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MUNKAVÉDELEM A 
STRABAG 
KONSZERNNÉL





MEGFELELŐEN
BIZTOSÍTOD MAGAD...

... VAGY NEM?



ODAFIGYELSZ A 
KÖVETKEZŐ 
MUNKAFÁZISRA ...

... VAGY NEM?



ÜGYELSZ  A 
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEKRE ...

... VAGY NEM?



BIZTONSÁGOSAN
KÖZLEKEDSZ...

... VAGY NEM?



EGY RÖVID PILLANAT IS 
DÖNTHET AZ 
ÉLETEDRŐL ...

... VÁLASZD A 
BIZTONSÁGOT



Miért olyan 
fontos nálunk a 
biztonság?
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Világszerte mindennap körülbelül 70 000 ember dolgozik 
nálunk – saját kolléganőink, kollégáink, illetve megbízóink 
partnereink munkatársai.

Ebből megközelítőleg 42 000 ember dolgozik több mint 
12 400 építkezésen évente.
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A hétköznapokban azonban másképp éljük meg a 
biztonságot.
Mindez konszernszerte munkabalesetekhez vezet, amelyek 
súlyos következményekkel járhatnak.
A leggyakoribb balesettípusok a konszernben: megbotlás, 
elcsúszás és leesés.
Különösen tragikusak az olyan balesetek, amelyek halállal 
végződnek, vagy amelyek során emberek életük végéig 
rokkantak, vagy megváltozott 
munkaképességűek maradnak.



A biztonság 
mindenekelőtt!
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Nincs értékesebb az egészséges életnél. 
Ezért a teljes konszernt átfogóan egy világos célt tűztünk ki: 
A balesetek és a munkanapkiesések számát a nulla irányába csökkentjük. 

Az alábbi mottónk értelmében bátran szembe kell néznünk a 
kihívással:

„Vízió Zér   – Nulla Baleset“



A munkafolyamatokat megelőző másodpercek azok, 
amelyek befolyásolják, ...
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hogy este egészségesen térünk-e haza családunkhoz?
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hogy másnap tele energiával végezzük-e munkánkat? 

hogy a szabadidőnkben életerősek vagyunk-e?



1>2>3 Válaszd a biztonságot
Ezen vezérelv alapján hoztuk közös nevezőre a munkahelyi 
biztonságra vonatkozó valamennyi témát és szükséges 
intézkedést.
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Állj meg! 
Ne siesd el, értékeld a helyzetet, 
mielőtt nekivágsz. A következő 
művelet előtti másodpercek döntő 
fontosságúak! 
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Gondolkodj! 
Elemezd a soron következő, tervezett 
műveleteket, azokat gondosan 
készítsd elő, és készülj fel alaposan a 
biztonságos munkavégzésre. 
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Cselekedj! 
Cselekedj felelősségteljesen, 
dolgozz biztonságosan. 
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Együtt a 
nagyobb
biztonságért



Ez a célkitűzés kivételél nélkül, mindenki személyes 
részvételtét megköveteli. Hiszen a biztonságot csak 
csapatmunkában érhetjük el.
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Felső
vezetés

Vezetők

Munkavédelmi
szakemberek

További 
megbízottak

Munkatársak
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FELSŐ VEZETÉS

Felelőssége tudatában az 
elnökség megteremti az 
ehhez szükséges
keretfeltételeket. 
Hiszen a biztonság is
megtérül! 

A teljes konszernben első helyen áll saját munkatársaink, 
megbízóink és partnervállalataink dolgozóinak biztonsága és 
védelme. 
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VEZETŐK

Minden vezető következetes, és nem fogad el 
kompromisszumot, ha biztonságról van szó. 

Követendő példaként aktívan ösztönzi a dolgozókat arra, hogy 
ügyeljenek a biztonságos munkavégzésre. 

Az építkezéseken ezt határozottan megköveteli a 
partnervállalatoktól és a kölcsönzött munkavállalóktól 
egyaránt. 



A vállalat egészére kiterjedő tanácsadást, anyagokat, oktatást, 
valamint megfelelő segítségnyújtást kínálnak.

Multiplikátorokként és központi kontaktszemélyként 
támogatást nyújtanak a teljes konszern biztonságos 
munkavégzéséhez. Támogatják a vezetőket és a kollégákat a 
szükséges intézkedések végrehajtásában. 
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MUNKAVÉDELMI SZAKEMBEREK



Konszernszinten számos megbízott proaktívan dolgozik a 
rájuk ruházott feladatok megvalósításán és nyújt támogatást 
minden alkalmazottnak.
Ők a: 

Foglalkozás-egészségügyi szakorvosok
Munkapszichológusok
Munkavédelmi képviselők és -megbízottak
Üzemi tanács tagok
Elsősegélynyújtók ill. 
Tűzvédelmi- és vészhelyzeti segítők
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TOVÁBBI MEGBÍZOTTAK



A mindennapi munkavégzés során mindannyian tudatosan
ügyelünek a munkahelyi biztonságra, legyen az építkezés, 
vagy irodai munka.

Ezzel a szerepvállalással – a magunk és a kolléganők, 
kollégák számára is – nagyobb biztonságot teremtünk. 

A csapatmunka csak így lehet sikeres.
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FIZIKAI ÉS SZELLEMI MUNKATÁRSAK



Így valósítjuk 
meg a 
biztonságot 
konszernszerte



Biztonság, mint jövőkép
Szakmaspecifikus szemináriumok
E-Learning és rendszeres továbbképzések
Baleseti statisztikák, kimutatások, tapasztalatok megosztása révén a 
tanulási hajlandóság növelése 
Egyéni védőeszközök és professzionális védőruházat az építkezésen 
dolgozó valamennyi munkatárs számára
Munkavédelmi bejárás mobil applikáció a vezetők és a munkavédelmi 
megbízottak részére
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MEGVALÓSÍTOTT INTÉZKEDÉSEINK



Folyamatosan aktualizált információk a STRAnet-en
Konszernszerte előírások és magatartási szabályok
Információs anyagok minden munkatárs részére (pl. 
plakátok, tájékoztatók, szórólapok, kiadványok)
A telephelyek és az építési helyszínek felszerelése (pl. 
kerítésháló, sajtófal)
Konszernszerte munkavédelmi napok 2019 májusában 
illetve júniusában
Videóelőzetesek és új fotóanyag
Fókuszakciók a teams. magazinban
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TERVEZETT LÉPÉSEK



További 
információk a 
STRAnet oldalon:
Konzern 
Arbeitssicherheit


