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Ez a dokumentum meghatározza a Jankovits Engineering Kft. egészségvédelmi és biztonsági 

politikáját, valamint a politika végrehajtásának eszközeit. Célunk, hogy biztonságos és 

egészséges munkahelyet biztosítsunk minden munkatársunk számára, és teljesítsük 

ügyfeleinkkel szemben támasztott összes kötelességünket és kötelezettségünket.  

Jankovits Engineering Kft. szándéka, hogy megvédje az alkalmazottakat a munkahelyi 

balesetektől vagy rosszullétektől. Arra törekszünk, hogy minden berendezésünk és 

rendszerünk ne jelentsen kockázatot munkavállalóink egészségére és biztonságára, továbbá 

konzultáció biztosítása a kockázat javításáról. 

 

Munkaegészségügyi és biztonságirányítási rendszerünket valamennyi 

tevékenységünk során a vállalat vezetése és külsős munkavédelmi megbízott  által 

meghatározott munkavédelemi és a Kardirex egészségügyi központ által  

megállapított kockázatértékelési szabályzatnak és követelményeknek 

figyelembevételével működtetjük. 

A rendszer alkalmazásával igyekszünk a minimumra csökkenteni és ellenőrizni a 

tevékenységeinkkel kapcsolatos munkaegészségügyi és biztonsági kockázatokat, és ennek 

megfelelő környezetet és munkafeltételeket teremteni alkalmazottainak, szerződéses 

partnereink és látogatóink számára. 

Elkötelezettek vagyunk az egészséges munka és tűzvédelmi feltételek kialakításában és 

fenntartásában az alábbi elveknek megfelelően: 

• A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése céljából igyekszünk 

olyan munkakörnyezetet biztosítani, ahol a munkával kapcsolatos veszélyek kontroll 

alatt állnak. 

• Törekszünk arra, hogy a munkaegészségügyre és biztonságra vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek megfeleljünk. 

• Célunk, hogy munkaegészségügyi és biztonsági programok megvalósításával 

megfeleljünk a magyar és a nemzetközi elvárásoknak is. 

• A hatékony munkaegészségügyi és biztonsági programok megvalósítása beépül a 

jövőbeli üzleti tevékenységeinkbe és ennek megfelelően: 



 

• Azon dolgozunk, hogy a munkakörnyezetünkön belül azonosítsuk a kockázatokat, 

felmérjük, kivizsgáljuk és mérsékeljük a foglalkozási sérülések és 

egészségkárosodások okait. 

• Erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy valamennyi alkalmazottunk a 

szervezet minden szintjén legyen körültekintő és elkötelezett a Jankovits Engineering 

Kft. munkaegészségügyi és biztonsági politikájának, valamint gyakorlatának 

betartásában. 

• Hatékony munkavédelmi és munkaegészségügyi oktatási programokkal a szervezet 

minden szintjén fejlesztjük a munkatársak ismereteit és tudatosságát. 

• Biztosítjuk, hogy a munkaegészségügyi és biztonságirányírási rendszerünk, eljárásaink 

és folyamataink hatékonysága belső és külső ellenőrzésekkel, auditokkal igazolható 

legyen. 

• Biztosítjuk, hogy a balesetek és rendkívüli események kiértékelése egy integrált 

vezetési felülvizsgálati rendszer keretében megtörténjen. 

• A munkaegészségügyi és biztonságirányítási rendszer követelményeit összehangoljuk 

a Társaság egyéb szabályaival. 

POLITIKÁNK 

 

Az egészség és biztonság megközelítése, amennyire észszerűen kivitelezhető, a következő 

lesz: 

✓ Biztonságos munkahely és munkarendszer biztosítása 

✓ megelőzni a baleseteket és a munkával kapcsolatos egészségi állapotokat 

✓ kezelni a munkahelyi egészségügyi és biztonsági kockázatokat 

✓ világos utasításokat és tájékoztatást adni, valamint megfelelő képzést nyújtani annak 

biztosítására, hogy az alkalmazottak el tudják végezni munkájukat 

✓ Egyéni védőfelszerelés biztosítása 

✓ konzultáció munkatársainkkal az egészségüket és biztonságukat érintő kérdésekben 

✓ biztonságos üzemek és berendezések biztosítása 

✓ karbantartás során biztonságos munkakörnyezet biztosítása 

✓ anyagok biztonságos kezelésének és használatának biztosítása 

✓ fenntartani a biztonságos és egészséges munkakörülményeket 



 

✓ sürgősségi eljárások végrehajtása, beleértve az evakuálást tűz vagy bármely más 

jelentős esemény esetén 

✓ politika rendszeres felülvizsgálata 

 

Munkáltatói felelősség: 

A biztonságos munkahely biztosításának felelőssége a Jankovits Engineering Kft. vezetését 

terheli.  

