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Vezetőségi szerepvállalás (5) 

VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS ELKÖTELEZTTSÉG (5.1) VEVŐKÖZPONTÚSÁG (5.1.2) 

A szervezet vezetője bizonyítja vezetői szerepvállalását és elkötelezettségét az integrált 

irányítási rendszer vonatkozásában azzal, hogy 

a) vállalja az elszámoltathatóságot az integrált irányítási rendszer eredményességéért és 
a vevői és az alkalmazandó jogszabályi szabályozó követelmények betartása kapcsán, 
beleértve ebbe a környezet védelmét, a saját személyzet és a kedvezményezettekkel 
kapcsolatos sérülések és/vagy egészségkárosodások valamint a saját és a megrendelő 
információnak biztonságát célzó intézkedéseket. Ennek megfelelően tervezi és alakítja 
ki a folyamatokat és mérőszámokat, 

b) biztosítja a politika és a célok meghatározását az integrált irányítási rendszerre, 
valamint ezek összhangját a szervezet környezetével és stratégiai irányvonalával, 

c) biztosítja az integrált irányítási MI, KI, MEB és IB rendszerkövetelményeinek 
beépülését a szervezet üzleti folyamataiba, elősegíti a folyamatszemléletű 
megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását, konkrét veszélyek és 
gyengeségek azonosításával (SWOT) 

d) biztosítja az integrált irányítási rendszerhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állását, 

e) kommunikálja az eredményes irányítás és az integrált irányítási rendszer 
követelményeinek való megfelelés fontosságát,  

f) biztosítja, hogy az integrált irányítási rendszer elérje tervezett eredményeit, 
g) bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak az 

integrált irányítási rendszer eredményességéhez, és az érintett felek elégedettségéért, 
h) előmozdítja a fejlesztést, 
i) támogatást nyújt az egyéb lényeges irányító szerepkörben lévőknek, hogy 

bizonyíthassák a felelősségi területeikhez kapcsolódó vezetői szerepvállalásukat, és a 
megrendelők iránti elkötelezettségüket. 

j) olyan kultúrát fejleszt, irányít és támogat a szervezetben, amely elősegíti az integrált 
irányítási rendszer tervezett eredményeit, 

k) védi a munkavállalókat a szankcióktól, amikor jelentik az eseményeket, veszélyeket, 
kockázatokat és lehetőségeket, 

l) biztosítja, hogy a szervezet létrehozzon és bevezessen folyamatokat a 
munkavállalókkal való konzultációra és részvételükre (lásd még 5.4.), 

m) létrehozza az egészségügyi és biztonsági bizottságot és anyagilag és erkölcsileg 
támogatja annak munkáját. 

 
 
Ide vonatkozó dokumentum: (dátuma) Munkavállalói konzultáció jegyzőkönyvei 

 

Ide vonatkozó dokumentum: (dátuma) ELTÉRÉS JELENTÉS_TÉMA 
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Ide vonatkozó dokumentum: (dátuma) Egészségügyi és biztonsági bizottság (EBB) üléseinek 

jegyzőkönyveiii 

POLITIKA (5.2) 

A vezető meghatározta, bevezette és fenntartja a szervezet politikáját, amely 

elkötelezettséget tartalmaz és megfelel a szervezet szándékainak illetve belső szervezetésnek 

és környezetének, beleértve szolgáltatásainak jellegét, mértékét valamint támogatja annak 

stratégiai irányvonalát, 

a) keretet ad az integrált célok kitűzéséhez, 
b) elkötelezettséget tartalmaz a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésére, a 

folyamatos javítás iránt, 
c) elkötelezettséget tartalmaz a veszélyek kiküszöbölésére és mindenfajta kockázat 

csökkentésére vagy kiküszöbölésére, 
d) elkötelezettséget tartalmaz az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére. 
e) elkötelezettséget tartalmaz a munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel folytatott 

konzultációkra, 
f) elkötelezettséget tartalmaz a vevői megelégedettség növelésére. 

