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A jövő jelen van.

MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítások
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban!

Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

Nemzetközi ipari szakkiállítás

2017. május 9–12.

Látogasson el a Hungexpo ipari rendezvényére,
mely egy időben, egy helyen, átfogóan mutatja be a legújabb ipari
megoldásokat, innovációkat, szolgáltatásokat
Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye az iparban
Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, termelési hálózatok
és további számos technológiai irányzat
Programok: szakmai konferenciák, előadások, beszállítói fórum, vevőtalálkozó,
Application Zone – gyakorlati bemutató, Techtogether diákverseny és sok más
érdekesség
Premierek:
• „Ipar 4.0 technológiák” workshop – szervező: NGM-Ipar 4.0 Nemzeti
Technológiai Platform
• Először mutatkozik be Magyarországon a világ legerősebb ipari robotja!
Online látogatói regisztráció az ingyenes belépésért:
www.iparnapjai.hu/munkahelyimodi
Bővebb információ: www.iparnapjai.hu
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A kiállítás támogató partnere:

Kedves kiállítók és látogatók, előadók és érdeklődők,
szerzők, hirdetők és végül, de elsősorban olvasók!

Unyi Györgyi
ügyvezető igazgató, felelős kiadó
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Ballagi Kft.
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Valahogy így kellene indítanom egy kiadói köszöntőt, ha olyan megszólításra törekednék, amit a lehető legtöbb - az U4 Reklámirodával valamilyen kapcsolatban álló - ügyfél, ismerős és munkatárs legalább egy kicsit személyesnek érezne. Mert a valóban személyes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás
alapvetően határozta meg az U4 Reklámiroda elmúlt két évtizedét. Ez nem volt könnyű feladat, most
sem az, hiszen a velünk dolgozó szakemberek, cégvezetők sokaságánál már csak a képviselt szakterületek száma nagyobb. Nyilván, legalább ennyire sokszínű és összetett a témák sokasága is, amelyekkel
rendezvényeinken foglalkozunk, a munkahelyi öltözettől a védőruhákon és védőeszközökön keresztül
a tűz és iparbiztonsági eszközökön, módszereken keresztül az otthoni és munkahelyi egészségvédelemig. És e felsorolás messze nem teljes.
Joggal merül fel a kérdés, hogy a kiállítások és konferenciák keretei között megjelenített témák
mennyiségével nem merítünk-e túl nagyot. Ha az ezzel járó munkát nézzük, akkor a válasz: talán igen.
De ha arra gondolunk, hogy az említett szakterületek vagy éppen tevékenységek egymással is ös�szefonódva, egyfajta védőhálóként óvják egészségünket és mindennapjaink biztonságát, akkor más
a helyzet. Bármelyiket is emelnénk ki a többi közül, lehet, hogy egyszerűbbé válna a kép, de egyúttal
szembeszökően hiányossá is.
Elfogadtuk és vállaltuk, hogy ha a biztonságunk és egészségünk védelmére kitalált eszközökkel,
eljárásokkal és szabályokkal akarunk foglalkozni, akkor törekednünk kell arra, hogy a különböző
tematikájú rendezvények összessége a képviselt szakterületek, újdonságok, változások lehető legszélesebb skáláját mutassa be az érdeklődőknek, többek között itt, a Munkahelyi Módi hasábjain is.
2017-ben eddig a többéves hagyományt folytató Construma Munkavédelmi Akadémián, a Hungexpo Ipar Napjai kiállításának keretein belül szakmai kiállítók és egy konferencia révén osztottunk meg
számos szakmai információt és újdonságot a látogatókkal.
És ha már a védőhálót említettem... Szeptemberben mi is készülünk egy újdonsággal, amiről –
egyéb érdekességek mellett – ebben a lapszámban olvashat.
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MUNKATERÜLET

– AVAGY, MI VAN
A KERÍTÉS MÖGÖTT?

Az építkezéseket körülvevő magas kerítések alapvetően biztonsági célokat
szolgálnak, ugyanakkor el is rejtik az ott zajló munkát és a végső formáját majd egyszer elnyerő építményt. Később eljön a nap, amikor a kerítést
lebontják és az elkészült ház, üzem vagy állomás teljes egészében láthatóvá
válik. És mennyi minden történt e kerítés mögött, ami nem.

A

12. Construma Munkavédelmi Akadémia „Munkaterület”
című konferenciáján azonban
adott volt a lehetőség a kerítés
mögötti élet ismerőnek előadásában néhány jelenséget, kockázatos megoldást
vagy éppen jó gyakorlatot megismerni
a munkavédelem és a munkaügy, illetve
a védőeszközök forgalmazóinak, alkalmazóinak szemszögéből.
Az utóbbi években hol lassult, hol felpörgött az építőipar, volt, hogy válogatni
lehetett a munkára jelentkezők között,
olykor meg keresni kellett a megfelelő tudással rendelkező, vagy egyáltalán munkára fogható embereket. E hullámzásokra
folyamatosan reagálnia kellett és kell a kivitelező cégeknek úgy a biztonsági felszerelések, körülmények, mint a foglalkoztatási megoldások terén.
E változásokat eltérő módon igyekeznek
kezelni az építőiparban érdekelt vállalkozások. Ki kreatív megoldásokkal (legyen az
jó vagy rossz ötlet), ki fittyet hányva az előírásokra, ki pedig vállalva a szabályok erde4 | MUNKAHELYI módi

jében való útkeresést próbál határidőre, a
veszteségeket és a kockázatokat minimalizálva időre elvégezni feladatait. Előadóink
olyan területekről érkeznek, amelyek akár
ellenőrzési, akár szolgáltatói oldalról részesei és szemlélői is ennek a munkának.

tályának vezetője az építőipari munkabalesetek számadatain, illetve ellenőrzési
tapasztalatokon keresztül mutatta be a
legjellemzőbb munkabaleseti okokat,
majd ismertette egy hamarosan induló
országos célvizsgálat fő témáit.

Elsőként Dr. Przetacz
nik László, a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM)
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának helyettes vezetője
foglalta össze az egyszerűsített
foglalkoztatás szabályait és az e foglalkoztatási formában rejlő, az építőipari
vállalkozások számára is előnyös lehetőségeket, majd a minimálbér és a garantált
bérminimum szabályozási hátterére és
helyes alkalmazásának lehetőségeire tért
rá az előadó.

Egészen más szemszögből –
mint munkavédelmi szolgáltató, koordinátor – adott átfogó
képet a munkaterületek biztonsági állapotáról Debreczeni-Mór István munkavédelmi
szakmérnök. A Global Production
Kft. ügyvezetője saját tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal arról, hogy
mire érdemes figyelni az egyéni védőeszköz juttatásnál és a megfelelő szerszámok,
eszközök beszerzésénél, ha a megfelelő
védelem mellett a hatékony munkavégzés
és a költségek féken tartása is szempont.
Mert ami a gyakorlatban megvalósul, az
nem mindig tükrözi e törekvéseket.

Szintén az NGM képviseletében Sima Ferenc, a Minisztérium
Munkabiztonsági Osz-

A konferencia további két előadása az egyéni védőeszközökre fókuszált.

Berend Róbert, az Ejendals
AB Magyarország területi értékesítési vezetője az
egyéni védőeszközök ergonómiájának fontosságára és
a munkáltatói és munkavállalói igények összeegyezetésének fontosságára hívta fel a figyelmet, egyúttal egy
interaktív program keretében bemutatott
egy érdekes eljárást is a láb vizsgálatáról,
amelynek eredményei alapján személyre
szabott lábbelik készíthetőek.
A program záró előadása egy aktuális kérdést
taglalt igen informatív és
részletes módon: az egyéni védőeszközök megfelelőségének értékelése és forgalomba hozatala területén bekövetkezett
változásokat mutatta be Szalay László,
az INNOVATEXT Textilipari Műszaki
Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. Tanúsítási és Ellenőrzési Osztályának vezetője.
A rendezvény több mint félszáz látogatójának kérdései és visszajelzései alapján
a 2017-es Construma Munkavédelmi
Akadémia ez alkalommal is méltó fórumot biztosított az építőipar munkavédelme iránt elhivatott szakembereknek,
vezetőknek.
A konferencia előadásainak tartalma megtalálható a www.u4reklam.hu oldal „Letöltések” menüpontja alatt.

