Összefoglaló a román-magyar hatósági együttműködési megállapodásról

A foglalkoztatás, munkahelyi biztonság és az egészségvédelem területére vonatkozó
együttműködés kiszélesítése, fejlesztése volt az elsődleges célja a Román Munkaügyi
Felügyelőség és a magyar Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség között
létrejött megállapodás aláírásának. A ceremóniára a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
aulájában került sor, ünnepélyes keretek között 2008. március 27-én. A két hatóság közötti
megállapodást Papp István az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke
és Marianna Basuc Állami Főfelügyelő Asszony, a Román Munkaügyi Felügyelőség vezetője
írta alá. A közös célok kitűzésének és megvalósításának fontosságát Simon Gábor, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, valamint Derzsi Ákos a Román Köztársaság
Szociális,- Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztériumának államtitkára a jelenlétével és
szavaival is kifejezésre juttatta az aláírás alkalmával.
A program része volt egy
sajtótájékoztató, melynek keretén belül a két hatósági vezető beszélt a megállapodásról a saját
szemszögéből, majd ezután sor került néhány interjúra. Az esemény a jelentőségének
megfelelő sajtóvisszhangot kapott. Interjú a DUNA televízió esti hírműsorában, a Magyar
Rádióban, az InfoRádióban, a Klubrádióban hangzott el az megállapodással kapcsolatban,
tudósítás, összefoglaló pedig az MTI, a Világgazdaság, a FIGYELŐNET, a Magyar Nemzet
Online, a Népszava Online híroldalán és még számos más internetes hírportálon.

A megállapodás aláírását – a román fél kérésére – egy szakmai konzultáció előzte meg
március 26-án. A két nemzeti hatóság vezetőinek és szakembereinek részvételével zajló
megbeszélés egyik kiemelt munkavédelmi témája volt az időszakos vagy helyileg változó
építkezések (mobil
munkahelyek)
minimális
biztonsági és egészségvédelmi
követelményeinek teljesítése, de a vendégeket érdekelte a biztonsági és egészségvédelmi
koordinátor feladat-és jogköre is. A munkaügyi kérdések közül egyértelműen a
feketefoglalkoztatás feltárása, valamint a munkavállalók foglalkoztatási adatainak,
bejelentésének jogi szabályozása és az adatbázis informatikai működtetése érdekelte
legjobban a román szakembereket. A szakmai napot egy közös vacsorával zárták a vendégek
és vendéglátóik, amit egy séta követett a Budai Várban.
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