Mottó: „A baleset fájdalmas. A megelőzés nem!”

Cégünk – SSM & SIU KFT
Mi egy mezőcsávási székhelyű (két további munkaponttal rendelkező) munkavédelmi cég vagyunk.
A napjainkban rohamosan növekedő cégünket 2008-ban alapítottuk, azzal a célkitűzéssel, hogy a szaktudásunkat
és szociális elkötelezettségünket összekötve, partnereinknek olyan külső, akkreditált szolgáltatást nyújtsunk, amely
segítségével biztonságos, harmonikus, az emberi életet nem veszélyeztető produktív munkát végezhetnek.
A szakterület keretében cégünk azon kevesek közé tartozik, akik teljes körű, állandó szolgáltatást nyújtanak partnereik
számára!
A munkánk három fő elve:
• Jogi követelményeknek való megfelelés
• Gyors, hatékony tanácsadás
• Ügyfélorientált munkavégzés
Csapatunk
Cégünk kiemelkedő minőségű munkavédelmi tevékenysége a kezdetek óta egy dinamikus, szakképzett csapat munkájának köszönhető.
Csapatunk tagjai különböző szakismerettel, életkorral, érdeklődési körrel rendelkeznek, ennek köszönhetően garantált számodra a
személyre szabott, kiváló, gyors és hatékony szolgáltatásnyújtás.
Ami csapatunkban egységes: lelkiismeretes, szaktudásra alapozott,
ügyfélorientált munkavégzés.
Bármilyen szakmai problémád van, bizalommal fordulj hozzánk!
Szakértőink biztosan megoldást kínálnak problémáidra!
A mi kezünkben biztonságban van a céged!
Szolgáltatásaink
1. Munkavédelem
Munkavédelmi dokumentáció elkészítése
• Munkahelyi kockázatértékelés
• Munkavédelmi megelőzési terv
• Munkavédelmi egyéni előírások
• A munkavédelmi alapképzés tematikája
• Munkahelyi képzésre vonatkozó tematika
• Periodikus képzésre vonatkozó tematika
• Elsősegélynyújtási engedély, szabályrendszer
• Munkavédelmi jelzések alkalmazása
• Munkavédelmi rendeletek
• A dokumentációk függeléke egy merevlemezt tartalmaz a hatályban lévő munkavédelmi törvényekről.
• A dokumentációk a romániai törvények szellemében íródnak, összhangban az európai uniós tendenciákkal.

Munkabalesetek kivizsgálása:
Az eset jelentése a Munkaügyi Hivatalnak (ITM)
Feljegyzések, határozatok készítése a helyszínen, ezek továbbítása a kivizsgáló bizottság számára
Vallomásának felvétele (tanúké, az esettel kapcsolatban álló személyeké)
A helyszínen képek, jegyzetek készítése
Az esemény rekonstruálása, ha a helyzet megköveteli
Együttműködés az egészségügyi szervekkel (SMURD, Megyei Orvosi Klinika, a hely ahol kezelték/kezelik a baleset
áldozatát
Együttműködés az állami intézményekkel (ITM, Megyei Nyugdíjosztály, Rendőrség stb.)
Jegyzőkönyv készítése
A baleset kivizsgálását tartalmazó teljeskörű dosszié elkészítése, ennek 3 példányban való sokszorosítása, illetve a
Munkaügyi Hivatalnál való elhelyezése
A vizsgálat végén a nyilvántartási iv kitöltése
Opcionális baleset utáni szolgáltatásaink:
Cégünk a vizsgálat befejeztével a következő eszközökkel iktatja ki a balesethez vezető elsődleges veszélyforrásokat:
• A rizikófaktorok, foglalkoztatási megbetegedések felértékelése
• Munkavédelmi terv aktualizálása
• Az alkalmazottak újra képzésé
• Munkavédelmi motivációs és fegyelmi rendszer kialakítása
• Képzési programok, tanácsadás megszervezése
• Munkavédelmi politika kialakítása
• A vizsgálat utáni helyreállítás megszervezése
Akkreditált külső munkavédelmi szolgáltatásaink:
A periodikus képzések ellenőrzése a személyi füzetek alapján
Munkahelyi ellenőrzések
A munkáltatók írásbeli tájékoztatása az észlelt rendellenességekről
A munkavédelmi ellenőrzések keretében, a vállalatok érdekeinek képviselete, illetve konkrét részvétel a külső szolgáltatói ellenőrzésekor
Általános, bevezető jellegű munkavédelmi képzések szervezése
Az alkalmazottak évi tesztelése
Változások esetén az alkalmazottak újra képzésé
Mikor van szükséged külső akkreditált szolgáltatásra?
