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

1. Elérhető az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
a munkavédelmi hatóság 2016. évi ellenőrzéseinek
tapasztalatairól.
„Az ellenőrzött munkáltatók 79,1%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány 2,6%-kal
alacsonyabb a 2015-ös év azonos időszakában tapasztaltakhoz képest.”
http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7162

2. Megjelent az NGM Munkavédelmi Főosztályának
tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
A tájékoztató a 2017. január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti
jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza.
http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7164

3. Az Európai Bizottság munkavédelmi irányelvek
tagállami átültetésével kapcsolatos közleménye.
Az Európai Bizottság előzetes, rövid közleménye a munkahelyi biztonságról és
egészségvédelemről szóló európai keretirányelv és a 24 egyedi irányelv tagállami átültetése
kapcsán adott 5 éves jelentés, és ugyanezen témában a szociális partnerek és egyéb
érdekeltek által adott jelentés értékeléséről.
http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7147

4. Megduplázódott a munkavédelmi képviselők száma
Az NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatása
szerint „A törvényi változást követő fél éven belül megduplázódott azon

munkáltatók száma, ahol munkavédelmi képviselőt választottak. Míg tavaly a
munkavédelmi hatóság által ellenőrzött munkáltatók mintegy 10 százalékánál
működött munkavédelmi képviselő, a 2017 januári adatok szerint már 22,5
százalékuknál választottak képviselőt, így a munkavállalók érdekérvényesítő
szerepének erősödésével a munkakörülmények hosszabb távú javulása is
várható.”
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/munkaeropiaci-es-kepzesi-allamtitkarsag/hirek/megduplazodott-a-munkavedelmikepviselok-szama

5. AZ OMKT Kft. KÉPZÉSI HÍREI:
OKJ-S TANFOLYAMAINK:
Munkavédelmi technikus – 2017. február 24.
Tűzvédelmi előadó – 2017. március 1.
Tűzvédelmi főelőadó – 2017. március 31.
Emelőgép-ügyintéző – 2017. március 7.
Ipari alpinista - folyamatosan
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)
http://omkt.hu/cimlap/kepzesek

TOVÁBBKÉPZÉSEK:
Munkavédelmi képviselő továbbképzések:
Budapest – 2017. március 13 – március 14.
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.
Üdvözlettel:
OMKT Kft.
Tel.: (1) 463 1192

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