• Biztonságos és egészséges munkakörnyezet fenntartása az alkalmazottak számára, az 

összes hatályos törvényi követelménynek való megfelelés mellett. 

• Megfelelő típusú és szintű képzés biztosítása, hogy az alkalmazottak biztonságosan és 

hatékonyan végezhessék munkájukat. 

• Minden dolgozó számára megfelelő felszerelés rendelkezésre bocsátása az egészség és 

biztonság biztosítása érdekében. 

• Éber és folyamatos érdeklődés fenntartása mind a vállalat, mind a személyzet 

szempontjából fontos egészségvédelmi és biztonsági kérdések iránt. 

 

Munkavállalói felelősség: 

A Jankovits Engineering Kft. értékes alkalmazottjaként felelősséggel tartozik önmagával és 

munkatársaival szemben, hogy munkáját biztonságos és figyelmes módon végezze. 

 

Az alkalmazottak kötelességei: 

✓ Együttműködés a céggel a biztonságos munkahely fenntartása érdekében. 

✓ Jelentse az esetleges veszélyeket a vezetőség felé, és ne dolgozzon semmilyen 

veszélyes körülmények között 

✓ Ügyeljen a vészhelyzetre való kijáratok szabadon hagyására, valamint a tűzoltó / 

elsősegély-felszerelések 

✓ Olvassa el a vállalat egészségvédelmi és biztonsági nyilatkozatát, és tartsa be. 

✓ Ne vegyen részt semmilyen olyan cselekedetben, amely sérülést okozhat Önnek vagy 

másoknak. 

 

 

 



 

Dohányzás / alkohol és kábítószerek: 

Nem megengedett, hogy részegítő ital vagy kábítószer hatása alatt végezzen munkát. 

Dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett, mely cég épületén kívül helyezkedik el.  

A látogatóktól, a vállalkozóktól és az ideiglenes alkalmazottaktól elvárják, hogy betartsák a 

jelen irányelv feltételeit. 

 

Kézi anyagmozgatás: 

A kézi emelés: teher egy vagy több alkalmazott általi szállítása- amely magában foglalja a 

teher felemelését, letételét, tolását, szállítását vagy mozgatását, amely jellemzői vagy 

kedvezőtlen ergonómiai körülményei miatt különös kockázatot jelent az alkalmazottak 

hátsérülései miatt. 

 

Az alkalmazottaknak ellenőrizniük kell a rakomány súlyát, mielőtt megpróbálnák felemelni, 

és ha a teher túl nehéz, kérjenek segítséget. Emeléskor kövesse az alábbi alapelveket: 

 

✓ Lazítsa meg a térdeket. Az ereszkedési mozdulatoknak a térdtől kell kezdődniük. 

✓ Közelítsen az emelendő tárgy közelébe. Szerezzen jó egyensúlyt a lábak 

szétválasztásával.  

✓ Hajlítsa meg a térdeket, és emelje meg a láb erős izmaival. 

✓ Emelje fel fokozatosan, simán és rángatózás nélkül, tartsa a tárgyat a test közelében és 

a hátát egyenesen. 

 

Oktatás: 

A vállalat elkötelezett a biztonsági képzési igények folyamatos azonosítása iránt. A 

személyzet részt vesz az irodában és más területen található veszélyek azonosításában, és 

tájékoztatást nyújt a területükre vonatkozó különleges veszélyekről. Az alkalmazottak 

oktatásban részesülnek, hogy megelőzzék saját maguk, kollégáik és ügyfeleik baleseteit / 

sérüléseit. 

Az alkalmazottak oktatást kapnak a vészhelyzeti eljárásokra, és adott esetben a kijelölt 

személyek speciális gépek és berendezések használatára, mely során oktatásban részesülnek a 

biztonságos kézi kezelés megfelelő technikáira. 

 



 

Konzultáció: 

A társaság elkötelezett amellett, hogy konzultáljon munkatársaival a biztonság, az egészség és 

a jólét kérdésében. Az alkalmazottak részt vesznek a veszélyek azonosításában, és képzettek 

az azonosított veszélyek kezelésére.  

 

Balesetek jelentése: 

A személyzetnek minden balesetet és közeli balesetet be kell jelentenie a vezetőségnek, 

függetlenül attól, hogy ez sérüléssel jár-e vagy sem. A Munkahelyi biztonság, 

egészségvédelem és jólét 1993. évi általános alkalmazási szabályzata értelmében a 

munkáltatóknak jelenteniük kell bizonyos eseményeket az illetékes Munkavédelmi 

Hatóságnak, és gondoskodniuk kell arról, hogy a nyilvántartást a helyszínen 10 évig 

megőrizzék. A következő adatokra van szükség: 

• Az esemény dátuma, ideje és helye. 