Amikor a cégeden belül nincsenek betartva a törvényes előírások
Amikor a cégeden belül nincsenek a törvényes munkavédelmi körülmények megteremtve
Amikor a céged aktivitási területe megegyezik a HG 1425/2006 kormányhatározat 5. cikkelyében szereplő feltételeknek
A külső akkreditált munkavédelmi szolgáltatásaink előnyei:
Állandó szakértői segítség, tanácsadás, támogatás
A törvényben (1425/2006-os törvény 15. cikkely) kijelölt 33 munkavédelmi tevékenység végrehajtása
Hatékony idő, pénz, humánerőforrás gazdálkodás
Munkavédelmi balesetek minimalizálása
Alkalmazkodás a szakterület újításaihoz
Csökkentett bürokratikus rendszer
A szükséges dokumentációk teljeskörű elkészítése és aktualizálása
Ergonómiaijáig kialakított munkakörülmények

2. Tovább képzések
A. 40 órás, alapfokú munkavédelmi technikusi szakképzés (azonosító szám: COR 325723)
A képzés célszemélyei:
A munkavédelmi tevékenység megszervezéséért felelős vállalati
ügyvezetők (a mikró- és kisvállalkozások esetében a munkatevékenység különösebb kockázati tényezők nélkül zajlik: mikró vállalkozásról beszélünk 1-9 alkalmazott esetében, kisvállalkozásról 9-20
alkalmazott, illetve 20-49 alkalmazott esetében);
Ügyvezetők, akik az alkalmazottak környezetében végzik munkájukat és tevékenységi területük kívül esik a 319/2006-os törvény HG
1425/2006-os Metodológiai és Alkalmazhatósági Normájának 5.
mellékletén;
Személyek, akik a munkavédelem területén kívánnak karriert építeni;
A Munkavédelmi Bizottság (CSSM) által kiválasztott képviselő személyek;
Munkavezetők;
A képzés miben nyújt segítséget a szakmai tevékenységen belül?
Magánvállalkozások esetében a megelőző és biztonsági tevékenységek szervezése;
Az alkalmazottak képviselete a Munkavédelmi Bizottság (CSSM) körében;
A magasabb rendű munkavédelmi beosztás, fokozat elérése;
Jelentkezési követelmények, szükséges dokumentumok:
• Jelentkezési űrlap;
• Személyigazolvány másolata;
• Reál vagy technikai szakproﬁlú líceumi végzettséget igazoló érettségi diploma másolata vagy igazolás róla (reál
szakon matematika-ﬁzika-kémiai proﬁl, technikai szakon mechanikai proﬁl vagy ipari végzettség);
• Egyéni vállalkozói szerződés;
• Vállalati beleegyezés;
• Képzési díj kiﬁzetését igazoló dokumentum;
• Orvosi igazolás;
B. 80 órás középfokú munkavédelemi technikusi szakképzés (azonosító szám: COR 325723)
A képzés célszemélyei:
A munkavédelem területén kinevezett vagy ezt a pozíciót betölteni kívánó alkalmazottak;
Külső és belső megelőzési és biztonsági szolgáltatók tagjai;
Belső munkavédelmi auditorok;
Személyek, akik a munkavédelem területén kívánnak karriert építeni, beleértve a külső akkreditált szolgáltatásokat;
Az integrált irányítási rendszerek képviselő személyei, akik a munkavédelmi ismereteik megerősítését igénylik;
Miben nyújt segítséget a munka vagy a gyakorlati tevékenység kapcsán?
A kinevezett munkavédelmi alkalmazotti tisztség elérése, megtartása;
A magasabb rendű munkavédelmi beosztás, fokozat elérése, a munkahelyi balesetek és foglalkoztatási megbetegedések kockázatfelmérési és értékelői képzésének lefolyását követően;
Enyhe munkabalesetek kivizsgálása;
Belső munkavédelmi auditok szervezése;
A külső megelőzési és biztonsági szolgáltatások végrehajtó szerepének megszerzése;

Jelentkezési követelmények, szükséges iratok:
• Jelentkezési űrlap;
• Személyiigazolvány másolata;
• Egyéni vállalkozói szerződés;
• Vállalati beleegyezés;
• Képzési díj kiﬁzetését igazoló dokumentum;
• Orvosi igazolás;
• Technikai poszt líceumi végzettséget vagy rövid/hosszútávú
technikai felsőfokú végzettséget igazoló diploma;
C. Munkabalesetek és foglalkoztatási betegségek kockázatfelmérése
A képzés célszemélyei:
Személyek, akik a munkabalesetek és foglalkoztatási betegségek kockázatfelmérésének területén kívánnak karriert
építeni;
A külső, illetve belső megelőzési és biztonsági szolgáltatók vezetői;
Munkaorvosok
Munkafelügyelők
Miben nyújt segítséget a munka vagy a gyakorlati tevékenység kapcsán?
