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Európai Munkavédelmi Ügynökség 

Az Európai Unió decentralizált szerve, amely felelős a releváns információk összegyűjtéséért, elemzéséért és

terjesztéséért, abból a célból, hogy kiszolgálja a munkavédelemi igényeket mindenki számára.

Küldetések és célok: 

1. Megbízható és releváns információk, elemzések és eszközök fejlesztése, gyűjtése és biztosítása

2. Információ nyújtása a jelenlegi és újonnan felmerülő munkavédelmi kockázatokról, azok egészségi hatásairól, valamint 

azok megelőzésének és kezelésének módjáról

3. Hozzájárulni a munkavédelemi kockázat-megelőzési kultúra kialakításához

4. Az OSH közösség mozgósítása, a munkavédelmi információk és jó gyakorlatok tudatosítása, cseréje

5. Hálózatépítés és kommunikáció fejlesztése és megvalósítása

6. Víziójuk az, hogy elismert vezető szerepet vállaljanak az egészséges és biztonságos munkahelyek 

népszerűsítésében.

Jogszabályok alkotása       Munkahelyek ellenőrzése      Törvény betartatása

TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztály – szerepvállalás a tudatosság növelésében 
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A probléma – A mozgásszervi megbetegedések magas prevalenciája

a gyermekek és fiatalok körében

▪A munkaerőpiacra még be nem lépő gyermekek és fiatalok (7–26,5 éves) 

körében igen magas, megközelítőleg 30%-os a mozgásszervi 

megbetegedések előfordulása.

▪A munkaerőpiacra már belépett fiatal munkavállalóknál (15-32 évesek) az  

előfordulási aránya valamivel magasabb, körülbelül 34%.

Forrás: EU OSHA, Mozgásszervi betegségek gyermekek és fiatalok körében: prevalencia, rizikófaktorok, megelőzés, 2021

https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-

measures 

https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
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▪ A fiatalok már meglévő mozgásszervi megbetegedésekkel lépnek be a munkahelyre,

amelyeket a munkakörülmények súlyosbíthatnak.

▪ A mozgásszervi állapotok és a mozgásszervi egészség (gyermekkortól kezdve)

fejlesztéséhez és fenntartásához egy élethosszig tartó megközelítésre van szükség.

▪ Ez a megközelítés javíthatja annak megértését, hogyan és miért fordulnak elő

mozgásszervi betegségek az életük során, és hogyan lehet előmozdítani a mozgásszervi

egészséget.

▪ A gyermekek és fiatalok mozgásszervi megbetegedésének megelőzése segít csökkenteni

a MSD-k előfordulását a munkavállalók körében (életkortól függetlenül).

A gyermekek és fiatalok mozgásszervi egészségének 

elősegítésének fontossága
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▪ A gyermekek és fiatalok körében a váz-izomrendszeri megbetegedések magasabb 

kockázatával összefüggő kockázati tényezők többsége megelőzhető és kezelhető:

• Túlsúly

• Fizikai inaktivitás / ülő életmód

• Sportsérülések

• Rossz vagy helytelen testtartás

• …

Az MSDs kezelése lehetséges és megvalósítható



6

www.healthy-workplaces.eu

▪ Az oktatás/képzés hatékonyan növeli a tudást és a tudatosságot a fiatalok

körében.

▪ A gyakorlatok, a mozgás, a fizikai aktivitás gyors sikereket hoz az MSD-k

megelőzésében vagy csökkentésében.

MSDs megelőzése az iskolákban

▪ Az ergonomikus felszerelés (speciálisan

kialakított ülések, íróasztalok, számítógépes

kiegészítők vagy emelőeszközök) az edzés

mellett pozitív hatással lehetnek a

megelőzésre.

▪ A prevenciós oktatási programok és a fizikai 

aktivitás hatékonyan csökkenthetik a 

balesetek és sérülések számát.
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▪ A népegészségügyet érintő feladat, amelyben szereplőknek, mint az oktatási és

a munkavédelemi ágazatnak együtt kell működnie a mozgásszervi

megbetegedések megelőzése és a gyermekek és fiatalok mozgásszervi

egészségének javítása érdekében.

▪ Az ezt célzó intézkedések közé tartozik a testmozgás, a játék és a sport

előmozdítása az iskolákban, valamint az egészség és a biztonság /

munkavédelem oktatásba történő beépítése.

Dolgozzunk össze!

▪ Gyakorlati példák a következők:
• “Moving School” (Mozgó iskola)– Ausztria

• “Schools on the Move” (Iskolák mozgásba)– Finnország

• „Mindennapos testnevelés az egészségfejlesztés 

részeként az iskolákban” – Magyarország 

• Az OSH (és pontosabban a mozgásszervi egészség) 

általános érvényesítése az oktatásban– EU-OSHA
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▪ Cél: a tanulók – részben az ülés és a mozgáshiány okozta – egészségi
problémák növekedésének ellensúlyozása az iskolai mozgás lehetőségeinek
bővítésével.

