Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2014. december 15.-ei 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 érdek-képviseleti szervezetei és a Kormány képviselőinek részvételével –
megtartotta idei negyedik plenáris ülését, az alábbi napirendi pontok megtárgyalásával:
1. „Aktuális kérdések”
A napirendi pont keretében Dr. Bakos József a Nemezeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) főigazgató-helyettese
tájékoztatta a Bizottságot, hogy megjelent az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 318/2014 (XII. 13.) Korm. rendelet. Az
NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya (a volt OMFI) átkerül
az OTH-ba, a munkaegészségügyi hatósági szakterület marad. A tervek alapján az MMI
két főosztályra tagolódva átkerül az NGM-be.
A napirendi pont kapcsán Mandrik István a munkáltatói oldal ügyvivője kifejtette, hogy a
Kormányzati oldal a jövőben is számíthat a munkáltatói oldal támogatására, viszont
véleményünk szerint a Munkavédelmi Bizottságnak több feladatot kell magára vállalnia,
ennek érdekében indokolt lehet az Ügyrend átdolgozása is. A munkavédelmi képviselők
képzéséről szóló ajánlást is át kell dolgozni, illetve át kell tekinteni az élethosszig tartó
tanulással kapcsolatos anyagot is. Preferálni kell a jövőben Munkavédelmi Bizottság
működését és a hazai Munkavédelmi Stratégia kidolgozását az EU 2014-2020-as
stratégiájának megjelenése okán. A közös munkához kérte a munkavállalói oldal és a
kormányzati oldal támogatását.
A napirendi pont kapcsán Borhidi Gábor a munkavállalói oldal ügyvivője azonosult a
munkáltatói oldal véleményével, hozzátette, hogy a munkavédelemnek nem szabad
háttérbe szorulnia, a munkavédelmi törvény módosítása is felmerülhet és a foglalkozásegészségügy megerősítése is nagyon fontos.

2.

„Egyebek”

A Munkavédelmi Bizottság oldalai egyhangú döntéssel megállapodtak abban, hogy a 2015.
évi bizottsági munka szervezése érdekében az idei évben bevezetett negyedévenkénti
plenáris ülések közötti havi munkacsoporti ülések rendszerét fenntartják. Ennek keretében a
januári munkacsoporti ülésen napirendre kerül a jövő évi feladatok ütemezése.
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