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KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A SZAKMAI RÉSZE A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE
CÉLJÁBÓL LÉTREHOZOTT PROGRAMNAK, AMELYET KÉT MUNKAADÓI ÉS KÉT MUNKAVÁLLALÓI
SZERVEZET BONYOLÍTOTT LE AZ ELMÚLT KÖZEL EGY ÉVBEN.
A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028
számú uniós projekt keretében lezárták a munkavédelmi képviselők oktatását június végével, és
megtörtént a hat szakmai rendezvény megszervezése a három konvergencia régióban.
A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói szervezetek közös szervezésében került sor a
munkavédelmi képviselők képzésére három régióban, és alkalmanként 30 óra időtartamban. A Dél-Alföldi
régióban Kecskeméten április közepéig került sor az első képzésre, ezt követte a Dél-Dunántúli régióban
Szekszárdon megszervezett májusi képzés, és a folyamatot lezárta az Észak-Magyarországi régióban
Miskolcon június folyamán biztosított szakmai oktatás, amelynek témája az ágazatspecifikus munkavédelmi
ismeretek voltak a kiskereskedelmi szakmában. A képzések mellett a konzorciumot alkotó munkaadói és
munkavállalói szervezetek vállalták, hogy mindhárom érintett régióban két-két szakmai rendezvényt
biztosítanak a helyi KKV vállalkozások, valamint munkavállalók részére, és ennek során az előre
meghirdetett helyen és időpontban a résztvevők szakmai előadásokat hallgathattak meg a munkahelyi
egészség és biztonság elősegítésére a kiskereskedelmi ágazatban, külön előadások foglalkoztak a
munkahelyi balesetek ügyintézésével, valamint a munkahelyi konfliktusok kezelésével, és végül a résztvevők
természetesen mindenütt tájékoztatást kaptak az érdekképviseletek szerepvállalásáról a KKV vállalkozások
munkakörülményeinek javításáról és a munkabiztonság megvalósításáról.
A rendezvényeket a szervezők úgy osztották be, hogy azokra a helyi KKV vállalkozásokat és a vállalkozások
munkavállalóit is meghívták közvetlen tagságukból, valamint a rendezvényeket a média útján meg is
hirdették, és ennek eredményeképpen a hat rendezvényen több, mint 300 fő vett részt, 150 KKV vállalkozás
képviseletében. Az első rendezvényt május 16-án Kecskeméten, a másodikat május 23-án Miskolcon, a
harmadikat június 6-án Szekszárdon, a negyediket június 13-án Békéscsabán, az ötödiket június 20-án
Pécsett, és az utolsó, hatodikat július 4-én Miskolcon tartották meg a szervezetek. A rendezvényeken a
vetítéssel egybekötött előadásokat követően kötetlen konzultációra került sor, ahol a résztvevők jelezhették
egyéni problémáikat, feltehették kérdéseiket és javaslatokat is megfogalmazhattak a kiskereskedelmi ágazat
munkabiztonságának fejlesztése érdekében. A rendezvénysorozat bebizonyította, hogy sikeres
együttműködés valósítható meg a munkavállalók és a munkaadók között a szakma fejlesztése érdekében
egy olyan időszakban, amikor az ágazat egyébként jelentős munkaerőhiánnyal küszködik.
A rendezvény létrehozásában együttműködő konzorciumi partnerek:
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
Munkástanácsok Országos Szövetsége
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