A+A 2017

– AZ AKTUÁLIS MUNKA- ÉS FORMARUHA TRENDEK BEMUTATKOZÁSA
Komfortos, csinos és védelmet biztosít:
a modern munka- és védőruházat a világ
legnagyobb munkavédelmi kiállításán

I

parvállalatok, kereskedők és szolgáltatók számára egyaránt fontos a munkavállalók reprezentatív megjelenése:
egyértelmű megkülönböztethetőség, felismerhetőség, a cégimázs tudatosítása, ezek
mind olyan szempontok, amelyek a belső
és a külsős munkatársak számára erősítik
az összetartozás érzését. Hogyan lehet
mindezeket a szempontokat szem előtt
tartva komfortos, divatos munka- és védőruházatot biztosítani? Ezekre a kérdésekre
ad választ az idén novemberben sorra kerülő düsseldorfi A+A szakvásár, a munkavédelem világszerte legnagyobb kiállítása.
Az idei A+A-n a világ minden pontjáról
mintegy 1900 kiállító mutatja be termékeit és szolgáltatásait 2017. október 17-20.

között a düsseldorfi vásárközpontban.
A formaruhák – Corporate Fashion – témakörét több mint 200 kiállító képviseli.
Ezek a cégek nemcsak termékprezentációval várják az érdeklődőket, hanem naponta
többször divatbemutatón is megmutatják
a legújabb, legmodernebb, leginnovatívabb kollekciókat a szakembereknek.

Az A+A idei partnerországa Nagy-Britannia
Az A+A-t mindig számtalan kísérőprogram és konferencia övezi. Idén NagyBritannia az A+A partnerországa, és
a brit szakmai programok sokszínűsége
kiemelkedik a számos különbemutató
közül. Az angol cégek egyébként hagyományosan jelentős fórumnak tekintik
a kiállítást, több mint 80 brit cég csaknem 4000 m2-en mutatkozik be az idei
düsseldorfi A+A-n.
Minden további információt megtalál
a www.bdexpo.hu/aplusa oldalon.
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A MUNKA NEMESÍT – A HIVATÁS BOLDOGÍT?

– NE ADJUK FEL HIVATÁSUNK MEGTALÁLÁSÁT!
A kilencéves kisfiú lélekszakadva szaladt a nappaliba, ahol édesapja a híreket olvasta karosszékében. A gyerek izgatottan vonta maga után a férfit
a fészerbe, hogy megmutassa, mit készített. Lelkesen magyarázta legújabb
tákolmányát, apja pedig kedvesen, türelmesen hallgatta, bátorította és
dicsérte, milyen ügyes munkát végzett.

A

fiú erőt és hitet kapott. Újra és
újra próbálkozott, csiszolta ötletét és nem adta fel. Későbbi elmondása szerint legalább tízezer
kudarc és 20 év után feltalált valamit, ami
ma már mindennap használunk, az izzólámpát.
Bármilyen hihetetlenül is hangzik, mi is
lehetünk saját életeink „Edisonjai”. Európában jelenleg nem zajlanak háborúk, nem
fenyeget pestisjárvány, tulajdonképpen biztonságban élünk és építjük a saját életünket.
Mégis sok az elégedetlen, megkeseredett,
egyéni színekből megfakult szürke, túlélő
ember, aki napról-napra mókuskerékben
igyekszik a víz felszínén maradni, miközben egy másik – láthatatlan dimenzióban
– egyre mélyebb rétegekbe süllyed. A pusztán megélhetésért végzett robotmunka áll
szemben a hivatás felé lépdelés lélekmentő, életlelkesítő szerepével. Ez is egyfajta
háború. A lélekben zajlik, és nem kísérik
látványos robbanások. Döntések helyett
megalkudunk saját önmegvalósításunkkal
kapcsolatban, lemondunk személyes kiteljesedésünkről. Nem kétséges, számos, vitathatatlanul jogos okunk van arra, hogy
megindokoljuk önmagunknak mindezt, elaltassuk belső vágyaink, ambícióink hangjait, visszalökve fásult önmagunkat a hétköznapi munka robotjába. Valahol mélyen
érezzük, hogy tulajdonképpen megadtuk
magunkat ezen a láthatatlan harcmezőn.
Mary Shelley mondta egykoron: „Semmi úgy meg nem nyugtatja a lelket, mint
a határozott cél – a pont, amelyre a lélek
szegezheti szellemi tekintetét.” Épp ezért
ÉLETBEVÁGÓAN fontos lelkünk éber6 | MUNKAHELYI módi

ségét megőrizni, fenntartani és tenni önmagunkért! Akkor is, ha nehéz. Akkor is,
ha úgy tűnik, hogy semmi értelme és még
akkor is, ha egyedül csak nekünk okoz örömet! Nem számít, hogy mások mit gondolnak, mondanak. A lényeg az, hogy csempésszünk bele a napjainkba olyan célt is,
amely éltet, motivál, erőt ad, örömet szerez,
meglocsolva lelkünk szárazságát életvidám
színeket varázsolva személyiségünknek.
Amint „színesedünk”, egyre inkább vonzóbbakká, kiegyensúlyozottabbakká, örömtelibbekké válunk, akivel jó együtt lenni.
A „hogyan” tisztázása nélkül persze
mindez pusztán utópia marad, hiszen egy
komplex társadalomban élünk, hiszen már
nem vagyunk fiatalok, mégsem tudjuk,
hogy mivel szeretnénk igazán foglalkozni.

Készítsünk tervet
önmagunk számára!
Ez egy igazán újfajta és szokatlan feladat
lesz, hiszen olyan dolgokkal kell szembenéznünk, amelyeket eddig – ha nem is tudatosan – kerültünk.
Kezdjük belső adottságink vizsgálatával!
1 Vegyük sorra, hogy miben vagyunk tehetségesek! Mely dolgokba kezdtünk bele
és vittük is végig, ami egyben elégedettséget, örömet is jelentett? Szedjük össze, hogy
konkrétan miért élveztük végezni az adott
tevékenységet!
Gondoljuk át, hogy melyek azok az álmaink, melyekben a tehetségünket kamatoztatni tudjuk! Mibe fektessük a tehetségünket, az időnket, az értékeinket? Melyek
az erősségeink?
Kérdezzük meg magunktól: Mi
az a tevékenység, ami örömet szerez?
Mi az, amiben annyira el tudok merülni, hogy eltűnik az idő és teljesen belemélyedek, flow élményben áramlok?
(A flow élmény az elme működésének egy
olyan állapota, melynek során az ember teljesen elmerül abban, amit éppen csinál. –
A szerk.) Mi az, amit ingyen is elvégeznék,

mert olyan boldogsággal tölt el, mert olyan
fontosnak érzem az adott tevékenységet
magam és mások számára is? Milyen kompetenciáimat használom az adott cselekvésben?
Ez a tevékenység lehet bármi! Lehet, pl.
heti 1-2 óra önkéntes munka, bármely apró
tevékenység… itt nincs „hülyeség”, mindegy mi, csak jól essen! Ahol az örömünk
a tevékenységben, ott rejlik a hivatásunk
útja is. Tulajdonképpen a hobbinkhoz közel
álló dologról van szó, de különbözik attól.
Több, mert van benne rizikó, kihívás, ott
lebeg a kudarc lehetősége és tétje, ill. más
emberek is igénylik és hatással van rájuk.
2 Külső környezetünk feltérképezése,
elemzése következik. Vizsgáljuk meg környezeti tényezőinket, mely lehetőségeket
rejtenek, milyen összefüggések jellemzik,
mely feladatokat kínálnak a számunkra.
3 Konkrétan fogalmazzuk meg magunknak jövőképünket, hogy mennyi idő múlva
hova szeretnénk eljutni! Miután tudjuk,
hogy hová akarunk eljutni, tudunk választani az adódó lehetőségek közül, döntéseink célirányosakká válnak.
4 Missziónk, küldetésünk megfogalmazása. Ehhez kutatnunk, keresnünk kell,
hogy mi a fő mozgatórugónk, mi az, ami
fontos, érték a számunkra. Érdemes elcsendesednünk és törekednünk meghallani belső hangunkat. Mit találunk ott a lelkünk
mélyén? Karriert? Családot? Pénzt? Szabadságot?...
5 Hogyan jutok el a jövőképben megfogalmazott állapotba? – stratégiai céljaink
megfogalmazása, mérföldkövek felállítása
következik. Érdemes megkérdezni magunktól, hogy hova tartunk? jó irányba
haladunk-e? Mikor érünk el oda, ahova el
akartunk jutni?
6 Ezt követően kezdjük el fokozatosan
a céljaink megvalósítását szolgáló változtatásokat beiktatni mindennapi életünkbe.

