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SZAKSZERVEZET: A CÉGEK CSAK FORMÁLISAN KEZELIK DOLGOZÓIK BIZTONSÁGÁT

Elmismásolt munkavédelem?

A balesetek nagyobb oda-
fi gyeléssel előzhetők meg, 
nem elég csak aláíratni 
a munkavállalóval, hogy 
tudomásul vette a kockáza-
tokat, megtörtént a mun-
kavédelmi kiképzés – értett 
egyet a szakszervezetek 
álláspontjával Ördög Lajos, 
a Kovászna Megyei Munka-
felügyelőség vezetője. Az 
Országos Szakszervezeti 
Tömb (BNS) azzal vádolta 
meg a romániai munkál-
tatókat, hogy felületesen 
kezelik a munkavédelmi 
kérdéseket, és emiatt sok 
munkabaleset történik, 
amelyek között nem ritka a 
végzetes.

 » BÍRÓ BLANKA

A lig negyven nap alatt 26 
alkalmazott sérült meg, 
és nyolcan veszítették éle-

tüket munkabalesetben Románi-
ában – irányította rá a fi gyelmet 
nemrég az Országos Szakszer-
vezeti Tömb (BNS). A bukaresti 
munkaügyi minisztérium adatai 
szerint tavaly 143 személy veszí-
tette életét munkabalesetben az 
országban, a többség az építke-
zésben dolgozott. Az Országos 
Szakszervezeti Tömb támadásba 
lendült, szerintük a munkaadók 
nem foganatosítanak megfelelő 
óvintézkedéseket annak érdeké-
ben, hogy megelőzzék a mun-
kabaleseteket és foglalkozási 
megbetegedéseket, vagy csak for-
málisan kezelik a munkavédelmi 
kérdéseket, a munkaügyi minisz-
ter pedig nem foglal állást.

Nemrég kiadott közleményük-
ben azt írták, arra számítottak, 
hogy mivel idén megnövekedett 
a súlyos munkabalesetek száma, 
szigorú ellenőrzések következ-
nek, megvizsgálják, betartják-e 
a munkáltatók a munkavédelmi 
előírásokat, elvégzik-e az ezen a 
téren elvárt beruházásokat, meg-

történnek-e a kiképzések. Sze-
rintük Raluca Turcan miniszter 
„hallgatása” azt jelzi, hogy kizá-
rólag a munkaadók érdekeit tart-
ja szem előtt. A BNS ugyanakkor 
arra kérte az alkalmazottakat, 
hogy tulajdonítsanak nagyobb 
jelentőséget a saját életüknek, 
fi gyeljenek oda, miként képzik 
ki őket, megkapják-e a szükséges 
munkavédelmi felszereléseket, 
és utasítsák vissza a munkát ab-
ban az esetben, ha a munkáltató 
nem fordít fi gyelmet a biztonsá-
gukra és az egészségükre. 

Dumitru Costin, a BNS elnöke 
kifejtette, a munkavédelmi tör-
vény megfelelő, de sokan nem 
tartják be, a munkaadók felüle-
tesen kezelik ezeket a kötelezett-
ségeiket, sok esetben felesleges 
idő- és pénzpazarlásnak tartják, 
a munkaügyi felügyelőségeknek 
pedig nincs kapacitásuk, hogy 
tüzetesen megvizsgálják a hely-
zetet. „A munkavédelmi képzé-
seket nagyon könnyedén veszik, 
hogy ne vesztegessék ezekkel az 
időt” – osztotta meg tapasztala-
tait a szakszervezeti vezető.

Az odafi gyelés 
a kulcs a megelőzésben
Több ellenőrzéssel és nagyobb 
odafi gyeléssel szorítható vissza 
a munkabalesetek száma – ösz-
szegezte megkeresésünkre Ör-
dög Lajos. A Kovászna megyei 
munkaügyi felügyelőség veze-
tője hangsúlyozta, az  ellenőr-
zés során azt vizsgálják, hogy a 
munkaadók és az alkalmazottak 
ismerik-e, helyesen értelmezik-e 
és betartják-e a munkavédelmi 
előírásokat, megelőzve a mun-
kabaleseteket és a foglalkozási 
megbetegedéseket, minimálisra 
csökkentve a kockázatokat. Azt 
is megnézik, hogy biztosítják-e 
a munkavédelmi felszereléseket, 
megfelelően megszervezik-e a 
munkát, hogy az biztonságos le-
gyen. A szakember tapasztalatai 
szerint a cégek általában bizto-
sítják a munkavédelmi felszere-
lést, a munkaruhát, összeállít-
ják a megfelelő dokumentációt. 
Viszont fontos elemnek kellene 
lennie, hogy feltérképezzék az 
esetleges veszélyeket, és szá-

moljanak ezekkel. A munkaügyi 
felügyelők a munkabalesetek ki-
vizsgálása során gyakran szem-
besülnek azzal, hogy az áldozat 
nem tartotta be az előírásokat. 
A felügyelők csak azt tudják szá-
mon kérni, hogy a munkavállaló 
aláírta-e a munkavédelmi űrla-
pot, tehát tudomásul vette a sza-
bályokat, megtörtént a kiképzés, 
viszont – húzta alá Ördög Lajos 
– fontos lenne, hogy ezek való-
ban meg is valósuljanak. „Több 
országban már ezt is kell bizo-
nyítani, videófelvétellel, fény-
képpel, vagy éppen azzal, hogy 
az alkalmazott kitöltött egy mun-
kavédelmi tesztet, tehát valóban 
ismeri a szabályokat” – mutatott 
rá  szakember.

