ezért a munkavállaló a bal
lábával megpróbálta betolni, azonban
a behordó henger a lábát behúzta.
A munkavállaló túlélte a balesetet,
de maradó egészségkárosodást,
súlyos csonkulást szenvedett.
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MUNKAVÉDELMI HELYZET A MEZŐGAZDASÁGBAN 2016. ÉVBEN
A munkavédelmi hatóság 2016-ban a „mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat” nemzetgazdasági ágban
725 munkáltatót ellenőrzött, ebből 539 munkáltatónál (74,3 %) tapasztalt valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a nagyobb gazdaságok jellemzően több szakképzett személyt (agrár
mérnök, munkavédelmi szakmérnök stb.) foglalkoztatnak a betanított munkavállalók mellett. Az egyéni kisvállalkozások egy része munkavállalót nem alkalmaz, csak családtagok dolgoznak, így az általuk végzett
tevékenység ellenőrzésére a munkavédelmi hatóságnak nincs hatásköre.
Az ágazat munkavédelmi helyzetét negatívan befolyásolja, hogy az építőipar mellett a mezőgazdaságban a
legmagasabb a szakképzetlen munkavállalók száma. Sajátosság a nagyfokú fluktuáció is, az egyszerűsített
foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka, illetve alkalmi munka.
Fontos megjegyezni, hogy míg a támogatások által nyújtott lehetőségekből a gépesítés, valamint egyes
technológiai létesítmények (pl. szárító-keverők, síktározók) fejlődtek, addig a karbantartáshoz szükséges
tárgyi eszközök, létesítmények tovább amortizálódtak. Legnagyobb problémát a karbantartó műhelyek,
létesítmények, szerszámok, eszközök elhasználódása, a villamos biztonság elhanyagolása jelenti. Az ellen
őrzött munkáltatóknál a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk sok esetben hiányosak voltak.
A veszélyes munkaeszközök, gépek szabályszerű üzembe helyezésére és időszakos biztonsági felülvizsgálatára sem fordítottak kellő figyelmet a munkáltatók.
Előfordult, hogy a régi épületek, létesítmények állagmegóvására, állapotuk javítására, villamos hálózat karbantartására kevés gondot fordítottak, ezeken a helyeken leginkább csak a technológiával összefüggő létesítmények karbantartására, működőképességük fenntartására helyezték a hangsúlyt.
A növénytermesztés időjáráshoz kötött, az ebből adódó időbeli behatároltság pedig önmagában is potenciális kockázatnövelő tényezőnek számít. Ugyancsak kockázatot növelő tényező az egyre inkább jelentkező
munkaerőhiány.
A telephelyeken gyakran tapasztalható beesés veszély (fogadó garatok, aknák lefedésének hiánya, védőkorlát hiánya). Nem ritkán volt tapasztalható, hogy az erő- és munkagépek védőburkolatait eltávolították,
valamint az erőgépeket illetéktelenek által is hozzáférhető (beindítható) módon tárolták. Gyakori volt az
indításgátló berendezések és hangjelző kürtök működésképtelensége, illetve típustól függetlenül a vezetőfülkében tárolt tárgyak rögzítetlensége.
Az ellenőrzött munkáltatóknál a mezőgazdasági erőgépkezelők szinte valamennyien rendelkeztek az előírt
gépkezelői jogosítvánnyal, de a veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezésére és az időszakos felülvizsgálatokra vonatkozó szabályokat a munkáltatók sok esetben megsértették.
A munkavédelmi dokumentumok területén továbbra is jelentős szabálytalanságok voltak tapasztalhatóak.
Számtalanszor a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat által előírt teleputasítások, az egyéni védőeszközök
juttatásának rendje, az orvosi alkalmassági vizsgálatok írásbeli szabályzása hiányosak voltak, vagy nem készültek el. Az elkészült kockázatértékelések felületesnek bizonyultak, a dokumentációkban nem tértek ki a
végzett tevékenység, a veszélyeztettek körének meghatározására, a kockázatot nem becsülték meg minden
jelen lévő biológiai tényezőre, illetve veszélyes anyagra/keverékre. A szélsőséges időjárási viszonyok okozta
többlet kockázatok, megterhelések (nyári extrém meleg), valamint az ultraibolya sugárzás egészségkárosító
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hatásával nem számoltak. A hőhullámok idején a munkáltatók azonban igyekeztek megfelelő intézkedésekkel kivédeni a meleg ártalmait.
A terményszárítási és terménytárolási tevékenység ellenőrzése során a zaj- és porexpozícióval összefüggő
hiányosságok miatt történt intézkedés. Egyre több helyen alkalmaznak azonban automatizált tisztító-szárító üzemeket, melyek vezérlőteremből üzemeltethetőek, kevés emberi beavatkozást igényelnek.
A kis létszámú munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóknál a munkaegészségügyi követelmények (pl.
orvosi vizsgálatok, szociális helyiségek, biológiai kóroki tényezők elleni védekezés, a munkavállalókat érő
terhelések minimalizálása) teljesítése továbbra is jelentősen elmaradt a nagyobb üzemekétől. A nagyfokú
létszám fluktuáció, a jellemzően alacsony iskolai végzettség, a feszített munkatempó, a gyakran hiányos
munkairányítás és felügyelet, az alkalmi munka, idénymunka keretében történő foglalkoztatás pszichoszociális foglalkozási ártalmak, fokozott pszichés terhelés kialakulásához is vezethetnek.
Tendenciaként jelentkezik az ágazatban, hogy az egyes tevékenységeket (pl. betakarítási, szállítás, gépjavítás) kiszervezik, alvállalkozókat vonnak be. Ilyen esetekben a megrendelő részéről elmaradt a több munkáltató munkavállalóinak együttes munkavégzéséből eredő kockázatok felmérése és az egyidejűleg végzett
tevékenységek összehangolása.
Az állattenyésztésnél a megindult telepfelújítások ellenére még nagyon sok kirívóan amortizálódott állattartó épület van használatban. Egyre kevesebb, de még mindig nagyszámú állattenyésztő telepen az igen
