VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztatom, hogy 2018. április 26-án került sor a Vas Megyei Kormányhivatal
Dísztermében a „Munkabalesetben elhunytak, illetve megrokkantak” emléknapjának
megtartására. A munkavédelmi szakmai napon mintegy 50 fő vett részt, vállalkozók,
cégvezetők, munkavédelmi szakemberek és munkavédelmi képviselők részvételével. Az
rendezvényt 8:30 órától 13:30 óráig tartottuk, kávé-szünettel valamint tájékoztatással,
tanácsadással egybekötve.
Munkavédelmi hatóságunk képviseletében az előadásokat Kard Enikő főosztályvezetőhelyettes, dr. Harkai András Péter jogi szakügyintéző és Hencsei László munkavédelmi
felügyelő tartották meg, az előadások témája a munkavédelmi szabálytalanságok trendjeiről és
az aktuális jogszabályváltozásokról, a munkabaleseti, súlyos munkabaleseti, foglalkozási
megbetegedési statisztikákról és kivizsgálási tapasztalatokról illetve a munkahelyeken
előforduló jellemző kóroki tényezőkről szólt.
A rendezvényt Dr. Krecskó Erika a Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály vezetője nyitotta meg, néma felállással és gyertyagyújtással
emlékeztünk meg a munkabalesetben elhunytakról és megrokkantakról. Megnyitó beszédében
kiemelte a munkabalesetek megelőzésének fontosságát.
Az első előadást Kard Enikő főosztályvezető-helyettes tartotta meg, a 2017-es évben
tapasztalt munkavédelmi szabálytalanságokra, ágazati tapasztalatokra hívta fel a figyelmet,
kitért a lefolytatott célvizsgálatok tapasztalataira, a tervezett országos és saját célvizsgálatokra
illetve a már hatályos jogszabályi előírásokra. Előadásában külön kiemelte a Vas megyei
munkavédelmi helyzetre vonatkozó tapasztalatokat, szólt a romló munkabaleseti rátáról és
felhívta a figyelmet a különböző ágazatokban tapasztalható munkavédelmi szabálytalanságok
trendjeire.
Ezt követően dr. Harkai András Péter jogi szakügyintéző tartotta meg előadását. Kiemelte,
hogy április 28-án tartják világszerte a Munkabalesetben elhunytak és megrokkantak
emléknapját, és ezen előadásainkkal emlékezünk az áldozatokra, a sérültekre. Előadásában
kitért az emléknap történetére, kiemelve a magyarországi előzményeket illetve a Kormány
elhivatottságát a munkavállalók védelme érdekében. Az országos illetve a megyei baleseti
statisztikák bemutatatása után kiemelte a legfontosabb okokat, amelyek miatt – a hatóság
tapasztalata szerint – a munkabalesetek bekövetkeznek.
A harmadik előadást Hencsei László munkavédelmi felügyelő tartotta meg a munkahelyen
előforduló jellemző kóroki tényezők témájában. Kiemelte, hogy a klasszikus kóroki tényezők
mellett egyre inkább számolni kell a nem optimális igénybevételből adódó ergonómiai és
pszichoszociális tényezőkkel is.
A rendezvényt Kard Enikő előadása zárta, aki a hatóságunk által az elmúlt hét évben
kivizsgált foglalkozási megbetegedések tapasztalatairól tartott beszámolót. Előadásában
többek között kitért arra a sajátos magyar jellegzetességre, hogy a foglalkozási

megbetegedések gyanújának bejelentési hajlandósága nagyon elmarad más európai országok
gyakorlatától.
A tavalyi évhez hasonlóan ez a rendezvény is rendkívül sikeresnek bizonyult, látva az
érdeklődést és a jelenlévő szakemberek előadások utáni aktivitását. Az előadások után több
mint egy órán keresztül hallgattuk meg a munkavédelmi szakemberek panaszait, kérdéseit és
adtunk releváns válaszokat. A megjelent munkavédelmi képviselőknek 4 órás
továbbképzésről igazolást adtunk ki.

