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• Projekt meghirdetése

• Projekt pályázat elkészítése

• Projekt pályázat beadása

• Hiánypótlások

• Projekt pályázat elnyerése

• Projekt előkészítő ülések

• SZV ülés
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A projekt a LIGA Szakszervezetekkel konzorciumban kerül végrehajtásra
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Kovács János Kiadványok, szórólapok

VEGYIPROPP Kft Tananyagfejlesztés,e-tananyag        
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Munkaegészségügyi online módszer  

pszichoszociális kockázatok beazonosítására 

és kezelésére a „D„ ágazatban, 

tartalomfejlesztés 

az e-tananyag és a munkaegészségügyi on-line 

módszer programozása a már kifejlesztett 

anyag alapján



A projekt a LIGA Szakszervezetekkel konzorciumban kerül végrehajtásra

Projekt team:

Gál Csilla                                                   projekt monitoring

Bertafalvi Hortenzia Fanni rendezvények

Tóth Andrea Terézia                                kommunikáció

Dr. Kerekes Edit (LIGA Szakszervezetek)szakmai megvalósító

Tízezer pengő Kft.                                     könyvelés

Jávorkáné Tiborcz Krisztina                  pénzügyi tevékenység
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• Munkavédelmi képviselők tananyagának,

e-tananyagának kidolgozása

• Ágazatspecifikus on-line munkaegészségügyi eszköz

• Képzés lebonyolítása, rendezvények

• Tájékoztató kiadványok, szórólapok

• A projekt számszerűsíthető eredményei (indikátorok)

• Kommunikáció

• Finanszírozás
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PROJEKT TARTALMI ELEMEI



A modulok tartalma:

1. Munkahelyek, munkaeszközök és egyéni

védőeszközök követelménye az ágazatban

2. Munkabalesetek és kivizsgálásuk az ágazatban

3. Foglalkozási megbetegedések és kivizsgálásuk

szabályai az ágazatban

4. A prevenció lehetőségei az ágazatban

5. A munkavédelmi oktatás megtervezésével és

megszervezésével kapcsolatos tudnivalók az ágazatban

működő munkahelyeken
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PROJEKT TARTALMI ELEMEI



A modulok tartalma:

6. Az új munkahelyek létesítésére vonatkozó szabályok

7. Szereplők a munkahelyi munkavédelemben, jogok és

kötelezettségek. A munkavédelmi képviselőválasztás

szabályai.

8. A hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatóság és

működése, valamint a hatósággal való kapcsolattartás

módja
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PROJEKT TARTALMI ELEMEI



Munkaegészségügyi online módszer tartalmi

kidolgozása és közzététele (tartalom és programozás)

pszichoszociális kockázatok beazonosítására és

kezelésére a „D„ ágazatban, külön-külön (specifikusan) a

1. villamosenergia-termelés, 2. villamosenergia

szolgáltatás, 3. villamosenergia-kereskedelem területén.

Megvalósul a kidolgozásra kerülő munkaegészségügyi

módszer on-line leprogramozása és működésének

beindítása on-line felületen. Az eszköz alkalmas a

pszichoszociális kockázatok automatikus kiértékelésére

és kezelésükkel kapcsolatos javaslattételre.

A projekt alhonlapjáról érhető el.
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Képzés lebonyolítása a munkavállalók, munkavédelmi

képviselők és szakszervezeti tisztségviselők részére, 25

fő, 8 órában. A képzést a tananyag kidolgozó szervezet

végezi, amely megfelel a Felnőttképzésről szóló 2013.

évi LXXVII.. törvény 1. § d) pontja szerinti

kritériumoknak.

A képzés helyszíne - ahová a résztvevők mind a hat

konvergencia régióból érkeznek -, Szeged (Dél-Alföldi

régió), tervezett időpontja: 2019. október 18.

Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § d)

pontja szerinti, a felnőttképzési jogszabályok által előírt

engedélyezett képzés megvalósítása, az a)-c) pontok alá

nem tartozó, támogatott egyéb képzés. 3.1.2.1.b)/5.5.ed)
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• 3 rendezvény az „D” nemzetgazdasági ágban
működő munkavállalók célzott tájékoztatása az
aktuális munkavédelmi és munkaegészségügyi
kérdésekről, összesen 75 fő munkavállaló
3.1.2.1.a)/5.5.eb))

• A rendezvényeken a tájékoztatás és a
munkavédelmi ismeretek és tudatosság
fejlesztése mellett a projekt szakértői konkrét
konzultációs lehetőséget is nyújtanak.