A munkabalesetek és foglalkoztatási betegségek kockázatainak konkrét felmérésében;
A vállalkozásan belül a megelőzési és védelmi szolgáltatásért kinevezett felelős személy pozíciójának elérésében;
Jelentkezési követelmények, szükséges dokumentumok:
• Jelentkezési űrlap;
• Személyigazolvány másolata;
• Rövid- vagy hosszútávú technikai felsőoktatási végzettséget igazoló diploma vagy igazolvány;
• Egyéni vállalkozói szerződés;
• Vállalati beleegyezés;
• Képzési díj kiﬁzetését igazoló dokumentum;
• Orvosi igazolás;
Alkalmazottak munkavédelmi képzése
Általános, bevezető jellegű képzés
időtartam: 4 óra, megtartása: az első munkanap folyamán, a befejeztével teszt formájában az ismeretek leellenőrzése, végezetül a személyi képzési füzet elkészítése
Munkahelyen történő kiképzés
időtartam: 4 óra, megtartása: a második munkanapon
Képzések aláírással ellátott periodikus ellenőrzése
gyakorisága a képzés tematikájának függvényében változik
Újra képzés
balesetek, változások, technológiai újítások, több mint 30 napos
munkakihagyás esetén
Belső munkaköri jogosultság
Egyes munkakörök mint: elektrotechnika, hevederkezelés, darukezelés, rakodómunka stb. végzéséhez kötelező jellegű a munkavédelmi belső felhatalmazás.

Cégünk szolgáltatásai
A jóváhagyó bizottság kijelölési határozatának elkészítése
Képzések, tesztek anyagának kidolgozása
Az alkalmazott munkájához viszonyított speciális képzés (speciális kockázatok, kockázatok mértékének csökkentése)
Az alkalmazottak elméleti tudásának és gyakorlati képességeinek tesztelése
A tesztelést követően kiértékelés
Vizsgálati jegyzőkönyv kiállítása
Munkavédelmi szempontú működési engedély
A következő intézmények részesülhetnek engedélyben:
• Állami intézmények
• Polgármesteri hivatalok
• Tanügyi intézmények
• Ügyvédi hivatalok
• Mezőgazdasági szervezetek
• Közjegyzői hivatalok
• Nonproﬁt szervezetek
A kérvény járulékos dokumentációi:
• Másolat a cég alapítását igazoló dokumentációról
• Saját felelősségre kiállított nyilatkozat, amely kimondja, hogy a cég aktivitása teljesíti a munkavédelmi törvényekre
vonatkozó követelményeket.
Munkavédelmi koordinálás építőtelepeken (HG 300/2006-os kormányhatározatnak megfelelően)
Mikor van szükséged munkavédelmi koordinálásra?
Ha te vagy a munkálat befektetője
Ha te vagy a munkát vállaló személy (például általános vállalkozó, a szervezet projektvezetője)
Építőtelepeken való munkavédelmi szolgáltatásaink:
Előzetes nyilatkozatok kiállítása és leadása (amennyiben nem léteznek még)
Munkavédelmi terv elkészítése
Munkavédelmi terv aktualizálása, a munkások képzettségének függvényében
A koordinálási terv elkészítése és nyomon követése
Gyűlések szervezése a projektvezetővel
Rendszeres felügyelet a munkatelepen
A vállalkozók, illetve alvállalkozók és/vagy egyéni dolgozók személyi terveinek ellenőrzése, véleményezése
Jelentések készítése és továbbítása a projektvezetőnek
Dossziék kiállítása
A vállalkozó felek között munkavédelmi megállapodások elkészítése
3. Tűz és katasztrófavédelem
A dokumentáció a következőket tartalmazza:
Kinevezési dosszié
Általános és speciﬁkus utasítások
Tematikus dosszié a képzés minden fázisáról: általános, bevezető,
munkahelyen történő, periodikus képzések
Védelmi terv tűz esetén
Épület paramétereit (milyen anyagból készült, emeletek száma, tűzvédelmi kategóriája, tűzoltókészülékek száma) tartalmazó okmány
Vészhelyzet (természeti katasztrófák) esetén utasítások
Veszélyes anyagok kezelésének nyilvántartása

Szolgáltatók (akikkel bérbeadási szerződése van a vállalatnak) listájának nyilvántartása
Nyilvántartás a tűzveszélyes berendezések, beavatkozási eszközök: splinkerek, tűzcsapok, gázcsapok, poroltók stb.
