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1. Képzési tematika
Munkavédelmi képviselő képzés
I. Alapképzés: 16 óra
II. Éves ismétlődő továbbképzés: 8 óra

Budapest, 2019.02.11.

__________________________
Nikicser Ildikó
ügyvezető igazgató

Képzési tematika
Munkavédelmi képviselő-képzés
A KONIFO Kft. által összeállított képzési tematika a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény (Mvt.) VII. fejezetében foglalt, a különböző munkáltatóknál megválasztott munkavédelmi képviselők képzése tárgyában az Mvt., a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény, továbbá a munkavédelmi képviselők működéséhez kapcsolódó jogszabályokban
foglaltaknak történő megfelelés céljából készült.
A képzésekre vonatkozó törzsanyag:
Általános rész
I. Valamennyi képzés vonatkozásában egy oktatási óra 45 perces.
II. Minden képzés során oktatni kell a tűz jelzésére és az elsősegély-kérésre vonatkozó
alábbi információkat:
A tűz jelzésekor legalább az alábbi adatokat közölni kell a jelzésfogadó ügyelettel (112-es hívásfogadó központ, katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyelet, tűzoltósági ügyelet):
 a tűzeset, káreset helye,
 a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
 az esemény mérete, kiterjedése,
 a bejelentő személy neve, telefonszáma.
A mentőszolgálat 112-es hívószámon történő értesítésekor legalább az alábbi
adatokat közölni kell a jelzésfogadó ügyelettel:
 Bejelentő neve, telefonszáma.
 Esemény jellege. Mi történt?
 Esemény helyszíne. Hol történt? Nehezen megközelíthető területek esetében:
o egy könnyen és egyértelműen megtalálható pont egyeztetése,
o a mentőegység megbeszélt helyen történő várása felvezetése,
o a járművel lehetséges megközelítés mértékének felmérése.
 Sérültek száma. Hány sérült van?
 Sérültek állapota.
 Műszaki mentés szükséges-e?
A munkavédelmi képviselők munkájával kapcsolatos törvények, kormányrendeletek és
ágazati miniszteri jogszabályok
Magyarország Alaptörvénye
1993. évi XCIII. törvény
1996. évi LXXV. törvény
1997. évi LXXXIII. törvény

2000. évi XXV. törvény
2012. évi C. törvény

a munkavédelemről
a munkaügyi ellenőrzésről
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
a kémiai biztonságról
a Büntető Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

1999. évi XLII. törvény
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2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

89/1995. (VII. 14.) Korm. rend.

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

273/2011. (XII. 20.) Korm. rend.

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó
részletes szabályokról

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet
30/1995. (VII.25.) IKM rendelet
31/1995. (VII.25.) IKM rendelet
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
2/1998. (I.16.) MüM rendelet
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
25/1998. (XII.27.) EüM rendelet
33/1998.(VI.24.) NM rendelet
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM
együttes rendelet
26/2000. (IX.30.) EüM rendelet
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM
együttes rendelet
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
a munkahelyek kémiai biztonságáról
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

143/2004. (XIl.22.) GKM rend.

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális
egészségi és munkabiztonsági követelményekről
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66/2005. (XII.22.) EüM rendelet
16/2008. (VIII. 30) NFGM rend.

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról
és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack
Biztonsági Szabályzatról
a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre,
illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett
villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről
és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet,
a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
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Munkavédelmi képviselők képzési tematikája
I. Alapképzés: 16 óra
1. képzési nap – 08:00 – 15:00 között
Ssz.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Téma
A munkavédelem jogszabályi háttere, a munkavédelem
és a munkaügy kapcsolata
A munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályok rövid
ismertetése, áttekintés a munkavédelmi képviselők
szemszögéből
A munkavédelmi képviselők választásának, kijelölésének,
képzésének szabályai, valamint a munkavédelmi képviselők feladatellátásával kapcsolatos jogok és kötelmek
rendszere
Ebédszünet 11:15 – 11:45 között
A Mvt. 54.§ és a hozzá kapcsolódó munkavédelmi és
munkaegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek figyelembevételével a kockázatértékeléssel, kockázatbecsléssel kapcsolatos feladatok ismertetése, az alapok elsajátítása
A munkavégző-képesség orvosi véleményezésével kapcsolatos ismeretek
Az egyes ágazatokban előforduló speciális kockázatok
ismertetése példákon keresztül, vészhelyzetek esetén
szükséges teendők ismertetése
Kockázatkezelés az egyéni és kollektív védelem alkalmazásával
Baleset, munkabaleset, úti baleset, kvázi baleset, incidens, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció
fogalmainak ismertetése, a balesetekkel, fokozott expozíciókkal, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos
kötelmek a munkavédelmi képviselő szempontjából. A
munkabaleseti jegyzőkönyv, az üzemi baleseti jegyzőkönyv részeinek és kitöltésének egyszerűsített ismertetése
Össz. óraszám

