BEMUTATKOZÁS
CÉGISMERTETŐ

CÉGISMERTETŐ
Fő célul tűztük ki, hogy segítsünk a cégeknek, vállalkozásoknak eligazodni a
környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, ADR és energetikai
szabályozás bonyolult útvesztőiben, így tehermentesítve partnereinket a vonatkozó
környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi kötelezettségek és környezetvédelmi
engedélyeztetések terhei alól.
Irodák:
Budapest
Cím: 1083 Budapest, Práter utca 60/82.
email: matyas.simon@ehszona.hu
Telefon: +36 30 381 6750
Győr
Cím: 9025 Győr, Lakatos utca 6.
email: andras.gyorfi@ehszona.hu
Telefon: +36-70/977-49-55
Szekszárd
Cím: 7100 Szekszárd, Munkácsy utca 7/C.
email: matyas.simon@ehszona.hu
Telefon: +36 30 381 6750
web: http://www.ehszona.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/ehszona/
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Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

Munkavédelem
Minden vállalkozás és cég tevékenysége során számos esetben szembe kerül munkavédelmi
feladatokkal, problémákkal. A gazdaságos működésen felül azt is figyelembe kell venniük, hogy a
munkavédelmi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek, valamint a biztonságot folyamatosan
fejlesszék. Ezek elérésében kiemelkedő szerepe van az alkalmazott vagy megbízott
munkavédelmi szakember tevékenységének.
A 1993. évi XCIII. Munkavédelmi Törvény 54. és 57. §-a rendelkezik arról, hogy a végrehajtási
miniszteri rendeletben meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz
igazodóan, a gazdálkodó szervezet köteles munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt, vállalkozást foglalkoztatni. A meghatározott feladatok elvégzése a Munkavédelmi
Törvény alapján munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, ami azt jelenti, hogy az adott
feladat csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, vállalkozással végeztethető
el.
Partnereinknek az alábbi munkavédelmi feladatok, szolgáltatások ellátását havidíjas és eseti
megbízási szerződés keretében tudjuk vállalni:

Oktatások





Munkavédelmi oktatás szervezését,
megtartását:
az oktatási tematika összeállítását az
adott tevékenységre;
a munkavédelmi oktatás megtartását az
alkalmazottak részére;
az oktatás dokumentálását;

Tanácsadás, ügyintézés





Helyszíni bejárások, mérések
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Munkavédelmi
megbízotti
feladatok
ellátása;
Munkavédelmi
bejárás,
ellenőrzés,
vizsgálat elvégzése:
feltárt
hiányosságok
jegyzőkönyvben
rögzítése;
javaslattétel
a
hiányosságok
megszüntetésére;
Munkabalesetek kivizsgálása:
tények
rögzítése
a
munkabaleset
helyszínén és a sérült, valamint a tanúk
meghallgatását;
munkabaleseti jegyzőkönyvek elkészítése;
javaslatot teszünk a jövőbeni hasonló
munkabalesetek
elkerülésének
érdekében;
A működés során szükségessé váló
munkavédelmi mérések (megvilágítás, zaj,
hőmérséklet,
érintésvédelmi,
stb.)
megszervezése,
ütemezése,
lebonyolítása;

Munkavédelmi szaktanácsadás;
Munkaegészségügyi
vizsgálatok
szervezése, ellenőrzése:
előzetes, időszakos és soron kívüli
alkalmassági vizsgálatok;
Kapcsolattartás a területileg illetékes
munkavédelmi hatósággal;

Dokumentumok
Munkavédelmi szabályzat készítése:
Védőeszközök
juttatás
rendjének
készítése;
 Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok
rendjének elkészítése;
adatlapok
készítése,
 Biztonsági
felülvizsgálata és fordítása;
 Veszélyes anyag felhasználás, tárolás
bejelentése
OKIR
rendszeren
keresztül;
 Kockázatértékelés elkészítése:
 A veszélyek azonosítása;
 A veszélyeztetettek azonosítása;
 A kockázatok minőségi, illetőleg
mennyiségi értékelése;
 A teendők meghatározása és a
szükséges intézkedések megtétele;
 Az eredményesség ellenőrzése és
az
értékelés
rendszeres
felülvizsgálata;
 A kockázatértékelés és a teendők,
valamint a felülvizsgálat írásba
foglalása;
bemutatkozásunk
és szakmai



