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BEMUTATKOZÁS 

 

Ha a munkavédelem és a tűzvédelem területén előforduló feladatok elvégzésére 

magasan képzett, megbízható, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező 

szolgáltatót keres, akkor minket keresett.  

Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységünket minden vállalkozási formának 

– legyen szó akár mikro-, kis és középvállalkozásról, társasházról vagy 

irodaházról– biztosítjuk.  

Irodáink:  

➢ 7140 Bátaszék, Tolna megye 

➢ 6500 Baja, Bács-Kiskun megye 

Szolgáltatásainkat Magyarország egész területén biztosítjuk! 

NÉHÁNY REFERENCIÁNK 

Mecsek-Autópálya 

Üzemeltető Zrt. 

 

Tűzvédelem, 

munkavédelem, ADR 

Tolna Megyei Balassa 

János Kórház 
 

Tűzvédelem 

Vitafoam Kft. 

 

Tűzvédelem, ADR 

P&G 
 Alvállalkozói munkák 

munkavédelmi 

felülvizsgálata 

BUNGE Zrt. 
 

Alvállalkozói munkák 

munkavédelmi 

felülvizsgálata 

M85 autóút alagút 

biztonsági és 

egészségvédelmi terv 

készítése 

 Munkavédelem 



TŰZVÉDELEM 

Magyarországon a tűzvédelmi szabályozás fő irányvonalát a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény (tűzvédelmi törvény) és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat adja.  

Mint minden munkáltatónak, így Önnek is kötelessége, hogy a tűzvédelemmel 

kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek, szakember segítségével eleget 

tegyen. 

Cégünk a tűzvédelmi szolgáltatás keretében vállalja a tűzvédelmi törvényben és 

annak végrehajtási rendeleteiben foglalt feladatok ellátását. 

Ezen szolgáltatások a következők: 

• Tűzvédelmi szabályzat készítése, aktualizálása, 

• Tűzriadó terv készítése, 

• Tűzriadó gyakorlatok megtartása, 

• Kockázati osztályba sorolás, 

• Tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása – az oktatások megtartása, 

• Tűzoltási gyakorlat megszervezése, megtartása, 

• Tűzvédelmi ellenőrzések megtartása, dokumentálása, 

• Hatósági ellenőrzésen személyes közreműködés, 

• Hatóság előtti képviselet biztosítása, 

• Társasházakra vonatkozó dokumentációk elkészítése (Tűzvédelmi 

Házirend), 

• Tűzoltó készülékek karbantartása, 

• Tűzvédelmi üzemeltetési naplók elektronikus vezetése. 

Vállalkozásunk segítségével:  

• biztosítható a jogszabályi megfelelőség,  

• adminisztrációs költségeket takaríthat meg,  

• növelheti munkavállalói biztonságérzetét,  

• mindezek által pedig gazdasági előnyre tehet szert.  

Szolgáltatásainkat mindig az Önök igényeire szabjuk.  

A tűzvédelmi feladatellátás szakmai tartalma tetszőlegesen módosítható az Önök 

által végzett tevékenységeknek megfelelő, egyedi igények szerint.  

Tevékenységünket – az Önök igényei szerint – folyamatos szolgáltatás keretében, 

szerződés alapján, illetőleg eseti jelleggel látjuk el. 



MUNKAVÉDELEM 

Ha Önnek legalább egy fő munkavállalója van, akkor a munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvény hatálya Önre is kiterjed. 

Minden munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében köteles 

munkavédelmi munkavállalót kijelölni vagy szolgáltatás keretében megbízni. 

A helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat megvalósítására fordított – állami 

és munkáltatói – források többszörösen megtérülnek, ezért az egyetlen 

elfogadható magatartás a megelőzésbe való befektetés. 

A munkahelyi biztonságba és egészségvédelembe befektetett költség 2,2-

szeresen térül meg! 

Szolgáltatásaink köre kiterjed: 

• Munkavédelmi Szabályzat készítése, 

• Kockázatértékelések elkészítése,  

• Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, 

• Biztonsági piktogramok típusának és mennyiségének meghatározása 

• Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása – az oktatások megtartása, 

• Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének szabályozása,  

• Gépek üzembe helyezése, 

• Időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése, 

• Munkabalesetek kivizsgálása, 

• Munkavédelmi ellenőrzések megtartása, dokumentálása, 

• Hatósági ellenőrzésen személyes közreműködés, 

• Hatóság előtti képviselet biztosítása. 