Ezeket a pontokat egyszerű ide felsorakoztatni, de a fejlődés gyakran nem kön�nyű és sok türelmet, kitartó éberséget kíván
önmagunk felé. Egy dolog azonban biztos:
sosincs késő elkezdeni élni akarni és kitartani emellett. Ez személyes döntésünk és felelősségünk önmagunkkal szemben, más nem
tudja megtenni helyettünk, egyedül csak mi
magunk. Ehhez fáradoznunk kell, de megéri. Fáradoznunk kell, hogy elkezdjük hosszú
távon megfigyelni önmagunkat a fenti kérdések mentén, ill. vállaljuk, hogy kudarc is
érhet bennünket.
Fontos, hogy olyan szinten vállaljuk tevékenységünket, amilyen szinten az örömet
okoz, és be tudjuk illeszteni a sűrű mindennapokba, a munka, a család mellé, frusztráció
nélkül. Legyünk türelmesek önmagunkkal!
Folyamatos odafigyelésre és kitartásra lesz
szükségünk. Ez tulajdonképpen egy belső
feltáró munka, melyhez idő kell. Apró kicsi
„csibelépésekkel”, de elindultunk egy olyan
cél felé, ami minket motivál, melyből aztán
– ha az „élet” is a segítségünkre van – egyre
inkább a munka világából a hivatás világába
érkezhetünk. DE az sem baj, ha a hivatásunk
a munka mellett tud csak realizálódni egyéb
okok miatt. Ez is elég ahhoz, hogy lelkileg
kiegyensúlyozottabbakká, örömtelibbekké
válhassunk. Lehet, hogy a kedves Olvasóban felmerül, hogy micsoda önzőség ennyire
magamért tenni valamit, hiszen ott a család,
a munka, a sok feladat, elvárások, kötelező
teendők… stb. Hadd hangsúlyozzam, hogyha Ön belül megéli azt, hogy van értéke,
értelme a hétköznapjainak (tulajdonképpen
az életének, mely örömmel tölti el), megéli
azt is, hogy ez „megéri” mindenki másnak
a környezetében. Hiszen elkezd kinyílni,
mint egy gyönyörű virág, aki illatozik és
színt, mosolyt, elégedettséget, boldogságot
sugároz élete más területeire is, amelyre szeretteinek oly nagy szüksége van.
Bátorságot, kitartást, hitet kívánok Mindazoknak, akik elindulnak „csibeléptekkel”
hivatásuk útja felé!
Szeretettel: Ötvös Ágnes
mentálhigiénés szakember és coach
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MÁR 400 LÁBSZKENNER HASZNÁLATBAN

A FOOTSTOPSERVICE

MEGHÓDÍTJA EURÓPÁT
Az Ejendals és a Jalas már évek óta olyan márkaként definiálja magát amely csúcstechnológiát használ. Úttörőként
az Ejendals kifejezetten nyitott az újítások és új technológiák felhasználására a munkavédelmi cipőinek gyártásánál.
Az egyik legsikeresebb innováció a Foot-Stop Service (FSS)
elnevezésű lábszkenner amelyet 2005-óta használnak.

100000 FSS talpbetét
Már több mint 100000 FSS talpbetét
vásároltak a végfelhasználók és az FSS
szkennerek értékesítése a forgalmazó partnerek részére is körülbelül évente ötven
darabbal nő.
„Nagyobb gyárakban is vannak kihelyezett szkennerek ahol ezeket a foglalkozás
8 | MUNKAHELYI módi

egészségügyi, üzemorvosi rendszer vagy
belső szolgáltatás részeként használják.
Ez a bizonyítéka, hogy a fizioterapeuták,
üzemorvosok is bíznak az FSS rendszerben.” mondja Juho Suorauha.
Mind a szkennerek és mind az FSS
talpbetétek folyamatos fejlesztés alatt állnak a vevői elvárásoknak megfelelően.
Az Ejendals termékfejlesztési csapat irányítja a fejlesztést tovább előremutatva.
„Jelenleg is és a jövőben is tovább fejlesztjük az FSS rendszert és a talpbetéteket”
ígéri Juho Suorauha.

Csak a legjobb volt
megfelelő
A FootStop Service gyökerei 2003ig nyúlnak, amikor a tervező Juuso
Rajakallio és a Jalas akkori ügyvezetője
Klaus Viljanmaa Németországban jártak
egy szakkiállításon. „A kiállításon több
különböző szolgáltató állított ki szkennereket. Klaus Viljanmaa megjegyezte,
hogy mi úttörőként hirdetjük magunkat
és csúcstechnológiát használunk, így a
legjobb szkennerrel kell rendelkeznünk.
Egy olyan gépet választottunk amelyben
nagy lehetőséget láttunk.” mondja Juuso
Rajakallio. A tárgyalások után az első elkészült szkenner prototípusok megérkeztek Jalasjärviba ahol először a dolgozók
lábát szkenneltük próbaképpen. „Rögtön
a legelején a fontosabb méréseke integráltuk az adatbázisunkba amely létfontossá-

gú volt a készülék továbbfejlesztéséhez.”
mondja.

Modern berendezés
Az FSS rendszer a modern technológiai
fejlesztést tükrözi. Az első berendezések
nagy kioszk rendszerűek voltak amelyek mozgatásához két ember kellett.
Manapság már minden eléfér egy nagyobb táskában, a használata kényelmes
és gyors. „Rögtön levédettük a jogokat
a szkennerre és ma is nincs más cég az
észak-európai országokban akinek ilyen
modern készüléke van” jegyzi meg Juuso
Rajakallio. „Az ergonómia és kényelem
nagy mértékben fejleszthető, ha valaki a
megfelelő talpbetétet választ magának a
szkenner segítségével. A munkavédelmi
cipőket legtöbbször kemény felületeken
viselik, az ütéstompítás,
a megfelelő méret és a
cipő viselési kényelme is
javul az FSS talpbetétek
használatával. A legjobban a betegállományban
töltött napok csökkenésével
lehet látni az eredményeket.”
teszi hozzá Juha Suorauha.

SZÖVEG & FÉNYKÉP: TEEMU JARVENTIE

A

lábszkenner a láb terhelés elosztását tudja mérni és meghatározni, hogy a cipő viselőjének
milyen talpbetétre van szüksége
– mindezt egy perc alatt. A gép további
adatokat is tud szolgáltatni nagyon kön�nyen, gombnyomásra.
„Jelenleg több mint 400 lábszkennert
használnak forgalmazó partnereink Európa szerte. A lábszkennerek elterjedése
2010-ben nőtt meg, amikor Svédországban is jobban elterjedt. Ez azt mutatja,
hogy a végfelhasználók is megértették,
hogy a láb ergonómiája milyen könnyen
javítható egy mérés-szkennelés és utána
a megfelelő FSS talpbetét használatával”
nyilatkozta Juho Suorauha, fizioterapeuta
az FSS Termékmenedzsere (Ejendals,
Finnország).

www.ejendals.com

+36-20-488-3302
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TISZTELT LÁTOGATÓNK!
Köszönjük, hogy meglátogatta a kiállítást,
cégünk standját,
ha most még nem tudott dönteni, hogy munkavédelmi
kesztyűit a Glovitától veszi-e, akkor emlékeztetőül
megadjuk elérhetőségeinket.
A Glovita kesztyű Magyarországon, Győrben készül,
európai minőség eredeti japán gépeken.

HIGGYE EL, JÓT VÁLASZT, KIVÁLÓT VESZ,
HA CÉGÜNK MELLETT DÖNT!
Kontakt személyek:
Nagy Lajosné  96/514-011
e-mail: nagyne.zsuzsa@glovita-gloves.hu
Dr. Sándor Zsuzsa  96-514-030
e-mail: sandor.zsuzsa@glovita-gloves.hu

GLOVITA KESZTYŰ ZRT.
9027 Győr, Kandó K. út 15.
www.glovitagloves.hu

Várjuk megtisztelő érdeklődését !