Időtartam
(óra)

Segédlet

1

1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
5/1993. (XII. 26. ) MüM rendelet

1

Vonatkozó jogszabályok

2

1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

-

-

1

Kockázatértékelési példák

1

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

1

1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
2016/425 EU rendelet

1

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
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Munkavédelmi képviselők képzési tematikája
I. Alapképzés: 16 óra
2. képzési nap – 08:00 – 15:00 között
Ssz.

1.

2.
3.

Téma
Az első képzési napon megszerzett ismeretek naprakészismétlése (továbbképzés esetén a korábbi képzésen
elsajátított ismeretek felelevenítése)
A munkavédelmi képviselő feladatai
A munkavédelmi képviselő kötelezettségei
A munkavédelmi képviselő jogosultságai
A munkavédelmi törvény vonatkozó szabályai adott éven
belüli változásai
A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavállalók
képviselete és az ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolása
Ebédszünet 11:15 – 11:45 között
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Időtartam
(óra)

Segédlet

2

KONIFO Kft. alapképzési tematika
1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1

KONIFO segédlet

1

KONIFO segédlet

-

-

2. képzési nap – 08:00 – 15:00 között
Ssz.

4.

5.
6.

Időtartam
(óra)

Téma
Munkaterületek ellenőrzésének tapasztalatai a munkavédelmi szakemberek szemszögéből
A munkavédelmi képviselők szerepe a munkahelyi biztonság növelésében, a munkavállalókkal folytatott tanácskozás sikerességében, a munkaeszközök biztonságának alapvető kérdései
A munkáltatóval való együttműködés, a Hatósággal való
kapcsolat
A munka biztonságának növelésére alkalmazott eszközök, újítások bemutatása
Össz. óraszám

Segédlet

2

Vonatkozó jogszabályok
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

1

KONIFO segédlet

1

KONIFO segédlet
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Munkavédelmi képviselők képzési tematikája
I. Éves ismétlődő továbbképzés: 8 óra
1. képzési nap – 08:00 – 15:00 között
Ssz.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Téma
Az első képzési napon megszerzett ismeretek naprakészismétlése (továbbképzés esetén a korábbi képzésen
elsajátított ismeretek felelevenítése)
A munkavédelmi képviselő feladatai
A munkavédelmi képviselő kötelezettségei
A munkavédelmi képviselő jogosultságai
A munkavédelmi törvény vonatkozó szabályai adott éven
belüli változásai
A munkavédelmi képviselet ellátása, a munkavállalók
képviselete és az ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolása
Ebédszünet 11:15 – 11:45 között
Munkaterületek ellenőrzésének tapasztalatai a munkavédelmi szakemberek szemszögéből
A munkavédelmi képviselők szerepe a munkahelyi biztonság növelésében, a munkavállalókkal folytatott tanácskozás sikerességében, a munkaeszközök biztonságának alapvető kérdései
A munkáltatóval való együttműködés, a Hatósággal való
kapcsolat
A munka biztonságának növelésére alkalmazott eszközök, újítások bemutatása
Össz. óraszám

Időtartam
(óra)

Segédlet

2

KONIFO Kft. alapképzési tematika
1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1

KONIFO segédlet

1

KONIFO segédlet

-

-

2

Vonatkozó jogszabályok
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

1

KONIFO segédlet

1

KONIFO segédlet
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Megjegyzés:
Az éves 8 órás továbbképzés tematikája megegyezik a 16 órás alapképzés tematikájával, ezért az alapképzés 2.
napján az élves továbbképzésen résztvevők képzésére van lehetőség.
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