ellenőrzéséről
Figyelmeztető eszközök nyilvántartása: tűzjelzők, füstjelzők, gázjelzők
Tűzzel való munkavégzés engedélyének nyilvántartása
A végrehajtott beavatkozási gyakorlatok nyilvántartása
Nyomtatvány 1: tűz- és katasztrófavédelmi megegyezés
Nyomtatvány 2: tűzzel való munkavégzés engedélyeNyomtatvány 3: jelentés a külső ellenőrzésről Nyomtatvány:
jelentés a belső ellenőrzésről
Merevlemez a szakterület törvényeivel
Időszakos tűz- és katasztrófavédelmi szolgáltatásaink:
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek megszervezése, tűzvédelmi beosztások rendszerezése
Magasfokú tűzveszélyes zónák kijelölése
A vállalat kötelező tűzvédelmi felszerelésének meghatározása, illetve rendelkezésére bocsájtás
Vészhelyzet esetén a menekülési útvonalak kijelölése, a gyülekezési pontok meghatározása
Az alkalmazottak tűz- és katasztrófavédelmi képzése, ellenőrzése
Az alkalmazottak tűz- és katasztrófavédelmi személyi füzetének kitöltése
A dohányzással, a nyílt lánggal, a menekülési útvonalakkal, a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos belső rendszabályok
felállítása
A munkavégzés megszervezése hideg és meleg szezonban
A cégen belül periodikus ellenőrzések megszervezése, illetve írásos jelentés elkészítése a munkáltatónak az észlelt
szabálytalanságokról
Szimulációk, beavatkozások megszervezése
Az állami szervek részéről érkező ellenőrzéseken való részvétel
4. Humánerőforrás
Teljeskörű szolgáltatásaink:
• Kollektív munkaszerződés elkészítése
• Belső rendszabályzat elkészítése
• Munkaköri leírás elkészítése
• Alkalmazottak éves értékelése
• Alkalmazottak nyilvántartása
• Egyéni munkaszerződés módosítása
Konzultálás, tanácsadás:
• Egyéni munkaszerződések
• Alkalmazottak szakmai alkalmasságvizsgálata
• Külföldiek alkalmazása Romániában
• Alkalmazottak kihelyezése
• Ideiglenes munkaügynökség létesítése
• A cég általános/részlegre/területre vonatkozó organigramjának
elkészítése
• REVISAL-ban való tevékenység
5. Emelőgépek és nyomástartó berendezések ellenőrzése és
felülvizsgálata (RSVTI/ISCIR)
RSVTI szolgáltatásaink:
Magasnyomású gépek technikai ellenőrzése és felülvizsgálatának
biztosítása
Az alkalmazott gépek ISCIR (hivatalos szerv) beosztása

ISCIR által kibocsájtott engedély megszerzése
A gépek technikai állapotának nyomon követésé
A gépkezelők szakmai ellenőrzése
ISCIR szolgáltatásaink:
Tájékoztatás az ISCIR technikai előírásairól
Gépek engedélyének beszerzése, speciﬁkus dokumentációk elkészítése
Az engedélyezést megelőző dokumentációk elkészítése
Technikai dokumentációk elkészítése
Dokumentációk eljuttatása a ISCIR-hez
Tájékoztatás az engedély hatálybalépésének időpontjáról
A gépek technikai könyvének elkészítése
Az ellenőrzési regiszter elkészítése, naprakészen tartása
Általános ellenőrzések végzése a működtetési engedélyek meghosszabbítása érdekében
A műszaki kezelők éves képzése és ellenőrzése:
Az éves ellenőrzések érvényességének nyomon követése
A műszaki kezelők képzése az ISCIR technikai előírásainak megfelelően
A műszaki kezelők tesztelése és tevékenységeiknek engedélyezése
6. Környezetvédelem szolgáltatások
A 2011-es törvény 211. cikkelyében szereplő előírások érvényesítése
Problémák és kötelezettségek meghatározása a hatályban lévő környezetvédelmi törvények függvényében
Havi nyilvántartás készítése a vállalkozás hulladékgazdálkodásáról
Havi/évi jelentések készítése és továbbítása a hivatalos környezetvédelmi hatóságok irányába
A környezetvédelmi alapnak beﬁzetendő összeg kiszámítása – a vállalkozás tevékenységétől függően, ezt igazoló
havi nyilatkozatok készítése
Állandó kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal
Alkalmazottak képzése az egyéni környezetvédelmi kötelességek ﬁgyelembevételével
7. Egyéni védőfelszerelések, munkaruhák forgalmazása
A munkabalesetek elkerülésének érdekében, a munkáltatóknak kötelezően biztosítaniuk kell a szükséges egyéni
munkavédelmi felszereléseket az alkalmazottai számára.
