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VISSZATÉRÉS A MUNKA VILÁGÁBA

(WEBINÁRIUM 2020. május 21.)
MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG, MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
Amit feltétlenül tudni kell a járványhelyzet alatt, - után (a következő előtt)!
Online eladásokkal, illetve konzultációs lehetőséggel nyújtunk segítséget a rendkívüli helyzetben a
megváltozott szabályok értelmezéséhez, illetve a helyes gyakorlat kialakításához
9.00 – 10.00 A munkaügy szabályai és gyakorlata
Előadó: Dr. Dudás Katalin
✓ A veszélyhelyzettel összefüggő "lazítások" a Munka törvénykönyvében: mitől térhet el a munkáltató
egyoldalúan vagy megállapodással?
✓ A munkaidő-keret alkalmazásának lehetősége, előnyök és hátrányok.
✓ A munkáltató működésének nehézségei (leállás, létszámcsökkentés), hatása a foglalkoztatásra (fiz.
nélküli szab., előszerződés, más munkakörbe, munkahelyre átirányítás).
✓ Az egészséget veszélyeztető munkakörülmények, fertőzésmentes munkafeltételek hiánya miatti
munkamegtagadása, jogkövetkezmények.
10.15 -11.15 Munkaegészségügyi szempontok
Előadó: Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit Ilona
✓ A COVID-19 pandémia főbb jellegzetességei (biológiai kóroki tényező a munkahelyen)
✓ A járványügyi okból elrendelt vészhelyzeti intézkedések munkaegészségügyi vonatkozásai (az NNK
tájékoztatói és a jogszabályváltozások miatt megváltozott munkaegészségügyi és - higiénés
feladatok a munkáltató, a munkavállaló és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató vonatkozásában.
✓ A munkába való visszatérés:
o a fertőzések elkerülése, minimalizálása a munkahelyen az előírt vészhelyzeti intézkedések
betartásával (nem egészségügyi és egészségügyi jellegű előírások, higiénés normák és magatartási
szabályok, fertőtlenítés, csoportos és egyéni védelem biztosítása, stb.)
o a munkavédelmi (munkaegészségügyi) intézkedések szigorítása a munkahelyi egészség és
biztonság védelme, a munkavégző képesség megőrzése végett (útmutató készítése a
munkahelyen alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekre és a kommunikációra, a
kockázatértékelés aktualizálása, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése: a nem
fertőzött munkavállalók és a fertőzésből felgyógyultak számára, javaslatok a fizikai és a mentális
egészség megtartását szolgáló további intézkedésekre, szolgáltatásokra stb.)
11.30 -12.30 Munkabiztonság
Előadó: Táborosi András
✓ A koronavírus járvány hatása és következményei (A 177/2020. (V. 4.) Korm. r.)
✓ Munkavédelmi feladatok a megváltozott helyzetben
✓ Szükséges és javasolt kollektív és egyedi intézkedések
✓ Egyéni légzésvédő eszközök (EU-típusvizsgálati tanúsítvány nélkül, használat után fertőtlenített)
vizsgálata, felhasználása
✓ Munkabiztonsági kérdések: „ahogy a hatóság látja!”
✓ Otthoni munkavégzés munkavédelmi követelményei (home office – távmunka)
✓ Megoldások, példák, jó gyakorlatok ismertetése,
A részvételi díj:
Mindhárom témakörre együttesen:
20 000 Ft + Áfa
Egy-egy témára külön is lehet jelentkezni:
9 000 Ft + Áfa/téma
Jelentkezésüket, illetve a támákhoz kapcsolódó előzetes kérdéseiket az omkt@omkt.bme.hu címre
várjuk!
További információ, illetve letölthető jelentkezési lap: https://omkt.hu/

