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Ismertető és jelentkezési lap – Online oktatások 

 
A Sopron Safety oktatási felületén kényelmesen, az Ön időbeosztása szerint végezheti el a tűz- és 
munkavédelmi elméleti oktatást. Több témakör közül kiválaszthatja azokat, amelyek az Ön 
munkavégzéséhez szükségesek. 

1. A jelentkezési lapot töltse ki, majd küldje vissza az aprotekt@gmail.com e-mail címre. 

2. A beérkezett jelentkezést átnézzük és tájékoztató e-mailt küldünk az oktatási díj 

rendezésének módjáról. 4 fő felett, egyedi, kedvezményes árakat biztosítunk. 

3. Az oktatási díj befizetését követően elküldjük Önnek a belépéshez szükséges felhasználó 

nevet és jelszót. 

4. Az oktatási felületen, a jelentkezési lapon kiválasztott témakörökben, tananyagot talál. 

Ennek elolvasása után rövid és egyszerű teszt kitöltése szükséges, hogy igazolható legyen, 

hogy elsajátította a tananyagot. A teszt korlátlan számban megismételhető. Sikeres (>80%) 

tesztkitöltést követően, az oktatás sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv letölthető pdf 

formátumban.  

5. A jegyzőkönyvet szükséges kinyomtatni, mivel az Ön aláírása szükséges a hitelesítéséhez.  

6. Az aláírt jegyzőkönyvvel hatósági ellenőrzés során igazolni tudja az elméleti oktatás 

megtörténtét. 

A tűz- és munkavédelmi oktatásokat jogszabályok írják elő. Az oktatások nélkül a munkavállaló nem 

foglalkoztatható. A tűzvédelmi oktatásokat évente meg kell ismételni. Az oktatásokról nyilvántartást 

vezetünk, és kérésére értesíteni fogjuk az 1 éves periódus letelte előtt. 

Az oktatási anyagok nem tartalmazzák az egyes telephelyek egyedi, sajátos specifikumait, gyakorlati 

tudnivalóit, mivel ezek cégenként/telephelyenként eltérnek. Amennyiben igényli, a gyakorlati oktatáshoz 

kitölthető, a jogszabályoknak megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet küldünk. 

Az online felületre az oktatási díj befizetését követően 10 nap időtartamban tud belépni a nap 24 órájában, 

amikor ideje engedi. 

Cég/ egyéni vállalkozás neve:   

Cég/ egyéni vállalkozás adószáma:   

Cég/ egyéni vállalkozás címe:   

Ügyintéző neve és beosztása:  

Ügyintéző telefonszáma:  

Ügyintéző e-mail címe:  

Számlázási név:   

Számlázási adószám:   

Számlázási cím:   



 

www.sopronsafety.hu  sopronsafety@gmail.com 

   Kötelező modulok Választható modulok 

   

Tűzvédelmi 
oktatás 

Munkavédelmi 
oktatás - 
alapok 

Munkavédelmi 
oktatás - 

irodai munkavégzés 

Munkavédelmi 
oktatás - 

kereskedelem 

Munkavédelmi 
oktatás - 

egészségügy 

Munkavédelmi 
oktatás - 
takarítás 

Oktatáson résztvevők adatai 4 500 Ft 800 Ft 800 Ft 800 Ft 800 Ft 

1 

Név:   

X         Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

2 

Név:   

X          Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

3 

Név:   

X          Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

4 

Név:   

 X         Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

5 

Név:   

 X         Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

6 

Név:   

 X         Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

7 

Név:   

 X         Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

8 

Név:   

 X         Szül.hely és idő:   

E-mail cím:   

 


