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Tanácskoztak a Villamosenergia-ipari munkavédelmi képviselık
2011 november 3.-4.-én Mátraházán a Residence Ózon Hotel konferencia termében
hatodik alkalommal tanácskoztak a villamos-energia ipar területén dolgozó
munkavédelmi képviselık. (VI. VIMFO)
A fórumot Szabó Béla, a VIMFÓ elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a résztvevıket,
ismertette a fórum programját. Megköszönte a Mátrai Erımő Zrt. meghívását, a
szervezésben résztvevık munkáját.
Radványi Károly, a MEZRT. Biztonsági Osztály vezetıje bemutatta a két bánya és
egy erımő telephellyel mőködı társaság jelenlegi helyzetét kis történelmi
visszatekintéssel. A társaságnak a jövıre vonatkozó terveiben szerepel többek között
a szivattyús tározós erımő, a 100 MW-os blokk retrofitálása és a napenergia
hasznosítása is. A Mátrai Erımő munkavédelmi gyakorlatában fókuszba állították a
vezetıi felelısség növelését, a munkavédelmi oktatások bıvítését, az egyéni
védıeszköz használatának ellenırzését, a dohányzási szabályok változtatását, az
egészségvédelemben a szőrıvizsgálatokat, az ellenırzések fokozását. A
munkavédelmi ösztönzı program is a munkavédelmi szemléletváltást támogatja.
Nesztinger Péter, az OMMF munkavédelmi elnökhelyettese elıadásában a
munkavédelem állami felügyeletének aktuális kérdéseit tárgyalta. Ismertette az
OMMF szervezetét és fıbb állami feladatait. A munkavédelem helyzetérıl elmondta,
hogy a válság hatásaként minden területen jellemzı a költségkímélés, amely a
technológiai spórolás mellett a munkavédelemre fordított költségek csökkentését is
eredményezte, valamint a többszintő alvállalkozási rendszert. A dolgozók sem
szívesen beszélnek a munkáltató ellen. Az Állami Számvevıszék vizsgálata szerint
kevés munkáltatót érint az ellenırzés (3%). A felügyeletet új kihívások elé állítja,
hogy a gazdasági válságnak még nincs vége, az új vállalkozásoknak tanulni kell a
munkavédelmet is. Tanulságos balesetek bemutatásával felhívta a figyelmet a
szabályok betartásának fontosságára.
Mandrik István, a Munkavédelmi Bizottság munkaadói oldal ügyvivıje a
munkavédelem aktuális kérdései között bemutatta a balesetek összefüggéseit az
Európai Unióban, valamint ismertette a kiszervezett karbantartás veszélyeit. Az
érdekegyeztetésben változások történtek, megalakult a Nemzeti Gazdasági és
Együttmőködési Tanács. A Nemzeti Munkavédelmi Politika még mindig nincs
elıterjesztve a Parlamentben. Általánosan megállapítható és úgy értékelhetı, hogy a
munkavédelemben is zavar keletkezett, ami további veszélyeket jelent a
munkahelyeken.
Hartai Ferenc, az ÉTOSZ szaktanácsadója elıadásában a munkavédelem és a
munkavállalói munkavédelmi érdekképviselet aktuális kérdéseit ismertette. A
munkabalesetek száma évek óta csökken, de 2009 óta nem készült értékelı jelentés
a munkavédelmi helyzetrıl. Az Országos Munkavédelmi Bizottság ez évben 2
alkalommal ülésezett. Tárgyalta a munkavédelmi bírságokból finanszírozott
pályázatokat és a MVB ügyrendjét, de nem tárgyalt a munkavédelmi törvény
tervezetérıl, a Nemzeti Munkavédelmi Politika tervezetérıl és a Munka
törvénykönyve munkavédelmet érintı változásairól. Nincs elfogadott Nemzeti
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kockázatértékelésen alapuló megelızés erısítése, amely régóta napirenden van.
Hartai Ferenc ismertette a karbantartási célvizsgálat eredményeit, valamint a
munkavédelmet érintı jogszabályi változások tervezetét.
Szabó Béla, elnök bejelentette, hogy a Fórum társelnöki funkciója betöltetlen.
Göndöcz József nyugdíjba vonul, Németh Lajos szakszervezeti tisztségviselıi
funkciója miatt lemond. Az elnök megköszönte a távozóknak a Fórumban végzett
tevékenységét, egyben javaslatot tett a két új társelnök személyére. A jelöltek Tárnai
Ferenc (EON) és Bella Elek (ELMÜ-ÉMÁSZ). A jelölteket a Fórum tagjai elfogadták.
A jelen lévık egyhangú döntése alapján: Tárnai Ferenc és Bella Elek a Fórum
társelnökei.
Az EVDSZ-szel közösen a Fórum benyújtotta a villamosenergia-iparban mőködı
Alágazati Bizottság részére az ágazatban folyó munkavédelmi tevékenység ágazati
szintő koordinálására vonatkozó elıterjesztését a munkavédelmi kultúra
terjesztéséért, a munkavédelmi szemléletváltás támogatásáért. A VTMSZ az
elıterjesztéssel kapcsolatban létre hozott egy szakmai bizottságot, melynek október
27.-i ülésén meghallgatták dr Szilágyi Józsefet és szabó Bélát is. A munkaadói oldalt
képviselı munkavédelmi szakemberek állásfoglalása az EVDSZ és a Fórum
kezdeményezésérıl, hogy nem támogatja azt.
Kovács János rövid tájékoztatást adott az EDF-DÉMÁSZ cégcsoportnál történı
munkavédelmi képviselıi ellenırzések tapasztalatokról.
A vendéglátó Mátrai Erımőben üzemlátogatáson vett részt a Fórum. A program a
látogató központban indult, ahol a résztvevık megismerték az erımő történetét.
Ezután az erımő és a visontai bánya megtekintése következett.

A Fórum zárásakor az elnök javasolta és ezzel a résztvevık is egyetértettek:
A Fórum kezdeményezze az EVDSZ vezetésénél, hogy az Ágazati Kollektív
Szerzıdés módosítása esetén álljon fel egy kétoldalú szakmai bizottság, mely
kidolgozná annak lehetıségét, hogy a szerzıdés bıvülhessen a munkavédelemre és
a munkavédelmi érdekképviseletre vonatkozó fejezettel.
A két napos programot az elnök összefoglalója után a Fórum résztvevıi sikeresnek
értékelték.
A következı VIMFÓ rendezıje az OVIT Zrt, várható ideje 2012. május eleje, helye
Keszthely, a soron következı rendezı EDF-DÉMÁSZ , várható ideje 2012. november
8-9., helye Szeged.

Szabó Béla VIMFÓ elnök
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A VI. VIMFO résztvevıi

