V4 országok munkafelügyeleti vezetői értekezlete
Budapest, 2022.03.24.

2022. március 24-én a magyar V4 elnökség megszervezte a V4 országok munkafelügyeleti
vezetőinek (SLIC) találkozóját a Várkert Bazárban. A rendezvényen lehetőség nyílt a nemzeti
és nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok és a jövőbeni kihívásokkal kapcsolatosan
tervezett intézkedések közös megbeszélésére.
A rendezvény házigazdája Dr. Zöld-Nagy Viktória az Innovációs és Technológiai
Minisztérium munkaarőpiacért felelős helyettes államtitkára volt. A magyar fél részéről a
delegáció vezetését, a moderátori teendőket Nesztinger Péter az ITM Munkavédelmi
Irányítási Főosztály főosztályvezetője látta el. A találkozón Szlovákiából Stanislav Krajňák az
Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség Munkavédelmi Főosztályának igazgatója és
kollégája Jana Gibodova, Csehországból Miroslav Záloha – a Moravskoslezský és Olomouc
Régiók Munkavédelmi Felügyeleti Osztályának vezetője és Pavel Heisig, az EU-kapcsolatok
módszertani tanácsadója, Lengyelországból Michał Wyszkowski, a Poznańi Munkavédelmi
Hatóság helyettes vezetője, továbbá az ITM Munkavédelmi Irányítási Főosztály
osztályvezetői, és kollégái valamint a Fővárosi, Pest és Tolna megyei hatóság osztályvezetői
és munkavédelmi ellenőrök vettek részt.
A megbeszéléseket Nesztinger Péter főosztályvezető „Modern ösztönzők munkavédelemben a
munkakörülmények és a versenyképesség javítása érdekében” című előadása alapozta meg.
A résztvevők eszmecseréje az alábbi témakörökre épült:
-

Proaktív kommunikációs lehetőségek
Erőforrások, a hatékonyság növelésének eszközei
Az Európai Unió 2021-2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai
kerete alapján a nemzeti stratégiák fő célkitűzései

A delegációk képviselői előadások keretében mutatták be a saját országukra vonatkozó
proaktív kommunikációs lehetőségeket, a munkavédelmi tudatosságot segítő módszereiket,
hatékonyságuk növelésének eszközeit, nemzeti stratégiáikat. Az értekezlet második részében
az előadások alapján felmerült kérdésekre válaszoltak a felek.
A számadatok azt mutatják, hogy a legtöbb országban nem csökken a munkabalesetek száma
egy bizonyos szint alá, egyfajta stagnálást mutat. Az elemzések alapján kijelenthető, hogy a
munkabalesetek fő oka a figyelmetlenség és az emberi viselkedés. Ezek ellen fellépni többek
között az emberek munkavédelmi tudatosságának növelésével lehet.
Az előadások során több jó gyakorlat is bemutatásra került. Pl. Csehországban és
Szlovákiában a munkáltatók jelentkezhetnek „példás munkaadó” cím elnyerésére, amelyet
azok kapnak, akik mintaszerűen teljesítenek a munkavédelemben. A tanúsítványnak

megbecsült fontossága van a vállalkozói körökben is. Magyarországon hasonló működik
Partnerség címmel.
Csehországban a munkavédelmi hatóságokon kívül működik egy munkavédelmi
kutatóintézet, amely a proaktív kommunikációt is végzi. Lengyelországban tudományos
intézetekkel, egyetemekkel tanácskozás indult a munkavédelem területén. Célja, hogy olyan
képet alkossanak a munkavédelemről, olyan hatóságot hozzanak létre, amely tudományos
alapokra helyezett tevékenységeket végez, nem a jogból kiolvasott prioritásokat mondja el.
A munkavédelmi hatóságok minden országban fejlesztésre kerültek az IT eszközök
beszerzésével. Álláspontjuk, hogy a hatóságoknak nem szabad a polgárokat túlzott mértékű
bürokráciával terhelni, és ebben a modern informatikai rendszerek hatalmas segítségükre
vannak. A szociális médiában már aktívan részt vesznek az országok, és ígéretes
eredményeket tudnak felmutatni. A médiapolitikát átalakították, amely eredményeként a
munkavédelem megjelent a médiában is.
A tapasztalatok megosztása és a közös gondolkodás eredményeképpen a V4 országok
munkavédelmi hatóságainak vezetői új feladatokkal néznek szembe a munkavédelem
területén, amelyek között a következő állomás az új nemzeti munkavédelmi politikák
kialakítása lesz az Európai Unió 2021-2027-es munkavédelmi stratégiai kerete alapján.

A résztvevők a találkozót rendkívül hasznosnak és sikeresnek minősítették, számos
felhasználható ismeretet és inspiráló ötletet osztottak meg. Megállapították, hogy a céljaink
közösek, hasonló irányba haladnak a munkavédelem tudatosítása és az egészséget nem
veszélyeztető biztonságos munkavégzés kialakítása érdekében.

