SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tatabánya, 2019. július 17.

LEZÁRULT A „MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KOMPLEX FEJLESZTÉSE A RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS; POSTAI,
FUTÁRPOSTAI ÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE”
CÍMŰ PÁLYÁZATI PROJEKT
Sikeresen zárult a raktározás, tárolás, postai és futárpostai ágazat meghatározó szereplői – a
Magyar Iparszövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetség, és a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája konzorciuma – által megvalósított, „MUNKABIZTONSÁG ÉS A
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KOMPLEX FEJLESZTÉSE A RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS; POSTAI,
FUTÁRPOSTAI ÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE” pályázati projekt.
A Konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült a GINOP-5.3.4-16-2018-00039 számú
pályázattal az Európai Unió európai szociális alap támogatásával, mindegy 146.132.880 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 a raktározás, tárolás, postai és futárpostai ágazatban. A Konzorcium tíz helyszínen
(Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Szolnok, Békéscsaba, Sopron, Székesfehérvár, Miskolc, Salgótarján,
Szarvas) összesen 550 fő bevonásával tartott rendezvénysorozatával a munkakörülmények javításának, a
munkavédelmi szempontok érvényre juttatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Bemutatásra került
az ágazatra specializált képzési anyag is.
„A célunk az volt, hogy a postai szektor munkahelyi egészség és biztonsági helyzetének feltárását
elvégezzünk és javaslatokat tegyünk az ágazathoz kapcsolódó vállalkozások számára a munkavállalók
munkakörülményeinek preventív javítására. Ennek a lényege az, hogy érezzék a munkát végző emberek,
hogy nincs ellentét a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek között, ez vonatkozik arra is, hogy a
munkaadók ugyanannyira érdekeltek abban, hogy az a munkát végző ember jól érezze magát.
Amennyiben ez megvalósul, akkor a munkavállaló jobb teljesítményt tud nyújtani, mellyel a szolgáltatás
minősége és a munka elvégző személy bérezése is javul, ami végső soron a nemzetgazdaság számára is
kiemelten fontos kritérium.”- nyilatkozta Dr. Vadász György a Konzorcium vezető, Magyar Iparszövetség
ügyvezető elnöke.
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