
Tanúsítjuk, hogy a 

Weinberg '93 Építő Kft. 
Székhely: H-3950 Sárospatak, Malomkőgyár utca 7. 

az alábbi érvényességi területen 

generálkivitelezés 

munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert vezetett be 

és alkalmaz, mely megfelel az MSZ ISO 45001:2018 
szabvány követelményeinek. 

A tanúsítvány érvényes: 2024.02.08. 
A tanúsítvány regisztrációs száma: HU-2020/02588-01653 
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A Tanúsítvány éves felügyeletek mellett érvényes.   
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We hereby certify that 

Weinberg '93 Építő Kft. 
Headquarters: H-3950 Sárospatak, Malomkőgyár utca 7. 

in the following fields 

general construction work 

has introduced and applied Occupational Health and Safety Management System, 
which satisfies the requirements of 
MSZ ISO 45001:2018 standard. 

Expiry Date: 08 02 2024 
Registration Number: HU-2020/02588-01653 
Date of Issue: Budapest, 09 02 2021 

 
On behalf of CertUnion 
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INTEGRÁLT POLITIKA 
 

( Weinberg’93 Építő Kft – Generálkivitelezési Üzletág ) 
 

A Weinberg’93 Építő Kft vezetősége a minőséget, környezetvédelmet és munkahelyi 
egészségvédelmet elsőrangú vállalati célnak tekinti és felveszi alapelvei közé. 
 
A minőség iránti elkötelezettség egyaránt vonatkozik a termékekre, szolgáltatásokra, belső 
folyamatokra és az érdekelt felek (vevők, tulajdonosok, munkatársak és környezet) elvárásainak 
való megfelelésre. 
 
A környezeti elemeket a vállalat és az alvállalkozók tevékenységeinek alapján, önmagukban, a 
többi elemmel alkotott egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével 
védjük. A vállalat vezetése felismerte, hogy a környezet védelme az egyén, a vállalatok, a 
társadalom hosszú távú létének kulcsa. A vállalat és annak vezetése elkötelezi magát a belső és 
külső érdekelt felek elvárásainak, illetve a megfelelési kötelezettségek teljesítése, a környezet 
védelme, a környezetszennyezés megelőzése, a folyamatos fejlesztés és a környezeti 
teljesítmény növelése iránt. 
 
Az egészségvédelem és biztonság érdekében a vállalat vezetése elkötelezi magát az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek biztosítása, a megfelelési kötelezettségek 
teljesítése, a sérülések és egészségkárosító kockázatok csökkentése, a folyamatos fejlesztés és 
MEB teljesítmény növelése iránt. 
 
Társadalmi felelősségvállalási (CSR) stratégiánkat a fenntarthatóság és innováció jellemzi. 
Elsősorban hosszú távra szóló programokban gondolkodunk, ugyanakkor érzékenyek maradunk 
az aktuális környezeti, társadalmi problémákra, és támogatjuk azok helyi szinten történő 
kezelését. 
 
A vállalat vezetése biztosítja a minőség, környezetközpontú és munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági irányítási rendszer kiépítését, működésének felügyeletét, a lehetséges kockázatok 
elemzésével és értékelésével, a rendszer folyamatos fejlesztését. 
 
Célkitűzéseink: 

➢ Minden vonatkozó követelmény teljesülésével növeljük vevőink elégedettségét, amely 
alapján minden munkavállalónk büszke lehet saját, jól végzett munkájára. 

➢ Beszállítóinktól és alvállalkozóinktól elvárjuk a minőségi, környezetvédelmi és munkahelyi 
egészségvédelmi szempontok figyelembevételét. 

➢ Működésünk minden területén létrehozzuk és fenntartjuk a folyamatos fejlődés légkörét. 
➢ Oktatással és képzéssel biztosítjuk, hogy a Weinberg’93 Kft alkalmazottai, szállítói és 

alvállalkozói megértsék feladataikat, illetve felelősségüket és hatásukat az integrált 
irányítási rendszerünk működésére. 

➢ Munkatársaink számára kellemes, biztonságos, inspiráló munkahelyi körülményeket és 
atmoszférát teremteni.  
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➢ Felelős munkáltatói koncepció gyakorlati megvalósítása, széleskörű jóléti szolgáltatások 
biztosítása munkavállalóink számára, hozzájárulva ezzel egy vonzó, fenntartható és 
családbarát munkahely kialakításához. 

➢ Megelőzzük az esetleges környezeti szennyezést. 
➢ Működésünk során a szűkebb és tágabb természeti környezet megóvása, fejlesztése. Az 

építőipar káros hatásainak minimalizálása, valamint a folyamatos és fenntartható fejlődés 
elveinek szem előtt tartása. 

➢ Törekszünk az energiafelhasználás, valamint a hulladékképződés és kezelés 
racionalizálására. 

➢ A kockázatok feltárásával, csökkentésével növeljük a munkavégzés biztonságát, 
megelőzzük, illetve csökkentjük munkavállalóink baleseteinek számát. 

➢ A minőséggel, környezetirányítással, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jogszabályi követelményeknek és egyéb szabályozóknak való 
megfelelés. 

➢ Munkavállalóinknak és képviselőiknek folyamatosan konzultációt és részvételt 
biztosítunk. 

➢ A Társaság Sárospataki székhelyének működési környezetében élő lakosok 
életkörülményeinek javítása, lakókörnyezetük védelme. Folyamatos és kölcsönös 
párbeszéd kialakításával részt venni a mindennapi életükben, problémáik megoldásában. 
Kezdeményezések támogatása, a társadalmi fenntarthatóság növelése érdekében non-
profit szervezetekkel történő együttműködés. Kutatás-fejlesztés, oktatás, sport, kultúra 
és szociális gondozási ágazatok szereplői által kezelt programokban aktív jelenlét 
biztosítása. 

Politikánk és céljaink megvalósulását folyamatosan felülvizsgáljuk, politikánkat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tesszük.  
 
 
 

…………………………………………. …………………………………………. 
Derczó István Bodnár Sándor 

Tulajdonos, Ügyvezető Ügyvezető, Divízió vezető 
 


