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Veszélyes vegyi anyagok kockázatbecslése
Gyakorlati tréning online tananyaggal és konzultációval
I. Az online tananyag és a konzultáció fő témái
 Az év eleji jogszabályváltozások részletes ismertetése
 A REACH regisztráció lépései
 REACH engedélyezés
 A REACH rendelet szerinti korlátozások
 A CLP bejelentés lépései veszélyes anyagra esetén
 A CLP bejelentés új szabályai keverékek esetén 2020-tól
 CLP osztályba sorolás
 Biztonsági adatlap kötelező tartalma, összeállíása
 Biocid anyagok engedélyeztetése
 Növényvédő szerek engedélyeztetése
 Árucikkekben lévő speciális veszélyes anyagok szabályai
II. Szerkeszthető, útmutatóval ellátott dokumentumok
 Biztonsági adatlap
 Űrlap veszélyes vegyi anyagokhoz és keverékekhez
 Veszélyes anyaglista
 Kockázatbecslés űrlap
 Ellenőrzőlista a REACH regisztrációhoz
 Ellenőrzőlista a CLP anyag vagy keverék bejelentéshez
SPECIÁLIS AJÁNLAT: az online tananyagok és a konzultáció
mellé kérheti a Veszélyes Anyagok című digitális szakmai
folyóirat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatáscsomag éves
előfizetését is, kedvezményes áron!
Részvételi díj: 69.900 Ft+áfa
Részvételi díj szaklap előfizetéssel együtt: 99.900 Ft+áfa
Online tananyag kiküldésének időpontja: 2020. április 28.
Online előadás időpontja: 2020. május 20.
Előadó: dr. Körtvélyessy Gyula, igazságügyi szakértő, a
REACH, a CLP és biocid anyagok kezelésének szakértője
Csoportos kedvezmény: Amennyiben egy cégtől több
résztvevő jelentkezik, 2 fő esetén 5%, 3 fő esetén, 10%, 4 vagy
több fő esetén 15% kedvezményt adunk. A kedvezmények nem
összevonhatók, de minden esetben a jelentkező számára
legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Igen,

fővel jelentkezem a

Veszélyes vegyi anyagok kockázatbecslése című
kombinált képzésre.
Igen, kérem a Veszélyes Anyagok szaklapot is.
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Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet,
telefonszámomat, postacímemet és e-mail címemet 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 forummedia@forum-media.hu e-mail címre, vagy postai úton a
Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Budapest, Váci út 91.
címre küldött lemondási kérelem útján.
Részvételi

feltételek: Jelentkezését a részvételi díj
befizetésére szóló átutalásos számlánkkal igazoljuk vissza. A
részvétel feltétele a részvételi díj befizetése. A képzés előtti 28.
napig írásban történő lemondás esetén nem számítunk fel
lemondási díjat. A képzés előtti 15. napig írásban történő
lemondás esetén a részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai
költségként. Ez utáni lemondás esetében is a teljes részvételi
díj esedékes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy nem
megfelelő érdeklődés esetén a képzés megtartásától
eltekintsünk. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a
résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A képzés
mellé kapcsolt szakmai folyóirat első előfizetési évének lejárta
után a következő évre szóló számlát automatikusan küldjük
önnek. A számla esedékessége előtt emailben értesítjük önt,
így amennyiben a továbbiakban nem tart igényt a lapszámokra,
írásban lemondhatja az előfizetést.
A Kiadó a változtatás
jogát fenntartja.

Cégadatok:
Jelentkező(k) adatai*:

Cég neve*

Név, e-mail cím*
Cég címe*

Beosztás*

Cég adószáma*

Név, e-mail cím*

Telefon*

Megrendelő neve, beosztása

Beosztás*

Megrendelő e-mail címe

Név, e-mail cím*

Cég fő tevékenysége

Beosztás*

Foglalkoztatottak száma
 1-10
100

 11–20
 100 felett

 21–50

 51–

A * jellel jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés teljesítéséhez.
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Dátum
cégszerű aláírás

