
Több mint félezer ellenőr-
zést végzett tavaly a Har-
gita Megyei Munkaügyi 

Felügyelőség a munkahelyi 
egészség és biztonság terén. A 
2017-es évet kiértékelő jelen-
tésben, amelyet Dorin Male fő-
felügyelő jegyez, kitérnek arra 
is, hogy 2016-hoz képest csök-
kent az elvégzett ellenőrzések, 
valamint a górcső alá vett egy-
ségek száma is, hiszen a ko-
rábbi évekhez képest kevesebb 
a megyében a munkaügyi fe-
lügyelő.

Tíz halálos

A Hargita Megyei Munkaügyi 
Felügyelőség összesen négy fe-
lügyelővel működik, ketten a 
piacfelügyeleti, ketten pedig a 
munkahelyi egészségügyi és 
biztonsági előírások betartását 
ellenőrzik. Az éves jelentésben 
összesen 8445 egység szerepel, 
amelyeknél 74 758 személy dol-

gozik 80 779 egyéni munkaszer-
ződés alapján. Míg 2016-ban 
1053 szankciót róttak ki, idén 
csupán 544-et, melyek közül 57 
bírság, 487 pedig figyelmezte-
tés volt. A legtöbb bírságot a ke-
reskedelmi és ipari egységekre 
rótták ki, összesen 489-et, me-
lyek közül 53 pénzbírság volt. 
Ebben az ágazatban történt az 
év egyetlen büntetőeljárási ja-
vaslata is, és szintén itt volt az 
egyetlen felszámolt munkahely, 
valamint két esetben a felügye-
lők felfüggesztették a munkagé-
pek működését is.

Tavaly összesen száz mun-
kabaleset történt a megyében, 
ezek közül tíz halálos kimene-
telű, három veszélyes, öt pe-
dig kollektív baleset volt, és 82 
esetben ideiglenesen munka-
képtelenné váltak az áldozatok. 
A munkaadók által bejelentett 
esetek közül negyvenet vizs-
gáltak ki. A jelentés szerint a 
fakitermelésben, fafeldolgozás-
ban és bútorgyártásban, a szál-
lításban, a kereskedelemben, 
valamint a közigazgatásban 
dolgozók körében történt a leg-
több munkabaleset. A munka-

balesetet szenvedetteknek több 
mint fele 39 év fölötti, a ledol-
gozott évek tekintetében pedig 
sokan kevesebb mint öt év régi-
séggel rendelkeztek. A jelentés 
szerint a legtöbb balesetet a so-
főrök, a fafeldolgozók, az erdé-
szek, valamint az építkezésben 
és az élelmiszeriparban dolgo-
zó munkások szenvedik.

Két terméket vontak vissza 
a piacról

A piacfelügyelet részeként 
azt vizsgálták, hogy a termelők, 

importőrök és terjesztők, illet-
ve a forgalomba szánt és for-
galmazott termékek mennyire 
felelnek meg a jogszabályokban 
megállapított követelmények-
nek. Ezen a téren tizenkét el-
lenőrzést végeztek a megyében, 
összesen 350 terméket vizsgál-
tak meg, tizenhárom alkalom-
mal találtak hiányosságokat, 
hat figyelmeztetést osztottak 
ki olyan termékekre, amelyek 
nem voltak megfelelőek, kettőt 
pedig kivontak a forgalomból.
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Kevesebb munkaügyi felügyelő a megyében

Száz munkabaleset történt tavaly

Gyakoriak a munkabalesetek az építkezésben

Sofőrnek, fafeldolgozó-

nak, építkezésben és 

élelmiszeriparban dol-

gozónak a legveszé-

lyesebb lenni – derül ki 

a megyei munkaügyi 

felügyelőség múlt évet 

kiértékelő jelentéséből. 

A felsorolt szakmák-

ban történt a legtöbb 

baleset a megyében.

Amióta elindult – még ha dö-
cögősen is – a síszezon, gyak-
ran hallani síbalesetekről is. 
Hogyan lehet megelőzni eze-
ket? A Maros Megyei Hegyi-, Ví-
zi- és Barlangi Mentőszolgálat 
vezetője, Kovács Róbert osztot-
ta meg tanácsait. 

