A munkavédelmi képviselők, és a munkavédelmi bizottság munkája
egy járműalkatrész gyártással foglalkozó Kft-nél.

A tehergépjármű, mezőgazdasági gép alkatrész gyártással foglalkozó Kft. 960 fő
munkavállalót foglalkoztat.
A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 9 fő képviselőt választottak.
A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.
A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.
A munkáltatóval, illetve annak megbízottjával való együttműködésük rendszeres és azt jónak
értékelik. Közösen vesznek részt ellenőrzéseken, személyes konzultációt folytatnak a
munkáltatóval.
A munkavédelmi képviselőknek, ill. a bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi
hatósággal.
Az Alapítvány észrevétele: Javasoljuk, hogy a munkavédelmi bizottság vegye fel a kapcsolatot az illetékes
munkavédelmi hatósággal, kezdeményezzék, hogy hatósági ellenőrzés alkalmával az eljáró felügyelő vegye
figyelembe esetleges észrevételeiket, javaslataikat.

A munkavédelmi bizottságnak van kidolgozott ügyrendje.
Félévente, illetve rendkívüli esetekben soron kívül tartanak bizottsági üléseket.
A bizottsági üléseken megtárgyalták a munkabalesetek okait, azok megelőzését,
figyelemfelhívást.
A bizottság munkájának végzéséhez a feltételek biztosítottak, külön irodahelység áll
rendelkezésre.
A munkavédelmi bizottság és a munkavédelmi képviselők féléves rendszerességgel végeznek
ellenőrzéseket.
Az ellenőrzéseik a következőkre terjedtek ki:
- biztonságtechnika;
- levegő állapota;
- megvilágítás;
- zaj.
Az ellenőrzéseket a munkáltatóval közösen végzik, javaslataikat a munkáltató figyelembe
veszi. Az igazgató kijelöli a felelőst, valamint a határidőt.
A munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz a munkavédelemmel összefüggő
munkáltatói döntések előkészítésében.
A részvétel kiterjed az új munkahely létesítésével, új munkaszervezés, új technológia
bevezetésével összefüggő döntésekre.
A munkavédelmi bizottság rendszeresen él tájékozódási jogával. Ezt havi
rendszerességgel, illetve minden áttelepítésnél megteszik.
Tájékoztatást kértek például új munkahely létesítésekor, új technológia bevezetésekor,
szemlék alkalmával.
A képviselők, ill. bizottság számos alkalommal kezdeményeztek intézkedést. Az
intézkedés kezdeményezést szemle jegyzőkönyv formájában tették meg. Ilyen eljárásra
elsősorban gépek átcsoportosításakor, munkavédelmi szempontok, ergonómiai szempontok
figyelembe vételével került sor.
A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot, ha a Kft.
területén munkabaleset következik be. A munkavédelmi képviselők minden munkabaleset

kivizsgálásában részt vettek. A kivizsgálás során a képviselők általában egyetértettek a
munkáltatóval. Egyes esetekben előfordultak viták a balesetet előidéző okok megítélésében,
ilyenkor a nézetkülönbségeket egyeztetéssel megszüntették és a képviselő külön véleményét
feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvön.
A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal
kapcsolatban. A szabályzat kidolgozásában részt vettek, egyetértésüket bizottsági ülésen
adták meg.
Az egyetértési jog gyakorlása során felmerült viták esetében előzetes egyeztetésen
megállapodtak.
A munkavédelmi szabályzatot a munkáltatóval együttműködve, rendszeresen felülvizsgálják.
A bizottság javaslatai alapján határozták meg a védőeszköz, bőrvédő kenőcs juttatást.
A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.
A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket az
együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára biztosított az Internet
használatának lehetősége.
A képviselők előírt képzése és továbbképzése arra feljogosított intézmény
közreműködésével megtörtént.
A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást az együttműködési megállapodás
rögzíti, ilyen eljárásra eddig nem került sor.
A munkavédelmi bizottság kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület
létrehozását. A testület a tájékozódás időszakában alakulóban volt. Tagjainak tervezett
létszáma 6 fő.
A munkavédelmi bizottság elnöke kérte az Alapítvány segítségét a megfelelő ügyrend kidolgozásához.
Alapítványunk a kért segítséget megadta.
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A munkavédelmi bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét, lehetőségük van a
rendezvényeken való részvételre. Az Alapítvány rendezvényeivel elégedettek, hasznosnak
tartják.
Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára eljuttatandó javaslatuk nincs.

