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FŐFELÜGYELŐSÉG

KÖZLEMÉNY
Munkában odaveszett, megrokkant embertársainkra emlékezünk április 28-adikán

„A némaságnak hatalmas súlya van”- vélte egy ókori görög bölcselő. Bizonyára nem
alaptalanul, de április 28-adikán nem hallgathatunk. Ezen a napon nem lehetünk némák, mert
a számok kegyetlen józansággal riadóztatnak: Magyarországon évente mintegy száz, vagy
még annál is több embert veszítünk el munkabaleset miatt, a sérültek, a megrokkantak száma
pedig húszezer körüli. És ezek az utólag már jóvátehetetlen történések változatlan
mennyiségben ismétlődnek – sajnos világszerte.
A mindennapok sodrását – ha csak egy pillanatra is – meg kellett tehát állítani, hogy méltó
módon fejet hajtsunk a munkahelyi balesetben megsérültek és meghaltak előtt. Az első
emléknapot 1984-ben a kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartotta, és ugyancsak ott
nyilvánították 1989-ben országos gyásznapnak április 28-át. Nemzetközi nappá azonban csak
1996-ban vált. Ekkor már New-Yorkban, az ENSZ-nél is gyertyagyújtással emlékeztek
mindazokra, akik munkájuk közben vesztették életüket, vagy betegedtek meg. A magyar
szakszervezetek is nekik szentelik ezt a napot.
25 éve állami felügyelet őrködik a törvényileg megfelelően szabályozott munkavédelem
viszonyai felett. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a
szociális partnerek, így különösen szervezett formában az Országos Érdekegyeztető Tanács
Munkavédelmi Bizottságában résztvevők jelentős erőfeszítéseket tettek a megelőzésért. Az
állam és a szociális partnerek is azért működnek együtt, hogy a társadalmi
közgondolkodásban érzékelhető legyen egy pozitív változás a munkavédelmi kultúrában, a
munkavédelemmel kapcsolatos tudatosság fejlesztésének terén. Mindezek ellenére sajnos
felkavaróan sok baleset következik be. Márpedig a baleset nem csupán egyéni tragédia,
hanem fájdalmasan érinti a családot, a kollégákat, végső soron mindnyájunkat.
Ciceró megfogalmazása szerint „a balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni” –– éppen
ezért, a szavakban kifejezhető együttérzésen túl az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség elnöke és munkatársai úgy döntöttek, hogy most fizikai formában is kifejezik
részvétüket az áldozatok iránt, azaz véradást szerveznek május 3-adikán az OMMF
központjában, hagyományteremtő szándékkal.
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