Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2018. március 22-ei plenáris üléséről
A Munkavédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény 78. § rendelkezése alapján az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos érdekegyeztetés legmagasabb fóruma, - a
munkavállalók, a munkáltatók érdek-képviseleti szervezetei és a Kormány képviselőinek
részvételével – megtartotta a 2018. évi első plenáris ülését, az alábbi napirendi pontok
megtárgyalásával.
A levezető elnök, Nesztinger Péter a Kormányzati Oldal ügyvivője köszöntötte az ülésen
résztvevőket, a napirendi pontokat a Bizottság elfogadta.

1. Munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési rendszere (oldaljavaslatok).
A munkaadói és a munkavállalói oldal is készített javaslatokat a munkavédelmi szakemberek
kötelező továbbképzési rendszerének kialakításával kapcsolatban. A Bizottság létrehoz a
javaslatok megtárgyalására egy munkacsoportot, amelyben a munkaadói, munkavállalói és
kormányzati oldal is három fővel fogja képviseltetni magát.
2. A munkavédelmi képviselők szerepének megerősítése (oldaljavaslatok).
A munkaadói és munkavállalói oldal közösen dolgoznak ki javaslatokat a munkavédelmi
képviselők támogatására.
3. Ajánlás előkészítése a hőségriadó alatt szabadtéri munkavégzés során kötelezően
betartandó pihenőidőkről, kötelező munkaszervezési intézkedések bevezetéséről.
Nesztinger Péter elmondta, hogy a „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztéséről” szóló GINOP 5.3.7
projektben tanulmányokat szeretnének elkészítetni, amelyekben a rendkívüli időjárási
körülményeket illetve a klimatikus tényezők változása miatti egészségkárosító hatásokat
vizsgálnák meg. Az ommf.gov.hu honlapon minden évben felhívást tesznek közzé a
hőséghullám veszélyeivel kapcsolatban.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény módosulásának hatása a munkavédelmi adatkezelésre.
Dr. Kurucz Zsuzsanna elmondta, hogy az Európai Unióban 2012-ben kezdődött meg egy
jogalkotási folyamat, annak érdekében, hogy az adatvédelmi szabályokat korszerűsítsék.
Ennek eredményeként a Tanács és az Európai Parlament 2016. április 27-én elfogadott egy
uniós adatvédelmi csomagot, amely egyrészt tartalmazza az általános adatvédelmi rendeletet
(GDPR), másrészt a Bűnüldözési célból kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó
irányelvet. A GDPR-t a tagállamoknak 2018. május 25-től kell kötelezően alkalmazniuk. A
tagállamok 2018. május 6-ig kaptak határidőt, hogy az irányelvet átültessék a nemzeti
jogrendszerükbe. A GDPR számos újítást fog tartalmazni pl. adatvédelmi hatásvizsgálat,

adatvédelmi incidens jogintézménye, illetve számos új alapelvet és alapjogot vezet be a
rendelet pl. adathordozhatósághoz való jog, beépített és alapértelmezett adatvédelem.
5. Egyebek.
Varga István tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottjának rendelkezése alapján február 19-én megalakult a Békés megyei
munkahelyek biztonságáért dolgozó munkacsoport.
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