▪ A fizikai aktivitást az iskolák oktatási színvonalának javítására használják.

▪ A kezdeményezés országszerte elterjedt.

▪ A legfontosabb érdekelt felek által támogatott, különösen:
• az állami oktatási hatóságok,
• a munkavédelmi szektor, pl. az Osztrák Munkavállalói Kárpótlási Tanács

(AUVA)

További információ az alábbi címen érhető el: The Austrian Moving School model: school quality means 
enabling the children to live out their natural 

1. példa – „Moving School” – Ausztria

https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view
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▪ Cél: az iskolai kultúra révén növelni a gyermekek és fiatalok iskolai 

testmozgását az iskolai órák alatt, amellyel az iskolai mindennapok aktívabbá 

válhatnak.

▪ Általános célja, hogy növelje a fizikai aktivitást a mindennapi iskolai élet során. 

• pozitív hatásokat eredményezhet, mint a jobb fizikai erőnlét, a tanulás

elősegítése és a jobb szociális légkör.

2. példa– “Schools on the Move” - Finnország

▪ A 2010-es kísérleti projektből mára országos szintű 

program lett, amelyet a finn általános iskolák több 

mint 90%-a használ.

További információ az alábbi címen érhető el: Schools and students 

on the Move – A finnish initiative 

https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
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▪ Cél: a diákok mozgásszegény életmódjának csökkentése, többek között

a mozgásszervi megbetegedések enyhítése érdekében.

▪ A mindennapos testnevelés bevezetése minden iskolás számára.

▪ A testnevelésórák hozzájárulnak minden tanuló fizikai, mentális és

érzelmi egészségének javításához, a tanulmányi teljesítményhez, a 

beilleszkedéshez és a szociális jóléthez.

További információ az alábbi címen érhető el: Application of special exercises in physical 

education.The Hungarian prevention programme & Daily physical education as part of holistic 

health promotion in Hungarian schools

3. Példa– „Mindennapos testnevelés az egészségfejlesztés részeként

az iskolákban” – Magyarország

https://oshwiki.eu/wiki/Application_of_special_exercises_in_physical_education._The_Hungarian_prevention_programme
https://oshwiki.eu/wiki/Daily_physical_education_as_part_of_holistic_health_promotion_in_Hungarian_schools
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▪ Aki a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítására törekszik, annak már 
gyermekkorban el kell kezdenie a téma népszerűsítését.

▪ A munkavédelem oktatásba való integrálása azt jelenti, hogy a témát 
rendszeresen be kell építeni az osztálytermi órákba.

▪ Ha a gyerekek már akkor elkezdenek tanulni a munkavédelemről, amikor 
megtanulnak írni és olvasni, akkor ez természetes részévé válik annak, ahogyan 
dolgoznak, játszanak és élnek.

▪ Az iskolák kiválóan alkalmasak a korai megelőzés és egészségfejlesztés 
megvalósítására.

▪ Az iskolák hozzájárulhatnak az MSD-k megelőzéséhez.

Az OSH és pontosabban a mozgásszervi egészség

általános érvényesítése az oktatásban– EU-OSHA
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NAPO tanároknak

▪ „Biztonság és mosoly” Napoval

▪ Tanároknak szóló munkavédelmi óratervcsomag, amelynek célja, hogy a Napo-filmek segítségével tanítva,

mégis szórakoztató és fantáziadús módon ismertesse meg az általános iskolásokkal a biztonság és

egészségvédelem témaköreit.

▪ Minden óraterv egy-egy Napo-filmhez vagy annak valamely jelenetéhez kapcsolódik.

▪ A csomag magában foglalja a szükséges forrásokat is, valamint különböző ötleteket a tanulók

teljesítményének értékeléséhez.

▪ A rugalmas óraterveket úgy alakították ki, hogy illeszkedjenek a meglévő tantárgyakhoz, megerősítsék a többi

órán elhangzottakat, és segítsék a tanárok és tanulók munkáját.

▪ Elérhető magyar nyelven: https://www.napofilm.net/hu/learning-with-napo/napo-for-teachers

https://www.napofilm.net/hu/learning-with-napo/napo-for-teachers
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Proaktív kommunikációs lehetőségek kiállításokon, iskolákban, fesztiválokon 

Iskolákban
https://www.youtube.com/watch?v=4Isr_K8WJFo

Fesztiválokon 
https://www.youtube.com/watch?v=gXJyJYn8t34

Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja (4 p)

https://www.youtube.com/watch?v=CtoUEH1jFb8

https://www.youtube.com/watch?v=4Isr_K8WJFo
https://www.youtube.com/watch?v=gXJyJYn8t34
https://www.youtube.com/watch?v=CtoUEH1jFb8
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▪ Elérhető:https://osha.europa.eu/en/publications/better-

schools-promoting-musculoskeletal-health

Több mozgást az iskolákba - Mozgalmas iskolák

létrehozása! EU-OSHA Report

▪ Egy EU-OSHA-jelentés átfogó képet nyújt arról, hogy az iskolák hogyan 
járulhatnak hozzá a testi és egészségi ártalmak korai, hosszú távú 
megelőzéséhez.

