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Veszélyes szakmák
Mérsékelt volt az elmúlt év a munkabalesetek szempontjából
• Összesen 43 mun-
kabaleset történt
Hargita megyében a
múlt év elejétől kará-
csonyig, a munkavég-
zéssel vagy a munka-
hellyel egyértelműen
összefüggésbe hoz-
ható megbetegedések
száma pedig 9 volt.
A munkabalesetek és
foglalkozási betegsé-
gek száma ingadozó
tendenciát mutat az
utóbbi években, 2019-
ben mindkettőből
kevesebbet regisztrált
a megyei nyugdíjpénz-
tár, mint 2018-ban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

J elentést készített a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár a 
munkabalesetek, illetve fog-

lalkozási betegségek alapján járó 
ellátás biztosítása terén végzett 
2019-es tevékenységéről, illetve 
a balesetek és megbetegedések 
megelőzését célzó feladatairól. 
Mivel a társadalombiztosítási já-
rulékokból elkülönített alapból a 
nyugdíjbiztosító fizeti a munka-
végzéshez köthető megbetegedést, 
illetve munkahelyi balesetet el-
szenvedett biztosítottak rehabili-
tációjának, a munkaképességük 
visszaállítását célzó ellátásoknak 
a költségeit, illetve erősen csök-
kent munkaképesség esetén a 
rokkantsági nyugdíjat, ezekről is 
kimutatást készített az intézmény.

Közel egymillió rokkantsági 
nyugdíjakra

Ebből kiderül, hogy múlt év elejétől 
november végéig közel egymillió 
lejt utalt ki a Hargita megyei nyug-
díjpénztár rokkantsági nyugdíjakra 
– azaz olyan esetekben, amikor a
biztosított munkaképessége 50 szá-
zalékot meghaladó mértékben csök-
kent –, valamint utódnyugdíjakra.
Utóbbira a munkabalesetben vagy
foglalkozási betegségben elhunyt
biztosított közvetlen hozzátarto-
zója jogosult. Az elhalálozás miatt
felmerülő költségeket is az említett
pénzalapból fedezi az állam a nyug-
díjpénztárakon keresztül – 2019 no-
vemberének végéig egy ilyen eset
volt Hargita megyében, az állam ál-
tal átvállalt költség meghaladta a 18
ezer lejt. Kórházi és egészségügyi el-
látási költségeket 18, munkabalese-
tet vagy foglalkozási megbetegedés t
elszenvedett biztosított esetében
kellett fi zetnie a nyugdíjpénztár-
nak, összesen valamivel több mint
45 ezer lej értékben. Különböző
orvosi eszközök – fogyóeszközök,

illetve néhány esetben oxigénkon-
centrátor, kézprotézis – ellenértékét 
9 biztosított esetében fi nanszírozta 
az intézmény. A rövidebb vagy hosz-
szabb munkakiesési időszakra 44 
alkalommal utalta ki az intézmény 
a biztosítottaknak a törvény által 
ilyen esetekre előírt juttatást, 133 
ezer lejt meghaladó összértékben. 
Ha a biztosított munkaképessége 
20–50 százalékos mértékben csök-
ken a munkabaleset vagy foglalko-
zási betegség következtében, egyfaj-
ta pénzbeli kompenzációra jogosult. 
Eff ajta kiadásai azonban nem voltak 
a megyei nyugdíjpénztárnak múlt 
év elejétől november végéig. 

Kitéve a veszélynek

Bán Katalintól, a megyei nyugdíj-
pénztár vezetőjétől arról is érdeklőd-
tünk, hogy mely munkaterületeken 
leggyakoribbak a munkabalesetek, 
valamint a munkahellyel, munka-
végzéssel egyértelműen összefüg-
gésbe hozható megbetegedések. 
Nem meglepő módon a munkabal-
esetek szempontjából a fakiterme-

lés, fafeldolgozás és az építőipar 
számít a legveszélyesebbnek. A fa-
kitermelés, illetve a fafeldolgozás 
vezet a foglalkozási betegségek elő-
fordulásának gyakoriságát tekintve 
is: ezen a tevékenységi területen 
a halláskárosodás a leggyakoribb 
foglakozási betegség – tudtuk meg 
Bán Katalintól. Ugyanakkor az 
említett területek közé sorolható a 
bányaipar is. A szilikózis a leggya-
koribb betegség azok körében, akik 
valamikor a balánbányai vagy más 
bányaipari vállalatoknál dolgoz-
tak – tájékoztatott a nyugdíjpénztár 
vezetője. A szilikózis egyébként egy 
súlyos légúti betegség, amelyet a 
belélegzett szilícium idéz elő, és a 
tüdő folyamatosan előrehaladó he-
gesedésével jár.

Bán Katalin érdeklődésünkre 
azt is közölte, hogy a munkabal-
esetek és foglalkozási betegségek 
száma évről évre ingadozik, 2019-
ben 43 munkabalesetet és szak-
mai megbetegedést regisztráltak, 
2018-ban előbbiből 65-öt, utóbbi-
ból 18-at, 2017-ben viszont csak 
29-et, illetve 7-et.

Munkabalesetek szempont-
já ból az építőipar is a leg-
veszélyesebb területek közé 
tartozik
▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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Szünetel a vízellátás
Gyergyószentmiklós önkor-
mányzata értesíti az érintett 
lakókat, hogy ma 8 és 17 óra 
között, az ünnepi időszakban 
bekövetkezett meghibásodás 
helyreállítási munkálatainak 
következtében, a Bucsin ne-
gyedben, illetve a Hársfa, Kis, 
valamint a Tölgymező utcában 
szünetel a vízszolgáltatás. 

