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GLOBÁLIS PREVENCIÓ KFT.

Dögei Csaba vagyok, 2002-2007 között az OMMF Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségén, munkavédelmi és munkaügyi felügyelőként dolgoztam. 2007 tavaszán a hatósági munka túlzott pénzbüntetés irányba történő eltolódása miatt
kérelmeztem felmentésemet és egyéni vállalkozóként munkavédelmi szaktevékenységek
végzésébe kezdtem, vállalkozási szerződés keretében szerződött partnereknél. 2008-ban tűzvédelmi előadói végzettség megszerzését követően vállalkozási tevékenységemet bővítettem
tűzvédelmi feladatok végzésével is.
2010-ben megalapítottam a GLOBÁLIS PREVENCIÓ Kft-t, melynek ügyvezetője és tulajdonosa
vagyok. Ugyanebben az évben a munkavédelem területén emelőgép, illetve feldolgozóipari
gépek területén szakértői engedélyt kaptam.
Munkavédelmi szaktevékenységet látok el többek között a BÉRES Gyógyszergyár Zrt-nél,
NEFAG Zrt-nél, F. SEGURA Hungária Kft-nél, DERULA Kft-nél, SEI Interconnect Products Kftnél, MENTÉSZ Zrt-nél, MARANELLO 2001 Kft-nél, CG Electric Systems Hungary Zrt., RAIL SAFE
Kft., HEXAGON Kft.
2012 óta középfokú munka-tűzvédelmi végzettséggel rendelkező, illetve felsőfokú végzettségű munka-tűzvédelmi vállalkozók bevonásával látom el a szaktevékenységek végzését.
Munkavédelmi szakértőként különböző fajtájú és típusú emelőgépek szerkezeti és fővizsgálatát végzem, továbbá különböző feldolgozóipari gépekhez kísérő dokumentációkat (kezelésihasználati utasítást), technológiákhoz munkavédelmi műveleti utasításokat készítek.
Személyes célkitűzésem, hogy folyamatosan magas színvonalú szolgáltatást nyújtsak ügyfeleim számára, akik, ezáltal megfeleljenek a jogszabályi és hatósági követelményeknek.

A GLOBÁLIS PREVENCIÓ Kft. által végzett szaktevékenységek:
 munkavédelem:
-

munkavédelmi oktatás megtartása,
veszélyesnek minősülő munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezése,
munkabalesetek, üzemi úti balesetek vizsgálatának elvégzése,
munkavédelmi szabályzat készítése,
munkavédelmi, kémiai kockázatértékelés készítése,
veszélyesnek minősülő munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálatának
elvégzése,
munkavédelmi jellegű munkautasítások készítése,
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-

helyszíni munkavédelmi ellenőrzések, bejárások megtartása,
építési kivitelezésre biztonsági és egészségvédelmi terv készítése,
építési munkaterületen biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladat ellátása.

 tűzvédelem:
-

tűzvédelmi oktatás megtartása,
tűzvédelmi szabályzat készítése,
tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése szikra és nyílt lánggal járó tevékenységet végzők részére,
helyszíni tűzvédelmi ellenőrzések, bejárások megtartása,
tűzriadó gyakorlat levezénylése.

 szakértői tevékenység keretében:
-

emelőgépek (targoncák, daruk, rakodógépek, stb.) szerkezeti és fővizsgálatok elvégzése,
emelőgépek üzemi csoportszám meghatározása,egyedi gépekhez kezelési-használati, karbantartási utasítások készítése.
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