Kik alkotják pontosan a szakmai képzések célcsoportját?
A programban a Nemzeti Munkaügyi Hivatal kormánytisztviselői és a szakigazgatási szervek munkavédelmi és munkaügyi felügyelői vehetnek részt.
Mi a különbség a tizenöt eltérő szakmai képzés között?
Tíz munkavédelmi és öt munkaügyi tárgyú képzési program
akkreditációja valósult meg. Ehhez kapcsolódóan tananyagok
kerültek kifejlesztésre.
A képzések mindegyike többnapos, amelyek 12 órától 28 óráig
terjedő időintervallumban valósulnak meg.
A munkavédelmi területi képzések fő célja a felügyelők
tudásának fejlesztésén keresztül, hogy csökkenjen a veszélyeztetett munkavállalók és a megbetegedés, sérülés veszélyével járó munkahelyek száma. A képzéseken jellemzően az
építőiparra, feldolgozóiparra, mezőgazdaságra, erdőgazdálkodásra – tekintettel arra, hogy ezek a bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések száma és súlyossága
alapján kiemelt ágazatok –, továbbá a kóroki tényezőkre (pl.
zaj, rezgés, fertőzésveszély) vonatkozó naprakész ismeretekkel gazdagodnak a résztvevők.

Munkavédelmi és munkaügyi képzés teszi
hatékonyabbá a felügyelői tevékenységet
Átfogó képzési program indult tavaly novemberben a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projektjének
keretében. A képzési programot indító projekt céljai közé
tartozik még a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése, hatékonyságának növelése, az ellenőrzések
minőségének, irányultságának és mélységének javítása a
munkavédelem és a munkaügy területén, valamint a munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának
növelése is.
A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” elnevezésű projekt uniós ﬁnanszírozásban
valósul meg. A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők
képzésének célja, hogy a szükséges ismeretek átadásával támogassa a vonatkozó munkabiztonsági, munka-egészségügyi,
valamint munkaügyi előírások ellenőrzésével járó európai
szintű gyakorlati feladatok ellátását. A projektben megvaló-

suló szakmai képzésekről Pató Ágnes, a projekt tevékenységvezetője beszélt.
Mi a szakmai képzések célja?
A biztonságos és egészségre nem veszélyes munkahelyek térnyerése, valamint a jogszerű foglalkoztatás elősegítése
érdekében a munkafelügyeleti rendszerben dolgozó tisztviselőknek folyamatosan lépést kell tartaniuk a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok, a jogalkalmazói gyakorlat
folyamatos változásával Magyarország, de különösen az
illetékességi területük gazdasági szerkezetének, foglalkoztatási jellemzőinek alakulásával. A naprakész tudás fontosságát
szem előtt tartva a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága kiemelt célként tekint a munkavédelmi és a munkaügyi hatóság dolgozóinak szakmai
fejlesztésén keresztül az ellenőrzések hatékonysági és
minőségi szintjének emelésére.

A munkaügyi hatósági szakemberek részére szervezett képzések célja a munkaügyi ellenőrzés hatáskörének teljes spektrumát felölelő témakörökhöz kapcsolódó tudásbővítés. Szó
esik egyebek között a munka díjazásának szabályozásáról, a
munkaidő-pihenőidő szabályozásáról, a speciális foglalkoztatási szabályokról, valamint az uniós munkavégzés szabályairól, de mindemellett különös ﬁgyelmet fordítanak az új Mt.
(2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) szabályainak
megismerésére is.
Mit javasolnak, egy felügyelő több képzésen is részt
vegyen?

2013 novemberében lezajlott
az első két képzési alkalom.
Idén 36 képzési alkalmat tervezünk megvalósítani. A
képzési sorozat 2015 márciusában zárul.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a képzéseket
a felügyelők nagyon várják,
motiváltak és örömmel jönnek, mert jó alkalom arra,
hogy bővíthessék az ismereteiket.

Pató Ágnes
Egyébként, egy ilyen képzési alkalom fórumként is felfogható
– hiszen más-más megyékből érkező felügyelők találkozhatnak egymással, megbeszélhetik az eseteiket, és megismerve egymás módszereit szembesülhetnek új megoldásokkal,
ami járulékos hasznot jelent a tudásbővítés mellett.
A projekt végéig hányan vesznek részt a képzésen?
A projekt indikátora azt jelzi, hogy hány fő vesz részt a programban, illetve közülük hányan teljesítik sikerrel azt. Terveink szerint 392 munkatársat szeretnénk bevonni a szakmai
képzésekbe, de több mint 1000 képzési részvétellel számolunk, hiszen egy ember több képzésre is jelentkezhetett.
A képzések sikeres teljesítése esetén záródokumentumot is
kapnak a résztvevők?
Igen, aki a záró tesztet sikeresen írja meg, tanúsítványt kap a
képzés elvégzéséről. Ez egy 15 kérdésből álló teszt, amelyen
60 százalékos eredményt kell elérni.
Kik az oktatók a szakmai képzéseken?

Az ideális az lenne, ha minden felügyelő minden képzésen
részt vehetne.

A munkavédelmi és munkaügyi hatóság tapasztalt munkatársai vállalták, hogy részt vesznek az oktatásban. Ez is a garancia
arra, hogy gyakorlati szemléletű az oktatás, hiszen ők az
ellenőrzések során többféle helyzettel találkoztak már.

Már elindult a képzési sorozat. Milyenek az első
visszajelzések?

Bővebb információ: www.tamop248.hu

