TÁJÉKOZTATÓ
Munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzése
A képzés megnevezése és nyilvántartási száma:
Munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzése
(E-000081/2014/D060)
2019. január 1-től módosult a munkavédelmi
törvény, miszerint a munkavédelmi képviselők
képzése csak a felnőttképzésről szóló törvény
szerinti tevékenység keretében lehetséges. Cégünk
felnőttképzési engedéllyel rendelkezik mind az
alapképzés, mind a továbbképzés vonatkozásában.
Törvényi háttér:
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelem előírása alapján azon munkáltatók, akik
alkalmazásában minimum 20 fő munkavállaló áll, kötelesek munkavédelmi képviselő
választást tartani.
A törvény 75. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a munkavédelmi képviselő megválasztását
követő egy éven belül legalább 16 órás képzésen, ezt követően évente legalább 8 órás
munkavédelmi továbbképzésen való részvételi lehetőséget kell a munkáltatónak biztosítania a
megválasztott munkavédelmi képviselőnek.
A 16 órás alapképzés képzés célja: A munkavédelem jogszabályi hátterének, a munkavédelmi
képviselők szerepének áttekintése, felkészítésük feladataik ellátására.
A képzés megkezdésének feltételei:

18. életév betöltése

Időtartama:

2 nap

A képzés helyszíne:

Miskolc, illetve megrendelői igényekhez igazodó
helyszín. Igény esetén kihelyezett képzést is
szervezünk.

Képzési díj:

28 000 Ft/fő
Mivel képzésünket a felnőttképzésről szóló
törvényben foglaltak szerint szervezzük és
engedélyeztettük, ezért áfamentes.

Megszerezhető dokumentum:

A képzés elvégzéséről tanúsítvány kerül
kiállításra.

TÁJÉKOZTATÓ
Munkavédelmi képviselők 8 órás továbbképzése
A képzés megnevezése és nyilvántartási száma:
Munkavédelmi képviselők 8 órás
továbbképzése (E-000081/2014/D059)
2019. január 1-től módosult a munkavédelmi
törvény, miszerint a munkavédelmi képviselők
képzése csak a felnőttképzésről szóló törvény
szerinti tevékenység keretében lehetséges. Cégünk
felnőttképzési engedéllyel rendelkezik mind az
alapképzés, mind a továbbképzés vonatkozásában.
Törvényi háttér
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelem előírása alapján azon munkáltatók, akik
alkalmazásában minimum 20 fő munkavállaló áll, kötelesek munkavédelmi képviselő
választást tartani.
A törvény 75. § (1) bekezdésének c) pontja alapján egy választási ciklusban a munkavédelmi
képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben (munkavédelmi
képviselő alapképzés), ezt követően évente legalább 8 órás munkavédelmi továbbképzésben
való részvételi lehetőséget kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi
képviselőnek.
A 8 órás továbbképzés célja: A munkavédelmi képviselők gyakorlati működésének és a
munkavédelem időszerű feladatainak, kérdéseinek áttekintése/ismétlése. A képviselő naprakész
legyen a jogszabályok, illetve a változások tekintetében.
A képzés megkezdésének feltételei:

18. életév betöltése

Időtartama:

1 nap

A képzés helyszíne:

Miskolc, illetve megrendelői igényekhez igazodó
helyszín. Igény esetén kihelyezett képzést is
szervezünk.

A képzés díja:

18 000 Ft/fő
Mivel képzésünket a felnőttképzésről szóló
törvényben foglaltak szerint szervezzük és
engedélyeztettük, ezért áfamentes.

Megszerezhető dokumentum:

A képzés elvégzéséről tanúsítvány kerül
kiállításra.

