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•

Munkavédelmi tárgyú rendeletek változása
A munkavédelmi szakemberek tűzvédelmi
kötelezettségei az OTSZ alapján
A 2020. évi munkavédelmi hatósági
célellenőrzések
Az egyéni védőeszközök biztonsági előírásai
A munkáltató foglalkozás-egészségügyi
kötelezettségei
A munkáltatók és a munkavállalók
kapcsolatrendszere
A munkavédelem belső szabályozásai
Hatósági ellenőrzések, intézkedések
A munkavédelmi oktatás tartalmi követelményei
Kockázatértékelés, új kockázatértékelési
területek
Munkabalesetek bejelentése
Felelősségi szabályok
A munkakörnyezet követelményei és védelme
A gépek és a munkakörnyezet
Megtörtént eseményeken alapuló tanulmányok

 Igen, megrendelem a Munkavédelem
folyóiratot  példányban.
A szolgáltatáscsomag tartalma:
» Szaklap éves előfizetése, 12 lapszám nyomtatott és digitális formában
» Munkavédelem és munkabiztonság – digitális szakkönyv
» Új előírások az emelőgépek biztonságos üzemeltetése – digitális szakkönyv
» Szerkeszthető iratminták
» Hozzáférés a szaklap online archívumához
» A munkabaleseti jegyzőkönyvkitöltő szoftver használata
» Korlátlan szakértői tanácsadás

Az éves előfizetés ára 49 900 Ft + 27% áfa
(+ csomagolási és kiszállítási díj)

A lapszámokat csak digitálisan kérem*: 
*ebben az esetben nem számolunk fel csomagolási és kiszállítási díjat

Név és cím:

Munkavédelem és munkabiztonság – digitális Szállítási cím (ha eltér a fentiektől):
szakkönyv
Új előírások az emelőgépek
üzemeltetése – digitális szakkönyv

biztonságos A megrendelő neve, beosztása:

Az online tartalom témái:
•

Szerkeszthető iratminták, segédletek

•
•
•

Munkavédelmi szabályzat
Iratminták a munkavédelmi vizsgálatokhoz
Segédlet a munkavédelmi oktatás tartalmának
kialakításához
Munkabaleseti jegyzőkönyvkitöltő szoftver
Archívum - a korábbi lapszámok 2012-ig
Olvasói kérdések és válaszok gyűjteménye
Kiegészítő szakmai anyagok

•
•
•
•

Cég / intézmény adószáma:
Telefon:
E-mail:

2020.

aláírás és bélyegző

Megrendelését emailben, faxon és postai úton is
beküldheti hozzánk a lenti elérhetőségekre. A
megrendelőlap eredeti, fénymásolt és szkennelt
változatát is elfogadjuk.
A szakmai folyóirat évente összesen 12 lapszámmal
jelenik meg. Éves előfizetését a megrendelést követően
számlázzuk. A számlázás után e-mailben juttatjuk el Önhöz
a kiadvány megtekintéséhez, a portál és az előfizetésben
foglalt további kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges hozzáférési adatokat.
Megrendelésével ön elfogadja a Kiadó honlapján elérhető
Általános Szerződési Feltételeket!

54110



Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet és email címet a Fórum Média Kiadó Kft. hírlevél küldése
céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra
személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól,
képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről.
Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média
Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint
vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli.
Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor
visszavonhatom és így a hírlevélről bármikor leiratkozhatom
az elektronikus levelek alján található link segítségével,
valamint a forum-media@ forum-media.hu e-mail címre,
vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Budapest,
Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem útján.
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