Megrendelőlap



A szaklap fő témái


Kockázatértékelés elvégzése
Iparbiztonsági kérdések – A SEVESO III.
irányelv
Továbbfelhasználókat érintő
rendelkezések, gyakorlati problémák
ADR raktárak működése a gyakorlatban

Gyártó cégek feladatai és kötelezettségei a veszélyes

anyagokhoz kapcsolódóan
Veszélyes anyagok és keverékek kezelésére

vonatkozó előírások
Az új veszélyesáru-szabályozás
Illékony szerves vegyületekre vonatkozó előírások
A weboldalon keresztül elérhető további tartalmak:
Veszélyes hulladékok kezelése
 Hozzáférés a folyóirathoz kapcsolódó
Hulladékok besorolása, hulladékjegyzék
weboldalon található szerkeszthető
Veszélyes anyagok, keverékek, áruk raktározása
iratmintákhoz, segédletekhez
A REACH előírásainak magyarázata, értelmezése,
 Kiegészítő szakmai tartalmak
gyakorlati alkalmazása
o Igazgatási szolgáltatási díjak változása
CLP-rendelet – anyagok és keverékek osztályozása,
o Módosultak a
címkézése és csomagolása
katasztrófavédelmi
Veszélyes anyagok tárolása a munkahelyen
bírság részletszabályai
Felkészülés a hatósági ellenőrzésekre, kiemelt
o Mintaigazolás – konténerek tengeri feladása
területek
 Korlátlan szakmai tanácsadói szolgáltatás
Ellenőrzésekkel, bírságokkal és egyéb szankciókkal
kapcsolatos jogszabályok
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Igen, megrendelem a “Veszélyes Anyagok” c. szaklapot és szolgáltatáscsomagot  példányban.
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A szakmai folyóirat éves előfizetése
Archívum
Teljes körű hozzáférés a kiadványhoz tartozó online felületen található szerkeszthető iratmintákhoz, segédletekhez
Korlátlan szakmai tanácsadói szolgáltatás

Cég neve:
Cég címe:
A megrendelő neve és beosztása:
Cég adószáma:
Telefon:

E-mail:
2020.

54113
aláírás és bélyegző
A kéthavonta megjelenő, 24 oldalas folyóirat éves előfizetését a megrendelést követően számlázzuk, a lapszámokat és a kapcsolódó online
anyagokat a www.forum-media.hu oldalon található felhasználói fiókján keresztül éri el. Megrendelésével Ön elfogadja a Kiadó honlapján található
Általános Szerződési Feltételeket. A megrendelés egy évre szól. Amennyiben Ön más jellegű szándékát felénk legkésőbb 14 nappal az előfizetés
lejárta előtt írásban nem jelzi, úgy előfizetését automatikusan meghosszabbítjuk. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.



Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft. promóciós anyagok
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 promóciós anyagról bármikor
leiratkozhatom emailben a forum-media@fo- rum-media.hu e-mail címen, telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen vagy postai úton a Fórum Média
Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött lemondási kérelem útján.

Megrendelését emailben, faxon és postai úton is beküldheti hozzánk a fenti elérhetőségekre.
A megrendelőlap eredeti, fénymásolt és szkennelt változatát is elfogadjuk.

