Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2014. szeptember 30-ai plenáris
üléséről
A Munkavédelmi Bizottság, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 78. §
rendelkezése alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
kapcsolatos országos érdekegyeztetés legmagasabb fóruma, - a munkavállalók, a
munkáltatók érdekképviseleti szervezetei és a Kormány képviselőinek részvételével –
megtartotta idei harmadik plenáris ülését, az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával:
1. „Tájékoztató a 2014. évi építőipari kivitelezési célvizsgálat tapasztalatairól.”
A napirendi pont előadója Nesztinger Péter a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi
és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) munkavédelmi főtanácsadója a példatárral
együtt majd 50 oldalas célvizsgálati összefoglaló legfontosabb megállapításairól
tájékoztatta a plenáris ülés résztvevőit. A célvizsgálat 2014 május-június hónapban került
lefolytatásra a 2014. évi országos hatósági ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően. A
vizsgálat célja egyrészt az volt, hogy feltárja az építőipar munkavédelmi hiányosságait,
megvizsgálja, hogy az építőipari ágazatba tartozó munkáltatók az ellenőrzött területeken
milyen mértékben tesznek eleget az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeinek. A vizsgálat célja másrészt az volt, hogy a feltárt hiányosságok
megszüntetésére tett felügyelői intézkedéseken keresztül elősegítse az építőipar ellenőrzött
területein a biztonságosabb munkavégzést, a munkavállalók egészségét veszélyeztető
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megbetegedések és fokozott expozíciós esetek megelőzését. A plenáris ülésen a
Munkáltatói Oldal és a Munkavállalói Oldal elismerőleg méltatta a tájékoztatás alapján a
Kormányhivatalok Munkavédelmi Szakigazgatási Szervei és az NMH MMI Munkavédelmi
Főosztálya által végzett munkát. A tájékoztatást a három oldal egyhangúlag elfogadta.
2. „Tájékoztató a TÁMOP 2.4.8. projekt eddigi tevékenységéről.”
A napirendi pont előadója Baranyiné Kabai Erzsébet az NMH, TÁMOP 2.4.8. projekt,
projektvezetője adott tájékoztatást a projekt fő célkitűzéseiről, eddigi eredményekről,
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munkaegészségügyi rendszer fejlesztése, a társadalom megszólítása az állampolgárok
munkavédelmi tudatossága szintjének növelése érdekében. Kiemelésre került, hogy a projekt
weboldalára – www.tamop248.hu – eddig több mint 600.000-en kerestek rá az interneten. A

honlapon elérhetőek az összeállított szakmai tartalmak, az elkészített hiánypótló
kiadványok, a megtartott konferenciákon elhangzott előadások prezentációi. A kiadványok
kinyomtatott formában országosan is terjesztésre kerülnek. A projekt szakkiállítások,
lakossági fórumok és fesztiválok keretében is igyekszik közel hozni a munkavédelmi
tudatosságot az állampolgárok legszélesebb rétegeihez. A plenáris ülésen a Munkáltatói
Oldal és a Munkavállalói Oldal megköszönte az eddigi munkát és a hátralévő időszak
feladataiban felajánlotta a segítségét.
3. „Tájékoztató a 2011. évi bírságpályázatokról.”
A napirendi pont előadója Dr. Lesfalvi Tibor az NMH MMI Szabályozási és Nyilvántartási
Főosztály vezetője tájékoztatta a plenáris ülés résztvevőit a munkavédelmi jellegű bírságok
felhasználására kiírt 2011. évi pályázatok helyzetéről. Kiemelte, hogy a pályázatok
megvalósítási határideje 2014. június 30-án lejárt. A támogatásban részesült 98 pályázó
túlnyomó többsége már befejezte a munkát. Az előadó megköszönte a leadott megvalósítási
anyagok formai, jogi ellenőrzését végző Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály
munkatársai és a szakmai ellenőrzés összetett, nehéz feladatát végző Munkavédelmi
Főosztály munkatársainak a munkáját. Kiemelte továbbá, hogy van még néhány nem lezárt
2010. évi pályázat is, ezek ügyintézése zajlik. Említésre került, hogy 2012 óta nem került
kiírásra új pályázat, mivel az ehhez szükséges felhatalmazás kikerült a jogszabályból. A
plenáris ülésen a Munkáltatói Oldal és a Munkavállalói Oldal megköszönte az elvégzett
munkát, és jelezte, hogy fontosnak tartaná a pályázati lehetőség visszakerülését a
jogszabályba, mivel azt hasznosnak tartja a munkavédelmi tudatosság növelése tekintetében.
4. „Tájékoztató a foglalkozási betegségek hazai aluljelentettségéről az azbeszt példájával
szemléltetve.”
A napirendi pont előadója Dr. Kudász Ferenc az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály szakorvosa, nagyon hasznos, figyelemfelkeltő előadásában felvázolta
nemzetközi összefüggésbe helyezve a hazai mesothelioma, mint azbeszt eredetű
rosszindulatú daganatos megbetegedéseket. Mivel a betegség lappangási ideje évtizedekben
mérhető, mely alatt az érintett jellemzően tünetmentes, nagyon fontos a prevenció, a
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megbetegedések kialakulásának egyik legveszélyeztetettebb területét jelentik napjainkban az
épületbontások. Az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
rendelkezésére álló adatok alapján az azbeszt okozta foglalkozási megbetegedések
bejelentési száma alacsony és biztosan mondható, hogy a megtörtént esetekhez képest a
bejelentések számszakilag nem a valós helyzetet tükrözik.
5. „Egyebek.”
A napirendi pont keretében Mandrik István a munkaadói oldal ügyvivője jelezte, hogy az
elmúlt plenáris ülésen hozott döntésnek megfelelően a Munkaadói és a Munkavállalói oldal

levélben fordult Dr. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszer úr felé, hogy a valószínűsíthető
szervezeti változások kapcsán felhívják a figyelmet a munkavédelmi hatóság strukturális
helyzetének megerősítésére, rendezésére, lehetőség szerint önálló központi hivatal
formájában. Miniszter Úr a megkeresésre adott biztató hangvételű válaszában kiemelte, hogy
„… a Kormány továbbra is számít a munkaügyi- és munkavédelmi igazgatás szervezeti
bázisára.” Mandrik István ügyvivő úr tájékoztatta továbbá a plenáris ülés résztvevőit, hogy
az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa is levélben fordul Dr. Varga Mihály miniszter úr
felé az NMH jövőjének témájában.
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