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

1. Egészséges munkahelyet minden életkorban

Az e havi (októberi) munkavédelmi héttel lezárult az Európai Munkavédelmi Ügynökség „Egészséges munkahelyet minden éle
Link: Osha.europa.eu

2. 2018-tól új "Egészséges munkahelyek" kampány

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség jövőre induló, 2018-2019-es kampánya elsősorban a veszélyes anyagokról fog szólni, e

A kampány célkitűzései a következők:
- Felhívni a figyelmet a veszélyes anyagokkal járó kockázok megelőzésének jelentőségére, segíteni a gyakori tévhitek eloszla
- Gyakorlati eszközökre vonatkozó információk nyújtásával és lehetőséget teremtve a helyes gyakorlatok megosztására előmo
a veszélyes anyagok jelenlétének felszámolása vagy helyettesítése a munkahelyen
a megelőző intézkedések hierarchiába rendezése (azaz a jogszabályban előírt hierarchia betartása annak érdekében, hogy m
- Növelni a tudatosságot a munkahelyi rákkeltő anyagoknak való kitettség kockázatairól a helyes gyakorlatok cseréjének támo
- Infomáció nyújtása és jó gyakorlatok terjesztése speciális szükségletekkel rendelkező, vagy magasabb munkahelyi kockázat
a nők
a migráns munkavállalók
a fiatalok
a magasabb kockázatú ágazatokban dolgozó munkavállalók
az ideiglenes munkavállalók és az informális gazdaságban dolgozók.
- Figyelemfelhívás a már létező, dolgzók biztonságát előíró jogi előírásokról, valamint a téma politikai irányvonalainak fejlődés
További információk: Osha.europa.eu

3. Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály

Néhány érdekesség a jelentésből:
- 2016-ban csökkent a nyilvántartásba vett foglalkozási megbetegedések száma, 277-ről (2015) 245-re. Ugyancsak csökkent a
- A legtöbb foglalkozási megbetegedést az egészségügyi és szociális ellátás területén jelentették be, ezek jelentős része bioló
- Két halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedés fordult elő, mindkettő hőguta következtében.
- Hat esetben fordult elő tömeges (legalább 5 főt érintő) foglalkozási megbetegedés.
A jelentés elolvasható: Ommf.gov.hu

4. Továbbképzések:

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI TOVÁBBKÉPZÉSÜNK pontos időpontjairól, illetve a tervezett témákról következő hírleve

5. MÁR MOST LEHET JELENTKEZNI AZ OKJ-S KÉPZÉSEINKRE!
2018. februárban induló képzések:
http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi/munkavedelmi-technikus-szakkepzes/
Tűzvédelmi előadó (E-000668/2014/A004)
http://omkt.hu/kepzesek/tuzvedelmi/tuzvedelmi-eloado-szakkepzes/
Tűzvédelmi főelőadó (E-000668/2014/A003)
http://omkt.hu/kepzesek/tuzvedelmi/tuzvedelmi-foeloado-kepzes/
Emelőgép ügyintéző (E-000668/2014/A005)
http://omkt.hu/kepzesek/emelogepes/emelogep-ugyintezoi-tanfolyam/

Munkavedelmi technikus (E-000668/2014/A001)
http://omkt.hu/kepzesek/munkavedelmi/munkavedelmi-technikus-szakkepzes/
Folyamatosan lehet jelentkezni:
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)

Omkt.hu/elerhetosegek
Munkavédelmi képviselő képzések és továbbképzések:

A munkavédelmi képviselők munkáját segítő on-line felületet nyitottunk
A munkavédelmi képviselők munkájának segítése érdekében on-line támogató oldalt hoztunk létre, illetve működte

Az OMKT Kft. több mint tíz éve rendszeresen szervez képzéseket és továbbképzéseket munkavédelmi képviselők
A képzéseket és továbbképzéseket az előre meghirdetett helyszíneken, illetve időpontokban tervezzük, illetve
Képzési és továbbképzési napok:
2017. November 21-22. Budapest
2017. November 28-29. Kecskemét
2017. December 13-14. Budapest

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06-20-377-0739, orsi@om
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
Az OMKT Kft. rendelkezik "Munkavédelmi képviselők alapképzése" megnevezésű engedélyezett programmal is, ami (a régi ak
Kihelyezett képzésekre kérje egyedi árajánlatunkat dr. Bende Zsolt oktatási igazgatótól (zsbende@omkt.bme.hu, 06-30-91406

5. FELSŐFOKÚ KÉPZÉSEK A MŰEGYETEMEN

Munkavédelmi szakmérnök képzés szeptembertől
2017. október 30-tól lehet jelentkezni a BME 2018. februárjában induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire ahttps://
A képzés tanítási napjai péntek 12-18 óráig, szombaton 8-17 óráig lesznek, általában kéthetenként (az ünnepnapoktól függően
Bővebb információ: mtk.bme.hu, telefonon: Burány Erika 06-30-631-9530

Lean folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzések a BME-n – munkavédelmi szakembereknek is!
2018. szeptemberében ismét indulnak a Műegyetem igen sikeres lean folyamatfejlesztő szakmérnök és lean folyamatfejles
Bővebb információ: lean.bme.hu és 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