Nem mindegy
Silviu Crăciun munkavédelmi 
tanácsadó a szakszervezetek-
hez hasonlóan azt tapasztalta, 
hogy sok cégnél egyáltalán nem 
végzik el a munkavédelmi fel-
adatokat, ezek kiszűrése pedig 
meglátása szerint a munkaügyi 
felügyelőség feladata lenne. 
„Azok a vállalkozások, melyek 
egy külsős munkavédelmi szak-
céget szerződtetnek, általában 
komolyan veszik a szabályo-
kat” – szögezte le kérdésünkre 
Silviu Crăciun. Mint részletezte, 
ilyen esetben a felelősség a le-
szerződött szakcéget terheli, és 
ezek mindent megtesznek, hogy 
felmérjék a kockázatokat, kiké-
pezzék az alkalmazottakat, majd 
összeállítják a dokumentációt.

Arra is van lehetőség, hogy 
a vállalat egyik alkalmazottja 
elvégezze a munkaügyi felügye-
lőségnél a tevékenység függvé-
nyében 40–80 órás tanfolya-
mot, és akkor ő is elláthatja a 
munkavédelmi feladatokat. „A 
munkavédelem szempontjából 
nem mindegy, hogy valaki az 
építkezésben, a fakitermelésben 
vagy éppen a kisebb veszélyt 
jelentő kereskedelemben dolgo-
zik” – irányította rá ugyanakkor 
a fi gyelmet a szakember. Hang-
súlyozta továbbá: a kötelezett-
ségek ugyanazok, ha egy cégnél 
egy vagy több száz alkalmazott 
dolgozik.

Sok a munkabaleset. A szakszervezetek szerint a munkaügyi ellenőrzések segíthetnének a megelőzésben
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Román–szlovák konzorciumnak 
ítélte a romániai közúti infra-

struktúrát kezelő országos társa-
ság (CNAIR) az észak-erdélyi A3-as 
autópálya Bisztraterebes és Berety-
tyószéplak közötti szakaszának a 
tervezési és építési jogát. Az Asoci-
erea Constructii Erbașu és a Vahos-
tav – SK A. S. Társaságok konzorci-
uma áfa nélkül 542,95 millió lejért 
vállalta az amerikai Bechtel társa-
ság által elkezdett, de félbehagyott 
26,35 kilométeres szakasz befejezé-
sét. A sztrádaszakasz három völgy-
hidat, nyolc felüljárót és nyolc 
hidat is tartalmaz. Ezek egyike a 
berettyószéplaki víztározó fölött 
kanyarodva áthaladó 1650 méter 
hosszú híd, melynek szerkeze-
tét már a Bechtel megépítette. A 
konzorciumnak két év áll rendel-
kezésére a munkálatok elvégzé-
sére, az első fél év alatt a terveket 
kell elkészítenie. Az építő tízéves 
garanciát vállal a munkálatokért. 
A CNAIR közölte, akkor köthetik 
meg a szerződést a konzorcium-
mal, ha a pályázaton alulmaradt 
cégek egyike sem nyújt be óvást 
a határozat ellen. Mint ismeretes, 
a román állam 2003-ban döntött 
arról, hogy megépíti a Borstól 
Brassóig vezető 515 kilométeres 
észak-erdélyi (A3-as) autópályát. 
A pályaépítést nemzetbiztonsági 
okokra hivatkozva kivonta a köz-
beszerzési törvény hatálya alól, 
és versenytárgyalás nélkül bízta 
meg az amerikai Bechtel társasá-
got a feladat elvégzésével. 2013-ig 

– amikor a román állam szerző-
dést bontott a Bechtellel – csak 
a Kolozsvár mellett elhaladó 52 
kilométeres szakaszt adták át, és 
további 60 kilométeren végezték 
el a munkálatok mintegy felét.

A romániai közúti infrastruk-
túrát kezelő országos társaság 
ezt követően rövidebb szaka-
szokra osztotta a pályát, és ezek-
re keresett tervezőt és kivitelezőt. 
Ez a folyamat is számos kudarc-
cal járt. A Bechtel által részben 
megépített, a magyar–román 
államhatártól Berettyószéplakig 
tartó 55 kilométeres szakasz be-
fejezésére 2015-ben megkötött 
szerződés nyertese, egy spanyol–
román konzorcium, neki sem lá-
tott a munkának, és egy év múl-
va a szerződés felbontását kérte.

A CNAIR később ezt a sza-
kaszt is három részre osztotta, 
és külön pályázatokat írt ki az 
egyes alszakaszokra. Ezek kö-
zül a csak a Nagykereki–Bors II. 
autópálya-határátkelőhelytől 
Biharig tartó öt kilométeres sza-
kasz épült meg. A Bihar–Biszt-
raterebes szakasz megépítésé-
vel 2020 júniusában szintén egy 
román–szlovák konzorciumot 
bízott meg az állam képviselő-
je. A bihari sajtó azonban ko-
rábban arról cikkezett, hogy a 
CNAIR nem fogadta el a cégcso-
port által elkészített műszaki 
tervet, ezért a tényleges épí-
tési munka ezen a szakaszon 
sem kezdődhetett el, és további 
egyeztetések zajlanak a megren-
delő és a kivitelező között.

Sztrádabővítés Biharban
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