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A KAMARA valamint a CnC kiiziitti VfnCAlf,,q.pOnAS

E gy iittmfikd dds i me g dllap o dds

dtt a Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Kereskedelmi ds Iparkamara
(tov6bbiakban: Kamara), mint a Go&L,earn program Helyi )Jilozatirfmyit6
Testtilet6nek tagja (LNMB:Local Network Management Body) 6s a Zsindelyes
mely

ldtrej

Keresked6hdz Kft. viilalkozds k<jzott c6ges tanturitk szervez6s6re
telephelydn az alabbi feltdtelek teliesrildse mellett:
Tevdken)'sdg

A v6llalkoztsnfi
bizto s itott L ffio

tcirtdnd liitogat6sokal a gazdftlkod6 szervezetek
gatdsi Pro gram alapj 6n s zerv ezik me g.

a

vfilalkoztts

a Kamara iltal

Ervdnyess6g

A jelen meg6llapod6s drvdnyben marad a ,,GO&LEARN" kezdemdnyez6s teljes
ideje alatt, azaz 2014. december 31-ig. A Lfrtogatfusi program elnevez6sri
dokumentum szerint a Kamara jogosult a l6togrt6sok iitemezdsdre, a vfilalkozits
hozz\j ftrulttsa alapj rin.
A l6togat6sok szervezdse
A Kamara, miut6n a ceggel egyiitt megfeleloen elokdszitette a meg6llapod6sokat,
eljuttatja a ceghez a Ldtogatdsi Programot, tovdbba a litogatils irrisbeli
visszaigazol6s6t k6ri fax ritj6n legkevesebb 5 nappal a lfrtogatfs tewezett id6pontja
el6tt. Megfelel6 id6ben 6s m6don trirt6n6 drtesitdssel mindk6t f61nek jogaban 6lI a
lfiogathst lemondani, vagy m6sik id6pontra halasztani.
Biztositdsi kerddsek
A Kamara a megfelelo, drvdnyben 16v6 ds relev6ns rendelkezdsek figyelembe
el

ozete s

vdtel6vel koteles garantillni a munkahelyi balesetekre vonatkoz6 biztosit6si
fedezeteket, valamint polg6rjogi feleltiss6ggel tartozik a tanulok 6s kis6roik fel6.
tovitbbS' az ene vonatkoz6 megfelelo kommunik6ci6ert is felelos.

A l6togat6sok megval6sitrisa
A l6togat6sok ideje alatt a csoportokat egy, a fogad6 ceg gyhrtirsi technol6giajilban
jrirtas munkatdrs kis6ri, valamint egy, aKamara6ltal felkdrt szakerto. A csoportok
fogad6s6ra felkdft munkat6rs bemutatja a vallalkozrist, prezentalja az aktu6lisan
6rv6nyes biztonsrigi 6s munkavddelmi eloir6sokat, tovftbbd alfutosatfLs sor6n kisdri a

csoporlot.
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A c6g koteles garcntSlni, hogy a didaktikai Ifitogatds sor6n felkeresett gy6rt6si
tertiletek megfelelnek az ervenyben 16v6 munkav6delmi 6s higi6niai eldirdsoknak 6s
jogszabillyoknak, valamint, amennyiben relev6ns, a felkeresett teri.iletek
megfelelnek
a fogad6 ceg 6ltal k6pviselt szektona vonatkoz6 specifikus munkav6delmi 6s
higi6niai el6fr6soknak 6s jogszab6lyoknak.
Utaztatds
A Kamara feladata a csoportok utaztatdsa an6lkiil, hogy ennek ko1ts6g6t b6rmilyen
mdrt6kben a Fogad6 C6gre terhelnd.
Nyiregyh6z a, 2013 . junius 24.
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