• A 3 helyszín, ahová a résztvevők mind a hat
konvergencia régióból érkeznek: Debrecen
(2018. november 9.); Zamárdi (2019. május
10.), Szeged (2019. október 17.)
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• Tájékoztató munkavédelmi szakanyag készítése 2

tájékoztató kiadvány (100 oldal (1500 karakter/oldal)

nyomtatva + on-line)/kiadvány

• Tájékoztató kiadvány #1 – Az villamosenergia-ipar

területén dolgozó idősödő munkavállalók

foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos

egészségügyi és munkavédelmi feladatok.

• Tájékoztató kiadvány #2 – Munkabalesetek a

villamosenergia-iparban – a villamosenergia-iparban

jellemző munkabalesetek, kockázatok felmérése és

lehetséges megelőzése
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• Szórólap #1 Munkavédelmi alaptudnivalók munkavédelmi képviselőknek 

és munkavállalóknak (leporelló formájú, A5 (148X210 mm), 6 oldal 

• Szórólap #2 "Hol találjuk a munkavédelmi szakanyagokat?”  (leporelló 

formájú, A5 (148X210 mm), 6 oldal, munkavédelmi képviselők és 

munkavállalók számára

• Szórólap #3 Munkavédelmi információ a "D" ágazat munkavédelmi 

képviselőinek és munkavállalóinak (A5 (148X210 mm), 1 oldal 

• Szórólap #4 Munkavédelmi információ a "D" ágazat munkavédelmi 

képviselőinek és munkavállalóinak (A5 (148X210 mm), 1 oldal

• Szórólap #5 Munkavédelmi információ a "D" ágazat munkavédelmi 

képviselőinek és munkavállalóinak (A5 (148X210 mm), 1 oldal

• Információs plakát "Főbb munkahelyi baleseti és egészségügyi 

kockázatok a "D" ágazatban (A2 420x594 mm) a munkahelyeken 

kihelyezve 3.1.2.1.aa

• A szórólapok és egyéb nyomdai termékek on-line is elérhetőek lesznek a 

későbbi felhasználásra.
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Kötelező vállalás  Célérték (vállalás) jelen projektben, fő Alkalmazott becslési, kalkulációs módszer 

A projekt megvalósítása során 
létrejövő, online vagy nyomtatott 

formában elérhető termékek  

11 db (2 kiadvány, 5 szórólap, 1 
plakát, 1 tananyag, 1 e-learning 

tananyag, 1 pszichoszociális eszköz)  

Becslés a konvergencia régióban az  
ágazatban működő vállalkozások száma 

alapján 

Tájékoztatást kapott munkáltatók 
száma  

 

25 fő  Becslés a konvergencia régióban az  
ágazatban működő vállalkozások száma 

alapján  

Tájékoztatást kapott munkavállalók 
száma  
 

400 fő Becslés a konvergencia régióban az  
ágazatban működő vállalkozásoknál dolgozók 
létszáma alapján (rendezvényeken részt vevő 

75 fő + 325 munkavállaló célzott tájékoztatása 
a projekt keretében készülő szakmai 
kiadványok célzott eljuttatásával. 

Segítséget kapott munkáltatók 

(MEBIR bevezetésével 
összefüggésben segítséget kapott 
munkáltatók) száma  

Nem releváns  

Segítséget kapott munkavállalók 

(képzésben részesülő 
munkavállalók) száma 

25 fő Becslés a konvergencia régióban az  

ágazatban működő vállalkozásoknál dolgozók 
létszáma alapján 

 

Indikátor neve  Alap  Mértékegys. Típusa  Célérték  Azonosító  

Támogatásban részesült munkáltatók száma ESZA fő OP-eredmény 25 5.6.4. 

Támogatásban részesült munkavállalók száma ESZA fő OP-eredmény 400 5.6.4. 

 

PROJEKT EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


