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

1. Emlékezz a halottakra, harcolj az élőkért!

Április 28-a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja, melyet először 1984. április 28-án a Ka
Közalkalmazottak Szakszervezete tartott meg, egy évvel később felkarolta a kezdeményezést a kanadai szakszervezeti szövetsé
dátumot azért választották, mert 1914. április 28-án fogadták el Kanadában azt a munkahelyi balesetbiztosítási szabályozást,
első kanadai munkavédelmi hivatalt létrehozták. 1991-ben a kanadai parlament törvénybe iktatta az emléknapot, nemzeti gy
nyilvánítva április 28-át.
1989-ben az Egyesült Államokban is hivatalos emléknappá nyilvánították, és világszerte egyre több helyen tartottak megemlé
munkavédelmi kampányokat e napon. Angliában 1992 óta emlékeznek meg a munkahelyi balesetben elhunytakról és megsér
használták először az emléknap mottóját: „Emlékezz a halottakra, harcolj az élőkért!”
1996 óta a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség is elismerte április 28-át mint nemzetközi emléknapot, és évente egy-egy fon
témára hívja fel a figyelmet az emléknapon (pl. azbeszt használatának betiltása világszerte).
2012 óta hazánkban is hivatalos emléknap e nap, „Emléknap a munkabalesetben elhunyt, illetve megrokkant munkavállalók t
elnevezéssel.
Sajnos 2012 óta – a növekvő foglalkoztatással együtt – nő a munkabalesetek száma is, 2016-ban 23027 munkabalesetet jelen
általános hatáskörű munkavédelmi hatósághoz.

2. SZEPTEMBERBEN INDULÓ OKJ-S KÉPZÉSEINK
Munkavédelmi technikus (E-000668/2014/A001): 2017. szeptember 22.
http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi/munkavedelmi-technikus-szakkepzes/
Tűzvédelmi előadó (E-000668/2014/A004): 2017. szeptember 27.
http://omkt.hu/kepzesek/tuzvedelmi/tuzvedelmi-eloado-szakkepzes/

Tűzvédelmi főelőadó (E-000668/2014/A003): 2017. szeptember 29.
http://omkt.hu/kepzesek/tuzvedelmi/tuzvedelmi-foeloado-kepzes/
Emelőgép ügyintéző (E-000668/2014/A005): 2017. szeptember 26.
http://omkt.hu/kepzesek/emelogepes/emelogep-ugyintezoi-tanfolyam/
Ipari alpinista (E-000668/2014/A002): folyamatos
http://omkt.hu/kepzesek/ipari-alpinista/ipari-alpinista-szakkepzes/
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)
http://omkt.hu/elerhetosegek/

3. EGYÉB KÉPZÉSEK

Építőipari és egészségvédelmi koordinátor képzés indul: 2017. május 8.
A képzésben való részvétel feltétele: Felső- vagy középfokú munkavédelmi szakképzettség (a jelentkezési lapon kérjük feltünte
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 v
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)
Bővebb információ: http://omkt.hu/kepzesek/egyeb/epitoipari-biztonsagi-es-egeszsegvedelmi-koordinator/

Munkavédelmi képviselő képzések és továbbképzések:
Az OMKT Kft. több mint tíz éve rendszeresen szervez képzéseket és továbbképzéseket munkavédelmi képviselők számára. A t
elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
A képzéseket és továbbképzéseket az előre meghirdetett helyszíneken, illetve időpontokban tervezzük, illetve egy munkálta
jelentkező esetén vállalunk vállalathoz kihelyezett képzések, továbbképzések szervezését is.
Képzési és továbbképzési napok:
Budapest, 2017. május 3-4.
Székesfehérvár, 2017. május 16-17.
Szolnok, 2017. május 23-24.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06-20-377-0739, orsi@o
információ: http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi-kepviselo/

Kihelyezett munkavédelmi képviselő képzések, továbbképzések
Kihelyezett képzések esetén, a képzés időpontját és helyszínét a megrendelővel egyedileg egyeztetjük, illetve a témakörök öss
figyelembe vesszük a munkáltató jellemzőit, valamint az igények, javaslatok figyelembevétele érdekében a képzés tervezett te
előzetesen megküldjük.
Az OMKT Kft. rendelkezik "Munkavédelmi képviselők alapképzése" megnevezésű engedélyezett programmal is, ami (a régi ak
programokhoz hasonlóan) a felnőttképzés szabályai szerint szervezett képzés esetén lehetőséget biztosít az ÁFA nélküli díjazá
Kihelyezett képzésekre kérje egyedi árajánlatunkat dr. Bende Zsolt oktatási igazgatótól (zsbende@omkt.bme.hu, 06-30-914

4. 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 18Hétvégi képzésünk (általában kéthetenként péntek 12-18 óráig, szombaton 8-17 óráig) 2017. szeptember 22-én kezdődik.
Bővebb információ: mtk.bme.hu, telefonon: Burány Erika 06-30-631-9530

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 folyamatfejle
szakirányú továbbképzései. Képzési napok: péntek (déltől) és szombat egész nap, általában kéthetenként.
Bővebb információ: lean.bme.hu és mtk.bme.hu, telefonon: Nagy Roberta 06-30-639-8375

Logisztikai folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzések a BME-n – munkavédelmi szakembereknek is!
2017. szeptember 22-én indulnak (megfelelő számú jelentkező esetén) folyamatfejlesztő szakménök és lean folyamatfejles
szakirányú továbbképzések a Műegyetemen. Képzési napok: péntek (déltől) és szombat egész nap, általában kéthetenként
Bővebb információ: mtk.bme.hu, telefonon: Nagy Roberta 06-30-639-8375
Üdvözlettel:
OMKT Kft.
Tel.: (1) 463 1192

Lájkoljon
minket!

Központi e-mail cím:
omkt@omkt.bme.hu