▪ A jelentés tartalmaz egy "stratégiai megközelítést a testmozgás előmozdítására 
és az iskolai mozgásszervi megbetegedések megelőzésére".

https://osha.europa.eu/en/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health
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▪ MSDs adatbázis – Források a Jövő generációjához (95 db)https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-

publications/practical-tools?f%5b0%5d=field_msd_priority_area:3505

▪ OSHwiki cikkek: 

• Iskolák és diákok mozgásban – Finn kezdeményezés: 

https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative

• Az osztrák mozgóiskola modellje: az iskolai minőség azt jelenti, hogy lehetővé válik a gyerekek számára, hogy

kiélhessék természetes mozgásigényüket https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-

model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view

• Váz és izomrendszeri megbetegedések gyermekeknél és fiataloknál

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Children_and_Young_People

• Izom-csontrendszeri betegségek tanároknál és tanársegédeknél

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Teachers_and_Teaching_Assistants

• Speciális gyakorlatok alkalmazása a testnevelésben. A magyar prevenciós program

https://oshwiki.eu/wiki/Application_of_special_exercises_in_physical_education._The_Hungarian_prevention_p

rogramme

• Napi testnevelés a holisztikus egészségfejlesztés részeként a magyar iskolákban

https://oshwiki.eu/wiki/Daily_physical_education_as_part_of_holistic_health_promotion_in_Hungarian_schools

Az EU-OSHA kiadványai és forráshivatkozásai az MSD-kre, valamint

a gyermekekre és fiatalokra összpontosítva

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools?f%5b0%5d=field_msd_priority_area:3505
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Children_and_Young_People
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Teachers_and_Teaching_Assistants
https://oshwiki.eu/wiki/Application_of_special_exercises_in_physical_education._The_Hungarian_prevention_programme
https://oshwiki.eu/wiki/Daily_physical_education_as_part_of_holistic_health_promotion_in_Hungarian_schools
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▪ A munkavédelem népszerűsítése az oktatás területén: 

https://osha.europa.eu/en/themes/mainstreaming-osh-education

▪ Napo tanároknak: https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-for-teachers

▪ Munkavédelem és oktatás: https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_Education

▪ Report – A munkavédelem népszerűsítése az iskolákban https://osha.europa.eu/en/publications/report-
mainstreaming-occupational-safety-and-health-education

▪ Report - Munkavédelem az iskolai tantervben: követelmények és tevékenységek a tagállamokban, & 
Summary report https://osha.europa.eu/en/publications/osh-school-curriculum-requirements-and-activities-
eu-member-states

▪ Report - Kihívások és lehetőségek a munkavédelem egyetemi oktatásba való érvényesítésére
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstream_osh_university_education & Summary report 

▪ Report -Tanárok képzése a kockázati oktatás megvalósítására – Példák a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem tanárképzési programokba való beépítésére & Summary report
https://osha.europa.eu/en/publications/training-teachers-deliver-risk-education-examples-mainstreaming-osh-
teacher-training

▪ Report – Munkavédelem és az oktatás: az egész iskola megközelítése
https://osha.europa.eu/en/publications/occupational-safety-and-health-and-education-whole-school-approach

Az EU-OSHA főbb kiadványai és forrásai, amelyek a a 

munkavédelem oktatásba való érvényesítésével foglalkoznak

https://osha.europa.eu/en/themes/mainstreaming-osh-education
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_Education
https://osha.europa.eu/en/publications/report-mainstreaming-occupational-safety-and-health-education
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-82-osh-school-curriculum-member-state-activities-summary
https://osha.europa.eu/en/publications/osh-school-curriculum-requirements-and-activities-eu-member-states
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstream_osh_university_education
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/103/view
https://osha.europa.eu/en/publications/training-teachers-deliver-risk-education-examples-mainstreaming-osh-teacher-training
https://osha.europa.eu/en/publications/occupational-safety-and-health-and-education-whole-school-approach
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Csatlakozzon hozzánk, és könnyítsen a terhen!

Tudjon meg többet a kampány honlapján:

healthy-workplaces.eu

Iratkozzon fel kampány hírlevelünkre:

https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter

Legyen naprakész a tevékenységekről és az eseményekről a közösségi 

médián keresztül:

#EUhealthyworkplaces

http://www.healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
http://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://www.linkedin.com/company/europeanagency-for-safety-and-health-at-work
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 

Kérés, kérdés esetén keressenek bizalommal: 

nora.palmai@itm.gov.hu vagy fokuszpont@itm.gov.hu

mailto:nora.palmai@itm.gov.hu
mailto:fokuszpont@itm.gov.hu