rossz műszaki állapotú, esetenként a műszaki vizsgán alkalmatlan minősítésű, a szántóföldi növénytermesztésből kikerült erőgépeket használtak. E tekintetben, valamint a karbantartás területén megállapítható,
hogy a növénytermesztés részágazatban tapasztalt hiányosságok hatványozottan jelentkeztek.
Az állattartó telepeken a munkavállalókat érő kockázatok tekintetében különbségek adódnak az állattartás
módjától, technológiájától függően.
A szakágazatban megtalálható volt a kézi trágyakihordástól kezdve a legmodernebb kiszolgáló technológia,
például automatikusan történő takarmányozás, számítógép vezérelt fejőállás, korszerű tejházak. A kisebb
állattartó telepek nem mindegyike teljesítette a munkakörnyezettel kapcsolatos követelményeket és előírásokat. A beesés veszélyes helyeken (fogadó garat, hígtrágya tároló akna, egyéb aknák) hiányos volt a lefedés,
nem volt védőkorlát kiépítve. Sok esetben hiányzott a teleprendet is magába foglaló üzemeltetési utasítás.
Előfordult, hogy elmaradt azon munkavállalói kör meghatározása, melyeknél a biológiai kockázatbecslés
alapján a védőoltás biztosítása indokolt.
A munkavédelmi oktatások nem igazodtak minden esetben a munkavégzés jellegéhez. Egyes állattartó
telepen, istállóban dolgozók megfelelő munkaegészségügyi, egészségvédelmi ismeretekkel nem rendel
keztek.
A munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközöket megkapták (védőcipő, hideg elleni védőruházat), de a
karbantartási munkáknál gyakorta védelmi képességet vesztett védőeszközt használtak.
Az erdőgazdálkodás területén – a munkafolyamat veszélyességéből adódóan – főleg a fakitermelés munkavédelmi ellenőrzésére került sor. Továbbra is el kell különíteni az erdészeti tevékenységgel foglalkozó gyérítést, tarra vágást végző erdőgazdaságokat és az általuk megbízott vállalkozásokat, valamint az erdészeti
tevékenység körébe tartozó, általában közfoglalkoztatottakkal végzett tereprendezési munkákat.
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Ezen szakágazatban is tapasztalható a nagyobb erdőgazdaságok és a kisebb fakitermeléseket végző vállalkozások munkavédelmi szemlélete közötti különbség. A kisebb vállalkozásokra továbbra is jellemző
az Erdészeti Biztonsági Szabályzat ismeretének hiánya és betartásának elmaradása.
A fakitermelés tervszerű ellenőrzése az információk hiánya és a helyszínek megközelíthetősége miatt nehéz,
azonban határozottan indokolt, mivel a szakágazatban évről-évre több halálos baleset történik. Míg 2015-ben
három, tavaly hat halálos baleset következett be az erdőgazdálkodás területén. Méh-, illetve darázscsípés
okozta halálos kimenetelű munkabaleset három esetben fordult elő.
Visszatérő szabálytalanság volt, hogy az erdészeti közelítő gépek vezetőülés ajtaja, valamint a biztonsági
övek hiányoztak vagy leszerelésre kerültek.
A láncfűrész gépek esetében gyakori a biztonsági berendezés működésképtelensége. Előfordult, hogy a fakitermelési tevékenységhez nem volt biztosítva a vágás ellen védő védőruházat a döntést végző munkavállalónak, illetve a fejvédelemhez sem állt rendelkezésre védősisak.
Fadöntéskor a megfelelő védőtávolságok betartása, figyelő személyek biztosítása, az esetlegesen szükséges közútkezelő, közműhálózat üzemeltető értesítése elmaradt. A vágásterülethez vezető utakra figyelmeztető táblákat rendszerint nem helyeztek ki.
Jellemző a szakágazatra a kezelési jogosultságok, az első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
illetve a foglalkoztathatósági szakvélemény hiánya. Számos munkáltató nem végeztette el az erdészeti
közelítő gépek, láncfűrész gépek munkavédelmi üzembe helyezését.
Ha a technológiai, műveleti utasítások, kockázatértékelések elkészültek, azok nem bizonyultak kielégítőnek.
A kockázatértékelések általában nem tartalmazták a fakitermelésben dolgozó munkavállalókat érő zaj- és
rezgés expozíció mértékét, a biológiai tényezőket, továbbá a nehéz fizikai munkából és a kedvezőtlen klimatikus viszonyokból eredő megterheléseket.
A munkáltatók nagy része a már említett méh-, illetve darázscsípés mellett a kullancscsípés, viperamarás
előfordulásának lehetőségével sem számolt.
Az erdőgazdálkodás területén több önkormányzat, illetve erdészet foglalkoztat közmunkásokat. Tapasztalatlanságuk miatt sajnos megnőtt e területen a munkabalesetek száma. A közfoglalkoztatottak egyszerű,
szakképzettséget nem igénylő és legfeljebb kéziszerszámok használatát igénylő munkát végeznek. Ebből
következően az őket érő munkabalesetek elsősorban elesés, illetve a munkavállalók által használt kéziszerszámok okozta sérülések következményei.
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MIÉRT INDÍTJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM EZT A KAMPÁNYT?
A munkavédelmi hatóság elkötelezett abban, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint
hosszabb távon a munkavégző képességét és életkilátásait veszélyeztető munkakörülmények javuljanak.
A célkitűzéseknek megfelelően a munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai
szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére épült. A szakmai tevékenység tükrözi a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során megmutatkozott az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya szakmai irányító hatóságként a munkavédelmi
helyzet javítása érdekében az elmúlt időszakban több tájékoztató kiadványt is megjelentetett az agrárszektorra vonatkozóan a http://www.ommf.gov.hu honlapján:
•
•
•