 

Ide vonatkozó dokumentum: (dátuma) Integrált Irányítási kézikönyv (POLITIKA)iii 

SZERVEZETI SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK ÉS HATÁSKÖRÖK (5.3) 

A vezető biztosítja a felelősségek és hatáskörök kijelölését a lényeges szerepekre, ezek 

kommunikálását és megértését a szervezeten belül, ennek érdekében, meghatározta a 

szervezeti felépítést.  

A szervezeti felépítés posztja rendelkeznek a munkaköri leírásokkal és rendszeres képzéseken 

vesznek részt annak érdekében, hogy a szükséges kepeségeiket fenntartsák és folyamatosan 

fejlesszék. 
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Ide vonatkozó dokumentum: Kifüggesztett vállalati struktúra 

 

Ide vonatkozó dokumentum: Személyi aktákiv 

KONZULTÁCIÓ ÉS A MUKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELE (5.4 MZ/T ISO/DIS 45001:2:2017) 

A szervezetnek a szabvány követelményei szerint létrehozott és bevezetett illetve fenntart 

egy rendszert a munkavállalókkal való konzultációra. 

a)  mechanizmusokat, időt, képzést és szükséges erőforrásokat biztosít a konzultációra 

és a részvételre; 

b) korlátozás nélküli hozzáférést biztosít a MEB irányítási rendszerhez (MEB kézikönyv és 

kockázatkezelési szabályzat) 

c) támogatja a munkavallók részvételét a szabályozási rendszer fejlesztésében 

d) hangsúlyozza a konzultációt a nem vezető beosztású munkavállalókkal a 

következőekben: 

1) az érdekelt felelek szükségleteinek meghatározása; 

2) a politika kialakítása, különös tekintettel a MEB követelményekre; 
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3) a szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök kijelölése (ahogy 

alkalmazható); 

4) a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésének meghatározása; 

5) a MEB célok kidolgozása és elérésük megtervezése; 

6) a kihelyezés, beszerzés és a vállalkozók fölött alkalmazható felügyelet 

meghatározása; 

7) annak meghatározása, hogy mit szükséges figyelemmel kísérni, mérni és 

kiértékelni; 

8) auditprogramok tervezése, kidolgozása, bevezetése és fenntartása; 

9) a folyamatos fejlesztés folyamatának kialakítása; 

e) hangsúlyozza a nem vezető beosztású munkavállalók részvételét a következőekben: 

1) mechanizmus meghatározása a velük folytatott konzultációra és részvételükre; 

2) veszélyazonosítás, valamint kockázatok és lehetőségek értékelésére; 

3) intézkedések a veszélyek kiküszöbölésére és a MEB kockázatok csökkentésére; 

4) a felkészültségi (kompetencia) követelmények, képzési szükségletek 

azonosítására, a képzések és a képzések kiértékelése; 

5) annak meghatározása, hogy mit kell kommunikálni és azt hogyan kell 

megtenni; 

6) a felügyeleti intézkedések, ezek eredményes bevezetésének és alkalmazásának 

a meghatározása; 

7) események és nem megfelelőségek kivizsgálása, valamint helyesbítőt 

tevékenységek meghatározása; 

A szervezet négy szinten valósítja meg a konzultációs munkavállalók részvételét biztosító 

rendszert. 

I. szinten: SZAKMAI NAP: a szervezet szükség és lehetőég szerint, de minimum négy 

havonta szakmai napot szervez. A rendezvény célja a szabályozásokkal, vagy azok 

fejlesztésével illetve a kitűzött célok és azok hátterével kapcsolatos információk 

átadása illetve vita indító előadásokkal a munkavállalók ösztönzése és 

kondicionálása a konzultációra és részvétére, a viták eredménnyel történő 

lefolytatására. A rendezvények, ingyenesek és munkaidőn belül kerülnek 

megszervezésre. Ezek a rendezvények képezik az alapját a következő három szint 

működőképességének. A rendezvények megszervezése a szolgáltatásvezetők 

feladata. 