Amennyiben elnyerte tetszését a
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

Tűzvédelem
Minden vállalkozás és cég tevékenysége során számos esetben szembe kerül tűzvédelmi
feladatokkal, problémákkal. A gazdaságos működésen felül azt is figyelembe kell venniük, hogy a
tűzvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek, valamint a biztonságot folyamatosan
fejlesszék. Ezek elérésében kiemelkedő szerepe van az alkalmazott vagy megbízott tűzvédelmi
szakember tevékenységének.
A 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál,
valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről 6. §-a rendelkezik, hogy a meghatározott veszélyességi osztályhoz,
munkavállalói létszámhoz igazodóan, a gazdálkodó szervezetnek megfelelő tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személyt, vállalkozást szükséges foglalkoztatni. A meghatározott
feladatok elvégzése az ÖM rendelet Tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül, ami azt jelenti,
hogy az adott feladat csak tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, vállalkozással
végeztethető el.
Partnereinknek az alábbi tűzvédelmi feladatok, szolgáltatások ellátását havidíjas és eseti
megbízási szerződés keretében tudjuk vállalni:

Oktatások





Tűzvédelmi
oktatás
szervezése,
megtartása, dokumentálása:
előzetes, ismétlődő és
rendkívüli
oktatások;
az oktatási tematika összeállítása az
adott tevékenységre;
a munkavédelmi oktatás megtartása az
alkalmazottak részére;

Tanácsadás, ügyintézés






Helyszíni bejárások, mérések
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Tűzvédelmi bejárás, ellenőrzés, vizsgálat
elvégzése:
feltárt hiányosságok jegyzőkönyvben
rögzítése;
javaslattétel
a
hiányosságok
megszüntetésére;
A létesítmény tűzvédelmi helyzetének
vizsgálata:
anyagok, technológiák, létesítmények
veszélyességi osztályba sorolása;
épületek kiürítés számítása, menekülési
útvonalak ellenőrzése, szükséges tűzoltó
eszközök számának meghatározása;
Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
meglétének,
üzemképességük
fenntartásának,
karbantartásuk
és
felülvizsgálatuk ellenőrzése, nyilvántartási
napló készítése;

Tűzvédelmi szaktanácsadás;
Tűzvédelmi
megbízotti
feladatok
ellátása;
A
tűzvédelmi
jogszabályokban,
szabványokban, és szabályzatokban
foglalt előírások érvényre juttatása;
Kapcsolattartás a területileg illetékes
tűzvédelmi hatósággal;

Dokumentumok










Tűzvédelmi
szabályzat,
utasítás,
tűzriadó terv készítése;
tűzriadó gyakorlatokról készült iratok
(jegyzőkönyvek);
tűzvédelmi
szakvizsgaköteles
munkakörök
és
munkavállalók
nyilvántartása,
a
szakvizsgára
kötelezettek
szakvizsgaérvényességének nyilvántartása;
a
villamos
berendezések
felülvizsgálatának
ütemezése,
felülvizsgálati
jegyzőkönyvek,
intézkedési tervek készítése;
a
villámvédelmi
berendezések
felülvizsgálatának
ütemezése,
felülvizsgálati
jegyzőkönyvek,
intézkedési tervek készítése;
Tűzvédelmi nyilvántartások kialakítása:

Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

Környezetvédelem
Minden vállalkozás és cég tevékenysége során számos esetben szembe kerül környezetvédelmi
feladatokkal, problémákkal. A gazdaságos működésen felül azt is figyelembe kell venniük, hogy a
környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek, valamint a környezetvédelmi
teljesítményüket folyamatosan fejlesszék. Ezek elérésében kiemelkedő szerepe van az
alkalmazott vagy megbízott környezetvédelmi szakember tevékenységének.
Partnereinknek az alábbi környezetvédelmi feladatok, szolgáltatások teljesítését havidíjas és
eseti megbízási szerződés keretében tudjuk vállalni:

Adatszolgáltatás

Engedélyezési eljárások






A
környezetvédelmi
engedélyek
készítése,
engedélyek
meghosszabbítása, engedélymódosítási
kérelmek elkészítése, környezetvédelmi
felülvizsgálatok elvégzése, egységes
környezethasználati
engedély
hatástanulmányok
készítése
–
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló törvény 1-3 mellékletében
meghatározott tevékenységekre;
Hulladékgazdálkodási engedélykérelmek
elkészítése, a meglévő engedélyek
meghosszabbítása;
Környezetvédelmi tervfejezet elkészítése
– egyes esetekben az építési feladat
tervezési,
vagy
terv
előkészítési
szakaszában környezetvédelmi szakértő
cég bevonása szükséges.

Helyszíni bejárások,
mérések
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A hatóság helyszíni szemléjén történő
aktív részvétel, közreműködés;
A cég környezetvédelmi helyzetének
felmérése, értékelése, javaslatok az
érvényben lévő és a hatályba lépő
környezetvédelmi
jogszabálynak
megfelelő
állapot
biztosításához
szükséges intézkedésekre;
Telephelyek
környezetvédelmi
felülvizsgálata, helyszíni bejárása és
jegyzőkönyv készítése, valamint a feltárt
hiányosságok visszaellenőrzése;
A működés során szükségessé váló
környezetvédelmi
mérések
megszervezése,
ütemezése,
lebonyolítása;





Új
hatósági
bejelentések,
adatszolgáltatások
elkészítése, adatlapok
kitöltése,
benyújtása
a
környezetvédelmi
hatóság(ok) felé (hulladékgazdálkodás,
levegőtisztaság-védelem,
vízminőség
védelem, stb.);
Éves, illetve szükség esetén negyedéves
környezetvédelmi
bevallások,
adatszolgáltatások
elkészítése,
adatlapok
kitöltése,
benyújtása
a
környezetvédelmi
hatóság(ok)
felé
a hulladékgazdálkodás
területén (HIR:
HT, HB, HK), a levegőtisztaság-védelem
területén (LM) és a vízminőség védelem
területén (FAVI);

Tanácsadás, ügyintézés













Környezetvédelmi
jogszabályok
változásának nyomon követése, arról
folyamatos tájékoztatás;
Tanácsadás
környezetvédelmi
és
környezetvédelemmel kapcsolatos jogi
kérdésekben
(engedélyeztetés,
engedélyezés,
hulladékgazdálkodás,
levegőtisztaság-védelem);
Vállalati környezetvédelmi kommunikáció
lebonyolítása;
Szakmai kapcsolattartás a hatóságokkal,
szakhatóságokkal;
Környezetvédelmi
szabályzatok,
utasítások
(pl.:
hulladékkezelési)
elkészítése;
Környezetvédelmi oktatások, képzések
tartása az alkalmazottak számára;
Hulladékgazdálkodási
nyilvántartási
rendszer kidolgozása, karbantartása;
ISO
14001
szabványok
ismerete,
Környezetközpontú Irányítási Rendszer
(KIR) működtetése.

Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

ADR tanácsadás
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján a
Magyarország területén veszélyes áruk/hulladékok közúti szállításával kapcsolatos
tevékenységet végző vállalkozás köteles legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadót alkalmazni és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni. Magyarország egész
területén vállaljuk cégek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladatainak ellátását.
Partnereinknek az alábbi ADR tanácsadói feladatok, szolgáltatások teljesítését havidíjas és eseti
megbízási szerződés keretében tudjuk vállalni:

Tanácsadás, ügyintézés
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Veszélyes áru szállítás személyi és tárgyi
feltételeinek meghatározása;
Veszélyes áru besorolása és szállítási
feltételeinek meghatározása;
ADR fuvarokmány elkészítése;
Jármű felszerelés összeállítása és
helyszíni ellenőrzése;
ADR jogszabályok változásának nyomon
követése, arról folyamatos tájékoztatás;
Tanácsadás
környezetvédelmi
és
környezetvédelemmel kapcsolatos jogi
kérdésekben
(engedélyeztetés,
engedélyezés,
hulladékgazdálkodás,
levegőtisztaság-védelem);
Vállalati
ADR
kommunikáció
lebonyolítása;
Szakmai kapcsolattartás a hatóságokkal,
szakhatóságokkal;
ADR (1.1.3.6. és 8.3. fejezet szerinti)
oktatások,
képzések
tartása
az
alkalmazottak számára és személyre
szóló oktatási bizonylat kiállítása;

Adatszolgáltatás



ADR tanácsadó hatósági bejelentésének
elkészítése;
Éves ADR jelentés elkészítése;

Helyszíni bejárások







A hatóság helyszíni szemléjén történő
aktív részvétel, közreműködés;
A cég ADR alapállapot felmérése,
értékelése, javaslatok az érvényben lévő
és a hatályba lépő jogszabálynak
megfelelő
állapot
biztosításához
szükséges intézkedésekre;
Telephelyek
ADR
felülvizsgálata,
helyszíni bejárása és jegyzőkönyv
készítése,
valamint
a
feltárt
hiányosságok visszaellenőrzése;
Járművek
felülvizsgálata
ADR
szempontból

Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

Épületenergetikai tanúsítás
A statisztikai adatok bizonyítják, hogy az európai országok energiafogyasztásának 45–50%-a az
épületek létesítésére és üzemeltetésére fordítódik, vagyis az energiafelhasználás és a
fenntartható fejlődés szempontjából ez a legkritikusabb és legfontosabb szektor. Az energetikai
tanúsítás a törvény által előírt kötelezettség (új építés/eladás/bérbeadás) mellett nagyon jó
lehetőséget nyújt az épület energetikai, valamint korszerűsítés lehetőségeinek vizsgálatára. Az
energetikai tanúsítvány egy egységes rendszer, ezért összehasonlításra is kiválóan alkalmas, aki
a hirdetésében feltűnteti az energetikai besorolást, hamarabb találhat vevőre, bérlőre.

Épület energetikai felmérése energetikai tanúsítás lépései:
•

Épület geometriai adatainak meghatározása,

•

Épületszerkezetek azonosítása,

•

Épületgépészeti rendszerek azonosítása,

•

Energetikai számítás elvégzése,

•

Eredmények megfogalmazása, az energetikai tanúsítvány elkészítése

Részletek arainkból:
Panel lakás:
- 100 m2-ig

11 000,- Ft

Tégla lakás:
- 40 m2-ig

14 000,- Ft

40 - 100 m2

17 000,- Ft

100 m2 felett

19 000,- Ft

Családi ház:
- 80 m2-ig

20 000,- Ft

80 - 150 m2

24 000,- Ft

150 - 200 m2

28 000,- Ft

200 m2 felett

30 000,- Ft

Irodaházak, társasházak, ipari épületek, egyéb létesítmények energetikai tanúsításának díja
egyedi árajánlat alapján.
Minden egyéb külön szolgáltatás az ügyfél részére (épület felmérés/alaprajzkészítés,
fűtéskorszerűsítés, utólagos hőszigetelés alkalmazhatósága stb.) egyedi árajánlat alapján
történik.
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Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

Referenciáink
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Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

www.ehszona.hu
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Amennyiben elnyerte tetszését a bemutatkozásunk és szakmai
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba Velünk, kollégáink
készséggel várják megkeresését!

