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Mi az ami először eszünkbe jut az EHS kapcsán? 

EHS(ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFET Y) ,  
 MINT TÁMOGATÓ TERÜLET 



Munkavédelem 
§  Kockázat értékelés 
§  Foglalkozás-egészségügy 
§  Egyéni védőeszközök 
§  Balesetek, kvázi balesetek 
§  Oktatások 
§  Képernyős munkahelyek 
§  Munkavédelmi képviselet 
§  Elsősegély nyújtás 
§  Veszélyes gépek, eszközök üzembe helyezése, felülvizsgálata 
§  Tevékenységek szabályozása és folyamatos felügyelete 

 

JOGI ELVÁRÁSOK MŰKÖDÉSHEZ SZIGORÚAN 
KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOKON FELÜL 

 



§ Környezetvédelem 
§ Hulladékgazdálkodás 
§ Levegőtisztaság-védelem 
§ Felszíni vizek 
§ Földtani közeg és felszín alatti vizek 
§ Zaj és rezgés védelem 
 

§ Tűzvédelem 
§ Létesítés szabályai 
§ Helyiségekhez, anyagokhoz, 

tevékenységhez kapcsolódó szabályok 
§ Tűzoltó eszközök elhelyezés, felügyelet 
§ Oktatások, speciális képzettségek 

 

JOGI ELVÁRÁSOK MŰKÖDÉSHEZ SZIGORÚAN 
KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOKON FELÜL 

 



JOGSZABÁLYOK MENNYISÉGI 
NÖVEKEDÉSE 

    



VEVŐI ÉS BELSŐ ELVÁRÁSOK 

    

•  ISO 14001 

•  EMAS 

•  OHSAS 18001 

•  SCC 
•  Vevői, beszállítói 

auditok bármilyen 
elvárt területen 

•  … 



Információk, mutatószámok, 
működés ellenőrzése 

Képződő 
feljegyzések 

kezelése 

Folyamatok és 
szabályozások 
megalkotása 
(kockázat -

használhatóság) 

Külső és belső 
elvárások 

számba vétele 

ELVÁRÁSOK – FELADATOK – 
SZABÁLYOZÁS (OPTIMÁLIS ESETBEN) 



 
 

MEGLÉVŐ SZABÁLYOZÁSOK KEZELÉSE 

Gép kezeléséhez kapcsolódó szabályozások: 
•  oktatási anyagok, 

•  gépkönyv 
•  biztonsági szabályok, 
•  kezelési utasítás, 

•  Üzemnapló, 
•  Munkavédelmi Szabályzat 
•  OPL, 

•  stb. 
 

Egyszerűsítés  (átlátható, használható) 



 
 

ISMÉTLŐDŐ, RENDSZERES FELADATOK 

Környezetvédelmi mérések 
•  Talajvíz monitoring kutak mintázása 
•  Levegőtisztaság-védelmi mérése 
•  Hulladék analízisek 
 
Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok 
•  Irányfények 
•  Érintésvédelmi vizsgálatok 
•  Polcok szabványossági felülvizsgálata 
•  Veszélyes gépek pl. emelőgépek felülvizsgálata 
•  Tűzoltó eszközök, berendezések felülvizsgálata 
•  … 

Definiált folyamat – feladat, felelős, határidő 



ELŐNYÖK A „DOKUMENTUM” KEZELÉS SORÁN 

Idő-, energia-, pénzmegtakarítás: 
¡ Elérhető, szűrhető, kereshető (pl. munkakör alapján) pl. 

Egyéni védőeszköz kiosztás – területvezetői feladatok 
¡ Oktatás – új belépő részére csak releváns anyagok 

átadása (fluktuáció) 
¡ Felülvizsgálatok időben történő elvégzése – folyamat 

indítás 
¡ igényeknek megfelelő 

adatszolgáltatások, riportok 
készítése 



Közigazgatási terület elvárásai- papíralapú feljegyzések  

? 
Hatékony műküdésű elektronikus dokumentálás 

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM KEZELÉS- 
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS 

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS… 



 
Gondolkodó, együttműködő ember 

Kulturális változások 
Jó, használható példák 

 
 

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 
 
 

Csorba Szilárd  
környezetvédelmi  és  munkavédelmi   

üz letágvezető  
IdeSol Kf t.  

www. ideso l .hu ,  csorba@ideso l .hu  
 