25 éve

az Önök szolgálatában!

●L
 áb- és kézvédő
eszközök, védőruházat típusvizsgálata,
tanúsítása
és ellenőrzése
(NB 1524)
●B
 őr és bőrtermékek,
lábbelik, táskák stb.
vizsgálata
●R
 uházati termékek
minőségi kifogásainak szakértése
●M
 űszaki és minőségirányítási tanácsadás
●K
 utatás-fejlesztésinnováció

BIMEO Vizsgáló
és Kutató-fejlesztő Kft.
1047 Budapest, Attila u. 64.
Tel.: (1) 272-0011
Email: bimeo@bimeo.hu
Web: www.bimeo.hu

CSOMAGBONTÁS HATÉKONYAN
BIZTONSÁGOSAN
Nagyon mag
as
fokú biz tons
ág

SECUPRO MERAK
NO. 124001

Rendkív ül
ergonómiku
s
4x használha
tos
penge

A SECUPRO MERAK a mi praktikus markolatkapcsolós
vágónk, teljesen automatikus pengeviszszahúzó
szerkezettel. A könnyű, felhasználóbarát SECUPRO
MERAK-kal Ön nemcsak biztonságban van, de nem
is fárad el.

Hivatalos MARTOR Partner Magyarországon:
PROTEKTOR 2001 KFT | T 1 323 0523 | F 1 323 05424 | www.martor.hu | info@protektor2001.hu
MARTOR_203x143_SECUPRO_MERAK_4c.indd 1
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Mádi és Társa Kft. Mádi és Társa Műszaki, Biztonságtechnikai
Szolgáltató Kft. Akkreditált és notifikált vizsgálólaboratórium,
Tanúsító és Ellenőrzaő Szervezet Európai Uniós nyilvántartási szám:
1556 Kijelölt szervezet nyilvántartási szám: 1/2015

Textil nagykereskedés
2003-ban alapított
cégünk fő tevékenységi köre munkaruha
szövetek nagykereskedelmi forgalmazása.

Társaságunk jogosult a kijelölő okiratban meghatározott
védőeszközök EK típusvizsgálatára, az EK-típustanúsítások
(típusbizonyítvány) kiadására, az időszakos vizsgálatok elvégzésére, valamint a védőeszköz gyártók ellenőrzésére az Európai Unió tagországainak területén.
A 1/2015. okiratszám alapján
társaságunk az alábbi
vizsgálatokat végzi:
 Leesés elleni védőeszközök:
 Munkahelyzet-beállító derékövek,
testhevederek
 Rögzítőkötelek, mentőkötelek,
energiaelnyelők, lezuhanásgátlók
 Csatlakozók, karabinerek
 Ipari alpintechnikai eszközök

Villamos szigetelő kesztyűk
(gumikesztyűk)

Tevékenységünk kiterjed még
a továbbiakban:
 A villamos biztonsági eszközök
(feszültségkémlelők, kezelőrudak,
földelő-rövidrezárók) vizsgálatára
 Hegesztőberendezések, áramfejlesztők, villamos kisgépek vizsgálatára,
 Emelőberendezések teljeskörű
vizsgálatára
 FAM szerszámok és készletek átvételi
és időszakos vizsgálatára
 Munkaövek, biztonsági hevederek,
mászószerszámok időszakos
vizsgálatára
Társaságunk rendelkezik
mobil vizsgáló berendezésekkel, amelyekkel nagyobb
tételek esetén a leesés ellen
védő eszközök, és szigetelő
kesztyűk vizsgálatait a helyszínen is el tudja végezni.

FIZETÉS

MINŐSÉGI ÁRU

KEDVEZŐ ÁR

SZÁLLÍTÁS

Kedvező
fizetési
feltételek

Minőségi
termékek

Megfizethető
árak

Gyors
és pontos
szállítás

Hungexpo IPAR NAPJAI 2017 kiállítás
G-Pavilon, 101 G stand-nál

ELÉRHETŐSÉGEK

Lengyelország, Kunów 27-415, Ul. Kolejowa 9/a.
Imola Duniec +48 506 183 754, (21) 252 55 53
Kósa Lóránd +36 70 289 6067
e-mail: iroda@polishtextilegroup.com
www.hu.polishtextilegroup.com

PELI-HARDIGG-STORM
VÉDŐTÁSKÁK, ROBBANÁSBIZTOS LÁMPÁK
TÖRÉS-, ÜTÉS-, VÍZ-, vegyszer- és korrózió álló

Akár egy autó súlyát is elbírják, magasról
leeshet, vízálló. Szivacsos és egyéb belső
védelemmel is kaphatóak érzékeny vagy értékes eszközök védelmére.

ÖRÖK GARANCIÁVAL

SHOCKWATCH, SKID MATE: szállítmányvédelem, kár megelőzési céllal

jelzi vagy rögzíti, ha a következők történtek az
áruval: ÜTÉS, LEESÉS, DŐLÉS, DÖNTÉS, BORULÁS,
FELFORDÍTÁS, SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLET, PÁRA
A SKID MATE-ek CSÚSZÁS-, RÁZKÓDÁS-, ÜTÉS-GÁTLÓ MŰANYAG KORONGOK érzékeny gépek,
szerkezetek számára, raklapok alá vagy a termék aljára csavarozva.

Strapabíró ruházat és felszerelések
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Freska Kft.

MUNKAHELYI módi | 13
www.freskazone.net | www.freska.hu

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Védje otthonát, cégét a legmodernebb technikával:
Vállalati stratégiánknak, dinamikus fejlődésünknek és a jelenlegi Megrendelőink pozitív visszajelzéseiknek köszönhetően elértük, hogy mára cégünk a ismert vagyonvédelmi vállalkozások közé tartozik.

Cégünk vállalja családi házak, telephelyek, települések videó- riasztó- beléptető
rendszerének megtervezését kiépítését.
Üzletpolitikánk középpontjában a vevői megelégedettség áll, amelynek alapja a korrekt munkavégzés,
a maximális biztonságra való törekvés, a szerződésben vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
A tapasztalatok, észrevételek, a kockázatelemzések kiértékelése a Megbízóval egy hosszú távú stratégia
és védelmi koncepció kialakításának alapja.
● felelősségbiztosítás
● 100% magyar tulajdon
● folyamatos fejlesztések, beruházások
● rendszeres képzések, tréningek
● biztos szakmai és anyagi háttér
● kidolgozott ellenőrzési rendszer
● feddhetetlen szakmai hírnév
● fejlett infrastruktúra

Szolgáltatásaink részletesebben:
Zártláncú kamerarendszerek,
Térfigyelő kamera rendszerek,
Riasztó- és beléptető rendszerek,
Személy és Vagyonvédelem.

Elérhetőségeink: mobil:+36305790592 e-mail: sasmth.invest@gmail.com
14 | MUNKAHELYI módi
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KÉZBEN
TARTOTT
ROBOTKAROK
Az ipari robotok alkalmazásának hatásai
a munkahelyek biztonságára
10:00-10:30

Kezdés: (helyszíni regisztráció 10.00 órától)
– A konferencia moderátora: Gedeon András, U4 Reklámiroda

10:30-10:45

Köszöntő, bevezető – Nesztinger Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Főosztályának vezetője

10:45-11:15

Kollaboratív robotok – Lumniczky Attila,
vezető-főtanácsos, NGM, Munkavédelmi Főosztály

11:15-11:45

A kollaboratív robotok biztonsága a gyakorlatban
– Zólomy Zsolt ügyvezető igazgató, Infocontrol Hungária Kft.