Cégünk a biztonságos munkakörülmények megteremtésének céljából, minőségi munkaruhák és felszerelések forgalmazását biztosítja! Mindezt a számodra legelőnyösebb áron!
Cégünktől a következő kategóriájú egyéni védőfelszerelések és munkaruhák rendelhetőek:
• Munkavédelmi ruhák
• Munkavédelmi cipők, bakancsok
• Védőkesztyűk
• Fejvédők
• Védőszemüvegek
• Hegesztő védőruhák
• Munkaruhák
• Magasban történő munkához kapcsolódó felszerelések
Kapcsolat:
Mezőcsávás, 334/F, Maros megye
E-mail: oﬃce@ssm-siu.ro
Telefon: 0365 730 074
Fax: 0265 266 074

„A munkánk fő elve a jó minőség, melynek legfontosabb eleme
a pozitív visszajelzés partnereinktől.”
Szabó Zoltán Győző, az erdélyi, mezőcsávási székhelyű
S.C. SSM & SIU S.R.L. ügyvezető igazgatója
A vállalkozásuk mit tesz a partnereikkel való jó együttműködés érdekében?
Rendkívül fontos egy vállalkozás működésében a megfelelő munkabiztonság, ezáltal csökkentve azon kockázatokat,
melyek munkahelyi megbetegedésekhez és munkabalesetekhez vezetnek. Ezen tevekénységet meghatározzák a
foglalkozási ártalmak megelőzésének módszerei, melyeket szakembereink oktatással, tanácsadással, ügyintézéssel,
helyszíni bejárásokkal, mérésekkel folyamatos ellenőrzésekkel küszöbölnek ki.
Mit jelent önöknek a minőség és annak elismerése?
A munkánk fő elve a jó minőség, melynek legfontosabb eleme a pozitív visszajelzés partnereinktől. Ezek a visszajelzések nekünk tiszteletet és nagyrabecsülést jelentenek. Cégünk kiemelkedő tevékenységei a 2008-as alapítása óta
egy dinamikus, szakképzett csapat munkájának köszönhető. Csapatunk tagjai különböző szakismerettel, életkorral,
érdeklődési körrel rendelkeznek, ennek köszönhetően partnereink száma évről évre nő, 2018-ra már több mint 650
vállalkozással állunk állandó szerződéses viszonyban. Mindemellett nagyon fontos törekvésünk az anyanyelvi képzések szervezése. Számos iskolában oktatunk gyerekeket magyar anyanyelven. Határozottan állíthatom, hogy az erős
piaci verseny ösztönzőleg hat a minőség iránti elkötelezettségére is, éppen ezért partneri kapcsolatban vagyunk
számos európai országban működő céggel. (Magyarország, Németország, Franciaország, stb.)
A szolgáltatás mellett miként indultak el a mezőgazdasági tevékenység irányába?
Munkatársunk szakképesítésére támaszkodva döntöttünk a mezőgazdasági ágazatban való terjeszkedés mellett.
Diós ültetvény telepítésében a bogyós gyümölcsök termesztésében remekelünk, kihasználva a települések földrajzi
fekvését, a földek termő kapacitását és az éghajlat adottságait. Ma már 5 hektáros saját területen gazdálkodunk,
amit folyamatosan bővítünk. Termékeinket jelenleg helyi feldolgozók vásárolják fel, de miután állandóan növeljük a
mennyiséget, javítjuk a minőséget és szélesítjük a termékeink palettáját, így az Európa Unión belül is elkezdhetjük
termékeink terjesztését. 2017-ben pályázatott irtunk mezőgazdasági géppark bővítésére, amit sikeresen zártunk.

