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MUNKABIZTONSÁGI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKEMBEREK EGYESÜLETE 

2030 Érd, Ürmös utca 46-48. 

e-mail: mufosz@gmail.com 
 

 

Kedves Kollegánk! 

 

MUNKAVÉDELMI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉST 

 

tartunk 2017. október 19-20-án Pécsen. 

 

Programok: 

 

2017. október 19-én 

14 órától Látogatás a Kodály Központban (Pécs, Breuer Marcell sétány 4)  

A látogatás során betekintés nyerünk a Központ közönség elől elzárt részeihez is! 

 

 

Este – Borkóstoló-vacsora 

Borkóstoló - vacsora helyszín: Két szekér Fogadó (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 122.) 

Kötetlen beszélgetés közben megbeszéljük a munkavédelem helyzetét és a lehetséges 
fejlesztési/fejlődési irányokat. 

A borkóstoló-vacsora ára: 4.500 Ft/fő 

 

2017. október 20-án 

Konferencia 

Helyszín: Két szekér Fogadó (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 122.) 
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Czukor János munkavédelmi szakügyintéző 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

Előadás: Baranya megye munkavédelmi helyzete a hatóság szemszögéből 

 

11 órától 

Mohácsik János  

villamos mérnök 

vezető karbantartási mérnök 

Előadás: Napelempark építés és üzemeltetés villamosmérnök szemmel 

  

Pálos József 

építő és munkavédelmi szakmérnök 

alállomási kiemelt építésvezető 

előadás: Napelempark építés és üzemeltetés munkabiztonsági jellemzői 

 

Ezt követően a konferencia résztvevői meglátogatják a 10 hektáron elhelyezkedő 
pécsi Napelemparkot, mely jelenleg a legnagyobb napelempark Magyarországon! 

 

Szállásajánlat: 

Center Grill Étterem és Panzió 

7761 Kozármisleny, Orgona u. 1. 

 

Szobaárak  

1 fő: 7 000 Ft/éj 

2 fő: 10 000 Ft/éj 

3 fő: 14 000 Ft/éj 

4 fő: 16 000 Ft/éj 

 

Kérjük, jelentkezzen mielőbb, hiszen a férőhelyek száma korlátozott. 

Jelentkezési lap mellékletben csatolva.  

A Konferencián, illetve a Napelempark látogatáson való részvétel díjmentes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. 

Kövessen minket a Facebook-on # Mufosz Egyesület 
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Kodály Központ látogatás 
 

A Kodály Központ 2010-ben 

épült Pécs Balokány városrészében. Az intézmény a dél-dunántúli régió legnagyobb 

befogadóképességű, multifunkcionális hangversenyterme és konferenciaközpontja. 

A közel ezer fő befogadására alkalmas központ alapkövét 2009. augusztus 25-én rakták le. 

Az építkezés során 6500 méter cölöpöt kellett az épület alá - annak biztonságos alapozása 

kiegyenlített süllyedése miatt - lefúrni valamint különleges eljárással kellett a vizet a 

munkagödörből eltávolítani. Az épület szerkezetébe közel 14 000 köbméter magas 

minőségű betont és 650 tonna betonvasat kellett beépíteni 4 toronydaru közreműködésével. 

Az épületet 2011-ben az először kiosztott hg.hu Design Award építészet kategóriájában első 

díjat nyert. 

Pécsi Napelempark látogatás                                                    

Magyarország legnagyobb napelemparkja épült fel Pécsen, melybe 38 ezer napelemet 

szereltek be. Az MVM Hungarowind Kft. erőművét a Pécsi Hőerőmű egy rekultivált 

zagyterében építették fel, melynek mérete 10 hektár. 

Áldásos működése révén várhatóan 15 ezer tonnányi üvegházhatású gáz kibocsátával 

csökken az energiaelőállítás évente. Az erőmű évente 10,1 millió kWh áramot tud majd 

előállítani. Magyarország napenergia kapacitása 2015-ben mindössze 110 MW volt, ami 

uniós viszonylatban elég rossz helyezést jelent. A létesítmény különlegessége, hogy a 10 

MW beépített összkapacitás nyolc, egyenként 1,25 MW-s modulszerűen összekapcsolt 

mezőből épül fel, az egyes mezők pedig egymástól függetlenül is képesek működni. 
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MEGHÍVÓ ÁLLÁSBÖRZÉRE 

 

A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 ÚT A MUNKAERŐPIACRA PROJEKT KERETÉBEN 

SZERVEZETT ÁLLÁSBÖRZÉRE  

 

Tisztelettel meghívjuk a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a 

munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala 

Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala III Kerületi Hivatala által 

szervezett állásbörzére. 

Időpont: 2017. október 19. (csütörtök) 8 30 órától 14 00 óráig 

Helyszín: BFKH 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7. 

 

PROGRAM: 

 
7.00 – 8.00 MUNKÁLTATÓI REGISZTRÁCIÓ  

 
8.00 – 8.30 TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE  

8.30 – 8.40 MEGNYITÓ 
DR. SOÓS GÁBOR hivatalvezető-helyettes  
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala    

KÖSZÖNTŐ 
CSETE LÁSZLÓ projektmenedzser 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály     
 

8.40 – 14.00 ÁLLÁSBÖRZE  
állásajánlatok (több száz állásajánlat), munka-, pálya- és 
álláskeresési tanácsadás,  

VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 projekt támogatási lehetőségei 
álláskeresőknek, munkaerő-piaci 

információnyújtás, EURES-tanácsadás  
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Az állásbörze célja, hogy elősegítse a munkaadók és álláskeresők közötti kapcsolatfelvételt, 

alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra a munkaerőpiac szereplői 

között. Az állásbörzén a látogatókat a munkaadók által kínált álláshelyek mellett nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében személyre szabottan kívánjuk segíteni 

álláskereséshez hasznosítható munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadással, munkaerő-

piaci információnyújtással, bemutatjuk a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra 

elnevezésű kiemelt projekt által nyújtható szolgáltatásokat és támogatásokat (képzés, 

vállalkozóvá válási támogatás, bérjellegű támogatások), valamint EURES-tanácsadást is 

biztosítunk. A projekt a fővárosban a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 

forrása az Európai Szociális Alap (ESZA) és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított 

összeg. 

 

Részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével jelezze Budapest  

Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály felé a 

victorzs@lab.hu és forgacsr@lab.hu e-mail címeken. További információ az (1) 243-8663 

telefonszámon (157-es mellék), vagy személyesen a 1039 Budapest, Heltai  

Jenő tér 7. szám alatt kérhető.  

 

 

SZÁMÍTUNK RÉSZVÉTELÉRE! 

 

 

 

 

 

 

 

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

mailto:victorzs@lab.hu
mailto:forgacsr@lab.hu
http://www.facebook.com/vosz.hu
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
e-mail: iwt@t-online.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