11:45-12:15
12:15-12:35
12:35-13:00

Egyéni védőeszköz felhasználóknak! – Az EU új rendelete
a munkavállalók, munkáltatók számára – Hegedűs Miklós
ügyvezető igazgató, CE-MM Kft.
Háttérben megbúvó veszélyek - vibráció és egyebek
– Berend Róbert, területi értékesítési vezető
– Magyarország, Ejendals AB
Kérdések, válaszok, kötetlen beszélgetés

2017. május 9.
kedd

Hungexpo, „F” pavilon,

Konferenciánkon a részvétel ingyenes, de
a megküldött regisztrációs lap kitöltéséhez
kötött. A HUNGEXPO területére való belépéshez
szükséges e-ticket viszont csak a HUNGEXPOnál elektronikusan regisztrált jelentkezők
számára érhető el, vagyis a bejutáshoz és
a részvételhez két regisztráció szükséges.
A sikeres regisztrációt követően email-ben
kap egy pdf dokumentumot, amely egyben
a vonalkóddal ellátott belépőjegy. Kérjük,
hogy a dokumentumot nyomtassa ki és
Unyi Györgyi ügyvezető
hozza magával a vásárra, amellyel a
U-4 Reklámiroda
pénztárban való sorban állás nélkül,
Telefon:+36/20-9259-012
azonnal és térítésmentesen beléphet
a konferenciára és a kiállításra.
Email: unyigyorgyi@t-online.hu

Nemzetközi Szállítmányozás és Logisztika

• export-import gyűjtő, részrakó
és komplett küldemények
• belföldi áruterítés
• raktározás, áruösszekészítés,
co-packing
Atloc Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 11. | tel: 0036 1 408 8981
www.atloc.hu
16 | MUNKAHELYI módi
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Egyéni méretre szabott

E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu

FÜLVÉDELEM

Biztonságtechnika . biztonsági menedzsment
. őrzés–védelem . bűnmegelőzés

GYÚJTÓPONT

• Smart City 2017
– A jövő városa konferencia

FÓRUM

• Közterületi térfigyelő
rendszerek – tervezés – telepítés –
üzemeltetés
• 3D pontfelhő-technológia
a biztonság szolgálatában

Milrem
– Pegazus II.

PIACTÉR

• CEIA beléptető – a sportrendezvények biztosítására

Digitális robbanás
a logisztikában – csomagszállító drón

Detektor Plusz

PÁLFINÉ TÓTH MÁRTA
cégvezető / general manager
Microsonic-Labor Kft. | H-1111 Bp, Bartók Béla út 46.
Mobil       +36-30/748-2717

A civil biztonság lapja

Tematika
• T echnikaiúdonságok•Szakcikkek,tanulmányokabiztonságtechnikai
eszközökésrendszerektervezéséhez,telepítéséhezésüzemeltetéséhez
• Tudósításokaszakmaikonferenciákróléskiállításokról
• Hírekahazaibiztonságtechnikaoktatás-képzéséről
• BeszámolókaNemzetköziTestôrésBiztonságiSzolgálatok
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GYÚJTÓPONT

HCP-6320
HD PTZ
SZAKÉRTÔ

• Amikor nem a kamera által
rögzített kép az érdekes…

ŐRZÉS−VÉDELEM

• IBSSA hírek

• MBVE XVII. Konferencia
– Refkektorfényben:
a magánbiztonsá
g
és terrorhelyzete
k
• NKE Konferencia
– új kihívások a biztonság
világában
FÓRUM

Előfizetés
Detektor Online felületünkön:

detektorplusz.hu

• Safer Planet –
informatikai innováció
a magánbiztonsá
gban

Illés János,
Arrow ECS Kft.
üzletfejlesztés

PIACTÉR

• Axis új multiszenzoros
panoráma kamerák

• DSC – Dahua – csak
egy
lépés az analóg HD

ÚJ KIHÍVÁSOK - ÚJ TECHN

OLÓGIÁK

SZAKÉRTÔ

• Uniós adatvédelem
a digitális világban
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A biztonsági menedzsereknek, vagyonvédelmi vállalkozásoknak,
telepítôknek, bûnmegelôzési, tûz- és katasztrófavédelmi szakembereknek
és szakoktatási intézményeknek • megjelenik: évente hatszor
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álfiné Tóth Márta sárgára frissen festett, trendi irodája igazán
jól illik a csipke blúzt és farmernadrágot viselő, fiatalos, szőke
cégvezető asszonyhoz. Kedvenc sárga színében virít a kávéscsésze, sárga a szalvéta,
és fiai fotóinak a képkerete is. Márta nem
látszik nagymamának, mint ahogy a lendületes, gyors beszédén az sem érezhető,
hogy 2008 óta hetente „ingázik”. Hétfőtől péntekig a fővárosban intézi a cég napi
ügyeit, hétvégén szülőfalujában, Egyházasfaluban összegyűjti a négy generációs
családot, süt-főz, háziasszonykodik és vasárnaponként kántorként orgonál, énekel
a falu templomában. Különleges és sokszínű az élete, de egyáltalán nem könnyű.
A Microsonicban nincs megállás, mióta
három éve, a tulajdonos javaslatára átvette
a veszteséges leányvállalat vezetését.
Az anyacéget, a Microsonic Inc.-t Márta
„földije”, Major Miklós tulajdonos alapította a hatvanas években az USA-ban.
A piacon hiányzó minőségi fül-, illetve
zajvédelmi illesztékek termékcsaládja rövid idő alatt nagy népszerűséget ért el,
mert szükségessé vált az ipari üzemek zajos közegében dolgozók számára az egészségvédelem. Időközben a cég termékpalettája bővült a hallókészülékekhez gyártott
illesztékeken túl az egyéni uszoda védő-,
alvó-, motoros füldugókkal.
A nem mindennapi, teljesen kézműves
gyártási folyamat a megrendelő füleinek
méretvételével kezdődik. Mint az ujjlenyomat, ami csak egy bizonyos emberre
illik, éppen olyanok az emberi fülkagylók
kacskaringói is, ezért először egy puha,
gyurmához hasonló anyaggal lenyomatot készít a szakember. A megszilárdult

A hazai vállalkozások között a kilencvenes évektől
kezdve létezik egy Magyarországon egyedülálló cég,
a Microsonic-Labor Kft. Csöndben teszik a dolgukat
harsogó reklámok nélkül, mégis a Bartók Béla út páros
oldalán a székhelyük, és a másik oldalon az ügyfélfogadó szaküzletük címét szájról-szájra adják az egyedi fülmonitorokat, fülillesztékeket kereső zenészek, tévések,
a vízi sportolók és számtalan ipari üzem beszerzője.
minták az illesztéktechnikusokhoz kerülnek, akik aprólékos, precíz kézimunkával
alakítják ki a végső formákat. A dizájn
és a színvilág rendkívül változatos, a zenészek körében kedvelt a különböző színekben, más-más matricával rendelhető
– akár fekete alapon fehér gitár modell –,
de van más területeken használatos füldugók között piros, neon sárga, zöld csíkos,
csillámmal díszített is a kollekcióban.
A cég több, mint 60 százalékban exportál.
A spanyol, dán és norvég nagykereskedők
a saját hálózatukból összegyűjtött megrendeléseket küldik el a Microsonichoz.
A belföldi forgalom nagy része két nagy
hallás-specialista megrendelőhöz kapcsolható. Ezen megrendelők számára havonta
4000-7500 darab fülillesztéket készít a 23
fős vállalkozás.
A Microsonic másik üzletágával,
az egyéni műszem protézis készítéssel
egyedül, versenytárs nélkül tevékenykedik
a magyar piacon. Az évi 1800-2000 darab
műszem a legkorszerűbb orvosi tisztaságú
akril alapanyagból készül.
A forgalom évről évre jelentősen emelkedik, mert a kinevezése óta eltelt időszakban a válságmenedzselést végző Pálfiné
Tóth Márta lelkesedése, tenni akarása
töretlen. A meglévő belföldi partnerek növekvő ipari és egyéb fülilleszték megrendelései mellett új külföldi érdeklődőkkel
is várható üzletkötés. A jó gazdálkodás
a tavalyi évben már csekély nyereségben
mutatkozott meg, ami 2016-ban – a terveik szerint - tovább növekszik.
A cégvezető asszony leginkább az online
marketing reklám erejében hisz a legjobban, ezért folyamatos jelenléttel, naprakész
információkkal, akciókkal a facebook

és a cég weboldalának előnyeit használja
ki. Fontosak számára a partnerekkel való
személyes találkozók az Ipar Napjai Kiállításon, a fegyver-horgász-vadász szakkiállításon, a FEHOVA-n, és a zenészek szakkiállításán, a Budapest Music Expo-on,
amelyen mindig jelentkeznek új vevők.
Terveiben szerepel a Pass-Guard-H kommunikációra képes egyéni védőilleszték
termék gyártásának széles körű bevezetése
és zenei területen a több funkciós termékek
fejlesztése, mely dizájnban és hangzásban
is nagyobb választékot jelent, mint eddig.
A Microsonic-Labor Kft. szakember gárdája mind szaktudásban, mind elkötelezettségben készen áll a team-munkára.