II. szinten: ELTÉRÉSJELENTÉS_TÉMA amennyiben a munkavállaló bármilyen 

helyzetben a már szabályozott rendszertől való eltérést tapasztal, eltérésjelentést 

vehet fel. Ez eltérésjelentés jelentés fénykép vagy szkennert formában eljuttatja az 

elter@szervezet.hu e-mail címre. Az eredetit megőrzi, egészen addig, amíg az 

eltérés kiküszöbölését megtapasztalta. 

mailto:elter@szervezet.hu
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III. szinten: EBB amennyiben a téma még nem vagy nem megfelelően szabályozott, 

de/és alapvető igény mutatkozik a szabályozásra vagy a változtatásra. Ebben az 

esetben a munkavállaló a témával kapcsolatos támogató aláírásokkal (minimum 

kettő) ellátott beadványon fordulhat az EBB-hez. Ez javaslatot fénykép vagy 

szkennert formában eljuttatja az ebb@szervezet.hu e-mail címre. Az eredetit 

megőrzi, egészen addig, amíg a javaslat érdemi kezelésének eredményét 

megtapasztalta. 

IV. szinten: ÜGYVEZETŐI FOGADÓ NAP amennyiben a probléma olyan jellegű, hogy 

jelenleg a szervezetben nincs kezelve/szabályozva és az EBB sem talált 

megnyugtató/kielégítő megáldást rá. Vagy a dolog nem az EBB hatáskörébe 

tartozik. Az igényt és a témát fénykép vagy szkennert formában eljuttatja az 

vezet@szervezet.hu e-mail címre. Az eredetit megőrzi, egészen addig, amíg a 

javaslat érdemi kezelésének eredményét megtapasztalta. A fogadó napról 

jegyzőkönyv készül, amennyiben a munkaadó ehhez hozzájárul, amennyiben nem 

vezetői feljegyzés készül, melyben a dolgozó neve nem kerül említésre, csak a 

felvetett anomália. 

 

i MUNKAVÁLLALÓI KONZULTÁCIÓ JEGYZŐKÖNYVE: Az ügyvezető igazgató szükség és lehetőség szerint fogadó 
órát tart a munkavállalók számára. Ezen beszélgetéseket, amennyiben munkavállaló is hozzájárul, jegyzőkönyven 
veszik fel. Amennyiben munkavállaló nem járul hozzá a jegyzőkönyvhöz, az ügyvezető igazgató vezetői 
eltérésjelentést vesz, fel vagy feljegyzést készít a jelzett problémáról, saját megítélése szerint. 
ii AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (EBB): A szervezet egy szervezeti egysége, amelyet nem 
kinevezett vezető vezet, hanem a munkavallók választanak vezetőt és tisztségviselőket. A bizottság állandó tagja 
a szervezet üzemorvosa. A bizottság ülését az elnök hívja össze minimum negyedévente vagy szükség szerint. A 
bizottság célja, hogy megfelelő kereteket dolgozzon ki és megoldja a szabályozás vagy követelmény meghatározás 
jellegű kihívásokat az egészség és biztonság területén. A bizottság az ülésiről minden esetben jegyzőkönyv készül, 
aminek megállapítási kapcsán az ügyvezető igazgató intézkedik. 
iii INTEGRÁLT IRÁNÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Felelőse: Ügyvezető igazgató. Alaphelyzetben digitális. Helye: ISO 
KÖMYVTÁR. Tartalma: 10 fejezet + POLITIKA + DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE. Tervezett átvizsgálás: minden év 
januárja vagy szükség szerint. Megőrzési idő: 5 év. 
iv SZEMÉLYI AKTÁK. Felelőse: Adminisztrátor. Alaphelyzetben analóg. Helye: SAFE. Tartalma: Személyi adatok, 
képzettségek, szakmai előmenetel. Tervezett átvizsgálás: minden új belépőnél és kilépőnél aktualizálva. 
Megőrzési idő a munkavállalás ideje alatt. A kilépett adatait átadjuk a kilépő személynek. 
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