
Munkavédelmi képviselő

Munkavédelmi képviselő 16 órás alap
és 8 órás éves

Több ponton is módosult a munkavédelemről szóló 

2019. 01

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a 
munkavállalók létszáma legalább 2

Az Mvt. 70/A. §-ának módosításával 
kell választani.  
A módosított szabályozás alapján azon munkáltatóknál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az 
eddigi 50 fővel szemben), ott munkavédelmi képviselő választást kell tartani. A törvénymódosítás hatályba 
lépését, vagyis 2016. július 8-át követően fél éven belül meg kell tartani a mun
választást azon munkáltatóknál, ahol még nincs választott munkavédelmi képviselő.
Egyéb esetben a megváltozott szabályokat a mandátum lejáratát követő választásnál kell alkalmazni.
választás lebonyolítása továbbra is a munkáltató köte
 

A munkavállalók néhány főt foglalkoztató munkáltatónál is jogosultak képviselőt választani.
 

Ebben kívánunk a munkáltatók és a munkavállalók segítségére lenni képzésünkkel, amelynek 
programját, tematikáját olyan módon állítottuk össze, hogy elvégzését követően a résztvevő alkalmas 
legyen a fentebb leírt feladatkör betöltésére.  
 

A képzéseket csak olyan képzők végezhetik, akik megfelelnek az1993. évi LXXVII. tv
törvény – előírásainak és a „D” képzési körre engedéllyel rendelkeznek
 

A tanfolyam időtartama az újonnan megválasztott munkavédelmi képviselők számára
16 tanóra (2 oktatási nap), azok részére, 
szervezünk, amelynek időtartama: 
   
Kezdési időpontja: külön értesítés szerint történik
 

Költsége: éves továbbképzésben résztvevők részére (1 napos
                  alapképzésben résztvevők részére (2 
 

Fizetés módja: előre történő átutalással, vagy a helyszínen készpénzzel.
 

Jelentkezési lap a honlapunkról letölthető.

A képzést sikeresen elvégzett 

 

T Á J É K O Z T A T Á S 
 

Munkavédelmi képviselő alap és éves továbbképzésről
 

Munkavédelmi képviselő 16 órás alap (eng.sz.: E-000714/2014/D001)

és 8 órás éves továbbképzés (eng.sz.: E-000714/2014/D002)
 

Több ponton is módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

1. 01-tól ismét szigorodtak a szabályok! 

választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a 
unkavállalók létszáma legalább 20 fő! 

 

 jelentősen bővül azon munkáltató köre, ahol munkavédelmi képviselőt 

azon munkáltatóknál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az 
eddigi 50 fővel szemben), ott munkavédelmi képviselő választást kell tartani. A törvénymódosítás hatályba 

át követően fél éven belül meg kell tartani a munkavédelmi képviselő 
választást azon munkáltatóknál, ahol még nincs választott munkavédelmi képviselő.
Egyéb esetben a megváltozott szabályokat a mandátum lejáratát követő választásnál kell alkalmazni.
választás lebonyolítása továbbra is a munkáltató kötelezettsége 

A munkavállalók néhány főt foglalkoztató munkáltatónál is jogosultak képviselőt választani.

Ebben kívánunk a munkáltatók és a munkavállalók segítségére lenni képzésünkkel, amelynek 
tematikáját olyan módon állítottuk össze, hogy elvégzését követően a résztvevő alkalmas 

legyen a fentebb leírt feladatkör betöltésére.   

A képzéseket csak olyan képzők végezhetik, akik megfelelnek az1993. évi LXXVII. tv
és a „D” képzési körre engedéllyel rendelkeznek. 

az újonnan megválasztott munkavédelmi képviselők számára
, azok részére, akik már részt vettek az alapképzésen, továbbképzést 

 8 tanóra (1 oktatási nap)  

ülön értesítés szerint történik vagy az aktualitások menü részben

résztvevők részére (1 napos, 8 órás): 25.000,- 
ésben résztvevők részére (2 napos, 16 órás):  35.000,- 

Fizetés módja: előre történő átutalással, vagy a helyszínen készpénzzel. 

Jelentkezési lap a honlapunkról letölthető. 
 

A képzést sikeresen elvégzett résztvevők TANÚSÍTVÁNYT kapnak.

 

 

 

éves továbbképzésről  

000714/2014/D001) 
000714/2014/D002) 

1993. évi XCIII. törvény, 

választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a 

jelentősen bővül azon munkáltató köre, ahol munkavédelmi képviselőt 

azon munkáltatóknál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az 
eddigi 50 fővel szemben), ott munkavédelmi képviselő választást kell tartani. A törvénymódosítás hatályba 

kavédelmi képviselő 
választást azon munkáltatóknál, ahol még nincs választott munkavédelmi képviselő. 
Egyéb esetben a megváltozott szabályokat a mandátum lejáratát követő választásnál kell alkalmazni. A 

A munkavállalók néhány főt foglalkoztató munkáltatónál is jogosultak képviselőt választani.  

Ebben kívánunk a munkáltatók és a munkavállalók segítségére lenni képzésünkkel, amelynek 
tematikáját olyan módon állítottuk össze, hogy elvégzését követően a résztvevő alkalmas 

A képzéseket csak olyan képzők végezhetik, akik megfelelnek az1993. évi LXXVII. tv. - Felnőttképzési 

az újonnan megválasztott munkavédelmi képviselők számára  
akik már részt vettek az alapképzésen, továbbképzést is 

részben jelzett időpontokban 

 Ft/fő – Áfa mentes  
 Ft/fő – Áfa mentes 

résztvevők TANÚSÍTVÁNYT kapnak. 


