oz a
MEGHÍVÓ
dokume
ntum
tetszőleg
Ezúton
tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő vállalkozótársainkat a Budapesti Kereskedelmi és
es
Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozata, által szervezett, a
pontján
BKIK Vállalkozók Szabadegyeteme rendezvén sorozata keretében tartandó
elhelyez
hető, és
„Decemberben életbe lépett hazánkban is az”elektroszmog” elleni törvény"
formázá
(Jogi-,
sát a munkavédelmi jogszabályok, rendeletek, egészségügyi kockázatok és ártalmak,
megbetegedés
esetén a munkáltató anyagi felelőssége, mérés és munkahelyi védekezés
Rajzesz
lehetőségei,
egyéni védelem, otthonok és hozzátartozók védelme)
közök
lapon
2016. november
adhatja 29-én a jogharmonizálás keretében hazánkban is életbe lépett az EU 2013-ban elfogadott
direktívájára
meg.] épülő törvény, az elektromágneses terek hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről. (33/2016. EMMI rendelet)
Az EU-ban és hazánkban végzett egészségügyi elemzések kimutatták, hogy e sugárzások károsító hatása már nem
csak a munkahelyeken, hanem a lakosság körében, a lakásokon belül is kimutatható.
Munkaadó, munkavállaló és családja egyaránt otthon, munkahelyen, utcán, közlekedési eszközökön kénytelen
elviselni ezt a modernkori romboló hatást.
A munkáltatók felelősségét a munka törvénykönyve és más jogszabályok megszabják. Kártérítési kötelezettségüket is.
Tekintettel a téma újszerűségére és komoly egészségtani hatására szeretnénk szakemberek segítségével körbejárni a
tennivalókat, lehetőségeket.
(Ez a sugárzás már mindenhol ott van! Nézz szét a metrón! Keres WIFI kapcsolatot, hányat találsz? Telefonálsz?
Nézel TV-t, laptopot, monitort? Mikróban a déli és az esti kaja?)

A témában rendezett szabadegyetemi kurzus ingyenes!
Helyszín: BKIK Budapest, Krisztina krt. 99. Baross terem

Időpont 2017. március 24. 9:00 óra
PROGRAM:
9:00 – 9:30

Regisztráció

9:30 – 9:40

Megnyitó
Faragó Ilona BKIK Gazdasági Szolgáltatás Tagozat elnöke
Csapó György BKIK alelnöke, a Marketing Kommunikációs Osztály elnöke

9:40 – 10:05 dr. Farkas Éva ügyvéd Lukács Ügyvédi Iroda
Munka törvénykönyve, Munkavédelmi Törvény, EMMI rendelet értelmezése,
jogi kockázatok
10:05 – 10:30 Dr. Erdei Edit Ph.D. urológus, andrológus szakorvos
a World Academy of Biomedical Sciences and Technologies (UATI/ICET_UNESCO)
bizottságának volt tagja, kelet-közép európai képviselője

oz a
dokume
ntum
tetszőleg
10:30 –es10:55 Juhász János Spaceharmony-System Kft. tudományos kutatásfejlesztő igazgató
pontján Mérések és épület, irodavédelem lehetőségei, módjai
elhelyez
10:55 –hető,
11:20
ésNedoba Gergely BKIK Munka- és Tűzvédelmi Szakmai Osztály elnök
formázá
11:20 –sát
11:45
a Csapó György BKIK Marketing - Kommunikációs Osztályának elnöke
RajzeszFilmek nyilvános mérésekről, egyéni védelmi lehetőségek, prototípusok bemutatása
közök
11:45 –lapon
12:20 Hannauerné Szabó Anna ügyvezető igazgató INNOWEAR-TEX
adhatja Védőruhák és fejlesztések
meg.]
12:20 – 13:00 Büfé, ismerkedés, személyes konzultációk

A Baross terem befogadóképessége miatt kérjük részvételi szándékát előre jelezze
E-mailben:
elnok@bkik-marketing.hu,

Mobil: 06-20-937-66-00, 06-30-370-10-17
A regisztrációról mindenki visszaigazolást kap.

Faragó Ilona
BKIK GSZT elnök

Csapó György
BKIK alelnök

