TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATALA
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya e-mailben és a Tolna Megyei
Kormányhivatal honlapján megjelentetett meghívójában foglaltaknak megfelelően 2018. április hó 24.
napján nyílt napot tartott.
A nyílt nap 9.30 órakor vette kezdetét Szekszárdon, a Garay téren, a Munkabalesetben megrokkantak és
elhunytak emléknapja alkalmából tartott megemlékezéssel. A megemlékezésen Nesztinger Péter, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának vezetője, valamint dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott köszöntötte a megjelenteket. Megemlékezéseikben felhívták a figyelmet a
munkabiztonságra,

a

megfelelő

munkakörülmények

biztosítására,

a

munkahelyi

balesetek

megelőzésének és a munkahelyek ellenőrzésének fontosságára, valamint a munkáltatók és a
munkavállalók felelősségére is.
A nyílt nap ezt követően Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében folytatódott szakmai
programokkal. Köszöntőt mondott Hosszúné dr. Ágó Krisztina a Tolna Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának főosztályvezetője.
A köszöntőt követően került sor Nesztinger Péter „A 2017. évi munkavédelmi hatósági ellenőrzések
országos tapasztalatai” c. előadására, melyet nagy érdeklődés fogadott tekintettel a jelenlévők nagy
létszámára. A szakmai napot ezt követően Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit főorvos folytatta „Az időskorú
munkavállalók munkavégzése és a többműszakos munkarend egészségkárosító kockázatairól” szóló
prezentációjával. Előadásában a Főorvos Asszony ismertette a többműszakos munkarendet érintő
legújabb kutatási eredményeket, melyek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy alkalmazásának
komoly egészségkárosító kockázatai vannak, főként a 40 év feletti munkavállalók esetében. Ezután a
jelenlévő munkáltatók és munkavállalók a „Nyugdíjas szövetkezetekkel, fiatalkorú munkavállalókkal,
munkabérrel kapcsolatos tudnivalókról” halhattak egy összefoglaló előadást a Nemzetgazdasági
Minisztérium jogi és igazgatási referensétől, dr. Varsányi Alexandrától.
Dr. Lugosi Barnabás András a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási,
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának
vezetője egy rövid tájékoztatóban felhívta a jelenlévő munkáltatók figyelmét az elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos 2018. január hó 1. napjával bekövetkezett változásokra, melynek keretében a
munkáltatók és a munkavállalók megtudhatták, miként van mód az elektronikus kapcsolattartásra a
munkaügyi és munkavédelmi hatósági ügyekben, illetve a munkavédelmi területen a bejelentések
elektronikus megküldésére.
Az ebédszünetet követően további 3 szakmai előadás megtartására került sor. Elsőként Demkó Judit, az
Atomix Kft. HR vezetője a cég munkaügyi gyakorlatát, majd Mészáros Márta a Tolna Megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály hatósági szakügyintézője a harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának legfontosabb szabályait ismertette, ezt
követően Pergéné dr. Müller Zsuzsanna a Nemzetgazdasági Minisztérium orvos tanácsadója a
munkaegészségügy aktualitásait tárta az érdeklődök elé. Utóbbi előadásban a veszélyes vegyi anyagok
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és ezen belül különösen a rákkeltő anyagok munkahelyi alkalmazásával kapcsolatos jelenleg hatályos
előírások mellett a jövőben várható jogszabályváltozásokról és ezek szakmai hátteréről is tájékoztatást
kaptak a jelenlevők.
A szakmai nyílt nap lezárásaként a Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály lehetőséget biztosított a
munkaügyi és munkavédelmi szakügyintézőivel, és az előadókkal történő személyes konzultációra is.
A nyílt nap megrendezése a résztvevők visszajelzése alapján jó lehetőség a személyes kapcsolatok
kialakítására, a jelenlévők elmondása szerint hasznosnak találták az előadásokat.

3

4

