Hatékony megoldás a törvényileg előírt kötelezettség teljesítésére

Fókuszban a munkavédelmi képviselők felkészítése

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK
ALAPKÉPZÉSE
ONLINE

- munkavédelmi normák típusai
- a munkavédelmi normák rendszere, hatálya
- legfontosabb hazai jogszabályok

§ Munkáltatók általános kötelezettségei, munkavállalók
kötelezettségei, jogai

ly

§ Munkavédelemre vonatkozó EU-s, illetve magyar
jogalkotás, kötelezően alkalmazandó jogszabályok
tartalmi bemutatása az alábbi területeken:
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munkavédelmi
törvény
20 főtől kötelező
munkavédelmi
képviselő!

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)
IV. fejezete tartalmi bemutatása, különös
tekintettel a munkavállalók jogaira és kötelezettségeire.

§ Balesetek minősítése, munkabaleset kivizsgálás
szempontjai, részvétel a kivizsgálásban
Mvt. V. fejezet, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tartalmi bemutatása, a balesetek minősítésével, munkabalesetek
kivizsgálásával kapcsolatosan, kiemelten a kivizsgálásban való részvételre

§ Gyakorlati képviselői tevékenység végzése
Mvt. VI. fejezet és a fejezet alapján készített segédlet munkavédelmi képviselők részére c. saját írásos anyag
tartalmi bemutatása. Munkavédelmi képviselők gyakorlati tevékenységeinek részletes bemutatása:
- választott tisztséggel járó feladatok
Gyakorlati segítség
- vállalt feladatoknak történő megfelelés
- tárgyalás a munkáltatóval, képviselőivel.
munkavédelmi

§ Munkavédelmi hatóság ellenőrzési rendszere, hatásköre,
alapvető eljárási szabályok, ellenőrzés a munkahelyeken

képviselőknek!

Mvt. VII. fejezet és a Segédlet munkavédelmi képviselők részére c. saját írásos anyag tartalmi bemutatása.
Munkavédelmi képviselők gyakorlati tevékenységei az alábbi területeken:
- Munkavédelmi hatóság ellenőrzési rendszere,
- Hatásköre, alapvető eljárási szabályok,
- Ellenőrzés a munkahelyeken.
A képzés megnevezése: Munkavédelmi képviselők alapképzése, illetve Munkavédelmi képviselők továbbképzése
Felnőttképzési engedélyszáma: E-0013210/2015/D0009
A képzést megvalósító képző intézmény: Observans Képzési Szolgáltató Kft. (Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001320/2015)

ELŐADÓ

Nesztinger Péter, igazságügyi munkabiztonsági szakértő

Részvételi mód online képzés

A közvetítéshez a Google Meet alkalmazást használjuk.
Nem szükséges hozzá semmilyen kiegészítő letöltése,
bármelyik böngészőből elérhető.

Döntsön hatékony és költségtakarékos képzési
megoldásunk mellett, teljesítse a kötelezően
előírt alapképzést szakértőnkkel!
Együttműködő partnerünk az Observans Képzési Szolgáltató Kft.

PROGRAM
9.00-tól
9.30–12.40
12.40–13.10
13.10–16.20

2020. június 4-5.
Regisztráció
Képzés 1. rész
Ebédszünet
Képzés 2. rész

Inventum Tudástár Kft.,
Tel.: 06-1-239-4653 • Fax: 06-1-700-2463
e-mail: info@inventum.hu
www.inventum.hu
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Tematika (16 órás képzés)
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Online képzés, 2020. június 4-5.
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