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Cégünk fő profilja minőségirányítási rendszerépítés, valamint munkavédelmi és tűzvédelmi
szolgáltatások ellátása.
Minőségirányítási tevékenységünk elsősorban vállalatirányítási rendszerek bevezetése,
valamint az ehhez kapcsolódó minőségügyi és gazdasági tanácsadói tevékenységre vonatkozik.
Célunk olyan – plusz terhektől, illetve felesleges adminisztrációktól mentes – jól strukturált,
hatékonyan működő menedzsment rendszerek kialakítása, amelyek segítségével partner cégeink
dinamikusan fejlődő, magas minőségi szolgáltatást nyújtó, erős piaci pozíciót elérő vállalatokká
válnak.
Munkavédelem területén célunk a balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi jogszabályok
teljesülésének biztosítása kedvező költséggel, magas szolgáltatási minőség mellett. Kapcsolódó
tevékenységeink:
 Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése és karbantartása,
 Balesetvédelmi oktatás,
 Tűzvédelmi oktatás,
 Baleset kivizsgálása, dokumentálása,
 Komplett Kockázatelemzés-értékelés elkészítése,
 Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése, szükséges hibaelhárítás
elvégzése,
 Általános munkavédelmi szaktevékenység végzése,
 Munkavédelmi üzembe helyezés intézése, dokumentálása,
 Időszakos felülvizsgálatok lebonyolítása,
 Munkavédelmi bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési utasítások készítése,
 Emelőgép ügyintézés,
 Munkáltató képviselete a cég paritásos munkavédelmi testületében,
 Kapcsolattartás az illetékes hatósággal,
 Kockázatértékelés alapján intézkedési utasítás készítése,
 Kockázatelemzés alapján védőeszköz juttatás kidolgozása,
 Tevékenységet érintő változások lekövetése a kockázatértékelés rendszerében,
 Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása,
 Oktatási tematika készítése.
Tevékenységünket jól felkészült, jelentős szakmai tudással rendelkező, ügyfélorientált kollégáink
segítségével tudjuk magas minőségen végezni.
A munkánk hatékonyságának és minőségének eredményét nem csak a vonatkozó
követelményeknek való megfelelés, hanem partnereink magas fokú megelégedettsége igazolja.
Miért a TrendSys?
 Segítségünkkel
a
minőségügyi
területén
hatékonyan
működő,
felesleges
adminisztrációktól mentes irányítási rendszert építhet ki,
 Munkavédelem területén tapasztalt szakembereink segítségével megelőzheti a munkahelyi
baleseteket, valamint elkerülheti a munkaügyi bírságokat, növelheti munkatársainak
motiváltságát, bővítheti munkavédelmi ismereteit,
 Biztosítjuk Ön számára, hogy a folyamatosan változó jogszabályi háttérhez igazítjuk a
belső szabályzataikat,
 Cégünk teljes mértékben ügyfél orientált (pl: rugalmasan kezelt konzultációs időpontok),
 Igény esetén aktívan részt veszünk az esetleges ellenőrzéseken, illetve auditokon,
 Ön igényeihez igazított több részletben történő fizetési konstrukciókat kínálunk,
 Segítséget nyújtunk pályázati lehetőségek feltérképezésében és elkészítésében.
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Szolgáltatási díjaink

a TrendSys Kft. és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésének köszönhetően a Kamarai
Kártyával rendelkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk az alábbi díjakból.
MUNKAVÉDELEM
Szolgáltatási díjak

Statisztikai állomány (fő)

1-9

10-15

16-24

40 fő
felett

25-40

Munkahelyi kockázatértékelés*
25.000.- Ft
30.000.- Ft.
35.000.- Ft
40.000.- Ft
Munka-, tűz, és balesetvédelmi oktatás*
20.000.- Ft
24.000.- Ft
30.000.- Ft
38.000.- Ft
Munkavédelmi szabályzat*
20.000.- Ft
24.000.- Ft
30.000.- Ft
38.000.- Ft
(nem jogszabályi kötelezettség)
Munka,- tűz- és balesetvédelmi oktatási
15.000.- Ft
tematika, melyből megtarthatóak a szükséges
képzések*
Munkahelyi balesetek kivizsgálása,
15.000.- Ft
szaktanácsadás*
Tűzvédelmi szabályzat**
20.000.- Ft
24.000.- Ft
30.000.- Ft
38.000.- Ft
Veszélyes gépek munkavédelmi szempontú
5.000.- Ft /gép, de minimum 10.000.- Ft
üzembehelyezése
Emelőgépek szerkezeti- és fővizsgálata
12.000.- Ft
Egyéni védőeszköz szabályzat, szükség
2.500.- Ft / munkakör
esetén
Kémiai kockázatértékelés
1.500.- Ft / veszélyes anyag
* Korrekciós szorzó:
I. munkavédelmi szempontú veszélyességi osztály esetén: 1,5
II. munkavédelmi szempontú veszélyességi osztály esetén: 1,2
III. munkavédelmi szempontú veszélyességi osztály esetén: 1

Megegyezés szerint

Szolgáltatás megnevezése

** Korrekciós szorzó:
A-B tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítmények esetén: 2,5
C tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítmények esetén: 2
D-E tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítmények esetén: 1

ISO 9001 vagy ISO 14001 rendszerépítés
Alapár:
Munkatársak száma:
Összeg (Nettó):

1-3
310.000.- Ft

Korrekciók:
Telephelyek
száma:
Korrekció:

4-8
370.000.- Ft

9-15
420.000.- Ft

16-30
480.000.- Ft

31-50
560.000.- Ft

50 felett
Megegyezés szerint

További aktív munkavégzésre használt
telephelyenként
+ 65.000.- Ft

1 db székhely
alapár

AlapSzolgáltatás, kereskedelem
Termék-előállítás
tevékenység:
Korrekció:
alapár
+ 8%
Amennyiben az alaptevékenységen felül tervezéssel és fejlesztéssel is foglalkozik a vállalkozás, úgy a további korrekció: + 6%.
Az alábbi paraméterek négy vagy több fős vállalkozás esetén befolyásolják a szolgáltatásaink tájékoztató jellegű értékét.
Munkakörök
1-3
4-6
7-10
11-15
15 felett
száma:
Korrekció:
- 6%
alapár
+ 6%
+ 12%
+ 18%
Fizikai
alkalmazottak %ban:
Korrekció:

40% alatt

40-50% között

50-60% között

60% felett

alapár

- 8%

- 10%

- 12%

Igény esetén cégre szabott árajánlatot készítünk Önöknek!

A feltűntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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