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AZ EU.-I MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁK TÖRTÉNETE II.
A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén való
uniós fellépés egy stratégiai politikai keret részeként valósult
meg, amelyek célja a prioritások és közös célok meghatározása volt, valamint az, hogy keretet biztosítsanak a nemzeti politikák koordinációjára, továbbá ösztönözzék a megelőzés
holisztikus kultúrájának kialakítását.
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LÉLEK-BOXUTCA
A Chinoin Zrt. Veresegyházi telephelyén egy 4 fős csoport
(HSE) látja el a munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok koordinálását, ezen belül a pszicho-szociális kockázatok felmérését
és kezelését is. A szervezők olyan programot szerettek volna
a telephelyen elindítani, ami egyéni, személyközi és szervezeti szinten is hat, felméri a pszicho-szociális kockázatokat, és
kezeli is azokat a helyszínen.
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JENEI MÓNIKA
Lélek-boxutca ........................................................................................ 11

A MUNKAVÉDELEM TUDOMÁNYA
Munkavédelem és ergonómia módszerei címmel immár ötödik
alkalomal önálló szekcióra került sor a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tartott nemzetközi mérnöki
szimpóziumon. Ebben a számunkban az előadások összefoglalói
olvashatóak.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. SZABÓ GYULA
A munkavédelem tudománya .................................................... 20

KORSZERŰ MÓDSZEREK…

DR. VARGA JÓZSEF

Kiinduló feltételezésünk, hogy a munkahelyi komplex megterhelés foglalkozás-élettani hatásainak elemzéséhez a becslésen alapuló energetikai megterhelés számítása nem nyújt elegendő információt. A HRV-analízisén alapuló módszer előnye, hogy nem
invazív és a HR munkavégzés alatt is egyszerűen mérhető és a
mért adatok értékelésének rendszere kidolgozott.

Korszerű módszerek a munkavégzés alatti
igénybevétel megismerésére, az igénybevétel
és balesetek kapcsolata
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MUNKAVÉDELEM ANNO

BALOGH KATALIN

A Munkavédelem 1962. VIII. évfolyam 7. számából.
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MUNKABALESETEK
Emberi mulasztás, munkavédelmi előírások megszegése, nem kellő alaposság a munkavégzés során, az építési szerkezetek nem
megfelelő rögzítése sorolhatóak azon okok közé, amelyek sajnos
sokszor halálos végkimenetelű munkabalesetekhez vezetnek.

MUNKAVÉDELEM A BÍRÓSÁGI ÍTÉLKEZÉS TÜKRÉBEN
A Kúria ítélkezése a villamos sínpálya, valamint vasbeton szerkezetépítési munkák során házi készítésű toldattal ellátott
flexibilis kiömlőcső használata ügyében, valamint a munkaeszközként rossz helyre támasztott létra kapcsán.
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Kiadja: NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL
MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁG
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75
A szerkesztőség telefonszáma: 06 1 459 3050
E-mail: titkarsag@omfi.hu
Felelős kiadó: DR. BAKOS JÓZSEF főigazgató-helyettes
Megjelenik negyedévenként Az előfizetés ára egy évre: 6 100,- Ft+áfa
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