Barna Judit
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„BIZALOM A TEXTÍLIÁBAN”,
SZAKMAI KOMPETENCIA ÉS HITELESSÉG
AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN
Az INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. a magyar
textil-és ruházati ipar 1949-ben alapított központi kutató-fejlesztő bázisa, és immár
több mint egy évtizede a világhírű HOHENSTEIN csoport tagja. Képzett szakembereink és MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratóriumunk lehetővé
teszi, hogy partnereink egyéni igényeit a legmagasabb színvonalon teljesítsük.

I

nézetünk kijelölt és az Európai
Unióban 1523 számon bejelentett megfelelőségértékelő szervezet, amely egyéni védőeszközök (pl.
vérőruhák, védőkesztyűk) EK típusvizsgálatát valamint ellenőrzését végzi. Tanúsító és ellenőrző szervezetünk MSZ
EN ISO/IEC 17065 illetve MSZ EN
ISO/IEC 17020 szerinti irányítási rendszert működtet.
A nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet
tagjaként hazánkban egyedüliként intézetünk jogosult az OEKO-TEX® megkülönböztető jelek, köztük a világszerte
legkeresettebb « Bizalom a textíliában »
önkéntes tanúsítás kiadására. Szakembereink vizsgálják a tanúsításhoz a termékben előforduló, lehetséges veszélyes
anyagokat és a gyártás fenntarthatósági
körülményeit.
Terméktanúsításaink ma már vegyszerekre, valamint a bőr- és cipőtermékekre is
kiterjednek :
● STANDARD 100 by OEKO-TEX®
● STeP by by OEKO-TEX®
● Made in Green by OEKO-TEX®
● DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®
● ECO PASSPORT by OEKO-TEX®
● Leather Standard by OEKO-TEX®
20 | MUNKAHELYI módi

Egyéni védőeszköz vizsgálata, tanúsítása és ellenőrzése
Az INNOVATEXT Zrt. egyéni védőeszközök (védőruhák, kéz- és karvédő eszközök)
EK típusvizsgálatára, EK típustanúsítására és
ellenőrzésére kijelölt és bejelentett (notifikált)
szervezet. Azonosítási szám: 1523
Alapvető célunk hazai és nemzetközi szinten is elismert megfelelőség-tanúsítási rendszer működtetése a 18/2008 (XII.3) SZMM
rendeletnek (a 89/686/EGK Irányelvnek), valamint az MSZ EN 45011:1999 és MSZ EN
ISO/IEC 17020:2005 számú szabványnak
megfelelően.
Az alábbi védőeszközökre végzünk forgalomba hozatalt megelőző megfelelőségvizsgálatot, és adunk ki EK-típustanúsítványt:
● Jó láthatóságú védőruházat:
– szakmai használatú védőruházat
(MSZ EN 471)
● Védőkesztyűk és karvédők mechanikai
hatások ellen (MSZ EN 388)
● Egyéni védőeszközök folyékony
vegyszerek ellen
– védőruházat (MSZ EN 13034)
– védőkesztyűk (MSZ EN 374-1, csak az 5.2
szakasz szerint)
● Egyéni védőeszközök hő és láng ellen

– korlátozott lángterjedésű ruházat
(MSZ EN ISO 14116)
– hő és láng ellen védő ruházat
(MSZ EN ISO 11612)
– védőkesztyűk (MSZ EN 407)
● Egyéni védőeszközök hegesztők részére
– védőruházat (MSZ EN ISO 11611)
– védőkesztyűk (MSZ EN 12477)
● Egyéni védőeszközök tűzoltók részére
– tűzoltási védőruházat (MSZ EN 469) (a 6.15
szakasz szerinti teljes ruha vizsgálat nélkül)
– terepruházat (MSZ EN 15614)
– védőkesztyűk (MSZ EN 659)
● Védőruházat hideg ellen
– hűvös környezet ellen védő ruhák
(MSZ EN 14058)
– hideg elleni védőruházat (MSZ EN 342)
● Védőruházat eső ellen (MSZ EN 343)
● Antisztatikus védőruházat
(MSZ EN 1149-5)
● Mozgó gépalkatrészek környezetében
használható védőruházat (MSZ EN 510)

Ellenőrzési eljárás 3.
kategóriájú EVE esetén
A gyártó nem forgalmazhat, és nem adhat
át használatra egyetlen 3. kategóriájú egyéni
védőeszközt sem, anélkül hogy szerződést ne
kötne egy notifikált Ellenőrző Szervezettel, a
89/686/EEC* irányelv 11A cikk szerinti ellenőrzési eljárásra.

Az Ellenőrző Szervezet, az EK típustanúsítvány kiadása és a sorozatgyártás beindítása
után ellenőrzési eljárást folytat le. Ennek érdekében helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat
végzünk a 3. kategóriájú egyéni védőeszköz
forgalomba hozatalához. Az ellenőrzési eljárásra minimum évenkénti rendszerességgel
kerül sor a 3. kategóriájú egyéni védőeszközök
EK típustanúsítványának kiadásától kezdődően mindaddig, míg az EK típustanúsítvány
érvényességi ideje le nem jár.

Textil- és ruhaipari
termékek laboratóriumi
vizsgálata
Az INNOVATEXT Zrt. gyártásközi probléma vagy reklamáció esetén, a felmerülő egyéni
igények alapján vállalkozik helyszíni mintavételezésre és szakértésre. Akkreditált laboratóriumunk szabványos és akkreditált mechanikai valamint kémiai vizsgálatok széles körét
kínálja ruha alapanyag, fonal, cérna, szövet,
kötött, nemszőtt és műszaki textil, valamint
konfekcionált termék és kellék minőséget befolyásoló jellemzőinek meghatározásához. A
tesztelés során megállapítjuk, hogy a mindennapos használat során fellépő igénybevételek
milyen hatást gyakorolnak a termékre, hogy
a felhasználó valós képet kapjon a használat
során fellépő lehetséges kockázatról (pl. színváltozás, méretváltozás, gyűrődés, stb.).

Kinek nyújtjuk
szolgáltatásainkat?
● munka- és védőruha, védőeszköz gyártóinak
● lábbeli gyártóinak
● szállodáknak, éttermeknek, egészségügyi
intézményeknek

● honvédség, rendőrség, katasztrófavédelem,
mentők intézményeinek
● autóipari beszállítóknak
● professzionális tisztítás, mosoda és bértextília ágazatnak
● közbeszerzés kiíróinak
● 
textil alapanyagok (kötött, szövött,
nemszőtt termékek) gyártóinak
● fonalak és cérnák, kötelek, hevederek, szűrők gyártóinak
● lakástextil, ágynemű, matrac gyártóknak
● outdoor termékek, hálózsákok, sátrak, árnyékolók gyártóinak
● 
divat- és sportruházat, babruha, zokni,
kesztyű, stb. gyártóinak

Milyen megoldást
kínálunk Önöknek?
● 
Egyéni védőeszközök EK típusvizsgálata
- védőruhák, kézvédő és fejvédő eszközök
vizsgálata, tanúsítása és ellenőrzése
● Laboratóriumi, mechanikai és kémiai vizsgálatok
● Minőségi és használati jellemzők vizsgálatai
(pl. nyersanyag összetétel, színtartóság, kopásállóság, göbösödés, mérettartósság, stb.)
● Helyszíni minőségellenőrző vizsgálatok
● Textil alapanyag, fonalak, cérnák, szövetek,
kötött és nemszőtt termékek vizsgálata
● Kellékek, varratok, ragasztások vizsgálata
● OEKO-TEX® szabványhoz kapcsolódó
vizsgálatok és tanúsítás
● Speciális továbbképző tanfolyamok
● Tanácsadás, szakértés
● Textilipari kutatás és műszaki fejlesztés hazai és nemzetközi együttműködésben
● Egyéb tanúsítások, pl. Hohenstein Minőség
jel, RAL-GZ védjegy megszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások
www.innovatext.hu
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MUNKAHELY
A negyedik alkalommal megrendezett Biztonságpiac Konferencia és
Kiállítás keretei között két helyszínen, nyolc témában hallhattak pódiumbeszélgetéseket a résztvevők