Vállalkozásunk segítségével:  

• biztosítható a jogszabályi megfelelőség,  

• adminisztrációs költségeket takaríthat meg,  

• növelheti munkavállalói biztonságérzetét,  

• mindezek által pedig gazdasági előnyre tehet szert.  

Szolgáltatásainkat mindig az Önök igényeire szabjuk.  

A munkavédelmi feladatellátás szakmai tartalma tetszőlegesen módosítható az 

Önök által végzett tevékenységeknek megfelelő, egyedi igények szerint.  

Tevékenységünket – az Önök igényei szerint – folyamatos szolgáltatás keretében, 

szerződés alapján, illetőleg eseti jelleggel látjuk el. 



ADR OKTATÁS 

Amennyiben nem korlátozott mennyiségben csomagolt árut (LQ) forgalmaz, 

csomagol, kezel, szállít, átvesz, akkor az NFM rendelet, és az ADR/RID előírásai 

szerint a Biztonsági Tanácsadó kinevezése és alkalmazása nem egy opció, 

hanem kötelező! 

Vállalkozása köteles legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót 

alkalmazni és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni. 

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés  

Az ADR előírása alapján a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört 

ellátó személyeknek (pl. csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők stb.) 

feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes 

áruk szállítására vonatkozó előírásokból.  

A képzést követően:  

• A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó 

általános előírásokat, 

• A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel 

ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok 

előírásaira, 

• Ha a veszélyes árut multi modális szállítással továbbítják, a személyzetnek 

a többi szállítási módra vonatkozó előírásokat is ismernie kell, 

• A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről 

és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- 

vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, 

ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának. 

 

A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. 

Az olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak 

képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.  

A képzést követően a képzés megtörténtét igazoló - a jogszabályban előírt 

tartalmú – jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, ill. 

a dolgozók részére. 

Az oktatás a megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínen történik. 

Amennyiben cégének szeretne ADR 1.3 fejezet szerinti oktatást szervezni, esetleg 

kérdése van a témával kapcsolatban, úgy keressen minket bizalommal! 

Szolgáltatásainkat mindig az Önök igényeire szabjuk.  

Tevékenységünket – az Önök igényei szerint – folyamatos szolgáltatás keretében, 

szerződés alapján, illetőleg eseti jelleggel látjuk el. 



Azon vállalkozások vezetői, akik nem gondoskodnak a munka- és tűzvédelem 

területén a megfelelő szabályozottságról, valamint a hiánytalan dokumentációról, 

hatalmas kockázatot vállalnak önmagukra nézve. Ma Magyarországon a 

vállalkozások vezetői nem csak a munkavállalók egészségéért és biztonságáért 

tartoznak felelősséggel, hanem egy hatósági ellenőrzés során, a szükséges 

dokumentációk elmaradása, illetve az egyéb hiányosságok fennállása esetén 

jelentős mértékű bírság is érheti a cégüket. 

A hatósági tapasztalatok alapján az ellenőrzött munkáltatók több mint 80%-a 

munkavédelmi szabálytalanságok fennállása mellett foglalkoztatja a 

munkavállalókat. 

A munkahelyek biztonságának növelése, a munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések számának csökkentése egyúttal Magyarország és a gazdasági 

társaságok versenyképességének megőrzése és növelése érdekében elő kell 

segíteni a munkakörülmények javítását. 

 

További információért forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Üdvözlettel, 

 
Halbaksz Ferencné 

ügyvezető igazgató 

 

A megelőzés és 
munkavédelmi 

ismeretek betartása 
nyugalmat és 

stabilitást jelenthet a 
vállalkozások 

életében!

Létesítési és használati 
szabályok betartása mellett a 
tűz keletkezésének kockázata 
csökkenthető, így a gazdasági 

társaság több anyagi javat tud 
fordítani 

versenyképességének 
növelésére!

A tűzesetek jelentős 
hányada megelőzhető 

lenne, ha kellő 
ismerettel és megfelelő 

hozzáállással 
rendelkeznénk!