A must erjedésének veszélyeire felhívó közlemény 2015. szeptember 15-én.
A hőségriadóval kapcsolatos közleményben tájékoztató anyag 2016. június 17-én, és országos
akcióellenőrzés végrehajtása.
A méh- és darázscsípés veszélyeivel kapcsolatos felhívás 2017. április 18-án.

A mezőgazdaság, állattenyésztés és az élelmiszer-feldolgozás főbb munka-egészségügyi veszélyforrásai
címmel 2015 májusában a TÁMOP 2.4.8. projekt keretében kiadvány készült, mely a projekt honlapjáról
http://tamop248.hu az Eredmények menüpontban a Kiadványok almenüpontra kattintva letölthető.
Az agrárágazatban nem javult számottevően a foglalkoztatottak és munkáltatók munkavédelmi tudatos
sága, ezért indítjuk el a kampányt.
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„FÓKUSZBAN A MEZŐGAZDASÁG – ELSŐ A MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGA”
2017-2018. ÉVI KAMPÁNY
A kampányról
A Nemzetgazdasági Minisztérium „Fókuszban a mezőgazdaság – első a munkavégzés biztonsága” címmel
2017 júniusában kétéves országos munkavédelmi kampányt hirdet, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet
a mezőgazdaságra, mint munkavédelmi szempontból veszélyes ágazatra, és növelje az agrárszektorban tevékenykedő munkáltatók, munkavállalók, és szakemberek ismereteit.

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

•
•
•

Ki vehet részt a kampányban?
A kampány nyitva áll bármely a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő munkáltató, munkavállaló, jelen
legi és jövőbeni agrár, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi, HR szakember, szakmai szervezetek, szakszervezetek és munkavédelmi képviselők, oktatási-, képzési intézmények, valamint a média útján a széles
nyilvánosság előtt.

Hogyan vehet részt a kampányban?
•
•
•
•

kampányanyagok terjesztésével és közzétételével, melyek segítenek felhívni a figyelmet
a munkavédelem fontosságára
a kampány rendezvényeken való részvétellel
helyes gyakorlatok bemutatásával, népszerűsítésével
tanfolyamok, konferenciák és egyéb események megszervezésével

További információk és források
•
•

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

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