Négyszer adják elő 
A gálát
A Csíki Játékszín januárban 
négyszer mutatja be A gála 
című előadást. A darabot ma 
19 órától a Don Juan bérletesek 
láthatják, csütörtökön és pén-
teken az Antigoné, valamint a 
Hamlet bérletesek tekinthetik 
meg, mindkét nap 19 órától. A 
Tiborc bérlettel rendelkezők 
január 30-án, csütörtökön 19 
órától nézhetik meg az előa-
dást. A fennmaradó helyekre 
jegyet váltani online a www.
bilete.ro oldalon van lehető-
ség, valamint személyesen a 
Csíki Mozi jegypénztárában 
munkanapokon 9–18 óra 
között, illetve előadások előtt 
egy órával a Csíki Játékszín 
jegypénztárában. 

Megáll az ész!
A Hahota színtársulat folyama-
tosan színre viszi a Megáll az 
ész című szilveszteri kaba-
ré-előadását Marosavásárhe-
lyen, a Maros Művészegyüttes 
előadótermében. Az előadást 
legközelebb január 10-én, 11-én 
és 12-én este 7 órától tekinthe-
tik meg a marosvásárhelyiek. 
A társulat továbbá hamarosan 
Csíkszeredában vendégszere-
pel a zenés szilveszteri kaba-
ré-előadásával. A Megáll az ész 
című előadásukat január 14-én, 
15-én, 16-án és 17-én este 7 
órától, valamint 18-án délután 
5 és este 8 órától viszik színre 
a Szakszervezetek Művelődési 
Házának előadótermében. 

Opra Monica koncertje
Opra Monica a Brassói Filhar-
monia tagjaival tart koncertet 
Csíkszeredában január 10-én, 
pénteken 19 órától a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában.  

A koncert repertoárjában 
lesz sanzon és szving, pop és 
musical, különböző amerikai, 
spanyol, magyar és román 
előadók dalai, többek között 
megidézik Liza Minellit, Edith 
Piafot, valamint Máté Pétert is. 
A művésznőt 13 filharmonikus 
zenész kíséri majd, akikhez 
elektromos gitáron és zongo-
rán társul a HarMony Band két 
tagja, Kertész Huba és Kertész 
János. De lesz mellettük dob, 
trombita és harsona is többek 
között. A dalokat hangszerelte: 
Zeno Apostolache Kiss. Jegyek 
a Szakszervezetek Művelődési 
Házában kaphatók.

• RÖVIDEN

A N T A L  E R I K A

A Maros megyei tűzoltók decem-
ber 24. és 31. között 17 alkalom-

mal szálltak ki tüzet oltani – számol-
tak be keddi sajtótájékoztatójukon a 
tűzoltóság székhelyén. A rohammen-
tő-szolgálatot a két ünnep alatt és az 
ünnepek között 445 alkalommal hív-

ták ki Maros megyében. Az ünnepi 
periódusban nemcsak a sürgősségi 
esetekhez szálltak ki, de ellenőrzé-
seket is végeztek a tűzoltók. Mint azt 
Mihai Pălăcean ezredes elmondta, 
elsősorban a szórakozóhelyek, klu-
bok, éjszakai mulatók tűzvédelmi 
biztonsága iránt érdeklődtek, de a 
templomokat is ellenőrizték. Utób-
biakban mindent rendben találtak, 
máshol azonban a tűzoltó berende-

zések hiánya vagy azok hiányossá-
gai miatt bírságoltak.

Odafigyelni a megelőzésre

A megelőzéssel kapcsolatban az ezre-
des hangsúlyozta, a biztonsági előírá-
sokat be kell tartani ahhoz, hogy ne 
gyulladjon ki a lakás, a háztető, hogy 
ne történjen tragédia. A kémények 
rendszeres tisztíttatása és ellenőriz-
tetése mellett arra is oda kell fi gyelni, 
hogy a cserép-, illetve vaskályhák kö-
zelében mit tárolnak. Tűzifát, szenet 
vagy más fűtőanyagot, gyúlékony 
tárgyat csak a megengedett távol-
ságban szabad tartani, de hasonló-
an fontos a megfelelő szellőztetés 

vagy a kémények jó szigetelése is. A 
kéményeket a tűzvédelem szempont-
jából tél elején és tél végén a legide-
álisabb ellenőriztetni, tisztításukat 
pedig csak képzett szakemberrel vé-
geztetni. A január 2-án egy 
marosvásárhelyi autószere-
lő-műhelyben történt tűze-
settel kapcsolatban az oltást 
irányító Sebastian Oltean 
ezredes újságírói kérdésre 
elmondta, az okok még isme-
retlenek. A tűzoltóság egy bizottságot 
hozott létre a rendőrséggel közösen, 
hogy kiderítsék, mi okozhatta a Se-
gesvári út és az 1918. december 1. utca 
találkozásánál, a benzinkút közelé-
ben keletkezett tüzet.

Gyarapodó lakástüzek: a rossz berendezés, eldugult kémények okozzák
• Télen az eldugult kémények, meghibásodott kályhák,
elektromos fűtőberendezések okozzák a legtöbb lakás-
tüzet. A törvény értelmében évente egy alkalommal kell
ellenőriztetni a kéményeket, a tűzoltók javaslata szerint
azonban biztonságosabb évente kétszer.




