
 

Az EFFC Egészségvédelmi és  

Munkabiztonsági kódexe 

 
Az EFFC kiemelt céljának tekinti a legmagasabb szintű biztonsági szabványoknak való megfelelést. 
Ennek elérése érdekében az egyesület tagjai az alábbiakat fogadták el. 

 

Kiemelt célok 

Az EFFC egy sor kiemelt célt rögzített, melyek célja a biztonság színvonalának a fokozása az EFFC 
teljes tagságának a támogatására támaszkodva. Ezek a kiemelt célok az EFFC Etikai Kódexének 
mintegy kiegészítő részeként értendőek. 

 A munkabalesetek, és egészségkárosodások elkerülhetőek. 

 A személyi sérüléseket, munkaképesség csökkenéseket és harmadik személynek okozott 
dologi károkat mindenkor el kell kerülni. 

 Azon körülmények, melyek az egészségre és a biztonságra veszélyt jelentenek, 
elfogadhatatlanok és ezeket ellenőrző intézkedésekkel elfogadható szintre kell csökkenteni. 

 Minden tagvállalat menedzsmentje a felelős az EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági 
Kódexének a végrehajtásáért, betartásáért. 

 A folyamatos és rendszeres javulás minden tagvállalat egészségvédelmi és munkabiztonsági 
rendszerének alapvető elemét kell, hogy képezze. 

 Az EFFC tagok munkavállalói nem adhatnak nem-biztonságos utasításokat és visszautasítják 
mások nem-biztonságos utasításainak a végrehajtását. 

 

EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Kódex 

 

Amellett, hogy eleget tesznek a jogszabályi követelményeknek az EFFC tagjai arra törekednek, hogy 
munkájukat oly módon végezzék, hogy azzal: 

 Megakadályozzák a személyi sérülést és megvédjék az egészséget;  

 megakadályozzák a környezet mindennemű károsodását.  

Minden vállalat felelős a biztonságos munkakörnyezet megteremtésében. Minden alkalmazottnak 
közvetlen felelőssége van ezen célok elérésében. Követelmény a jó együttműködés és a folyamatos 
elkötelezettség. 

 
Hatékony Egészségvédelmi és Munkabiztonság Menedzsment 
 
Az EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Munkacsoportja 10 alappillért rögzített, melyeket a 
legfontosabbnak tart a hatékony Egészségvédelmi és Munkabiztonsági rendszer kiépítésében és 
hatékony működtetésben. 
 

1. Elkötelezettség  

Az ügyvezetésnek és projektvezetésnek elkötelezettnek kell lennie az egészségvédelem és 

munkabiztonság ügye iránt és önálló, aktív intézkedéseket kell rendelkezésre bocsájtania minden 

egészségvédelmi és munkabiztonsági vonatkozásban. 

 

 Minden alkalmazottnak meg kell értenie, hogy a vállalat a biztonságos munkavégzés 

elkötelezettje. 
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2. Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Rendszer  

 Az egészségvédelmi és munkabiztonsági rendszer elemeit és követelményeit a vállalat 

valamennyi alkalmazottjának világosan el kell magyarázni.  

 

3. Megfelelő munkahelyi biztonsági felügyelet/menedzsment 

 Beleértve:- 

 A munkahelyi potenciális és speciális veszélyforrások beazonosítása 

 Intézkedés a kockázatok elviselhető szintre történő csökkentésére. 

 

4. Biztonsági koordináció, szervezés 

 Beleértve: 

 A biztonságot érintő felelősségek egyértelmű tisztázása a szervezeten belül 

 A biztonságra vonatkozó egyénenkénti felelősség tudatos felismerése  

 

5. Munkabiztonsági képzés, oktatás 

 Beleértve:- 

 Minden új dolgozó bevezető oktatása 

 Építkezésenként, a kezdéskor helyszíni (projektre és kockázatokra vonatkozó) és új 

munkaerő belépésekor a belépés pillanatában 

 Szabályozott oktatás az építkezésen speciális kockázatokra vonatkoztatva 

 Minden napirendben szerepeljen a munkabiztonság napirendi pontként 

 

6. A dolgozók részvétele és bevonása 

 A biztonságos munkafolyamatok nyilvánvalóan, egyértelműen legyenek megfogalmazva 

 Felügyelők biztosítsák a folyamatok helyes és megfelelő alkalmazását 

 

7. Az alvállalkozók kezelése 

 Az alvállalkozókra is ki kell terjeszteni a megbízó biztonsági szabványait és eljárásait 

 

8. Felügyelet és elemzés 

 Beleértve:- 

 Minden baleset és rendkívüli esemény kivizsgálását, hogy megértsük az okát 

 Munkafolyamat és egyéb biztonsági intézkedés (pl. egyéni védőfelszerelés, megfelelő 

eszközök) életbe léptetése, azért, hogy megelőzzük a további előfordulásokat 

 Folyamatos felügyelet, jelentés, elemzés minden balestről, majdnem balesetről 

 Rendszeres biztonságtechnikai felülvizsgálatok  

 

9. Dolgozói részvétel  

 A pozitív hozzáállást a biztonságos munkavégzéshez minden munkaerőnél ösztönözni kell  

 A megfelelő elismerés és kollektív jutalom segíthet 

 

10. Rendszerek és szabványok:   

Legyenek rendszeresítve: 

 Szervezett felszerelés 

 Szabványosított munkafolyamatok 

 Szabványosított utasítások, kezelői utasítások 

 Szabványosított karbantartási utasítások gépekre, szerszámokra 

 


