TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELMI VILÁGNAP 2016-OS HAZAI RENDEZVÉNYEIRŐL

A munkabalesetben elhunyt, megrokkant munkavállalók emléknapja (április 28.) alkalmából a
munkavédelmi szakma és a munkavédelmi hatóságok országosan megemlékezéseket
szerveztek, mely rendezvényeken a biztonságos, egészséges és a munkavállalók méltóságát
tiszteletben tartó munkahelyek fontosságára hívták fel a figyelmet.
A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját először 1984. április 28-án a
Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartotta meg. Egy évvel később felkarolta a
kezdeményezést a kanadai szakszervezeti szövetség is (Canadian Labour Congress). A dátum
arra utal, hogy 1914. április 28-án fogadták el Kanadában azt a munkahelyi balesetbiztosítási
szabályozást, melynek nyomán az első kanadai munkavédelmi hivatalt létrehozták. 1991-ben
a kanadai parlament törvénybe iktatta az emléknapot, Nemzeti Gyásznapnak nyilvánítva
április 28-át (National Day of Mourning).
1989-ben az USA-ban is hivatalos emléknappá nyilvánították április 28-át és világszerte egyre
több helyen tartottak megemlékezéseket, munkavédelmi kampányokat e napon. Angliában
1992 óta emlékeznek meg a munkahelyi balesetben elhunytakról és megsérültekről. Itt
használták először az emléknap mottóját: „Emlékezz a halottakra, harcolj az élőkért!”
1996 óta a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (International Trade Union Confederation –
ITUC) is elismerte április 28-át, mint nemzetközi emléknapot.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) előterjesztése nyomán 2012. augusztus 13-án a
Kormány április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók
emléknapjává nyilvánította Magyarországon. Ezzel a Kormány is kifejezte elkötelezettségét
és támogatását a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.
A munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapján tartott
megemlékezések, konferenciák a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
megelőzését segíthetik elő azzal, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeinek biztosítására felhívják a figyelmet, és tudatosítják, hogy
mindannyiunk közös érdeke a munkahelyek biztonsága. Idén az Európai Munkavédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) Nemzeti Fókuszpontja és a MUFOSZ Munkabiztonsági és
Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete szervezésében az „Egészséges
munkahelyet minden életkorban!” című, 2016. április 28. napján megtartott kampánynyitó
konferencia keretében a munkavédelmi szakma és a munkavédelmi hatóságok képviselői a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében közös gyertyagyújtással
emlékeztek a munkabalesetek áldozataira.
A konferencián Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtitkára tartotta a megnyitót. A gyertyagyújtást egyperces néma felállás
követte az áldozatokra emlékezve, majd egész napos szakmai előadássorozat következett. A
rendezvény előadóitól többek között az egészségfejlesztési irányelvekről, a munkaképességi
index értékekről, az ergonómia és a megváltozott munkaképességűek kapcsolatáról, az
idősödő munkavállalók munka világában betöltött szerepéről, a kockázatértékelési

módszertanról, a munkabalesetek minősítéséről, tanulságairól, hatósági kivizsgálásáról, és a
munkabalesetekkel kapcsolatos károk megtérítéséről hallhattak a résztvevők.
Az emléknap alkalmából szakmai értekezlet zajlott 2016. április 27-én a
Belügyminisztériumban. A rendezvényt Zsinka András, a BM személyügyi helyettes
államtitkára nyitotta meg, melyet dr. Simon Attila István, az NGM munkaerőpiacért felelős
helyettes államtitkárának köszöntője követett. A köszöntőt magas színvonalú szakmai
előadások követték többek között a szolgálatra képes állapot vizsgálatáról, a szolgálati
foglalkozási megbetegedések kivizsgálásáról, a munkaruha és védőeszköz kérdésköréről.
A „Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért” a Vegyipari Dolgozók
Szakszervezetével szintén közös gyertyagyújtással emlékezett április 27-én a „Biztonságos és
egészséges munkát minden életkorban” címmel szervezett országos fórum keretében, a
„Szakszervezetek Házában”. A rendezvényen az NGM is képviseltette magát. Az előadóktól
többek között az Alapítvány tevékenységéről és célkitűzéseiről, a munkavédelem jelenéről és
jövőjéről, az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos munkavédelmi feladatokról hallhattak a
résztvevők.
Az emléknapot megelőző estén a munkabalesetek áldozatainak csepeli emlékművénél tartott
közös megemlékezést a hazai munkavédelmi szakma és az érdekvédelemi szervezetek több
képviselője. A megemlékezésen az NGM számos munkatársa is részt vett.
A közös megemlékezés, gyertyagyújtás hazánkban is jóval több, mint szimbolikus gesztus,
hiszen évről évre jelentős számú áldozatot követelnek az egészségre ártalmas, illetve
balesetveszélyes munkakörülmények.

A kormányhivatalok, mint munkavédelmi hatóságok is megemlékezéseket és konferenciákat
szerveztek az emléknap alkalmából. A helyi rendezvények összefoglalóit mellékelten
olvashatják.
A fentieken kívül országszerte több rendezvény is zajlott, melyek célja szintén a tiszteletadás,
a figyelemfelhívás és a megoldandó szakmai feladatok megvitatása volt.
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