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Pályázati felhívás 

„Minőségi munkavédelem kiépítése a hazai kis- és középvállalkozásoknál”  

 

1. A Pályázat bemutatása 

1.1 A pályázatot kiíró Alemona Hungary Kft. 

Az Alemona Hungary Kft-t 2011-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy gazdálkodó szervezetek, 

valamint intézmények számára korszerű, kiváló minőségű szolgáltatói hátteret biztosítsunk a 
munka-, környezet-, tűz-, katasztrófavédelem (EHS) területein.  

1.2 A pályázat célja 

Az Alemona Hungary Kft. a minőségi munkavédelem magyarországi meghonosítása érdekében a 

kis-, és középvállalkozásoknál MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerinti Munkahelyi 

Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert vezet be. E rendszerek bevezetésének 

elengedhetetlen eleme az etikus és szakszerű munkavédelmi szaktevékenység biztosítása. Ennek 

közös megvalósításához keres stratégiai együttműködő partnereket az ország bármely részéről. 

 

1.3 A pályázati felhívás előzményei 

Az évtizedek során a hazai kis- és középvállalkozások (KKV) szegmensében kialakult rendkívül 

alacsony munkavédelmi kultúra komolyan veszélyezteti a KKV-kat beszállítóként vagy 

alvállalkozóként szerződtető, egyébként magas szintű biztonsági kultúrára törekvő, jellemzően 

MSZ ISO 45001:2018 vagy azzal kompatibilis irányítási rendszert működtető nagyvállalatok 

működését, reputációját.      

Az Alemona Hungary Kft. 2020. decemberében, 41 nagyvállalati EHS (környezet-, munkavédelem) 

felsővezető bevonásával végzett egy kutatást az alvállalkozóik, beszállítók biztonsági kultúrájáról, 

attitűdjéről. E kutatás igazolta, hogy a nagyvállalatok már napjainkban is előnyben részesítik a 

beszállítóik, szolgáltatóik közül azokat, amelyek minőségi munkavédelmi rendszert működtetnek.   

Az elkövetkező években a fejlett biztonsági kultúrára való törekvésüknek megfelelve, nem csupán 

előnynek tekintik, beszállítóiktól egyre inkább meg is követelik majd a minőségi munkavédelmet, 

akár ösztönző, szankcionáló intézkedéseket is alkalmazva.   

A magas szintű biztonsági kultúrát magukba foglaló, nagyvállalati szintű elvárások és a 

munkavédelmi rendszerek megismerése, alkalmazása iránt nyitott hazai munkavédelmi 

szolgáltatói kör összekapcsolására kidolgoztunk egy olyan rendszerbevezetési és működtetési 

csomagot, amelyben összegyűjthetők az MSZ ISO 45001:2018-hoz kapcsolódó kulcsfontosságú 

rendszerösszetevők. A képzések, eljárási rendek kialakítása, az auditok megfelelő végrehajtása, 

összességében a munkavédelmi szaktevékenység minőségbiztosítása egységes rendszerben, az 
Alemona Hungary Kft. erőforrásai által magas szinten megvalósíthatóak. A rendszerbevezetést 

követően a megrendelő MSZ ISO 45001:2018 tanúsítványt kap, amely tanúsítvánnyal kezdeti 

versenyelőnyhöz jut a nagyvállalati szegmensben, ami a későbbiekben gyakorlatilag a versenyben 

maradás alapfeltételévé válik.  

 

 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D200531D211CB621C1257811006A74D3
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/D200531D211CB621C1257811006A74D3
https://alemonae.com/#magunkrol
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1.4 A nyertes pályázók jogosultságai, lehetőségei 

A Pályázat nyertesei (továbbiakban Közvetítő) jogosultak lesznek az Alemona Hungary Kft.-vel 

(továbbiakban Megbízó) MSZ ISO 45001:2018 rendszer kiépítésre közvetítői szerződést kötni, 

amelyben a Megbízó feljogosítja a Közvetítőt, hogy a szerződés alapján a Megbízó és harmadik 

személyek (továbbiakban: ügyfél) között szerződések megkötésének elősegítésére irányuló 

tevékenységet folytasson megbízási díj (jutalék) fejében.  

A pályázat nyertesei, a közvetítői szerződés megkötését követően “Alemona minőségi 

munkavédelmi szolgáltató partner” minősítést kapnak, melyet marketing és kommunikációs 

céllal felhasználhatnak. 

