Kedves Kolléga!
Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. hírlevelében a következő témákkal
ismerkedhet meg:

1. Munkavédelmi Továbbképzés
2017. Január 31-én
Változások a Munkavédelemben

A továbbképzés célja, hogy segítse a munkavédelemmel foglalkozó szakemberek eligazodását a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény nyári, illetve január 1-től hatályba lépő
módosításaiban, illetve a változások értelmezésében és gyakorlati következményeiben.
Főbb témák:
Szervezeti és eljárási változások a hatósági ügyintézésben
- Változások a munkavédelem szakmai irányításában, és hatósági felügyeletében
- A közigazgatási bírság.
- A hivatal eljárása, ellenőrzések a járási hivatali struktúrában
- A bírói út és a közigazgatási eljárás várható változásai
Változások a munkahelyi munkavédelmi érdekképviseletekkel kapcsolatban
Munkavédelmi hatósági ellenőrzések 2016-2017
- A 2016. évi ellenőrzések, tapasztalatok – országos és fővárosi
- A 2017. évre tervezett ellenőrzések – országos
A továbbképzés során konzultációs lehetőséget biztosítunk, emellett kérdéseit előzetesen is
megküldheti részünkre az omkt@omkt.bme. hu e-mail címre!
Előadók: dr. Dudás Katalin
dr. H. Nagy Judit
Velicsek Ildikó

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

2. Tűzvédelmi továbbképzés
tűzvédelmi végzettséggel rendelkezőknek, az aktuális szakmai kérdésekről:
2017. január 24.
Tervezett témák:
1. Összefoglaló az elmúlt év jelentősebb tűzvédelmi jogszabályváltozásairól és a következő időszak
tervezett változásairól.
2. A lakóházi tűzvédelmi szabályozás tapasztalatai.
3. Félreértések és gyakori hibák a tűzvédelmi szabályzatok készítésénél
4. A tűzvédelmi szakvizsga rendelet tervezet (várható) újdonságai.
5. A 2016. évben megjelent Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben történt változások valamint az új
irányelvek újdonságai és az alkalmazási tapasztalatok (pl. kiürítés, tűzvédelmi felülvizsgálatok, stb.).
6. Konzultáció
Előadók: Duruc József
Kollár István
Lakk József
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

3. Munkavédelmi bál
Több év szünet után ismét megrendezi a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi
Szakemberek Egyesülete a Munkavédelmi Bált. A korábbi bálok nagyon jól sikerültek, ezt tanúsítják
a mufosz.hu/galeria címen megtekinthető képek is.
A Bált 2017. február 11-én Budapesten, a Dunapalotában rendezzük meg. Bővebb
információ: mufosz.hu/munkavedelmi-bal

4. 2017-ben induló OKJ-s tanfolyamaink
Munkavédelmi technikus – 2017. február 10.
Tűzvédelmi előadó – 2017. február 15.
Tűzvédelmi főelőadó – 2017. február 17.
Emelőgép-ügyintéző – 2017. február 21.
Ipari alpinista - folyamatosan
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.hu
TOVÁBBKÉPZÉSEK:
Munkavédelmi képviselő továbbképzések:
Budapest – 2017. február 28 – március 01.
Pécs – 2017. március 21-22.
Székesfehérvár – 2017. április 18-19.
Szolnok – 2017. május 23-24.
Budapest – 2017. június 12-13.
Kecskemét – 2017. június 20-21.
Miskolc – 2017. szeptember 21-22.

Budapest – 2017. szeptember 26-27.
Gödöllő – 2017. október 25.
Budapest – 2017. november 21-22.
Budapest – 2017. december 13-14.

5. Munkavédelmi szakmérnök és szakember képzés
februártól a BME-n:
Még lehet jelentkezni a BME 2017. február 17-én induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire.
Hétvégi képzés indul (általában kéthetenként péntek 12-18 óráig, szombaton 8-17 óráig).
Amennyiben havi összevonásban szeretne tanulni, erre szeptemberben induló munkavédelmi szakirányú
továbbképzéseinken lesz módja.

Üdvözlettel:
OMKT Kft.
Tel.: (1) 463 1192

Lájkoljon Központi e-mail cím:
minket! omkt@omkt.bme.hu

