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 országos hatósági
ellenőrzési tervének megvalósulásáról.
„A vizsgálat alá vont munkáltatók nagy részénél feltárásra kerültek különböző munkavédelmi
szabálytalanságok…”
A célvizsgálat során ellenőrzött munkáltatók száma: 604, míg a szabálytalansággal érintett munkáltatók száma:
555 (91,9%).
A jelentés elérhető: http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7192

2. Megnövekedett az igény a munkavédelmi képviselők
képzésére
Az M1 sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat bemutató sorozata, a PROFIT7 is
foglalkozott a témával, a munkavédelmi képviselők képzését bemutató részben
az OMKT Kft. képzésén forgattak.
A műsor megtekinthető: http://www.mediaklikk.hu/video/profit7-2017-03-08-i-adas-11/

3. Tavaszi szakmai konferencia térítésmentesen
Budapesten.
A munkabalesetben elhunytak és megsérültek emléknapja alakalmából a MUFOSZ
Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Szövetsége 2017. április 28-án
szakmai konferenciát rendez, melyhez kapcsolódóan Budapest Főváros Kormányhivatala III.
Kerületi Járási Hivatala munkavédelmi tanácsadást tart.

Bővebb információ: http://mufosz.hu/rendezvenyek/munkavedelmi-konferencia-mufoszkozgyules

4. AZ OMKT Kft. KÉPZÉSI HÍREI:
OKJ-S KÉPZÉS:

Ipari alpinista - folyamatosan
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)
http://omkt.hu/cimlap/kepzesek

TOVÁBBKÉPZÉSEK:
Építőipari és egészségvédelmi koordinátor képzés indul: 2017. május 8.

A képzésben való részvétel feltétele: Felső- vagy középfokú munkavédelmi szakképzettség
(a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a szakképzettséget igazoló oklevél számát és
megszerzésének helyét.)
Tanulmányi idő (az általános munkavédelmi szakismeretekre építve): 40 óra, összesen 5 nap,
amely a gyakorlati képzést és a vizsgát is tartalmazza.
Képzési napok: 2017. május 8, 15, 22, 29. és június 6.
A képzés szakmai vizsgával zárul, melyről az OMKT Kft. tanúsítványt állít ki.
Az építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor képzés díja: 118.800.-Ft+ÁFA,
mely összeg a vizsgadíjat is tartalmazza.
A tanfolyam a felnőttképzés hatálya alá nem tartozó egyéb képzés.
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)
http://omkt.hu/cimlap/kepzesek
Munkavédelmi képviselő képzések és továbbképzések:
Pécs – 2017. április 10-11.
Székesfehérvár – 2017. április 18-19.
Budapest – 2017. május 3 – 4. Szolnok – 2017. május 23-24.
Budapest – 2017. június 12-13. Kec
skemét – 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.
Bővebb információ: omkt.hu
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 0620/377-0739, orsi@omkt.bme.hu

FELSŐFOKÚ KÉPZÉSEK A MŰEGYETEMEN:
Munkavédelmi szakmérnök képzés szeptembertől
Már lehet jelentkezni a BME szeptembertől induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire.
A havi összevonásos (képzési napok: általában havonta egy alkalommal, hétfőtől csütörtökig) képzésünk 201.
szeptember 18-án indul.
Hétvégi képzésünk (általában kéthetenként péntek 12-18 óráig, szombaton 8-17 óráig) 2017. szeptember 22-én
kezdődik.

Bővebb információ: mtk.bme.hu

Lean folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzések a BME-n – munkavédelmi
szakembereknek is!
2017. szeptember 15-én ismét indulnak a Műegyetem igen sikeres lean folyamatfejlesztő
szakménök és lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzései. Képzési napok:
péntek (déltől) és szombat egész nap, általában kéthetenként.
Bővebb információ: lean.bme.hu és mtk.bme.hu
Logisztikai folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzések a BME-n – munkavédelmi
szakembereknek is!
2017. szeptember 22-én indulnak (megfelelő számú jelentkező esetén) folyamatfejlesztő
szakménök és lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzések a Műegyetemen.
Képzési napok: péntek (déltől) és szombat egész nap, általában kéthetenként.
Bővebb információ: mtk.bme.hu
Üdvözlettel:
OMKT Kft.
Tel.: (1) 463 1192

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