A hegyimentők vezetője sze-
rint a legtöbb baleset a nem 
megfelelő sífelszerelésből adó-
dik, vagyis túl kicsi vagy épp túl 
nagy síléccel indul neki a sik-
lásnak valaki, emellett pedig a 
nem megfelelő kötések is szám-
talan problémát okoznak. A mai 
kötések elsődleges feladata, 
hogy ne csak a sícipőt rögzítsék, 
hanem nagy esésnél engedjék 
leesni a lécet. Így akadályoz-
zák meg, hogy a síléc csavar-
jon vagy rántson a lábszáron. 
Baj, ha a kötés nincs megfele-
lően beállítva, mert ilyenkor a 
sí indokolatlanul gyakran levál-
hat, vagy – a másik szélsősé-
ges esetben – hatalmas esésnél 
sem old le.

A bukósisak is az alapfel-
szerelés része kellene legyen 
a síelésre indulóknál, ugyan-
is sokszor megvéd a fejsérülé-
sektől, bizonyos helyzetekben 
akár életet is menthet. Például 
az egyik legsúlyosabb baleset-

típusnál, amikor két síző ösz-
szeütközik a pályán. „Elég nagy 
sebességgel haladnak a pályá-
kon a jól, de közepesen sízni tu-
dók is, hirtelen összeütközéskor 
nagy problémák történhetnek, 
hiszen akár 40-60 kilométeres 
sebesség is találkozhat egymás-
sal, ilyenkor gyakran történik 
fejsérülés, amit enyhíthet a si-
sak” – mutatott rá a hegyimentő.

Kihangsúlyozta a megfele-
lő felszerelés fontosságát. „Sok 
kezdővel megtörténik, hogy nem 
akar rögtön sok pénzt befektet-

ni, ezért nem vesz meg minden 
felszerelést, vagy épp kimegy 
a sípályára, ahol vagy kap ma-
gának megfelelő sífelszerelést, 
vagy nem, mégis nekiindul a lej-
tőnek” – említette a szakember. 
Kiemelte, a síző testmagassá-
gának megfelelő sílécet kell 
választani és legyen az alap-
felszerelés része a sisak és a 
síszemüveg is. „A kezdők pedig 
nem kellene megspórolják leg-
alább egy-két sílecke árát” – tet-
te hozzá.
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Mit ne spóroljunk ki a felkészülésből
Az év praxisa a Kárpát-me-

dencében elnevezéssel az idén 
is pályázatot hirdetett a magyar-
országi, illetve a határon túli ma-
gyar háziorvosok, és elsősorban 
az őket ajánló betegek számára 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma – közölte az MTI-vel 
a tárca országos tisztifőorvosi 
feladatokért felelős helyettes 
államtitkára. Szentes Tamás, 
a nyolcadik éve meghirde-
tett pályázathoz kapcsolódó 
evpraxisa.hu című honlapon a 
betegek ajánlhatják háziorvo-
sukat, majd szavazhatnak is a 
zsűri által kiválasztott tíz ma-
gyarországi és tíz határon tú-
li háziorvosra. Hangsúlyozta, 
hogy a pályázat annál is inkább 
fontos az államtitkárság szá-
mára, mert az alapellátás a be-
tegek első találkozási pontja az 
egészségüggyel, és ha jól mű-
ködik, hatékonyabbá válhat a 

teljes egészségügyi ellátás. B. 
Király Györgyi, a projekt veze-
tője közölte, a betegek május 10-
ig ajánlhatják egy rövid történet 
megírásával a háziorvosukat. Az 
írások alapján az Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért felelős 
államtitkár vezette tíztagú zsű-
ri kiválasztja azt a tíz-tíz ma-
gyarországi, illetve határon túli 
háziorvost, akikre szavazhat-
nak a betegek, május 20-tól jú-
nius 2-ig. A nyertes háziorvosok 
az erkölcsi megbecsülésen túl 
értékes orvosdiagnosztikai esz-
közöket vehetnek át a pályázatot 
támogató cégek felajánlásának 
köszönhetően – ismertette a pá-
lyázat menetét a projektveze-
tő. Az elmúlt évben 90 ezren 
szavaztak a háziorvosokra, és 
egy-egy orvos támogatása ügyé-
ben komoly közösségi összefo-
gás alakult ki, mondta B. Király 
Györgyi. (GYERGYAI CSABA)

Háziorvosokat díjaznak

Kincsem – még kétszer

Január 13-án, szombaton még két alkalommal vetítik le a Kincsem 
című magyar játékfilmet a székelyudvarhelyi volt Stúdió moziban. 
A 15, illetve 18 órakor kezdődő vetítésekre elővételben a Kossuth 
Lajos utcai Mr. Music Zeneboltban lehet jegyet váltani. A felnőtt-
jegy 15, a gyerekjegy pedig 10 lejbe kerül.

Megfelelő felszereléssel ajánlott nekiindulni a lejtőknek
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