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A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS
Az országos szintű érdekegyeztetés legfontosabb fóruma az Országos Érdekegyeztető Tanács
(OÉT) állandó szakbizottságaként működő, a munkavállalók, a munkaadók érdekképviseleti
szervezetei és a Kormány képviselőiből álló Munkavédelmi Bizottság.
A Bizottság közreműködött a munkabiztonsági és munkaegészségügyi hatósági feladatok
integrációját megvalósító egyeztetési, jogszabály előkészítési feladatok megvalósításában.
A munkáltatói és munkavállalói tárgyalócsoportok hangsúlyosan támogatták az egységes
munkavédelmi hatóság kialakítását és közreműködésükkel segítették, hogy az OMMF és az
egészségügyi tárca, valamint az ÁNTSZ között elhúzódó átadás-átvételi eljárás minél
hamarabb lezáruljon.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 2007-ben hét alkalommal tartott teljes ülést, amelyek
között volt egy kétnapos kihelyezett ülés.
Az üléseken megtárgyalt főbb napirendi pontok:
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

A munka-egészségügyi feladatok átvétele során módosítandó jogszabályok tervezetének
megvitatása
o A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Kormány rendelet
módosítása
o A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
módosítása
o A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
o A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása
A munkavédelem országos programja 2007. évi intézkedési és ütemtervéről szóló
kormányhatározat tervezetének megvitatása
A Munkavédelmi Információs Rendszer 2006. évi munkájáról szóló tájékoztatók
megvitatása
A munkavédelmi bírságok felhasználására érkezett pályázatok véleményezése
Tájékoztató jelentés a Kormány részére a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi
helyzetéről” c. tervezet véleményezése
A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítésről szóló
előterjesztés véleményezése.
A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól szóló …/2008. (…) SZMM rendelet tervezet véleményezése.
Konzultáció a munkavédelem országos program 2008. évi feladatainak ütemezéséről
Konzultáció az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján a munkabiztonság és munkaegészségügy
integrációjáról.
A Bizottság az előző évekhez hasonlóan meghatározta a munkavédelmi jellegű bírságok
felhasználására érkezett pályázatok kiemelt támogatási céljait, majd véleményezte a
beérkezett pályázatokat és egyhangú javaslattal élt a döntésre jogosult miniszter felé.

A szociális partnerek kedvezően fogadták az OMMF munkavédelmi információs szolgálata
átalakítását.
Az újonnan létrehozott Munkavédelmi Információs és Módszertani Osztály a telefonos
tájékoztatás mellett, a régiónként működtetett szolgálatok útján személyes tanácsadást is
végez ezzel kiszélesítve a munkaadók és munkavállalók által egyaránt igénybe vehető
információnyújtás közfeladatát.
Az elmúlt évi tevékenységet értékelve a munkavállalói oldal megállapította, hogy a hatósági
egyeztetések alkalomszerűek, rendszerint kevés idő áll rendelkezésre a véleményezéshez és
alapvető gondnak jelzik, hogy nem sikerült megvalósítani a munkahelyi egészségkárosodások
és balesetek elkülönített biztosítási ágát. A munkáltatói oldal felé jelezték, hogy a várhatónál
lassúbb előrelépés tapasztalható a munkahelyi paritásos testületek felállításában, illetve ahol
van ilyen bizottság ott sem elegendő az együttműködés.
Mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal támogatta az egységes munkavédelmi
hatóság kialakítását, amely a államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
határozat kiadásával valósult meg. Ugyanakkor megállapították, hogy a határozat
végrehajtása nem volt gördülékeny, és emiatt közösen az egészségügyi, illetve a szociális és
munkaügyi miniszterhez fordultak.
A munkaadói oldal hangsúlyozta, hogy a munkavédelem országos programjában több
meghatározott feladat végrehajtása elmaradt, így különösen az alábbi pontokban szereplő
feladatokat hiányolták:
•
•

•

•

5.1 pont: „A munkáltatóknak gazdaságilag közvetlenebb módon érdekeltté kell válniuk a
munkavédelemben. Ennek érdekében: el kell különíteni a munkahelyi
egészségkárosodások és balesetek biztosítási ágát”
5.4 pont: A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében hosszabb
távon a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok szakmai színvonalát emelni kell; A
munkabiztonsági és munkaegészségügyi kutatások intézményi kapacitását meg kell
erősíteni; Intézkedéseket kell tenni a munkavédelmi (munkabiztonsági és
munkaegészségügyi) képzés rendszerének korszerűsítésére.
5.5 pont: Ki kell alakítani a munkavédelmi középfokú, illetve felsőfokú szakemberek
iskolai jellegű képzési rendszerét, amely az általános, illetve a középiskola után
lehetőséget ad szakirányú graduális végzettség megszerzésére, felülvizsgálva a
munkavédelmi ismeretanyagát,
5.7 pont: A költségvetési tervezés során a munkavédelmi feladatok elkülönített
megjelenítése a minisztériumok és országos hatáskörű szervek elemi költségvetésében.

Összegezve elmondható, hogy az OÉT Munkavédelmi Bizottsága eredményesen tudta
betölteni az Mvt.-ben rögzített feladatát. Az ügyvivői egyeztetések rendszerének bevezetése
is jelentősen hozzájárult a konfliktusok előzetes kezeléséhez.

