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Mottó: A biztonságos munkavégzés elsődleges! 

 

Üzleti tevékenységeinkbe tudatosan beépítjük a munkabiztonsági és foglalkozásegészségügyi szempon-
tokat az alábbi megközelítések szerint: 

1. Műszaki megoldásokon nyugvó megelőzés 

A munkafeladatokhoz illeszkedő műszaki megoldásokkal biztosítjuk, hogy a felügyeletünk alatt dol-
gozó munkavállalók biztonságos és egészséges körülmények között végezhessék munkájukat. 

2. Rendszerszemléletű irányítás 

Munkavédelemmel kapcsolatos intézkedéseinknél a PDCA (Plan – Do – Check – Act = Tervezés – 
Megvalósítás - Igazolás - Bevezetés) ciklust alkalmazzuk, biztosítva ezzel intézkedéseink eredmé-
nyességét. 

3. A munkavállalóink tudatosságának és készségének folyamatos fejlesztése 

Oktatások tartásával és a tudatformálás egyéb eszközeivel fejlesztjük munkatársaink munkabizton-
sági és egészségvédelmi ismereteit és tudatosságát. 

4. Nyílt kommunikáció, konzultáció és részvétel 

Nyíltan kommunikálunk és konzultálunk a munkatársainkkal és más érdekelt felekkel a munkabiz-
tonsági és egészségvédelmi kérdésekről, a munkahelyi egészségvédelem és -biztonság irányítási 
rendszerünk (MEBIR) működtetéséről és fejlesztéséről. Ezekhez biztosítjuk munkatársaink és más 
érdekelt felek részvételét. 

 
A munkabiztonsággal és a foglalkozásegészségüggyel kapcsolatos feladataink összefogására bevezet-
tük, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az ISO 45001:2018 nemzetközi szabványnak megfelelő mun-
kahelyi egészségvédelem és -biztonság irányítási rendszerünket annak érdekében, hogy: 

 teljesítsünk minden ránk vonatkozó munka- és tűzvédelmi jogszabályi-, hatósági és egyéb kötele-
zettségeket; 

 kiküszöböljük a lehetséges veszélyeket, csökkentsük a MEB-kockázatokat; 

 megelőzzük, elkerüljük a sérüléshez és egészségkárosodáshoz vezető incidenseket; 

 csökkentsük a majdnem balesetek és a balesetek előfordulásának valószínűségét; 

 javítsuk a munkahelyi egészségvédelmi és -biztonsági teljesítményünket. 
 
Társaságunk vezetése rendszeresen figyelemmel kíséri a kitűzött MEB-céljaink teljesülését, a MEBIR-ünk 
eredményességét és a MEB-teljesítményünk alakulását. 

Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy tartsák be a tevékenységükre vonatkozó állami előíráso-
kat, valamint a feléjük megfogalmazott munka- és tűzvédelmi követelményeinket. 

A munkahelyi egészségvédelmi és -biztonsági politikánkat megismertetjük munkatársainkkal és a honla-
punkon keresztül elérhetővé tesszük az érdekelt feleink számára. 

 

 

 

Csömör - Gödöllő, 2022.01.03. 

  ………………………………. 

  Kósi Gábor Kálmán 

  ügyvezető 
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