A pályázat nyertesei jogosultak lesznek a Megbízó központi MSZ ISO 45001:2018 

rendszerkiépítéshez kapcsolódó - üzletszerzési tevékenységéből származó munkavédelmi 

szaktevékenységet igénylő feladatok ellátására, a működési területükön, kapacitásaik 

függvényében.  

 

2. A Pályázat feltételei 

2.1. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje 

2.1.1 A pályázatokat az Alemona Hungary Kft. részére e-mailben (office@alemonae.com) kell 

benyújtani, tárgy mező tartalmazza a „Pályázat” szót.  

2.1.1.1 A pályázat benyújtását megelőzően lehetőség van a fenti e-mailben kérdéseket intézni a 

pályázattal kapcsolatban. A kérdések 3 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek. 

2.1.2 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30. 

2.1.3 A megjelölt határidő után érkezett, az előírtakhoz képest – a hiánypótlási határidő elteltével 

is - hiányos pályázatok nem vehetők figyelembe. 

2.1.4 A pályázatok eredményességéről az Alemona Hungary Kft. a pályázat benyújtási 

határidőjétől számított 15 munkanapon belül dönt.  

2.1.5. A döntésről a pályázók a döntés meghozatalától számított 15 munkanapon belül e-mailben 

és telefonon értesülnek. 

 

2.2 A lehetséges pályázók köre 

2.2.1 A Pályázatot belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarország területén telephellyel, 

illetve fiókteleppel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és az 

egyéni vállalkozók részére írta ki a Megbízó. 

2.2.2 A pályázaton végelszámolás, csődeljárás (ideértve az adósságrendezési eljárást is), vagy 

felszámolási eljárás alatt álló, illetve köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt. 

2.2.3 Kezdő szakemberek is részt vehetnek a pályázatban, ők a pályázataik pozitív elbírálását 

követően speciális, a szaktevékenységüket támogató mentor programban való részvételre 

kötelezik magukat, így biztosítva a személyes szakmai fejlődésüket, valamint a vevők felé az ígért 
és elvárt szolgáltatási színvonalat.    
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2.2.4 Egyéni vállalkozóknál előnyt jelent, több főt foglalkoztató munkavédelmi szolgáltató cégeknél 

a későbbi regionális/területi kizárólagos képviseleti tárgyalásokhoz kötelezően elvárt az alábbi 

megvalósítási terv kidolgozása, megléte: 

2.2.4.1 a pályázat tárgyát képező ISO 45001 csomag értékesítési helye, értékesítésének terve, 

melynek ajánlott elemei:  

- Szabad vállalási kapacitás;   

- Marketing csatornák, eszközök gyakorlott használata; 

- Meglévő ügyfelek száma (nagyvállalati beszállítók feltűntetésével); 

- Rendelkezésre álló technikai eszközök (kommunikációs, - IT-, gépjármű); 

- Rendelkezésre álló munkatársi állomány létszáma, szakirányú képzettsége. 

2.2.4.2 A pályázó nyilatkozata a pályázatában foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről; 

2.2.4.3 GDPR hozzájárulási nyilatkozat. 

 

3. A pályázat tartalmi követelménye 

 

3.1. A pályázat elemei 

3.1.1 Részletes szakmai önéletrajz(ok);  

3.1.2 végzettséget igazoló okmány(ok) másolatai; 

3.1.3 vállalkozásának székhelye (cégkivonattal igazolva); 

3.1.4 a munkavédelmi szaktevékenységéhez kapcsolódó etikai alapelvek rövid leírása. 

3.2. A hiányosan vagy nem megfelelő tartalommal benyújtott pályázatoknál hiánypótlásra 

legkésőbb a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül van lehetőség. 

4. A pályázatok elbírálása 

 

4.1. A bírálók a szakmailag megalapozott pályázatoknál a bírálat során az alábbi szempontokat 

veszik figyelembe, illetve részesítik előnyben: 

- A pályázati feltételrendszernek megfelelő tartalom; 

- Az ISO 45001 csomag területi ismertségét javító programhoz tartozó, magas színvonalú, 

igényes kivitelezésű marketing tevékenység megvalósítása. 

- Az értékesítési terv kidolgozásának részletességét, meglévő portfóliót, munkát segítő 

eszközök megléte. 

4.2. Minden érvényes pályázatot leadó pályázót egy interjún való részvételre hív a Megbízó. Ez a 

meghallgatás személyesen, vagy a pandémiás helyzetet figyelembe véve, elektronikus felületen 

történik majd. 

 

 