Drónokat és más, a hétköznapi
ember számára ritkán látható biztonsági és haditechnikai eszközöket is kiállítottak a renezvényen

KONFERENCIA

A BIZTONSÁGI ÁGAZAT KIHÍVÁSAIRÓL
A közrendvédelmi-,
védelmiipar trendjei mellett a magánbiztonsági ágazat,
valamint az IT- és
információ-biztonság
legfrissebb aktualitásai álltak az idén
negyedik alkalommal
megrendezett Biztonságpiac Konferencia
és Kiállítás szakmai
pódiumbeszélgetései
fókuszában.
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Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
(GTTSZ), a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT)
és a Biztonságpiac.hu Kft. hagyományos
éves konferenciáját idén a budapesti Stefánia Palotában rendezték meg 2017. február 28-án.
A több helyszínen, párhuzamosan zajló
pódiumbeszélgetések a köz- és magánbiztonság különböző aspektusait vizsgálták és
vitatták meg az egyes biztonsági szervezetek, cégek és szolgáltatók neves képviselői.
A Biztonságpiac 2017 Konferencia látogatói betekintést nyerhettek a biztonsági és
rendészeti ágazat, az állami intézmények,
szervezetek előtt álló legújabb kihívásokba
éppúgy, mint a technológiai és informatikai fejlesztések aktuális trendjeibe.
A rendezvényen szó esett többek között
az ágazat aktualitásairól, a biztonságtechnika és a magánbiztonság erősödő kapcsolatáról, a hazai IT- és információ-biztonsági szektor következő éveit meghatározó
szakmai feladatokról. Külön pódiumbe-

szélgetésen tárgyalták meg a magyarországi védelmi ipar előtt álló lehetőségeket és
kihívásokat az ágazati szervezetek vezetői,
illetve a kapcsolódó vállalati szereplők prominens képviselői. A konferencia idén egy
különleges pódiumbeszélgetéssel zárult: a
rendészettudomány jeles hazai szakértőinek részvételével ugyanis a társadalomtudományok is megjelentek a biztonsági
ágazat kiemelt rendezvényének programjában. A pódiumbeszélgetésekről készült
videóbeszámolók a Biztonságpiac.hu portálon, valamint a kapcsolódó online csatornákon március közepétől lesznek megtekinthetők.
„Az idén új helyszínen rendeztük meg
a konferenciát, amely mind a rendezvény
hangulatában, mind pedig a résztvevők
nyitottságában is érzékelhető volt. A korábbi évek tapasztalataihoz képest a pódiumbeszélgetések résztvevői is jobban
megnyíltak és kötetlenebb hangulatban
osztottak meg szakmai információkat az
érdeklődőkkel” – mondta Radványi Róbert, a Biztonságpiac.hu Kft. ügyvezetője.

A Biztonságpiac 2017 Konferencia fő szervezője hozzátette: a rendezvényen összesen
több mint 300 szakmai látogató vett részt,
a korábbi évekhez képest kibővült a kiállítótér is. A konferencia visszatérő kiállítói
mellett számos technológiai újdonságot
is megismerhettek a látogatók, a kiállítók
első visszajelzései szerint számos ígéretes új
kapcsolatot építettek ki, így a konferencián való megjelenést kimondottan sikeresnek értékelték. Mindezek alapján a jövőben a kiállítói terület tovább bővül majd.
Mint azt Radványi Róbert elmondta: a
konferenciát 35 támogató partner segítségével rendezték meg.
A korábbi évek hagyományaihoz hűen
idén is a Biztonságpiac 2017 Konferencia
és Kiállítás résztvevői vehették először
kézbe a Biztonságpiac 2017 Évkönyvet,
amelyben közel száz interjú, riport és szakmai cikk ad pillanatképet a magán- és közbiztonság magyarországi helyzetéről.
A cikk médiapartnerünk, a Biztonságpiac.
hu közleménye alapján készült

HÍRPORTÁL
ÉS HÁZIGAZDA
A Biztonságpiac.hu (www.biz
ton
sagpiac.hu) az egyik legátfogóbb, a
köz- és magánbiztonsággal foglalkozó
szakmai hírportál Magyarországon.
A független online hírportál cikkei, hírei nemcsak a szakma, a gazdasági és a
vállalati vezetők, hanem a munkaadók,
a munkavállalók és a biztonság egyes
aspektusai iránt érdeklődő állampolgárok szakszerű informálódását is szolgálják. A Biztonságpiac.hu 2010-ben,
a köz- és a civil biztonsággal komplexen foglalkozó online hírportál hiányát
felismerve vállalta, hogy független tartalomszerkesztés mellett tájékoztat a
magán-, a vállalati és az IT-biztonság, a
védelmi- és hadiipar magyarországi és
nemzetközi eseményeiről, fejleményeiről. A hírportált üzemeltető társaság a
hazai vagyonvédelmi szakmát tömörítő érdekképviseleti szervezetekkel
szoros szakmai együttműködést tart
fenn, ezen szervezetek nem csak a hírportál szakmai munkáját segítik, hanem információs csatornáikkal az oldal
minél szélesebb körű elérését is támogatják. A Biztonságpiac.hu hírportál
egy online lapcsalád vezető tagja, a
portfólió további oldalai az Innoportal.
hu, a Magyar-logisztika.hu, a Mínuszos.hu, valamint a Sectech-news.com.

A rendezvényt Dr. Janza Frigyes a Rendészet
tudományi Társaság főtitkára (jobbra) és
Radványi Róbert, a Biztonságpiac.hu
ügyvezetője és alapítója nyitották meg
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Teltház a rendezvényen - Világmárkák, piacvezetők, kis- és középvállalkozások, számos ipari területen tevékenykedő cég egy időben, egy helyen
A jövő jelen van.
a Budapesti Vásárközpontban

MACH-TECH
és IPAR NAPJAI

Programok:
2017. május 9. kedd

A jövő jelen van.

MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítások

2017. május 9-12. | HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban!

Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

Nemzetközi ipari szakkiállítás

2017. május 9–12.

9.00-16.00
Helyszín:
Szervező:

Robbanásbiztonság-technikai megfelelés
G pavilon, I. VIP terem
Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara

9.20-10.00
Helyszín:

 nnepélyes megnyitó, Ipar Napjai – MACHÜ
TECH Nagydíjak átadása
F pavilon, Rubin terem

10.30-14.00
Helyszín:
Szervező:

 ézben tartott robotkarok
K
Az ipari robotok alkalmazásának hatásai
a munkahelyek biztonságára
F pavilon, Türkiz terem
U4 Reklámiroda

10.30-11.15
Előadó:
Helyszín:
Szervező:

I pari robotok és digitalizáció a XXI. században
Paplógó Zoltán, robotika üzletág vezető
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

11.00-17.00

I par 4.0 technológiák - alkalmazás, alkalmazkodás és alkalmasság
F pavilon, Rubin terem
Nemzetgazdasági Minisztérium – Ipar 4.0
Nemzeti Technológiai Platform

11.15-12.00
Előadó:
Helyszín:
Szervező:

 BB Motor Hotel, a tartalékeszköz szolgáltatás
A
Erdős Tibor, értékesítő mérnök
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

13.00-13.45
Előadó:
Helyszín:
Szervező:

 nergia megtakarítás forgógépekben
E
Cserkuti Péter, értékesítő mérnök
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

13.45-14.30
Előadó:
Helyszín:
Szervező:

Ipari felhasználási célú UPS
Balogh Attila, vezető értékesítő mérnök
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Látogasson el a Hungexpo ipari rendezvényére,
mely egy időben, egy helyen, átfogóan mutatja be a legújabb ipari
megoldásokat, innovációkat, szolgáltatásokat
Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye az iparban

Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, termelési hálózatok
és további számos technológiai irányzat
Programok: szakmai konferenciák, előadások, beszállítói fórum, vevőtalálkozó,
Application Zone – gyakorlati bemutató, Techtogether diákverseny és sok más
érdekesség
Premierek:
• „Ipar 4.0 technológiák” workshop – szervező: NGM-Ipar 4.0 Nemzeti
Technológiai Platform
• Először mutatkozik be Magyarországon a világ legerősebb ipari robotja!
Online látogatói regisztráció az ingyenes belépésért:
www.iparnapjai.hu/munkahelyimodi
Bővebb információ: www.iparnapjai.hu
A kiállítás támogató partnere:

2017 májusában teltházzal jelentkezik az átfogó ipari seregszemle, hogy egy
helyen, egy időben mutassa meg magát az ipar szinte összes ágazata, annak
érdekében, hogy a kiállítók és a látogatók első kézből kapjanak információt
a szakma trendjeiről, valamint hogy a résztvevők kihasználhassák az iparágak közötti szinergiát.
Ipar_napjai_A4_20170322_latogatoi.indd 1

14

14 ország közel 400 kiállítója lakja be
a több ezer m2-nyi területét. Biztosan találkozhatnak majd az érdeklődők
többek között az ABB, a BALLUFF,
a BARTEC, a BECK&POLITZER,
a BLM-GROUP, a CHETRA, a DMG
MORI, az ENDRICH, az EPL-TECH,
a FANUC, a GRANTOOL, a GRUBER, a HAHN&KOLB, a HELVÉT,
a HOFFMANN, a KUKA, a MAZAK,
a MITSUBISHI, az NCT, a PH HORN,
a RENISHAW, a SIEMENS, a TRUMPF
és a WEDCO képviselőivel, termékeivel,
ajánlataival.

