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LEZÁRULT A „MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY 
KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST 
TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, ÉS A MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, 
SZABADIDŐ ÁGAZATOK TERÉN” CÍMŰ PÁLYÁZATI PROJEKT 

 
Sikeresen zárult az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet, 

szórakoztatás, szabadidő ágazatának meghatározó szereplői – a Magyar Iparszövetség és 

Szakszervezetek Együttműködési Fórumának konzorciuma – által megvalósított, 

„MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ 

ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG, ÉS A MŰVÉSZET, 

SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ ÁGAZATOK TERÉN” pályázati projekt.  

A Konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült a GINOP-5.3.4-16-2018-00035 számú 

pályázattal az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával, mindegy 89 926 680 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. 

Az ágazatspecifikus tananyag, valamint a hat különböző tájékoztató kiadvány olyan témákra hívják fel a 

figyelmet, melyek kiemelten fontosak az ágazatban érdekelt munkáltatók, munkavállalók és 

munkavédelmi képviselők számára. Ezek dokumentumok ingyenesen elérhetők a projekt hivatalos 

weblapján, a www.muveszetesadminbiztonsag.hu oldalon. 

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 adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és művészet, szórakoztatás, 

szabadidő ágazatában. Ennek kapcsán összesen 600 db kérdőív került lekérdezésre, országszerte, 6 

különböző konvergencia régióban, mely során többek között olyan munkakörök munkavállalóit kérdezték 

meg, mint a takarító, könyvtáros, testedző vagy HR munkatárs. 

A kutatási jelentés egy általános képet mutat a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről. 

Kitér továbbá az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatokra, az ergonómiai kockázatokra, 

valamint a pszichoszociális és pszichés kockázatokra. Ez a rendkívül részletes jelentés elérhető lesz a 

projekt hivatalos honlapján, valamint a Magyar Iparszövetség portálján is. 

A sajtónyilvános zárórendezvényt Dr. Vadász György a Konzorcium vezető, Magyar 
Iparszövetség ügyvezető elnöke vezette és ő számolt be a projekt 
sikerességéről és jelentősségéről. 
 
 
 
Magyar Iparszövetség,  
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 
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