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PROJEKTINDÍTÓ KONFERENCIÁK
Nagy érdeklődés kísérte a Nemzeti Munkaügyi Hivatal elmúlt időszakban lezajlott projektindító
konferenciáit, amelynek témái „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” (TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001), „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése” (TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001), valamint "A munkahelyi egészségért,
biztonságért és a munkaügyi ellenőrzés fejlesztésért" (TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001) voltak .
Mindhárom eseményt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) főigazgatója, Komáromi Róbert nyitotta
meg.

A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése
„A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakmai főigazgatói-helyetteseinek körében is példátlan mértékű az
az összefogás, amely elengedhetetlen a projekt megvalósításához” – hangsúlyozta Komáromi Róbert
főigazgató a 2012. november 21-ei, Hotel Rómaiban megrendezett eseményen.
Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának
vezetője kitért a szakképzési rendszer átalakításának két lényeges céljára; a szakképzés munkaerőpiaci igényekhez való közelítésre és a rendszer rugalmassá tételére. Ezek elérését a projekt mellett
nagyban segíti a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kormány 2010-ben kötött
megállapodása. Fekete Balázs, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Kollégiumának
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alelnöke kiemelt feladatként említette a szakképzésben tanulók lemorzsolódásának csökkentését.
Modláné Görgényi Ildikó, az NMH szak- és felnőttképzési főigazgató-helyettese felhívta a figyelmet a
projektek közötti szinergiákra, Dósa Gábor az NMH főosztályvezetője pedig a Projekt-végrehajtási
Főosztály feladatait, a projektek és az azokat végrehajtó osztályok rendszerét mutatta be a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal szervezeti hierarchiájában.

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában megrendezett konferencián Komáromi Róbert
főigazgató nyitóbeszédében kitért arra, hogy a szervezet továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
álláskeresők és a munkaadók mielőbb egymásra találjanak. A 2012. november 28-ai eseményen dr.
Odrobina László (NGM) a pályaorientáció szükségességére, valamint azokra a jellemző problémákra
hívta fel a figyelmet, amelyek országos szinten megnehezítik a pályaválasztást, vagy olyan
intézményekre és szakokra kényszeríti a tanulókat, amelyek kívül esnek érdeklődési körükön. Fekete
Balázs, a Kamara alelnöke előadásában a gazdasági szereplők pályaorientációról való párbeszédét
vizsgálta.
A konferencia a TÁMOP 2.2.2. projekt szakmai bemutatásán és a Projekt-végrehajtási Főosztály
feladatainak ismertetésén túl felhívta a figyelmet nemcsak a pályakezdés, hanem a pályakövetés
szükségességére is.

A munkahelyi egészségért, biztonságért és a munkaügyi ellenőrzés fejlesztésért
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2012. december 11-én lezajlott a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 „A munkahelyi egészség és
biztonság fejlesztése, munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt
nyitórendezvénye. Az eseményt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi
főigazgató-helyettese, dr. Bakos József nyitotta meg, aki köszöntőjéban hangsúlyozta, hogy a projekt
megvalósulása a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztését, hatékonyságának
növelését, az ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítását kívánja
megcélozni a munkavédelem és a munkaügy területén.
A projekt fókuszában a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése,
hatékonyságának fokozása, az ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítása
a munkavédelem és a munkaügy területén, valamint a a munkavállalók, a munkáltatók és a szociális
partnerek tudatosságának növelése áll.
A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg 2012. október 1. és 2015. június 30. közötti időszakban, költségvetése 3 718 996 600 Ft.
A projekt támogató szervezete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, közreműködő szervezete az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
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