Szolgáltatóközpont
4034 Debrecen, Kolónia u. 1.

Társaságunk a 12/2013. (III. 28.) NGM és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet előírásainak megfelelően
az alábbi tanfolyamot szervezi:
Munkavédelmi technikus OKJ 52 862 01
Nyt.sz.: E-000683/2014/A040
óraszáma
irányára Ft/fő (ÁFA mentes)

Képzés megnevezése
Kontaktképzés *

240

160.000,-

Komplex vizsga

--

50.000

Összesen

210.000,11253-12 Munkavédelmi menedzsment

Képzés moduljai

11254-12 Munkavédelmi kockázatértékelés
11255-12 A munkavégzés biztonsága

Képesítést nyújt

FEOR száma

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában a munkahelyi egészség és biztonság
megvalósításához szükséges tevékenységekre.
Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére,
valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálására. A munkáltató
támogatására a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, segíti a
mulasztások
és
szabályszegések
hátrányos
személyi
és
anyagi
következményeinek elkerülését.
3163- Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

*A Felnőttképzési törvény értelmében a hallgató az előzetes tudásszintje felmérését kérheti, mely díjmentes
szolgáltatásunk. A felmérő igénybevétele esetén a fent meghatározott óraszám és képzési díj a teljesítés
szintjének megfelelően változhat, melynek mértékéről a SzolgáltatóKözpont vezetője és a felmérést végző
szakoktató dönt.
ELŐZETES TUDÁSSZINT MÉRÉSE: A hallgató előzetes kérelme alapján a képzés indítását megelőző héten,
teszt alapú felméréssel történik. A felmérőt követően a kiértékelést azonnal elvégezzük, és eredménye
kihirdetésre kerül. Ezt követően megtörténik a beiratkozás, adategyeztetés és a tanfolyamra vonatkozó tudnivalók
ismertetése.
A KÉPZÉS TANÚSÍTÁSA:
A hallgatónak a képzés során modulzáró vizsgákat kell tennie, melyről Társaságunk igazolást ad ki. Ezen
igazolással léphet be az OKJ-s komplex vizsgára, mely eredményes letételével a képzésnek megfelelő OKJ-s
bizonyítványt kap.
JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
• Érettségi végzettség
• Szakmai alkalmasság (egészségügyi)
JELENTKEZÉS MÓDJA: A jelentkezési lap, bizonyítvány másolatok beküldésével e-mailben.
Az eredeti dokumentációkat postai úton kérjük beküldeni vagy az első előadási napon leadni.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

Folyamatos
JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA: E-mailben vagy levélben a képzés indítását megelőző 1 héten belül. A
részvételi díj számláját az első előadási napot követően vagy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően postázzuk.
INFORMÁCIÓ:
DEKRA Akademie Kft. SzolgáltatóKözpont 4034 Debrecen, Kolónia u. 1.
Ügyintéző: Kovács Katalin Tel.: 52/541-408; fax: 52/541-409; e-mail: debrecen@dekra-akademie.hu
EGYÉB:
− A képzést min. 10 fő részvételével indítjuk.
− Magánszemélyeknek részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
− A felkészüléshez szükséges jegyzetet a tanfolyam időtartamára biztosítjuk.
− A képzési díj a modulzáró vizsgák díját tartalmazza.
− A képzés általában heti 2 napon; pénteken 14.00-20.00óráig és szombaton 08.00-14.00 óráig tart

