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Tanácskozott a Munkavédelmi Képviselık XVII. Országos Fóruma

A Fıcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselıkért a Vegyipari Propaganda Központ
Kft-vel együttmőködve 2011. június 9-10-én Siófokon a Hotel Magistern szállodában
megtartotta a XVII. Országos Fórumát.
A Fórum célja volt a munkavédelmi képviselık és a munkavédelmi szakemberek felkészítése
2011-2012. évekre, a jogszabályváltozásokból adódó legfontosabb feladatokra. További
kitőzött cél volt a munkavédelmi képviselık, munkáltatók és a hatóságok együttmőködésének
javítása, az ahhoz szükséges módszerek feltárása..
A mintegy 150 fı munkavédelmi képviselı, munkavédelmi szakember részvételével
megtartott fórumot Borhidi Gábor, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói
oldalának ügyvivıje nyitotta meg. Köszöntötte a résztvevıket, az OMMF megjelent vezetı
munkatársait és a kiállítókat.
A Fórum hivatalos programjának megkezdése elıtt Péterfy Lajos az Alapítvány
Kuratóriumának titkára megemlékezett a közelmúltban elhunyt Solymosi Istvánról, az
Alapítvány Kuratóriumának tagjáról.
Solymosi István országszerte ismert munkavédelmi szakember volt. Vegyészmérnöki és
munkavédelmi szakmérnöki ismeretei felhasználásával fáradhatatlanul dolgozott a
munkahelyi veszélyek feltárásában, végezte a kockázatok értékelését. Elmaradhatatlan
résztvevıje volt az Alapítvány rendezvényeinek. Oktatta a munkavédelmi képviselıket.
Kedvességével, közvetlenségével és segítıkészségével sokunk elismerését és szeretetét vívta
ki.
Váratlan halála mindenkit megdöbbentett, aki ismerte és szerette ıt. Június 4-én búcsúztunk
tıle a péti temetıben.
Emlékét kegyelettel ırizzük. A Fórum résztvevıi egy perces néma felállással emlékeztek meg
Solymosi Istvánról. Emlékét kegyelettel ırizzük.
A Fórumon a következı elıadások hangzottak el:
Nesztinger Péter, a Veszprém megyei Kormányzati Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerve megbízott igazgatója:
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség tevékenysége, az éves
beszámoló figyelembe vételével.
A Munkavédelmi Felügyeletek együttmőködési lehetısége a munkavédelmi
képviselıkkel.
A megbízott igazgató elıadásának bevezetıjében ismertette a Felügyelet integrációjából
bekövetkezett változásokat:
- Kormányzati hivatalok, szakigazgatási szervek jöttek létre.
- Igazgatók és igazgató helyettesek irányítják az önálló munkavédelmi és
munkaügyi felügyelıségeket.
- A munkavédelmi és munkaügyi bírság kiszabására az igazgató helyettesek
jogosultak. Változás várható ezen a területen, mely szerint a szakigazgatási szerv
vezetıje lesz az ilyen jellegő bírságok kiszabására feljogosítva.
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A hatóság szervezeti felépítésében további változások várhatóak.
A végrehajtott szervezeti változások mellett az OMMF továbbra is központi
hivatal, szakmailag irányítja a munkavédelmi és a munkaügyi felügyelıségek
munkáját.

