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LEZÁRULT A „MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KOMPLEX FEJLESZTÉSE A FELDOLGOZÓIPAR ESETÉBEN:
FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA; PAPÍR, PAPÍRTERMÉK
GYÁRTÁSA, NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
ÉS BÚTORGYÁRTÁS NEMZETGAZDASÁGI ALÁGAZATOK TERÉN”
CÍMŰ PÁLYÁZATI PROJEKT
Sikeresen zárult a fafeldolgozás, fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása és bútorgyártás
ágazatok meghatározó szereplői – a Magyar Iparszövetség, a Munkástanácsok Országos
Szövetség, és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés konzorciuma – által megvalósított
„MUNKABIZTONSÁG
ÉS
A
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KOMPLEX
FEJLESZTÉSE
A
FELDOLGOZÓIPAR ESETÉBEN: FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA; PAPÍR,
PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA, NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS
BÚTORGYÁRTÁS NEMZETGAZDASÁGI ALÁGAZATOK TERÉN” pályázati projekt.
A Konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült a GINOP-5.3.4-16-2018-00037 számú
pályázattal az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával, mindegy 103 952 580 forint értékben.
A Konzorcium hiánypótló szakmai rendezvénysorozattal kívánta felhívni a figyelmet az ágazatot érintő
munkakörülmények javítására, illetve újonnan kifejlesztett munkavédelmi eszközök alkalmazására. A
Konzorcium Tatabányán tartott sajtótájékoztatón mutatta be az elkészült szakmai kiadványokat,
tananyagot és beszámolót tartott a pályázati projekt megvalósulásáról, melyet a Konzorcium vezető,
Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke, Dr. Vadász György vezetett.
A pályázati projekt a komoly társadalmi és gazdasági vonzattal járó probléma elkerülése érdekében
célzott beavatkozást, a prevenciót, a szakszerű és hatékony munkavédelmi feladatellátás megteremtését
célozta meg a fafeldolgozás, fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása és bútorgyártás ágazatban.
A Konzorcium a projekt során létrehozott számos ágazatspecifikus ismertető anyagot. Ilyen volt
egyrészről a munkavédelmi képviselők képzési tananyaga, melyben a szerzők kitérnek a szakemberek
előírt foglalkoztatásának szabályaira, a megelőzés hatékony módszereire, a megelőzés érdekében
szükséges intézkedésekre és a feldolgozóipari ágazatok specifikus szabályaira.
Másrészről kidolgozásra került összesen hat különböző témájú kiadvány is, melyeket bárki megtekinthet
és ingyenesen letölthet a projekt hivatalos honlapjáról: www.feldolgozoiparibiztonsag.hu
Összesen 300 fő bevonásával valósult meg az a rendezvénysorozat, ahol munkavédelmi szakemberek
tartottak tájékoztatást a feldolgozóiparból, azon belül is a fafeldolgozás ágazatából érkező
célcsoporttagoknak.
A program kutatási tevékenysége során összesen 600 db kérdőív került
lekérdezésre, 6 különböző konvergencia régióban, olyan
munkakörök képviselőit kérdezték meg, mint az asztalos, a
nyomdász vagy famegmunkáló gép kezelője. A kutatási
jelentés elérhető a korábban már említett projekthonlapon.
Magyar Iparszövetség,
Munkástanácsok Országos Szövetsége,
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
konzorciuma

