„Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása
alágban”
GINOP-5.3.4-16-2016-00010

Munkavédelmi képviselők továbbképzése (8 órás)
Képzési program nyilvántartási száma: E-000813/2014/D005

Most, térítés mentesen, ágazatspecifikus ismeretekkel!
Tisztelt Cégvezető / Cégtulajdonos!
Mint azt Ön is tudja, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény (továbbiakban Mtv.) 75. § (1) c.
pontja alapján, a munkáltatónak biztosítania kell a megválasztott munkavédelmi képviselők számára „egy
választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően 1 éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt
követően évente legalább 8 óra továbbképzésben való részvétel lehetőségét”. A 2016. évi LXXIX.
törvény kihirdetésével ez a kötelezettség már minden olyan munkáltatóra vonatkozik, ahol a
munkavállalók létszáma legalább 20 fő.
Szíves figyelmébe ajánljuk, a jelen, térítés mentes továbbképzési lehetőséget, mely a
GINOP-5.3.4-16-2016-00010 „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr,
bőrtermék és lábbeli gyártása alágban” című pályázati projekt keretében valósul meg, a Magyar Könnyűipari
Szövetség, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete együttműködésében. A továbbképzés egyedülálló módon, ágazati specifikumokat is
tartalmaz. Az oktatók a textil- és ruhaipari ágazat munkavédelmi sajátosságait is ismerő szakemberek.
A továbbképzés időpontja: 2018. augusztus 29. (szerda) 09:00 – 15:45
Helyszín: UNICON Ruházati Zrt. (Békéscsaba, Illésházi u. 5.)

ATOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA*
1 óra (45’)
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK
4 óra (180’)
3 óra (135’)

MUNKABIZTONSÁGI ISMERETEK
MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK

*Részletesen lásd a mellékletben
Oktatók:

Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit, foglalkozás-egészségügyi szakorvos
Márkus László, munkavédelmi szakmérnök, munkabiztonsági szakértő

A képzés írásbeli tesztvizsgával zárul, a sikeresen vizsgázók tanúsítványt kapnak a tanfolyam
elvégzéséről. A tanúsítvány kiadásának feltétele a három tananyagegységhez kapcsolódó tudásszint
felmérő teszt teljesítése tananyag egységenként legalább 51%-ban.
A részvételi lehetőséget a regisztrációk érkezési sorrendjében, max. 10 főig tudjuk biztosítani. A
regisztrációkat a mellékelt jelentkezési lapon, a képző intézmény címére várjuk.
Jelentkezési határidő: 2018. július 31.
Tisztelettel (a szervezők nevében):
Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia s.k.
MKSZ elnök

Ecker Gabriella s.k.
TMTE üv. főtitkár
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Munkavédelmi képviselők továbbképzése
(8 tanórás – 45 perc/óra - tanfolyam)

Tematika
Általános munkavédelmi ismeretek (1 tanóra)
az Európai Unió fő munkavédelmi célkitűzései,
a munkavédelmi érdekképviselet szintjei, jogok és kötelezettségek,
a munkavédelmi képviselők választásának szabályai,
a munkavédelmi képviselő, a munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület feladatai,
a működés feltételei, munkáltatói feladatok, munkavédelmi képviselők képzése és továbbképzése
a munkavédelmi képviselők jogvédelme a munkáltatók és munkavállalók érdekeinek védelme és
képviselete,
- a munkavédelmi képviselői feladatok ellátása,
- a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatóság működése
- kapcsolattartás módja a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósággal
-

Munkabiztonsági ismeretek (4 tanóra)
-

a munkavédelmi oktatás tervezése, felépítése és szabályos lebonyolítása, ellenőrzése
a munkavédelmi jogszabályrendszer felépítése, alkalmazása,
3/2002 SzCsM-EüM rendelet legfontosabb előírásai,
a munkavédelmi szakember alkalmazásának lényege és speciális munkabiztonsági feladatai,
az ágazatspecifikus munkavédelem általános feladatai,
a szakágazati munkaeszközökkel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi követelmények,
a szakmaspecifikus technológiákban alkalmazott veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos
alapvető szabályok, a biztonsági adatlapok tartalmi követelményei,
az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos jogok és kötelességek,
az új munkahelyek létesítésével kapcsolatos előírások,
kockázatértékelés,
munkavédelmi szabályzatok célja és hozzájuk kapcsolódó szakmai követelmények
a munkabalesetek kivizsgálási szabályai, a megelőzés érdekében szükséges intézkedések, hatékony
módszerek.

Munkaegészségügyi ismeretek (3 tanóra)
az egységes munkavédelem és az integrált munkaegészségügy biztosítása,
a munkahelyi egészségvédelmi feladatok ellátása,
a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása,
az ágazati munkahigiénés körülmények biztosítása és azok vizsgálata,
a munkavégzés a munkakörülmények és a környezet egészséget nem
veszélyeztető tényezői, a kockázatok és megelőzésük,
- a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat
együttműködésének megteremtése,
- a foglalkozási megbetegedések szabályos kivizsgálása,
- a munkavédelmi képviselők vonatkozó jogosultságai.
-
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