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

1. Megjelent az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek
módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet, ami többek között
jogszabályokat is érinti:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása
2. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésé
hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosítása
3. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet módosítása
4. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása
Figyelem! Többek között ezeket a módosításokat is feldolgozzuk az augusztusi tűzvédelmi továbbképzésünkön!

2. Előre láthatóan meleg nyarunk lesz!

Nem elég, ha csak strandpapuccsal készülünk a nyári melegekre. Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívást adott a hősé
veszélyeivel kapcsolatban
Bővebben itt olvasható: OMMF.GOV.HU

3. A nyári diákmunka munkavédelmi kérdései

Idén is sok diák vesz részt a nyári munkákban, pénzkereset reményében. A fiatalkorban szerzett munkahelyi tapasztalatok szá
járhatnak, de a fiatalok foglalkoztatása a szükséges megelőző intézkedések hiányában fokozott kockázatot is jelenthet.
A nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről bővebben a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájék
olvashatunk: OMMF.GOV.HU

4. Megjelent a 2017. I. negyedévre vonatkozó munkabaleseti statiszti

A tájékoztató a 2017. május 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott ada

OMMF.GOV.HU

5. Megjelent a munkaügyi hatóság 2017. I. negyedévi ellenőrzési tapa
szóló jelentés

Bővebben: OMMF.GOV.HU
A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek miatt 2017. július 1-jétől bővül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szer
munkavégzésre vonatkozó fogalom meghatározása.

6. Tűzvédelmi továbbképzés

2017. augusztus
A tűzvédelmi szakemberek részére tervezett továbbképzésünkön feldolgozzuk az elmúlt időszak tűzvédelmi jogszabályváltozá
gyakorlati tapasztalatok feldolgozásával támogatni kívánjuk a tűzvédelmi feladatok ellátását.

7. SZEPTEMBERBEN INDULÓ OKJ-S KÉPZÉSEOINK!
7SZEPTEMBERBEN 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

Továbbképzések:
Munkavédelmi képviselő képzések és továbbképzések:
Az OMKT Kft. több mint tíz éve rendszeresen szervez képzéseket és továbbképzéseket munkavédelmi képviselők számára. A
elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
A képzéseket és továbbképzéseket az előre meghirdetett helyszíneken, illetve időpontokban tervezzük, illetve egy munkáltató
esetén vállalunk vállalathoz kihelyezett képzések, továbbképzések szervezését is.
Képzési és továbbképzési napok:
2017. június 20-21. Kecskemét
2017. július 24-25. Budapest
2017. szeptember 21-22. Miskolc
2017. szeptember 26-27. Budapest
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06-20-377-0739, orsi@o
Bővebb információ: http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi-kepviselo/

Kihelyezett képzések, továbbképzések:
Kihelyezett képzések esetén, a képzés időpontját és helyszínét a megrendelővel egyedileg egyeztetjük, illetve a témakörök ös
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 a
programokhoz hasonlóan) a felnőttképzés szabályai szerint szervezett képzés esetén lehetőséget biztosít az ÁFA nélküli díjaz
Kihelyezett képzésekre kérje egyedi árajánlatunkat dr. Bende Zsolt oktatási igazgatótól (zsbende@omkt.bme.hu, 06-30-91406

8. 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
Hétvégi 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 folyamatfejleszt
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 folyamatfejlesztő
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

