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Mi az EHS Expert Kft.-nél a dolgozó embert, a munkavállalót tartjuk a legnagyobb értéknek. Hisszük, hogy 

mindenkinek joga van az egészséges és biztonságos élet- és munkakörülményekhez. A munkabiztonság, 

egészség- és környezetvédelem területén évtizedek alatt megszerzett szaktudásunkat, tapasztalatunkat 

ennek az elvnek a szolgálatába kívánjuk állítani. 

 

2013. januárjában alakult cégünk munkatársai szakterületükön több évtizedes szakmai tapasztalattal és 

több éves akkreditált vizsgálólaboratóriumi gyakorlattal rendelkező szakértők. Vizsgálólaboratóriumunk a 

Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint NAT-1-1748/2014 szá-

mon akkreditált vizsgálólaboratórium, melynek segítségével szakértői munkánkat objektív mérési adatok-

kal is alá tudjuk támasztani, hogy megbízóink igényeit szélesebb körben ki tudjuk elégíteni. 

 

Az alábbi szolgáltatásokkal állunk leendő Megbízóink rendelkezésére: 

 

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok: 

• légcsatornában áramló közeg térfogatáramának meghatározása, 

• légszennyező pontforrások illékony szerves vegyületeinek adszorpciós mintavétele, 

• légszennyező pontforrások szilárd légszennyezőinek mintavétele, 

• belső téri és szabadtéri munkahelyek világítása, megvilágítás mérése, 

• munkahelyi klímaparaméterek vizsgálata, 

• munkahelyi levegő szennyezőinek szilárd fázisra történő mintavétele, 

• szilárd légszennyezők tömegmérése, 

• munkahelyi zajmérés, 

• környezeti zajmérés 

 

Teljes körű munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás: 

• munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatok teljes körű ellátása, 

• vállalati EHS rendszerek kiépítése, működtetése, 

• munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, védőeszköz szabályzatok készítése, felülvizsgálata, 

• mentési, havária, tűzriadó tervek készítése, felülvizsgálata, 

• munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi oktatások megtartása, oktatási anyagok készítése, 

• munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése, 

• engedélykérelmek, felülvizsgálatok, intézkedési tervek készítése, stb. 

 

Zajcsökkentés, kivitelezés: 

• munkahelyi és környezeti zajforrások feltérképezése, zajforrás analízis, 

• zajcsökkentési szakvélemények, intézkedési tervek készítése, 

• zajcsökkentési megoldások tervezése, teljes körű kivitelezése, stb. 

 

Szakértői tevékenységek: 

• légtechnikai és klímarendszerek tervezése, méretezése, kivitelezése (ipari és komfort rendszerek 

egyaránt), sűrített levegős rendszerek, nyomástartók tervezése, engedélyeztetése, 

• ATEX-es (Ex-es) környezetben elvégzendő tervezési, kivitelezési feladatok elvégzése, 

• általános mérnöki tervezési feladatok elvégzése (AutoCAD környezetben) 
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