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PROJEKT TARTALMA 

       

    A munka és a munkahelyi 

környezet egy összetett társadalmi 

jelenség. Az egészségkárosodást 

jelentő veszélyek és a munkahelyi 

balesetek összetett tényezők 

hatására alakulnak ki, adott 



 

 

nemzetgazdasági ágazat specializációi pedig, ezen heterogén összefüggéseket is tovább 

árnyalják. A „feldolgozóipar” nemzetgazdasági ágazat egy folyamatosan növekvő szektor, 

mely mindmáig az egyik legveszélyesebb a gazdaságban. Az ágazati szereplők számos 

veszélyforrással és kihívással szembesülnek a napi munka során, ilyen az időkényszerből, a 

mások iránt viselt felelősségből és az életveszélyből fakadó stressz, az esetleges fizikai 

veszélyforrások, további releváns tényezők a test túlzott igénybevétele, a fáradság, az erőszak. 

   Jelen támogatási kérelem célja a munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex 

fejlesztése, mely a következő tevékenységek mentén kerül megvalósításra: tájékoztató 

kiadványok elkészítése és terjesztése az érintett (al)ágazatok munkavállalói és munkáltatói 

számára; online munkavédelmi eszközök létrehozása, munkavédelmi tematikájú rendezvények 

megszervezése és megvalósítása; munkavédelmi képviselők képzésének lebonyolítása; 

valamint a támogatási kérelemben meghatározott ágazatokban történő kutatások lebonyolítása. 
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