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JELENTKEZÉSI LAP – MEGRENDELÉS
Jelentkezési határidő: A képzési napot megelőzően 3 munkanap!
Megrendelés száma:

Tanfolyam megnevezése:
Kisgépkezelői tanfolyam

O

Szolgáltatás díja:

K
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21.600.- Ft + áfa / fő/ kategória

Kérjük jelölje „X”-el melyik képzésre szeretne jelentkezni!
A kategória: KERTI GÉPEK
(fűnyíró; fűkasza; sövényvágó; lombfúvó; rotációs kapa; nyesedékaprító; láncfűrész)
B kategória: TMK GÉPEK KEZELÉSE
(asztali/oszlopos fúró; asztali/állványos köszörű; gyorsdarabolók; betonkeverők; kézi
fúrógépek; kézi sarokcsiszolók; gyorsdarabolók)
C kategória: ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK KEZELÉSE
(tömörítő, döngölőgépek; motoros áramfejlesztők; lap-zsalu- tűvibrátorok; betonkeverők;
kézi fúró/véső gépek, bontókalapácsok; kézi sarokcsiszolók, és gyorsdarabolók)
Kérjük jelölje „X”-el melyik időpontra és helyszínre szeretne jelentkezni!
Budapest

Szekszárd

(1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. 1. em.)

(7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.)

2019.01.08. 10:00

2019.01.10. 09:00

2019.02.05. 10:00

2019.02.07. 09:00

2019.03.26. 10:00

2019.03.28. 09:00

Kérjük jelölje „X”-el hogyan szeretné a képzés díját fizetni!
Készpénzben a helyszínen:
Ennél a fizetési formánál helyszínen történik a számla kiállítása és kiegyenlítése.
A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt a helyszínen átadásra kerül a
tanfolyam résztvevőjének.
Átutalással 8 napos fizetési határidővel:
Ennél a fizetési formánál a számla kiállítása a képzés napján történik meg, melyet
8 naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni. A tanfolyam elvégzéséről
szóló tanúsítványt a számla kiegyenlítését követően postázzuk a Számlafizető
részére.
Képzésen résztvevő adatai:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Jelentkező aláírása:
Munkáltató adatai:
Munkáltató megnevezése:
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Munkáltató címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mailcíme:
Számla fizető adatai:
Számla fizető neve:
Számlafizető címe:
Számlafizető postázási címe:
Számlafizető bankszámlaszáma:
Számlafizető adószáma:
Munkáltató aláírása:
Dátum:
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az ertekesites@ergonom.hu emailcímre legyen szíves visszaküldeni!
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OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Oktatás szervező adatai:
Oktatás szervező neve:
Székhely címe:
Postázási címe:
Cégjegyzék száma:
Bankszámla száma:
Adószáma:
Képviselője:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.
7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.
17-09-000930
11746005-20092775-00000000
10451988-2-17
Tóth László ügyvezető vagy Tóth Zsuzsanna ügyvezető

2. Megrendelés tárgyát képező szolgáltatás részletezése:
Törvényi háttér:
1993. évi XCIII törvény alapján a munkáltató felelőssége, hogy oktatásban részesítse a
munkavállalót, hogy az általa kezelt munkaeszközre vonatkozóan (pl. kisgép) rendelkezzen az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel,
megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A 10/2016. (IV. 5.) NGM
rendelet 23. § (1) előírja, hogy a munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben
tájékoztatni kell legalább
a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről,
feltételeiről;
b) a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a
meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;
c) az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről;
d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló
közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és
e) a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.
(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol
szükséges, írásban kell megadni.
Az alábbiakban részletezzük a tárgyi képzésünket:
A kisgépkezelő tanfolyam célja, olyan szakemberek képzése, akik:


alkalmasak a különböző kisgépcsaládokba tartozó kisgépek szakszerű, balesetmentes
kezelésére,



ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munka- és balesetvédelmi előírásokat.



A kisgépkezelő tanfolyam elvégeztével a munkavállaló az adott munkaterülethez kapcsolódó
gyakorlati teendőket el tudja végezni.

Oktatási anyag tematikája kiterjed:


gépek általános felépítésére és az az adott gép jellemzőire, üzemeltetési feltételeire



a gép használata közben előforduló veszélyekre,



gép használatához szükséges egyéni védőeszközök használatra
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a bekövetkezett munkabaleset esetén szükséges teendőkre,

Motorfűrész-kezelő esetében számos esetben (tevékenységtől és körülményektől függően) nem
elégséges a kisgépkezelő tanfolyam!
Motorfűrész, láncfűrész esetén annak meghatározása előtt, hogy OKJ-s Motorfűrész-kezelő vagy
kisgépkezelő (kiemelten kezelve a láncfűrész kezelésére vonatkozó szakmai kompetenciákat)
tanfolyamra van szükség, figyelembe kell venni az Erdészeti Biztonsági Szabályzatot, lásd: 15/1989.
(X. 8.) MÉM rendelet, illetve a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről
és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet előírásait.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára
Jelen dokumentum az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak
kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete,
továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad
tájékoztatást.
Az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával
önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az Ergonom Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa
megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi
kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Ergonom Kft. által végzett adatkezelés
a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik.
Bizonyos esetekben az Ergonom Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni
hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.
Az Ergonom Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:
a) azonosító adatok,
b) kapcsolattartási adatok,
c) fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.
Az Ergonom Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a
következő célokra:
-

a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az
esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061-391-1400
Fax: 061-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

