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GINOP pályázatból megvalósult munkavédelmi oktatás az UNICON Ruházati Zrt.-ben
A térítésmentes képzésen sikeresen vizsgáztak a megválasztott munkavédelmi képviselők
2018. augusztus 29-én a GINOP-5.3.4-16-2016-00010 „Munkahelyi egészség és biztonság
erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása alágban” című
pályázati projekt keretében térítésmentes továbbképzésre került sor munkavédelmi
képviselők számára a békéscsabai UNICON Ruházati Zrt.-ben. Az oktatás, amely
egyedülálló módon ágazati specifikumokat is tartalmazott, a Magyar Könnyűipari Szövetség,
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete együttműködésében valósult meg.
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület közreműködésével szervezett és
regisztráltatott felnőttképzési programban Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit foglalkozásegészségügyi szakorvos, valamint Márkus László munkavédelmi szakmérnök,
munkabiztonsági szakértő összesen 8 órában adott át friss ismereteket általános
munkavédelem, munkabiztonság és munkaegészségügy témakörökben a megjelent
munkavédelmi képviselők 11 fős csoportjának.
A textil- és ruhaipari ágazat munkavédelmi sajátosságaiban is jártas oktatók előadásaik
során kiemelt hangsúlyt fektettek egyebek mellett az Európai Unió fő munkavédelmi
célkitűzéseinek, a munkavédelmi érdekképviselet szintjeinek, jogainak és kötelezettségeinek
megismertetésére, valamint részletesen tárgyalták a szakmaspecifikus technológiákban
alkalmazott veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos alapvető szabályok
témakörét is. A résztvevők ezen kívül számos más releváns téma mellett az ágazati
munkahigiénés körülmények biztosításával, a munkavédelmi kockázatértékeléssel és a
munkahelyi egészségvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos tudásukat is aktualizálhatták
a képzés során.
A szervezők véleménye szerint az oktatás az észak- és délalföldi régióban működő
munkaadóknak kitűnő alkalmat adott arra, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve,
térítésmentesen biztosítsanak továbbképzési lehetőséget megválasztott munkavédelmi
képviselőik számára. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény ugyanis kimondja,
hogy a munkáltatónak „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően 1
éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 óra
továbbképzésben való részvétel lehetőségét kell biztosítani”. A 2016. évi LXXIX. törvény
kihirdetésével ez a kötelezettség már minden olyan munkáltatóra vonatkozik, ahol a
munkavállalók létszáma legalább 20 fő.
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Az UNICON Ruházati Zrt. kiemelt figyelmet szentel a munkavédelem, munkaegészségügy
és munkavédelem témakörének, és az elmúlt időszakban több olyan esemény
lebonyolításában is részt vállalt, amely a fenti területekhez kapcsolódó korszerű ismeretek
átadását szolgálta. Legutóbb 2018 áprilisában adtak otthont a „Munkahelyi egészség és
biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása alágban”
című konferenciának, amely munkavédelmi képviselők oktatásához hasonlóan szintén
GINOP pályázati projekt keretében valósult meg, és mintegy 70 fős hallgatóság előtt mutatta
be a textília, ruházati termék, ágazatokat érintő munkavédelmi kihívásokat és a rájuk adható
válaszokat.
Az eseményről további információ kérhető a következő elérhetőségeken:
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kokas@innovatext.hu
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2

