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Tisztelt Érdeklődő! 

 
Munkavédelmi képviselő választást kötelező tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma eléri a 20 

főt (1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről 2016. július 08-án hatályba lépett módosítása). 

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. 

 

Munkavédelmi képviselő az a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során 

képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdeke-

ket. 

 

A Munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontja alapján "egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő-

en egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget" 

kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi képviselőnek. 

A 75.§ (2) bekezdés szerint a képzés költségei a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munkaidőben történhet. 

 

 

A Munkavédelmi képviselő alapképzés célja 

 

- a munkavédelmi képviselők jogainak, feladatainak és kötelességeinek megismertetése, 

- a képviselők munkavédelmi szakmai ismeretének bővítése, ezáltal elősegítve a hatékony, hozzáadott értékkel bíró működé-

süket a szervezet fejlődésének érdekében. 

 

Ezért válasszon bennünket 

 
✓ Képzésünk a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó, engedélyezett 

képzési program. A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000557/2014/D002. 

Felnőttképzési engedélyszámunk: E-000557/2014. 

 

✓ Mert a képzés résztvevői kompetenciát szereznek a munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlására és elsajátít-

ják a képviselői tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető szakmai ismereteket. Megismerik az érdekérvényesí-

tés lehetőségeit és módszereit, valamint a munkáltatóval és a szakhatóságokkal való együttműködés lehetőségeinek 

formáit is. 

 

✓ Mert tapasztalt szakembereink a későbbiekben is készséggel állnak rendelkezésére. A képzés weboldalán, a 

https://munkavedelem.menedzserpraxis.hu/ oldalon, a Képviselői Konzultáció menüpontban a nálunk 

végzett képviselők a teljes évben feltehetik a témában kérdéseiket, melyre szakértőink válaszolnak. 

 

✓ Mert figyelmet fordítunk az egyedi igényekre: olyan munkáltatóknak, amelyeknél több tevékenységi körhöz kapcso-

lódóan szükséges munkavédelmi képviselők képzése csoportos, kihelyezett képzést biztosítunk, ahol a saját tevé-

kenységhez igazodó tematika alapján sajátíthatják el a szükséges jogi és szakmai ismereteket. 
 

 

https://munkavedelem.menedzserpraxis.hu/ 

Oldalunkon tájékozódhat képzéseink helyszíneiről és időpontjairól, illetve a „Hogyan jelentkezhet a képzésre” menüpont 

„Bővebb tájékoztatás” gombjával kérhet információt kihelyezett képzési ajánlatainkról. 

 

 

https://munkavedelem.menedzserpraxis.hu/
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MEGRENDELŐLAP 
 

Megrendelem a 

Munkavédelmi képviselő alapképzést 
  

……… fő részére, 40 990 Ft (áfa mentes) / fő áron  
 

(Kérjük, írja be hány fő kíván részt venni a képzésen!) 

 

A képzés tematikája 
 

1. NAP  

 

1. A munkavédelmi képviselő 

- A munkavédelem története, jelentősége 

- A munkavállalók és munkáltatók jogai, kötele-

zettségei 

- A munkavédelmi képviselő tájékoztatása, be-

vonása, feladatai, jogai; munkavédelmi   bizott-

ság, paritásos testület működése 

- Kötelező szabályozások, tartalmi követelmé-

nyek 

- Személyi követelmények (képzettség, egészség-

ügyi alkalmasság)  

 

2. A helyes munkahelyi gyakorlat 

- Gépek, berendezések, munkaeszközök haszná-

lata ellenőrzése, veszélyes anyagok kezelése 

- Egyéni védőeszközök használata, ellenőrzése 

- Vészhelyzeti felkészültség (mentési terv, tűzvé-

delmi alapismeretek, elsősegélynyújtás) 

2. NAP 

 

3. Aktualitások a munkavédelemben 

- Kötelező szabályozások – Az elmúlt időszak jog-

szabályi változásainak áttekintése 

- A munkavédelem helyzete napjainkban 

 

4. Munkavédelem felsőfokon 

- Balesetek kivizsgálása, bejelentése, jegyzőkönyv 

kitöltése 

- Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, beje-

lentése 

- ISO 45001 Munkahelyi Egészségvédelmi és Bizton-

sági Irányítási Rendszer 

- A résztvevő munkavédelmi képviselők gyakorlati 

működési tapasztalatai, esetpéldák, kérdések - vála-

szok 

 

A képzés összes időtartama 16 (2 x 8) óra, 45 perces tanórákból áll, szünetekkel. A 2. nap végén vizsgá-

val (rövid teszt írása) zárul. 

A képzést sikeresen befejező hallgatók számára a Menedzser Praxis Kft. tanúsítványt állít ki, mely 

igazolja a munkavédelmi hatóság ellenőrzése során a végzettség megszerzését. 

 

A résztvevőknek biztosítunk egy tíz órai csomagot és a sikeres vizsgához szükséges tananyagot,  

jegyzetfüzetet és tollat. 

 

SZÁMLÁZÁSI ADATOK (nyomtatott betűvel kérjük kitölteni) 

 

Költségviselő megnevezése:  ........................................................................................................................  

Számlázási címe: ..........................................................................................................................................  

A megrendelő neve és munkaköre, beosztása:  ............................................................................................  

Telefon:  ..............................  Fax:  .........................................  . E-mail:  ......................................................  

A megrendelés dátuma: 2020. ....................................  
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