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Az emberi élet érték, megóvása és megmentése kötelességünk. Az elsősegélynyújtó képzés célja, 

hogy jól használható és gyakorlatias tudást szerezzenek a munkavállalók, hogy egy esetleges 

baleset, rosszullét során magabiztos, szakszerű segítséget tudjanak adni munkatársuknak. 

A képzésünk során az általános elsősegély témaköröket és az újraélesztés folyamatát, valamint a 

munkahelyre jellemző sérülések ellátását sajátíthatja el fél napos (6 órás) képzés keretében. 

A képzés neve: 
Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés 

Felnőttképzést 

szervező, 

nyilvántartásba vételi 

száma: 

Böröcz Tamás e.v.; B/2021/000535 

Jogszabályi 

hivatkozások: 
- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. § (1) *  Minden 

munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok 

veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított 

elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül 

kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani… 

- 1993. évi XCII. törvény Mvt.46. §58 A munkahelyen – jellegének, 

elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a 

munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és 

egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka 

szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi 

elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 

 

Helyszínek: 

- Sopronsafety előadó terme – 9400 Sopron, Baross u. 5. (Munkavédelmi 

szaküzlet emelete) 

- Megbeszélés alapján a megbízó saját telephelyén 

A képzés ütemezése: 1 nap * 6 óra 

Létszám: 
A képzés minimális létszáma: 6 fő 

A képzés maximális létszáma: 15 fő (Pandémia rendkívüli helyzet idején: 10 fő) 

Képzés díja: 
14.000Ft/fő 

10 fő felett egyedi kedvezmény kérhető 

Módszerek: 
Elméleti ismeretek átadása 

Gyakorlati oktatás szemléltető/gyakorló eszközökkel, ambu-babával 

Oktatók: 
- Elsősegélynyújtó oktató, mentőtiszt, ápoló 

- Mentőorvos 

A képzés eredménye, 

megszerzett 

kompetencia: 

Általános és munkahelyre jellemző elsősegély nyújtási ismeretek, használható 

gyakorlati tudás megszerzése. A képzésről igazolást állítunk ki. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200003.scm#lbj9id83d1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.376548#foot58
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MEGRENDELŐ LAP  
 

Vállalkozó neve: Böröcz Tamás e.v.; 9400 Sopron, Baross u. 5. 

Adószám: 68929550-1-28 Felnőttképzési nyilv. szám.: B/2021/000535 

A képzés neve: Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés 

Megrendelő adatai 

Cégnév:  

Székhely/számlázási 

cím: 
 

Adószám:  

Megrendelő neve:  Beosztása:  

E-mail:  
Közvetlen 

telefon: 
 

Résztvevők száma: ………….. fő 

A képzés időpontja: 
…….. év ……………… hónap …… nap 

□ később kerül kijelölésre 

Nettó megrendelési 

díj: 
14.000 Ft / fő  (alanyi áfa mentes) 

Fizetési feltétel: □ Előrefizetés      □ Készpénz     □ Banki átutalás … naptári napon belül 
 

   
    …………………………….……..      

megrendelő aláírása, pecsét 
Résztvevők adatai: 

 Résztvevő NEVE SZÜLETÉSI HELY, IDŐ 
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