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co & LEARN pRoJEKT cEGES sznumARIUMOK
A KAMARA valaminr a CEG kdziiti VfnCAllnpOOAS

E g1t iittmiikd dds i me g dllap o dds
ldtrej ott a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kereskedelmi 6s Iparkamaru
(tov6bbiakban: Kamara), mint a Go&Learn program Helyi ll6lozatir6nyit6
Testriletdnek tagja (LNMB:focal Network Management Body) es M Eurofrukt
Logisztikai 6s Kereskedelmi Kft v6llalkozis kozott c6ges tarftur6k szervezlsdre a
v illlarko zirs te lephely6n az alfhbi feltdte I ek telj e si.il 6 se me I I ett :

mely

Tev6kenys6g

A

v6llalkozhsnirl tcirt6n6 l6togat6sokat a gazdfikod6 szervezetek a Kamara 6ltaI
biztositott Lfrtogatdsi Program alapjdn szervezik meg.
Erv6n)'essdg

A jelen meg6llapod6s drv6nyben marad a ,,GO&LEARN" kezdemdnyezds teljes
ideje alatt, azaz 2014. december 31-ig. A Lifiogatdsi Program elnevezdsri
dokumentum szerint a Kamara jogosult a lfiogatdsok ritemez6s6re, a villlalkozds
el6zetes hozzq arulitsa alapj 6n.

A liitogat6sok szervez6se
A Kamara, miut6n a cdggel egyiitt megfelel6en el6k6szftette a meg6llapod6sokat,
eljuttatja a ceghez a L6togat6si Programot, tov6bb6 a lffiogatds irrisbeli
v isszargazolds6t kdri fax ut16n legkevesebb 5 nappal a lato gatfs terv ezett id6pontj a
el6tt. Megfelel6 idSben 6s m6don tdrt6nS 6rtesitdssel mindkdt felnek jogaban all a
l|togatist lemondani, vagy m6sik id6pontra halasztani.
Biztositrlsi k6rddsek
A Kamara a megfelelS, 6rv6nyben 16v6 6s relev6ns rendelkezdsek figyelembe
v6tel6vel kdteles garantillni a munkahelyi balesetekre vonatkoz6 biztosit6si
fedezeteket, valamint polg6rjogi felel6ss6ggel tartozik a tanul6k 6s kis6r6ik fel6,
tovftbbd az effe vonatkoz6 megfelel6 kommunikdcioert is felelds.
A l6to gatrisok me gval6sitdsa
A l6togat6sok ideje alatt a csoporlokat eg1, a fogad6 ceg gyarthsi technol6gifujdban
jilftas munkat6rs kis6ri, valamint egy, a Kamara riltal felk6rt szakertl. A csoporlok
fogadfsftra felkdrt munkat6rs bemutatja a viilalkozdst, prezentflja az aktuiilisan
drv6nyes biztonsilgr 6s munkavddelmi el6irrisokat,tovibbhal6togat6:; sor6n kisdri a
csooortot.
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Biztons6e

A c6g koteles gararttitlni,

hogy a didaktikai litogatils sor6n felkeresett gydrtdsi

teriiletek megfelelnek az ervenyben l6v6 munkav6delmi 6s higi6niai el6ir6soknak 6s
jogszabillyoknak, valamint, amennyiben relev6ns, a felkeresett teriiletek megfelelnek

a fogad6 ceg 6ItaI k6pviselt
higidniai el6ir6soknak

szektorra vonatkoz6 specifikus munkav6delmi

6s

6s jogszab6lyoknak.

Utaztatfu

A Kamara feladata a csoportok

utaztatdsa an6lkiil, hogy ennek kciltsdg6t b6rmilyen
mdrtdkben a Fogad6 Cdgre terheln6.

Nyiregyh6za, 2013.jrinius 1 5.

A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei
Kereskedelmi 6s Iparkama ra rfiszfir 6l

A Fogad6 C6g r6sz6r6l
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