• A sérült neve, címe, foglalkozása és kora. 

• Körülmények, beleértve a sérülés okát és jellegét, valamint a kezelésére vonatkozó 

intézkedéseket. 

Az összes balesetet a vezetőség egyik tagja – Üzemfenntartási és minőségirányítási igazgató 

kivizsgálja és írásbeli jelentést készít, melyet továbbít a Jankovits Engineering Kft. külsős 

munkavédelmi megbízottjának. Ha szükséges, korrekciós intézkedéseket kell hozni az 

ismételt előfordulás elkerülése érdekében. 

 

Tűzoltási eljárások: 

Tűz esetén és feltéve, hogy nincs veszély az érintett személyekre, minden erőfeszítést meg 

kell tenni a tűz oltására vagy megfékezésére a tűzoltóság megérkezéséig.  

Az alkalmazottaknak ismernie kell a menekülő útvonalakat, és ismernie kell az épületben 

található tűzoltó készülékek helyét és típusát is. 

Ha tüzet észlel, tegye a következőket: 

✓ Aktiválja a tűzjelzőt. 

✓ Ha van ésszerű remény a láng eloltására, azonnal kezdje el oltani a tüzet. 

✓ Semmilyen körülmények között ne tegye ki magát veszélynek. 

✓ Hagyja el az épületet a legközelebbi vészkijáratnál, és haladjon tovább a kijelölt 

gyülekezési helyre. 



 

Ha hallja a riasztást, tegye a következőket: 

✓ Kapcsoljon ki minden ellenőrzése alatt álló berendezést, és hagyja el az épületet a 

legközelebbi menekülő útvonalon. 

✓ Ne szánjon időd személyes holmik gyűjtésére 

✓ A vezetés időnként tűzgyakorlatot végez annak biztosítása érdekében, hogy az 

eljárások ismeretesek legyenek valós tűz bekövetkezése esetén. 

 

Irányelvek számítógép felhasználók számára 

Feladataik részeként egyes alkalmazottak hosszú időt töltenek monitor előtt.  

A folyamatosan a képernyőn dolgozó alkalmazottaknak minden 60 perc munka során legalább 

10 percet töltsenek a képernyőn kívüli munkával. Ezt a munkát a képernyőn kívül kell 

elvégezni, de nem jelent szünetet.  

 

Veszélyelemzés: 

Veszély a munkahelyen minden olyan dolog, ami kárt okozhat pl. Villamos energia, forró 

felületek, nehéz terhek emelése, csúszós padlók és rosszul megvilágított lépcsők stb. A 

személyzetnek tisztában kell lennie a potenciális veszélyekkel és kockázatokkal, és azokat 

jelentenie kell a vezetőségnek. Különös figyelmet kell fordítanak a nagy kockázatú 

területekre, azaz a padlókra, a lépcsőkre és a kézi anyagmozgatásra. 

A vállalat szükség esetén műszaki eszközökkel távolítja el a veszélyeket. 

 

Elsősegély: 

Az elsősegély dobozok biztosítják, hogy az elsősegély-kellékek könnyen hozzáférhetők 

legyenek. Az elsősegély doboz a RÉGI csarnok épületben találhatók. Hetente ellenőrizni kell 

és pótolni kell a hiányokat. Az alkalmazottak kötelesek gondoskodni arról, hogy az elsősegély 

dobozokat, mint minden biztonsági felszerelést, ne sértsék meg. Az elsősegély dobozokhoz 

való szabad hozzáférést mindenkor fenn kell tartani. Az elsősegély dobozokban nem lehet 

fájdalomcsillapítót biztosítani. 

 

Érintésmentes lázmérő: Recepció 

 

Vérnyomásmérő: menedzser asszisztens iroda 



 

 

COVID-19 elleni védőfelszerelések biztosítása: 

A törvényi előírás és egészségvédelem miatt: Egyszerhasználatos maszk, kézfertőtlenítő 

biztosítása. Felvételi pontok: beszerzési vezető, raktár, műszaki asszisztens 

 

Elsősegélynyújtó tanfolyamon részt vett személyek: 

- TOPORÁN ILONA 

- TURNERNÉ KERTÉSZ ANDREA 

- SASHALMI ILDIKÓ 

- PETROVICZ NIKOLETT 

- FEHÉR ZOLTÁN 

- HORVÁTH LÁSZLÓ 

- TAKÁCS GÁBOR 

- BOGÁR IMRE 

- BERTA PÉTER 

- HOLPERT GÁBOR 

- KUPÓ JÁNOS 

- PELVÁN ZSOLT 

- SOMOGYVÁRI CSABA 

 


