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Sajtóközlemény
Elindult a BDSZ és az MBSZ munkaerőpiaci átmenetet segítő közös GINOP projektje
2020. április 15.
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és a Magyar Bányászati
Szövetség (MBSZ) „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet
támogatása a „B” Bányászat, kőfejtés ágazatban” című, GINOP-5.3.5-18-2019-00125
azonosító számú közös projektje a megvalósítás szakaszába lépett.
A pályázatra elnyert 49,96 millió Ft-os támogatás vissza nem térítendő, amely a Széchenyi
2020 program keretében, az Európai Szociális Alapból kerül felhasználásra.
A projekt azon munkavállalókra koncentrál, akik az előttünk álló évtizedben a szénre épülő
villamosáram-termelés magyarországi kivezetése miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek,
munkahelyet kell váltaniuk, vagy új szakmát kell megtanulniuk. A „kivezetésnek” elsősorban
környezetvédelmi szabályozási és ebből fakadó gazdaságossági okai vannak, amely az Északmagyarországi régió egyik legnagyobb foglalkoztatóját, a Mátrai Erőmű Zrt-t annak két
bányáját (Visonta, Bükkábrány), valamint az ott dolgozókat érinti majd a legjelentősebben.
Ezért a projekt során ebben a régióban megvalósuló kutatások, adatgyűjtések, felmérések,
elemzések feldolgozzák a bányászati ágazatban működő vállalkozások munkaerőpiaci
helyzetét, megpróbálva minél konkrétabb javaslatokat nyújtani az ott dolgozók alkalmazkodóképességének növelésére és a munkaerőpiaci átmenet megoldásához.
A tervezett pilot projekt a Mátrai Erőmű Zrt. bányaüzemeiben dolgozó munkavállalók
bevonásával kerül megvalósításra. A módszertan akár más bányaipari vállaltoknál, akár más
ágazatban is használható lehet, segítséget adhat a minél problémamentesebb munkaerőpiaci
átmenethez. A pilot projekt hatására közvetlenül nő az kevésbé iskolázott, nehéz fizikai
munkát végző, gyakran elzárt kistelepülésen élő, a nagyvárosiaknál kevesebb lehetőségekkel
rendelkező munkavállalók esélyegyelősége.
Az Észak-magyarországi régióban a bányaipari ágazatban a BDSZ-hez tartozó
alapszervezetek működnek, konzorciumi partnere, az MBSZ tagszervezetei közé tartozik a
Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta és Bükkábrány bányaüzemek). A munkaerőpiaci átmenet korrekt,
igazságos véghezvitelében mindkét fél érdekelt, ehhez nyújt segítséget a jelen projektben 18
hónapon át tartó munka.
A projektről bővebb információt a http://mepa.banyasz.hu/ oldalon olvashatnak.
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