A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Konzultatív Fórumának ülése.

2010. december 9-én ülésezett a Konzultatív Fórum.
Az ülést Borhidi Gábor, az OÉT Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának
ügyvivője nyitotta meg.
Köszöntötte a résztvevőket, az elnökség tagjait. Külön köszöntötte Dr. Bakos Józsefet, az
OMMF közelmúltban kinevezett új elnökét.
Megemlékezett a 2010-ben elhunyt Barabás Viktorról, a Fórum elnökéről. Egyúttal
tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az Alapítvány kuratóriuma a Fórum új elnökévé Bucsu
Ferencnét választotta meg.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szervezeti átalakulás előtt álló OMMF nehéz örökséget vesz
át.
-

Nem lett elfogadva a Munkavédelem Országos Politikájának végrehajtásáról szóló
beszámoló jelentés, elfogadásra vár a Munkavédelem Nemzeti Politikája.
A beszámolót és a Nemzeti Politikát az OÉT Munkavédelmi Bizottsága megtárgyalta
és jóváhagyta.

-

A munkavédelemről szóló számos fontos rendelet jóváhagyása és kihirdetése
késlekedik:
o 4/2002 SzCsM-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési
munkafolyamatok

során

megvalósítandó

minimális

munkavédelmi

munkahelyek

munkavédelmi

követelményekről;
o 3/2002

SzCsM-EüM

rendelet

a

követelményeinek minimális szintjéről;
o elsősegély nyújtásáról szóló rendelet.
Dr Bakos József az OMMF elnöke előadásának bevezetőjében szólt a munkavédelmi
pályázatokról.
A 2010-ben kihirdetett pályázat fel lett függesztve. Kezdeményezte a pályázatok
felülvizsgálatát évente legalább egy alkalommal. (Időközben az új pályázat kihirdetésre
került.)

Az OMMF szervezetileg átalakul, megszűnnek a régiók.
A hatósági munkáról szólva megállapította, hogy az OMMF helyzete nem ideális. A
munkatársak azt várják, hogy meghatározzák feladataikat, és azokat teljesíthessék.
A Munka Törvénykönyve, valamint a Munkavédelemről szóló törvény átdolgozásra szorul.
Azok nagyvállalatokra készültek, jelenleg a kis- és középvállalkozók vannak túlsúlyban.
Az átszervezéseket követően is nagyon fontos az együttműködés a munkavédelmi és a
munkaügyi felügyelőség között. A munkavédelmen belül azonos fontosságot tulajdonítanak a
munkabiztonságnak és a munka-egészségügynek.
Nagy gondot fordítanak a munkavállalók védelmére.
Javasolja, hogy az a munkavállaló, akit valamilyen sérelem ér, forduljon bizalommal a
felügyelőséghez. A munkavédelmi követelmények teljesítésében fontos szerepe van a
tanácsadó szolgálatnak. A szolgálatok adott esetben korrekt tanácsot adnak, igénybevételüket
javasolja a munkáltatóknak, munkavédelmi képviselőknek.
Nemzetközi tapasztalat, hogy a gazdasági válság hatására háttérbe szorult a munkavédelem.
Erről számoltak be egyes régiók igazgatói is.
Jelenleg bizonytalanság van a felügyelőség szervezetében. Ez az egzisztenciális
bizonytalanság kihat a munka színvonalára is.
Vitatott, hogy munkavédelmi szabálytalanság esetén első esetben csak figyelmeztetéssel
éljenek, ne büntessenek. Ennek ellent mond, ha az élet, egészség, testi épség súlyosan
veszélyeztetve van.
Az OMMF szervezeti változás előtt áll, amelyről a rendelet rövidesen megjelenik.
A regionális felügyelőségek megszűnnek. A megyei kormányhivatalokba épülnek be a
munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek. Az integráció mellett az OMMF szakmai
önállósága megmarad. A hatóság megújításához képzett emberekre van szükség. A
kollégáknak rendelkezniük kell megfelelő képzettséggel és szakképzettséggel egyaránt.
A korrupcióról szólva meg kell említeni, sokan úgy képzelik, hogy a korrupció minden
hatóságot, így az OMMF-et is körülveszi. Ez ellen minden eszközzel fel kell lépni.
Álláspontja szerint a beosztottak cselekedeteiért a vezető is felel.
Borhidi Gábor megköszönve az OMMF elnökének előadását, a következő kérésekkel és
javaslatokkal fordult az előadóhoz:
-

Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne csorbuljon a munkavédelmi
érdekegyeztetés.

-

Egyetértünk a KKV-k adminisztratív terheinek csökkentésével, de az engedmény ne
eredményezze a munkabiztonság romlását.

-

Az OMMF készítsen útmutatást a „közvetlen veszélyeztetés” értelmezésére.

-

Nem értünk egyet azzal, hogy az OMMF ne kapjon szerepet a jogalkotásban. Ez
ellenkezik a hatályos Mvt-vel. Az Mvt. szerint az OMMF nemzetgazdasági szinten
irányító szerepet tölt be a munkavédelemben.

-

A szervezeti átalakítás mellett is őrizzük meg a munkavédelem felügyeletének
integrációját.

A Konzultatív Fórumon a további előadások hangzottak el, majd az előadásokat konzultáció
követte:
Dr. Váró György, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány Kuratóriumának elnöke:
A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány 2010. évi tevékenysége, a munkavédelmi
képviselők jogállása és jogvédelme érdekében tett intézkedések.
Kertész Zsolt, a Sperian Hungária Kft. igazgatója:
A munkavédelmi képviselők feladata az egyéni védelmet biztosító védőeszközök
szabályozásában, beszerzésében és használatuk ellenőrzésében.
Dr. Nagy Imre, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
igazgatója:
Foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentése és
kivizsgálása.
Dr. Kápolna Ferenc vegyészmérnök, munkavédelmi szakértő:
Változások és kémiai biztonság szabályozásának területén a REACH előírása alapján
(pld.: táblák, jelölések, rákkeltő anyagok, stb…)
Péterfy Lajos, a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány Kuratóriumának titkára:
Konzultáció.

