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Projekt címe: Munkabiztonság és munkaegészségügy komplex fejlesztése az információ, kommunikáció, 
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Projekt bemutatása:  

Az információ, kommunikáció; a pénzügy, biztosítási tevékenység; az ingatlanügyek; a szakmai, tudományos és a 

műszaki tevékenységi ágazatok folyamatosan növekvő szektorok, melyekben az ágazati szereplők számos 

veszélyforrással és kihívással szembesülnek a napi munka során, ilyen az időkényszerből, a mások iránt viselt 

felelősségből és az életveszélyből fakadó stressz, az esetleges fizikai veszélyforrások, további releváns tényezők a test 

túlzott igénybevétele, a fáradság, az erőszak. 

A Magyar Iparszövetség két konzorciumi partnerével (Munkástanácsok Országos Szövetsége 

és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája) a fenti cél szem előtt tartásával pályázatot nyújtott be a GINOP-

5.3.4-16-2018 pályázati alapra, melyet támogatásra érdemesnek 

tartották, így megvalósítása 2018.06.01-gyel kezdetét is vette. 

A projekt célja hogy átfogú, széleskörű tájékoztatást nyújtson (preventív 

jelleggel) az ebben az ágazatban működő cégek, munkavállalók és 

munkavédelmi szakemberek számára a munkavédelemmel 

kapcsolatban. 
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A projektben mind a munkaegészségügy, mind pedig a munkabiztonság területe kiemelt figyelmet kap. 

További részletes információ a projekttel kapcsolatban az alábbi honlapon érhető el: https://www.jklmbiztonsag.hu 

Munkavédelmi honlapunk elérhetősége: http://www.munkavedelem-jklm.hu 

 

 

 

 

 

https://www.jklmbiztonsag.hu/
http://www.munkavedelem-jklm.hu/
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Alapadatok 

Pályázó neve: 

Konzorciumi 
partnerek: 

Magyar Iparszövetség 

Munkástanácsok Országos Szövetsége 
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 

Projekt 
megnevezése: 

Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; 
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatokban foglalkoztatottak részére 

OP név: GINOP 
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Alapadatok 

Pályázati kiírás 
megnevezése: 

GINOP-5.3.4-16 - A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 

Projekt helyszíne 
(régió): 

Közép-Dunántúl 

Projekt helyszíne 
(megye): 

Komárom-Esztergom 
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Alapadatok 

Projekt helyszíne 
(település): 

Tatabánya 

Megítélt összeg: 77 975 556 Ft 

Támogatás aránya: 100 

Támogatási döntés 
dátuma: 

2018.04.04 
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Alapadatok 

Forrás: ESZA 

Ország: Magyarország 
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Beavatkozási 
kategória: 

A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez, A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek, Bányászat és kőfejtés (ideértve az energiahordozók bányászatát), Egyéb, meg nem határozott 
szolgáltatások, Egyéb, nem meghatározott gyártási tevékenység, Élelmiszerek és italok gyártása, Építőipar, Halászat és akvakultúra, Humán-
egészségügyi ellátás, Információs és kommunikációs tevékenységek, ideértve a távközlést, az informatikai szolgáltatási tevékenységeket, a 
számítógépes programozást, a tanácsadást és a kapcsolódó tevékenységeket, Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek, 
Közigazgatás, Mezőgazdaság és erdészet, Művészet, szórakoztatás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek, Nagy- és kiskereskedelem, Nem 
alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Pénzügyi és biztosítási tevékenység, Szállítás és raktározás, Szállítóeszközök gyártása, Számítógépek, 
elektronikai és optikai termékek gyártása, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Textíliák és textilipari termékek előállítása, 
Turizmus, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, Villamosenergia-, gáz-, gőz-, forróvízellátás és légkondicionálás, Vissza nem térítendő támogatás, 
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés 

Uniós 
társfinanszírozási 

ráta: 

85,999996 - ESZA 
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Alapadatok 

Projekt összköltség: 79 042 356 Ft 

Megvalósítás 
kezdete: 

Megvalósítás vége: 

2018-06-01 

 

2019-11-30 

 


