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Munkavédelmi projekt a bányászat és kőfejtés ágazatban 

Tájékoztatás: megkezdődnek a tájékoztató rendezvények! 
 

A GINOP-5.3.4-16-2016-00009 projekt céljai között kiemelkedő szerepet játszik 
a bányászat ágazat speciális munkavédelmi kérdéseivel kapcsolatos 

tájékoztatás. 
 
 

Hogyan valósul meg a projekten belül a tájékoztatás? 

 

Szórólap a bányászatban előforduló egyéni 
védőeszközökről és kockázatokról 

 
Kétféle szórólap is készült, az egyik a bányászatban, a 
másik a kőbányászatban (kőfejtésben) előforduló 
alapvető kockázatok és alkalmazandó egyéni 
védőeszközökről szól, röviden, lényegre törően és 
minden munkavállaló számára elérhetően. 
Milyen védőeszközökkel valósul meg a fejvédelem, a 
szemvédelem, a hallás védelem, a légutak védelme, a 
kézvédelem, a lábvédelem, a test védelme, a leesés 
elleni védelem? Melyek a potenciális veszélyforrások és 
az alapvető kockázatok? Mindezt megtudhatjuk a 
következő linkről is letölthető szórólapból: 
http://ginop.banyasz.hu/images/Szorolap_banyaszat.pdf 
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Szórólap a kőbányászatban előforduló 
egyéni védőeszközökről és kockázatokról 

 
A kőfejtésben előforduló kockázatokról és az itt 
használatos egyéni védőeszközökről, a kőbányászat 
sajátosságairól elkészített szórólap pedig a következő 
linken érhető el: 
http://ginop.banyasz.hu/images/Szorolap_kobanyaszat.
pdf 

 

 

Tájékoztató kiadvány 
 

Megjelent a „Munkavédelmi és 
munkaegészségügyi kockázatok és 
megoldások a bányászat és kőfejtés 
ágazatban Jó példák” című tájékoztató 
kiadvány. Erről részletesen beszámoltunk a 
2. számú Hírlevélben (2017. november) 
A kiadvány teljes egészében letölthető a 
következő linkről: 
http://ginop.banyasz.hu/images/GINOP_JO_
PELDAK_NYOMDABA_BDSZ.pdf 
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Tájékoztató rendezvények 
 

A három tervezett tájékoztató rendezvény közül az elsőre 2018. április 26-án kerül sor, Gyöngyösön.  
A másodikat 2018. május 10-án, Tatabányán, a harmadikat pedig 2018. május 24-én Gyöngyösön tartjuk 
meg. A tájékoztató rendezvényeken összesen 100 fő munkavállalóra és 25 munkáltatóra számítunk. 

A rendezvényeken a tájékoztatás és a munkavédelmi ismeretek és tudatosság fejlesztésén túl lehetőség 
nyílik a projekt szakértőivel történő konzultációra is, konkrét kérdések felmerülése esetén. 

 

Az első tájékoztató rendezvény: Gyöngyös, 2018. április 26. 
 
Az első, gyöngyösi rendezvényen szó lesz a kőbányászat munkavédelmi kérdéseiről a Colas 
Északkő Kft. műszaki igazgatója, Bőhm Balázs előadásában. A külszíni bányászat munkavédelméről 
az ME Zrt. , Bányászati Biztonságtechnikai Osztályának vezetője, dr. Dovrtel Gusztáv számol be. Dr. 
Horn János, a BDSZ Munkavédelmi Bizottságának titkára pedig „Ásványvagyonunk és kapcsolata az 
energetikával, kiemelten a külfejtésekre” címmel tart majd előadást.  
 

 
 