Továbbra is kiemelt
tematika - IPAR 4.0
A rendezvényen, mely komplex megoldásokat nyújt kis-, közép- és nagyvállalatok számára, 2017-ben is kiemelt téma lesz az IPAR
4.0, napjaink kulcsfontosságú technológiai
irányzata.
A kiállítók kiemelt figyelem mellett
mutathatják be az IPAR 4.0 adta lehetőségeket, különös tekintettel az automatizálásban és az ipari elektronikában rejlő
fejlődési irányokat, az egymással kommunikáló intelligens gépeket (M2M), az önbeállító gyártási folyamatokat és a rendkívül hatékony tömeggyártást.
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Premierek
• „Ipar 4.0 technológiák” workshop – szervező: NGM – Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform
• Először mutatkozik be Magyarországon a
világ legerősebb ipari robotja!

22/03/17 16:09

KKV fejlesztés, ipar 4.0, gyors növekedésű vállalkozások (gazellák), munkaerő-fejlesztés, zöld gazdaság és logisztika témában.
Az érdeklődőket munkavédelmi és nem
csak HR-eseknek szóló, többek között a
fluktuáció-kezelést vagy a nagyvállalati best practice-t érintő HR konferencia,
továbbá az Application Zone – gyakorlati
bemutató is várja majd.

13.00-15.00
Helyszín:
Szervező:

 TA Hegesztési Albizottságának nyilvános
M
ülése
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés

2017. május 10. szerda
11.00-12.00
Előadó:
Helyszín:
Szervező:

 yártósorok hatékonyságának növelése
G
3D nyomtatással
Szabó Péter, CTO, FreeDee Printing
Solutions
F pavilon, Türkiz terem
FreeDee Printing Solutions

11.00-13.00
Helyszín:
Szervező:

KRL Kontrol kiállítói előadása
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
KRL Kontrol Kft.

11.00-16.00
Helyszín:
Szervezők:

Beszállítói Fórum
F pavilon, Rubin terem
Magyar Járműalkatrészgyártók Országos
Szövetsége, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Belépés: III-as kapu, F pavilonon keresztül
- 2017-ben az érdeklődők az F pavilonból
léphetnek be a rendezvény helyszínére, majd
a G pavilonon keresztül járhatják végig annak teljes területét

13.00-16.30
Helyszín:
Szervező:

IFKA konferencia
F pavilon, Türkiz terem
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft

Nyitva tartás: május 9-én
9.00 – 17.00
május 10-12-én 10.00 – 17.00

10.00-16.00
Helyszín:
Szervező:

Megújuló energiaellátás 2017
F pavilon, Türkiz terem
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos
Szövetsége

10.30-14.00

 ová lettek a beosztottjaim? - HatékonyságH
növelés és fluktuáció kezelés az iparvállalatoknál
F pavilon, Rubin terem
Login Autonom Kft. – Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kamara

Konferenciák,
Application Zone –
a gyakorlati bemutató Fontos látogatói
A széleskörű kiállítói kínálat mellett számos információ:
program várja majd az érdeklődő szakembereket.
Az Iscar helyszíni vevőtalálkozót szervez
a kiállítás idejére, az MHtE a nemzetközi
Nemzetközi Hegesztési Projektek értékeléseinek nyilvános konferenciájára és
hegesztőversenyre hívja a látogatókat, az
EMOSZ pedig előadás-sorozatot tart a
különböző gépek CE jelöléséről.
Idén is lesz a MAJOSZ közreműködésével beszállítói fórum, valamint ismét belepillanthatunk a GTE-Autopro
Techtogether keretein belül a hazai műszaki felsőoktatásban résztvevő diákok
küzdelmébe, melyen 8 egyetem tanulói
vesznek majd részt.
A kiállítások 2. napján az IFKA munkatársai válaszolnak a látogatók kérdéseire

Helyszín:
Szervező:

10.00-14.00
Helyszín:
Szervező:
13.00-15.00
Helyszín:
Szervező:

 emzetközi Hegesztési Projektek
N
értékeléseinek nyilvános konferenciája
A pavilon, II-es galéria, 182-es terem
Magyar Hegesztéstechnikai
és Anyagvizsgálati Egyesülés
TECHTOGETHER diákverseny
F pavilon, Türkiz terem
Gépipari Tudományos Egyesület – autopro.hu

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

2017. május 11. csütörtök

Látogatói parkoló: P5 belső parkoló

Online látogatói regisztráció
az ingyenes belépésért:
www.iparnapjai.hu/munkahelyimodi
Bővebb információ: www.iparnapjai.hu

2017. május 12. péntek

Helyszín:
Szervező:
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Ipar
Napjai

Május 9–12.

Véd-Tech
2017
Munkavédelem,
Biztonságtechnika,
Tűzvédelem

HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpont

Az Ipar Napjai 2017 kiállítás
keretén belül megvalósuló
Véd-Tech védelmi
technológiák betétkiállítás
További információ honlapunkon
( www.u4reklam.hu),
illetve a megadott elérhetőségeken személyesen
is állunk az érdeklődök rendelkezésére.
Szervező: U-4 Reklámiroda
Unyi Györgyi 20/9259-012
E-mail:unyigyorgyi@t-online.hu
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BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET
OTTHON ÉS A MUNKAHELYEN
Egy különleges kiállításra, szakmai
és családi programok sokaságára
várunk minden kiállítót és érdeklődőt 2017. szeptember 7. és 9. között
a budapesti Magyar Vasúttörténeti
Parkba!

További információ honlapunkon
illetve a megadott elérhetőségeken:
Szervező: U-4 Reklámiroda
Unyi Györgyi: 06-20/925-9012
E-mail:unyigyorgyi@t-online.hu

Jelentkezési
határidő
kiállítóknak:
2017. június 15.

A VÉDŐHÁLÓ Budapest 2017 célja, hogy új megközelítéssel gyűjtse össze és jelenítse meg - egy időben
és helyen - a munkahelyi és otthoni egészség, biztonság és környezetünk megóvásának témáit, eszközeit,
módszereit és szolgáltatásait, amelyek védőhálóként
képesek óvni mindennapi életünket.
Szakmai partnereink:
B
 M Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 Nemzetgazdasági Minisztérium,
Munkavédelmi Főosztály
A VÉDŐHÁLÓ Budapest 2017 kiállítás
fő témacsoportjai:
 Munkavédelem, munkakörnyezet
 Környezetvédelem, környezeti károk,
hatások elleni védelem
 Otthonunk biztonsága
 Mindennapjaink biztonsága
 Egészségvédelem, jó közérzet
Megjelenési lehetőségek
a VÉDŐHÁLÓ Budapest 2017 kiállításon
 Kiállítás (a standokon, illetve a szabad területen)
 Konferencia
 Workshopok
 Termékek, szolgáltatások bemutatása (prezentáció
keretében vagy egyéb kreatív megoldásokkal)
 Gyakorlati bemutatók,
interaktív programok
 Információs anyagok, molinók, egyéb hirdetések
(egyeztetés szerinti) kihelyezése a rendezvény
területén

w w w.ve d o h a l o b u d a p e s t . h u

