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KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LÉTREJÖTT 

PROGRAM A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL A 

KISKERESKEDELMI ÁGAZATBAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT. A KONZORCIUMOT 

ALKOTÓ SZERVEZETEK KIFEJLESZTETTÉK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK KÉPZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES ÖNÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAMOT ÉS ELKÉSZÍTETTÉK AZOKAT A SZAKMAI 

KIADVÁNYOKAT, AMELYEK CÉLJA A MUNKÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA, 

ELKÖTELEZETTSÉGÜK JAVÍTÁSA.   

 

A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028 

számú uniós projekt keretében összefogtak a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából 

a szerveztek által érintett kiskereskedelmi ágazatban, és a tavaly szeptember 1-jétől folyó szakmai 

munka újabb szakaszába lépett.   

 

A szervezetek a program keretében vállalták, hogy önálló oktatási programot készítenek a munkavédelmi 

képviselők részére, hiszen a kiskereskedelemben, különösen a KKV vállalkozások esetében a képzés, 

valamint a szakmai kiadványok biztosítása kiemelten fontos az ismeretanyagok bővítéséhez. A január 31-ig 

elkészült oktatási tananyag a munkavállalói és munkáltatói ismeretek bővítését célozza, a munkavédelemre 

vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése mellett külön foglalkozik a munkavédelmi képviselők 

érdekérvényesítési lehetőségeivel, és magának a munkavédelemnek a megtervezésével. A részletes anyag 

tartalmazza a kiskereskedelemben jellemző munkavégzés veszélyforrásait és a kockázatkezelés módját, 

valamint a kockázat alapú megelőzés feltételeit és lehetőségeit. Az oktatás eredményeképpen, amely a 

program következő szakaszának hangsúlyos része, a konzorciumi partnerek arra számítanak, hogy a 

kiskereskedelmi ágazatban csökkennek a munkahelyi balesetek, és erősödik a munkavédelem javítására 

vonatkozó párbeszéd a munkáltatók és a munkavállalók között.  

Az oktatási anyag kidolgozása mellett a konzorciumi partnerek szakmai kiadványokat jelentetnek meg, hogy 

felkészítsék a kereskedelmi ágazat szereplőit az egyes kiemelt feladatok elvégzésére. Ennek keretében az 

ÁFEOSZ-COOP Szövetség a kiskereskedelemben végzett munka egészségi hatásairól jelentet meg 

kiadványt, amelynek nyomdai változata áprilisra várható, a KISOSZ a munkahelyi egészség és biztonság 

fejlesztésének KKV kézikönyvét adja ki február végéig a kiskereskedelmi ágazatban. A KASZ pedig nyolc 

rövidebb lélegzetű, de speciális témákat tartalmazó kiadvány megjelenését biztosítja január és március 

hónapok között, ezekben foglalkozik az atipikus foglalkoztatás munkavédelmi kérdéseivel, a diákmunkával, a 

munkavédelmi szabályok tekintetében a munkáltatói utasítási joggal és a szakszervezetek szerepével. 

Önálló kiadvány foglalkozik az üzemi balesetek, munkabalesetek esetén a munkavállalók tudnivalóival, a 

foglalkozási ártalmak munkakörönként történő kockázatértékelésével, valamint a munkaidő és pihenőidő 

betartásának foglalkozás-egészségügyi hatásaival.  

A konzorciumi partnerek a szakmai kiadványokat a tagságukat alkotó munkáltatók és munkavállalók részére 

a programban szereplő szakmai rendezvények során és közvetlenül is biztosítják. 


