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LEZÁRULT A „MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ ÉLELMISZER- ÉS ITALGYÁRTÁS
ÁGAZATOKBAN
FOGLALKOZTATOTTAK
RÉSZÉRE”
CÍMŰ
PÁLYÁZATI PROJEKT
Sikeresen zárult az élelmiszer és italgyártás ágazat meghatározó szereplői – a Magyar
Iparszövetség, és a Munkástanácsok Országos Szövetség konzorciuma – által megvalósított,
„MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ ÉLELMISZER- ÉS
ITALGYÁRTÁS ÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE” pályázati projekt.
A Konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült a GINOP-5.3.4-16-2018-00038 számú
pályázattal az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával, mindegy 121 978 256 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.
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 az élelmiszer és italgyártás ágazatban. A Konzorcium összesen hat rendezvényt tervezett
megvalósítani három különböző konvergencia régióban, összesen 600 fő bevonásával. A rendezvények
során több nagy céggel is együttműködtek a sikeres toborzás érdekében: többek között a Szegedi Paprika
Zrt-vel és a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt-vel. az élelmiszeripari ágazatban.
A 12+6 hónapos időtartam alatt hat különböző témában készültek tájékoztató kiadványok, melyek szintén
ágazatspecifikusak. A témák között olyanok szerepelnek, mint az ágazatban dolgozók jogainak
gyakorlásához szükséges ismeretek. A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei az élelmiszerés italgyártás ágazatban, vagy a munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása.
A projekt megvalósítása során a korábban már említett ágazatspecifikus tananyag is elkészült, amely
olyan témákat feszeget, mint a munkavédelmi képviselőkre vonatkozó jogszabályok, a pszichoszociális
kóroki tényezők, vagy a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök követelményei.
Ezek a dokumentációk ingyenesen letölthetők a
www.elelmiszeresitalbiztonsag.hu hivatkozáson érhető el.
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A sajtónyilvános projektzáró eseményen Dr. Vadász György a Konzorcium vezető, Magyar
Iparszövetség ügyvezető elnöke számolt be az eredményekről.
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