
 A Népszer Kft. MEB politikája 

 

A Népszer Kft. üzletpolitikájában központi helyet foglal el a munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság iránti elkötelezettség, a mindenkori Ügyfelek, érdekelt felek és a piac által 

támasztott munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelmények maximális teljesítése 

és a folyamatos fejlődés biztosítása. 

A Kft. vezetése tudatában van annak, hogy az elsődleges cél, a piaci eredményesség 

eléréséhez folyamatos és következetes, minőségközpontú gazdasági tevékenység végzése 

szükséges, mely mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság megvalósításának is. Ezért munkánk során elsőbbséget biztosítunk a munkahelyi 

egészségvédelemnek és biztonságnak tudva azt, hogy a munkabaleset megelőzése nem a 

véletlen műve, hanem egységes rendszerbe foglalt tudatos, szabályozott és folyamatos munka 

eredménye. 

Ennek érdekében a Kft. az építőipari generálkivitelezés tevékenységét az MSZ 28001 

szabvány szerinti irányítási rendszer alkalmazásával végzi, melynek keretében: 

 Munkahelyi kockázatainkat azonosítjuk, szabályozás alatt tarjuk és folyamatos 

figyelemmel kísérjük, elősegítve ezzel a sérülések és egészségkárosodások 

megelőzését. 

 Vezetőink és dolgozóink a munkavégzésük során betartják az alkalmazható 

jogszabályok és egyéb követelmények, szabványok és belső szabályozások 

követelményeit. 

 Munkatársaink a munkavégzések során törekednek a munkabalesetek 

megelőzésére. 

 Alapelvünk, hogy a munkát végzők biztonságáért viselt felelősség nem 

korlátozódik a vezetésre. A társaság minden belső és külső munkatársa felelős a 

saját maga és társai egészségének védelméért és biztonságáért, valamint az MSZ 

28001 rendszer előírásainak betartásáért. 

A Kft. vezetése tudatában van annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy 

folyamatosan fejlődő társaság képes megfelelni. Kizárólag alkalmazkodóképessége segíthet 

megtartani és bővíteni a Megrendelők körét, valamint az érdekelt felek bizalmát. 

A Kft. vezetése elvárja munkatársaitól, hogy jelen MEB politikát megértsék, elfogadják, és 

annak szellemében a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályok betartásával 

végezzék munkájukat azon közös cél elérése érdekében, amely egyre sikeresebb piaci és 

társadalmi szereplést eredményez. 

A MEB politika megvalósítása, valamint a munkahelyek egészségvédelmi és biztonsági 

szintjének folyamatos javítása érdekében a vezetőség munkabiztonsági célokat határoz meg, 

illetve gondoskodik azok végrehajtásáról, rendszeres értékeléséről. 
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