A munkavédelmi képviseletrıl szólva:
- Örvendetes, hogy a munkavédelmi képviselet szervezetileg és szakmailag is
fejlıdik.
- A Felügyelıség azt tapasztalja, hogy a munkavédelmi képviselık egyre
színvonalasabban, egyre jobb szakmai hozzáértéssel látják el feladataikat.
A Felügyelıség együttmőködése a munkavédelmi képviselıkkel:
- Tapasztalatuk szerint fejlıdött a képviselık részvétele és a felügyelıkkel való
együttmőködése a bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában, valamint a
hatósági ellenırzésben.
- A Felügyelıség személyes tanácsadásra is a munkavédelmi képviselık
rendelkezésére állnak.
- A felügyelık fokozottan ellenırzik a gazdálkodó szervezeteknél a munkavédelmi
képviselı választás megtartását. Hiányosság esetén – a Legfelsıbb Bíróság
ítéletére hivatkozva – felhívják a munkáltató figyelmét a választások feltételeinek
biztosítására.
Dr. Brunner Péter, az OMFI igazgató helyettese:
A foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, nyilvántartása, a munkavédelmi képviselı
feladata a foglalkozási megbetegedések megelızésében.
Elıadásának bevezetésében részletesen ismertette az OMFI tevékenységét és feladatait.
Az Intézet tudományos megfigyelésinek tapasztalata alapján megállapítható, hogy a
munkavállalók a foglalkoztatásuk egész tartama alatt veszélyeztetésnek vannak kitéve. A
veszélyeztetés következtében nagy számban következnek be foglalkozási megbetegedések és
fokozott expozíciós esetek. Ezeknek az eseményeknek a kivizsgálásával és bejelentésével
kapcsolatban súlyos hiányosságok vannak. Emiatt az Intézetnek, a hatóságoknak és a
munkavédelmi szakembereknek – képviselıknek – fokozottan együtt kell mőködni.
Mit kell tenni a helyzet javítása érdekében a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban?
- Megbetegedés esetén fel kell tenni a kérdést, hogy az a foglalkozással összefügg-e.
- Ki kell vizsgálni az eseményt és annak elıidézı okait.
- Az OMFI állapítja meg, hogy valóban foglalkozási megbetegedés történt-e.
- Ezt követheti az intézkedés és a kártalanítás.
- Az OMFI jogosult annak megállapítására, hogy az adott expozíció okozhatta-e a
megbetegedést.
Mit lehet tenni a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentéséért?
- A jelenlegi jogszabályi környezet eleve az ilyen esetek figyelmen kívül hagyására
ösztönöz.
- A munkáltatók jelenleg ellenérdekeltek a bejelentésben.
- A foglalkozás-egészségügyi orvosok a jelenlegi helyzetben egzisztenciálisan
függenek a munkáltatótól.
- A probléma megoldásához a jogszabályi környezet megváltoztatása szükséges!
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Az OMFI
biológiai monitor rendszere gyakorlatilag mőködésképtelen. A felsorolt
körülmények következtében Magyarországon gyakorlatilag nem jelentik be a foglalkozási
megbetegedéseket és fokozott expozíciós eseteket. Ezt a tényt a magyarországi és a külföldi
(Európai Uniós tagországok) statisztikáinak összehasonlítása is alátámasztja.
A XVII. Országos Fórumon elhangzott további elıadások:
Kovács András, munkavédelmi szakértı:
Változások a kémiai biztonság szabályozásában. A REACH jelentısége, valamint az
ebbıl adódó feladatok.
A hatályba léptetett új veszélyt jelzı táblák ismertetése.
Kertész Zsolt, a Sperián Protection Hungária Kft. igazgatója:
Az egyéni védelem, életvédelem.
Az egyéni védelem fontossága.
A munkavédelmi képviselık feladatai az egyéni védıeszköz szabályzatok kiadásánál.
Dr. Plette Richárd, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
osztályvezetıje:
Egészségfejlesztés a munkahelyeken, mentálhigiénés feladatok.
Pszichoszociális terhelések, kockázatértékelés.
Stresszkezelés, stresszes állapotok feloldása.
Somogyi Gyula, építıipari munkavédelmi szakértı:
Az építési munkahelyekkel és munkafolyamatokkal kapcsolatos feltárt hiányosságok,
mint a munkavédelmi bírságokat megalapozó tényállások.
Várható változások a 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM rendelettel kapcsolatban.
Arató Zoltán, az OMMF szakmai tanácsadója:
Az 5/2010.(III.9.) SZMM rendelet a munkabalesetek
szabályrendszere és a végrehajtással kapcsolatos feladatok.

kivizsgálásának

új

Dr.Váró György, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke:
A Munkavédelmi Képviselıkért Alapítvány mőködtetése során szerzett tapasztalatok,
az együttmőködés fontossága.
Az Országos Fórum második napján konzultatív fórumra került sor.
A Konzultatív Fórumon elhangzott elıadások:
Dr. Koch Mária, az OMB Munkáltatói oldalának tagja:
A munkáltatók feladatai és felelıssége a munkavédelmi érdekképviseleti munka
támogatása során.
Budai Gabriella, az MKKOK Kft. igazgatója:
A munkavédelmi képviselık felkészítése a helyes kommunikációs, metakommunikációs
helyzetekre, tárgyalástechnika és konfliktuskezelés.
Szajkó István, a MOL Nyrt. Központi Munkavédelmi Bizottság elnöke:
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A MOL NyRt. munkavédelmi képviselıinek feladata a munka biztonságának
érdekében, együttmőködés az olaj- és gázipari gazdálkodó szervezetek munkavédelmi
képviselıivel.
Elıadásában tájékoztatta a Fórum résztvevıit, hogy Barabás Viktor díjat hoztak létre
a MOL NyRt. Központi Munkavédelmi Bizottság 2010-ben elhunyt elnökének
emlékére.
(A Barabás Viktor díjról honlapunk „Tapasztalatcsere” c. rovatában adunk részletes
tájékoztatást.)
Asztalos János, a GE Hajdúböszörményi Gyár Munkavédelmi Bizottságának elnöke:
A munkavédelmi képviselı választás tapasztalatai.
Némethné Márton Erika, a TVK Munkavédelmi Bizottság tagja:
A munkavédelmi képviselı részvétele a munkabalesetek
megbetegedések kivizsgálásában.

és

foglalkozási

Hartai Ferenc, a Munkavédelmi Képviselıkért Alapítvány alapító tagja:
Az Alapítvány segítı tevékenysége a képviselı választások sikeres lebonyolítása
érdekében.
Az eddig megtartott választások tapasztalatai.

Képek a XVII. Országos Fórumról.

Péterfy Lajos az Alapítvány kuratóriumának titkára megemlékezett
Solymosi Istvánról.
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Nesztinger Péter
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Szabó Béla

