Az OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége
és Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelősége
megnyitotta új regionális központját
Életünk meghatározó részét munkahelyünkön töltjük el, átlagosan csaknem 2000
órát évente. A hatékony munka egyik legfontosabb feltétele, hogy a munkahelyi
körülmények megfelelőek, ergonomikusak, biztonságosak és barátságosak legyenek.
Az OMMF- akkor még Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség debreceni irodája, 1992-ben 15 fővel kezdte meg munkáját a Hajnal utcai épületben.
A folyamatosan növekvő létszám miatt az utóbbi időben
már nagyon szűkösnek bizonyultak az irodák mind a
munkatársak, mind az ügyfelek számára. A helyszűke
okozta gondok megoldása, a költözés - erőforrás
hiányában - csak a regionális átszervezést követően,
2006-tól vált reális lehetőséggé. Miután 2007-ben a
munkaügyi központtól a felügyelőséghez került a Piac
utcai épület kezelői joga, elkezdődhetett az új központ
„testre
szabása”,
az
eszközeikben
korszerű,
méreteikben valamint funkcionalitásukban megfelelő irodák tervezése.

Múlt és jelen

2008 nyarán az OMMF a régió munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségeinek
elhelyezésére közbeszerzési pályázatot írt ki az új irodaépület felújítására,
átalakítására. A pályázat nyertese még a tavalyi évben, ősszel hozzákezdett a
kivitelezéshez, amit idén februárra be is fejezett.
Az új irodaépületbe költözés mind ergonómiai, mind
pedig ügyfélforgalmi szempontból megkönnyíti a
felügyelőségek 57 dolgozójának munkáját. Kulturált,
kényelmes és megfelelően tágas körülmények között
tudják a munkaügyi, illetve a munkavédelmi
ellenőrzésekhez
valamint
az
ügyfélforgalomhoz
kapcsolódó feladataikat ellátni. Az új központi irodák
egyikében kapott helyet a régiós munkavédelmi
tanácsadó szolgálat is.

A most átadásra kerülő épületnél immár megoldott az irodák akadálymentes
megközelítése; a bejáratnál rámpát alakítottak ki egészen a liftig, hogy a fogyatékkal
élők feljutása az emeletekre biztosított legyen. Továbbá, az európai normának
megfelelően a mozgáskorlátozottak részére külön illemhellyel is ellátták az
épületrészt. A beruházás eredményként a debreceni munkavédelmi és munkaügyi
felügyelőség a továbbiakban mindenki számára egyenlő eséllyel, akadálymentesen
lesz elérhető. Az épület megközelíthetősége, a parkolóhelyek és a környezet
kialakítása is megfelel az uniós követelményeknek.
Az intézmény biztonságát videó figyelő-rendszer,
valamint a munkaidőn kívüli riasztó távfelügyelet
védi, a bejutást beléptető rendszer ellenőrzi.
Az adatbiztonságot új szerver szoba és új
számítástechnikai hálózat garantálja, amelyet az
Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak
megfelelően készíttek el.
A költözésre a hatékony működés érdekében
mindenképpen szükség volt. A megnövekedett
ügyfélforgalom ellenére, ezen az új, európai színvonalú munkahelyen
szolgáltatásaink szakmaiságát, továbbra is magas színvonalon tudjuk biztosítani.
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