VDSZ MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSA - 2016
BALATONSZEMES, VDSZ Oktatási Központ
(A képzés pontos helyszíne: Balatonszemes, Petőfi Sándor u. 8.,
parkolás a Bagolyvár u. felől, Kápolnával szemben)

2016. május 18-19-20.
(szerda, csütörtök, péntek)
Első nap:

2016. május 18. (szerda) – e napot a VDSZ szervezi, levezető: Kovács László
12.00-12.20

Résztvevők érkezése, regisztráció, szállás elfoglalása.

12.20-13.00

Ebéd (földszint)

13.00-13.15

Résztvevők rövid bemutatkozása (3.emeleti nagyterem)

13.15-14.30

A VDSZ és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) aktualitásai szakszervezeti háttérismeretek a munkavédelem hazai keretrendszerének
megismeréséhez (előadó: Kiss Béla, VDSZ alelnök)

14.30-15.00

Szünet

15.00-16.00

A VDSZ, a MASZSZ, az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) és a
munkavédelem kapcsolata - hatásai a munkahelyi munkavédelemre.
Szerveződési formák és aktualitások. Munkavédelmi kommunikáció és fontos
feladatok, teendők, lehetőségek. (előadó: Kovács László, VDSZ országos
titkár, munkavédelmi szakember)

16.00-16:30 Konzultáció, felmerülő kérdések megvitatása - fórum jelleggel.
16.45

Vacsora

Második nap:

2016. május 19. (csütörtök) - e napot Péterfy Gabriella vezeti (Vegyiprop Kft.)
8.00-9.00

Reggeli

9.00-9.15

Résztvevők érkezése rövid bemutatkozási kör, irodalom kiosztása, regisztráció.

9.15-11.00

A munkavédelem aktuális kérdései
A munkavédelmi érdekegyeztetés jelenlegi helyzete, várható feladatok, és az
ebből adódó legfontosabb munkavédelmi képviselői feladatok.
Paritásos testület megalakításának törvényi feltételei, működésének fontossága.

11.00-11.15

Szünet

11.15-12.45

A munkavédelmi képviselők feladatai, jogai, az 1993. évi XCIII. törvény
előírásainak figyelembevételével.
A kapcsolattartás szükségessége és gyakorlatának módszerei a vállalaton belül
és kívül. (Munkáltató, munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi
szolgálat, társadalmi szervezetek, hatóságok.)
A munkavédelmi törvény várható változása
- A 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról.
- A Munkavédelmi Bizottság 2015. szeptember 29-i plenáris üléséről

13.00-14.00

Ebédszünet

14.00-15.30

Érzelmi kimerültség, deperszonalizáció, csökkenő teljesítőképesség a munka
világában. A pszichoterror munkavállalókra gyakorolt hatásai.

15.30-16.00

Konzultáció és zárszó.

A képzés 16 órás hivatalos képzésnek felel meg, erről a résztvevők igazolást kapnak a
helyszínen a főszervező Vegyiprop Kft. ügyvezetőjétől, Péterfy Gabriellától.
17.00

Vacsora

Harmadik nap:

2016. május 20. (péntek) - e napot Péterfy Gabriella vezeti (Vegyiprop Kft.)
8.00-9.00

Reggeli

9.00-11.00

Korszerű egyéni védőeszközök alkalmazása a munkavégzés biztonsága
érdekében. Munkavédelmi képviselő feladata az egyéni védőeszköz
szabályozás, ellátás és használat során.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/425 RENDELETE az egyéni
védőeszközökről.

Rövid tájékoztató a változásokról.
11.00-11.15

Szünet

11.15-12.30

A kockázatértékelés során adódó munkavédelmi képviselői feladatok.
Együttműködés a munkavédelmi szakemberekkel. Szabvány alapismeretek.

12:30-12:40

Szünet

12.40-13.30

A munkabalesetek minősítése, megelőzésének stratégiája.
Tanulságos munkabalesetek elemzése, az „OKFÁS” elemzési módszerrel.

13.30-13.45

Konzultáció, a képzés zárása (Péterfy Gabriella és Kovács László)

13.45-14.15 Ebéd, hazautazás
Előadóink:

Péterfy Gabriella, Somogyi Gyula, Spiegel István,
Kovács András, Galló Sándor, Kiss Béla, Kovács László

Szervezők: VDSZ és Vegyiprop Kft. – mail@vdsz.hu ill, info@vegyiprop1.t-online.hu

A képzés 16 órás hivatalos képzésnek felel meg, erről a résztvevők igazolást kapnak a
helyszínen a főszervező Vegyiprop Kft. ügyvezetőjétől, Péterfy Gabriellától.

