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GINOP-5.3.4-16-2016-00010 A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG
ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A TEXTÍLIA, RUHÁZATI
TERMÉK, BŐRTERMÉK ÉS LÁBBELI ÁGAZATBAN

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Munkavédelmi konferencia és üzemlátogatás Szolnokon
GINOP pályázatból megvalósuló esemény segíti elő az észak- és délalföldi mikro- és
kisvállalkozások fejlődését.
2018. október 25-én a Magyar Könnyűipari Szövetség, a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége, valamint a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete közös
rendezvényeként munkavédelmi szakmai konferenciára került sor Szolnokon. A GINOP-5.3.416-2016-00010 pályázat keretében megvalósult „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése
a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása alágban” című eseményen,
melynek a Garden Hotel Wellness és Konferencia központ adott otthont a résztvevők
áttekintést nyerhettek az ágazat helyzetéről, valamint munkavédelmi, munkaegészségügyi- és
biztonsági témákban hallgathatták meg szakértők előadásait. A 24,69 millió forint európai
uniós támogatást elnyerő programot a szektor legfontosabb kezdeményezésének
tartják az ágazat szakmai szervezetei és munkavédelmi szakértői, akik szerint
különösen az Alföld mikro- és kisvállalkozásainak munkabiztonsági és
munkaegészségügyi megoldásai fejlődhetnek majd látványosan a projektnek
köszönhetően.
A projekt tevékenysége a mikro- és kisvállalkozások által dominált az észak- és délalföldi
régióra összpontosul, és a könnyűipar termelői szektorában, illetve a feldolgozóiparban
működő szereplőket célozta meg felvilágosító és támogató kampányával. A kampány –
melynek a gyárlátogatással egybekötött október 25-i szakmai konferencia is része, a
vállalkozások munkahelyi egészségügyének, munkabiztonságának és munkakörülményeinek
fejlesztését kívánja elősegíteni.
A szakmai konferencia bevezető előadásában Kocsisné Kiss Ágnes a bőr, bőrtermék és
lábbeli alágazat aktuális helyzetéről adott áttekintést a munkahelyi egészég és biztonság
vonatkozásában. A Magyar Könnyűipari Szövetség szakértője beszámolójában hangsúlyozta,
hogy az anyagtudomány és a technológia fejlődése, a digitalizáció, a szakembergárda
idősödése és az utánpótlás hiánya a bőr és cipőiparnak is nagy kihívást jelentenek.
A konferencia további programjában olyan fontos témák kerültek napirendre, mint a
munkahelyi stressz, melyet az előadó, Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit, foglalkozás-egészségügyi
szakorvos korunk pestiseként jellemzett. A munkaegészségügyi szakértő felhívta a fórum
résztvevőinek figyelmét arra, hogy a pszichoszociális kockázatok (kiemelten a
munkahelyi stressz) napjainkban már az európai munkavállalók legalább 25 százalékát
érinthetik, és nemcsak munkaegészségügyi, hanem népegészségügyi problémát is
jelentenek. Az előadó hangsúlyozta, hogy a megelőzést szolgáló munkahelyi

kockázatértékelésnek
nemcsak
a
klasszikus
egészségkárosító tényezőkre (mint a zaj, a rezgés, a
veszélyes vegyi anyagok stb.), hanem
a
pszichoszociális kockázatokat kiváltó veszélyekre is ki
kell térnie.
A vállalkozás működőképességét is veszélyeztető
munkavédelmi bírságok kérdését Márkus László,
munkavédelmi szakmérnök és munkabiztonsági szakértő ismertette. Előadásában
részletesen rámutatott arra is, hogy a bőrgyártásban, a bőrfeldolgozóiparban, valamint a
bőrtermékek és a lábbelik gyártása során is számos munkabiztonsági veszélyforrással kell
számolni. Kiemelte többek között azt is, hogy mennyire fontos, hogy a munkáltató
rendelkezzen teljes körű kockázatértékeléssel, és betartsa a munkavédelemmel
kapcsolatos kötelezettségeit.
A délelőtt folyamán „Kockázatok, feladatok és lehetőségek a gyakorlatban” címmel a
résztvevők meghallgathatták az Eagle Ottawa Hungary Kft. EHS koordinátorának, Kovács
Attilának az előadását is, amelyben részletesen bemutatta, hogy milyen munkabalesetek
fordulhatnak elő egy ilyen üzemben és azt is, hogy a balesetek megelőzésére és a kockázatok
értékelésére mekkora figyelmet fordítanak a vállalatnál.
A szakmai konferencia után gyárlátogatáson vehetett részt az előadások közönsége az Eagle
Ottawa Hungary Kft.-ben.
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