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Tisztelt Érdeklődő! 

 
  Az Oktáv-Ráció Kft. több mint 29 éve foglalkozik felnőttképzéssel. A több ezer hallgató, akik 

tanfolyamainkon végeztek, aktív résztvevője lett a munkaerőpiacnak. Ezért várjuk Önt is képzéseinkre!  

A tájékoztatónkban meghirdetett tanfolyam az Országos Képzési Jegyzékben szerepel és államilag elismert  

 

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS 
elnevezésű, 52 862 01 OKJ számú bizonyítvány szerezhető meg 

(E-000037/2013/A009) 

 
A tanfolyam időtartama: 

➢ 240 tanóra (elmélet: 168 óra, gyakorlat: 72 óra) Megengedhető maximális hiányzás: 48 óra (20%) 

 

A tanfolyam helyszíne:  

➢ 4025 Debrecen, Simonffy u. 57. 

 

Oktatási napok:  

➢ kedd és csütörtök 16.30-tól 5× 45 percben  

 

A tanfolyam indításának tervezett időpontja:              2019. október 

A tanfolyam befejezésének tervezett időpontja:  2020. március 

Részvételi díj: 105.000.- Ft (részletfizetés, kedvezmények!) + vizsgadíj 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ NINCS! 

 

A képzés megkezdésének feltételei : 

➢ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

➢ Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakképesítés rendelkező képes:  

- szakmai  munkájával,  a  munkáltató  munkahelyi  vezetőivel,  szakembereivel,  munkavédelmi 

képviselőivel,  munkavállalóival  együttműködni,  hozzájárulni  a  munkával  összefüggő  balesetek  és 

megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez  

- közreműködni  a  munkáltatók  munkavédelmi  feladatainak  megvalósításában,  elvégezni  azokat  a 

munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el   

- megismertetni  a  munkáltatókkal,  munkavállalókkal,  munkavédelmi  képviselőkkel  a  munkavédelmi 

feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni  

- közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a 

munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el 

- közreműködni  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  körülményeinek 

megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani  

- közreműködni  a  munkáltatók  munka-egészségügyi  feladatai  végrehajtásának  megszervezésében,  

- együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása 

során  

- közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét 

 

           Oktató és Szolgáltató Kft. 

     4032 Debrecen, Verseny u. 2. 

 Tel.: (52) 534-522 Fax: (52) 534-523 

            Mobil: +3630-547-04-47 

         http://www.oktavracio.hu 

Felnőttképzési engedélyszám: E-000037/2013 

 

http://www.oktavracio.hu/


MIÉRT ÉPPEN AZ OKTÁV-RÁCIÓ KFT-T KÉPZÉSÉT VÁLASSZA? 

Néhány érv a jó döntés meghozatalához: 

1. A tanfolyamok előadói olyan elismert 

szakemberek, akik nemcsak a szakmai ismeretek, 

hanem az oktatási tapasztalatok terén is 

kiemelkednek. 

2. Az Oktáv Ráció több mint huszonkilenc éves 

működése alatt több ezer hallgatót képzett és 

jelentős oktatásszervezési referenciákkal 

rendelkezik. 

3. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem közben és utána 

is emberközpontú és szolgálatkész ügyintézéssel 

fogadjuk Önt ügyfélszolgálatunkon. 

4. A tanfolyam foglalkozásait az Oktáv Ráció 

felszerelt oktatási bázisában tartjuk, ahol 

hallgatóinkat számítógépes oktatóterem és 

ügyfélszolgálat is várja. 

5. Megfelelő számú hallgató jelentkezése esetén a 

képzést kihelyezett formában, vidéki helyszíneken 

is készek vagyunk lebonyolítani. 

 

KEDVEZMÉNYEK, RÉSZLETFIZETÉS 

6. Kamatmentes részletfizetési lehetőséget 

biztosítunk magánszemélyek részére, egyéni 

megállapodással, az Ön igényei szerinti törlesztő-

részletekkel! 

7. 20% kedvezmény a részvételi díjból a nálunk OKJ-s 

tanfolyamot végzett hallgatóknak!  

8. 10 % kedvezmény a részvételi díjból regisztrált 

álláskeresőknek (közfoglalkoztatottaknak), GYED-

en, GYES-en, GYET-en jelentkezés esetén!  

9. 5 % kedvezmény a részvételi díjból a nálunk végzett 

volt hallgatóinknak családtagjaiknak!  

10. A kedvezmények nem vonhatók össze! A 

kedvezmények igénybevételének feltételeiről 

érdeklődjön személyes ügyfélszolgálati irodánkban! 

 

 

Vizsgakötelezettség:  

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

A komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei  

11253-12 Munkavédelmi menedzsment   gyakorlati 
Gyakorlati vizsgatevékenység 

 A vizsgafeladat megnevezése: 

Munkafolyamat körülményeinek 

vizsgálata  

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 

Munkavédelmi követelmények  

 Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságos 

munkavégzés 

11254-12   Munkavédelmi 

kockázatértékelés 

gyakorlati  

11255-12 A munkavégzés biztonsága gyakorlati 

 

Felnőttképzési szolgáltatásaink: előzetes tudásszint felmérés, képzési tanácsadás 

 

 

Tanfolyamszervező: Józsa Vivien 

telefon: (52) 534-522, (52) 534-523; +3630/547-04-47 

email: iroda@oktavracio.hu, honlap: www.oktavracio.hu 
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