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Lendület van.

2018. május 15–18.

Nemzetközi ipari szakkiállítás

programod van

IPAR NAPJAI – Magyarország legjelentősebb 
üzleti eseménye az iparban

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Az IPAR NAPJAI kiállítás évről évre teret ad az ipari ágazatok, 
az egyedülálló innovációk bemutatkozására, valamint az üzleti 
kapcsolatépítésre.

Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, termelési 
hálózatok és további számos technológiai irányzat

Legfontosabb megjelenő tematikák: elektronika, 
automatizálás, gépipar, robotika, logisztika, energetika, IT, 
beszállítóipar és még sok más iparág

Látogatók részére előzetes online regisztráció az ingyenes 
belépésért: www.iparnapjai.hu/munkahelyimodi

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu
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Kedves Olvasó! Kedves Látogató!

Mérföldkőhöz érkeztünk. Igen, érkeztünk, Ön, a Védőháló Budapest 2018 minden kiállítója, látogatója, 

és jómagam. Ez az utazás 25 évvel ezelőtt indult, amikor elkezdtem munkaruházati és védőeszköz 

kiállításokat szervezni. Az eleinte még ProfitExpo néven induló kiállítássorozat elnevezése már a múlté, 

sok hasonló témájú rendezvény követte egyre nagyobb kiállítói és látogatói jelenléttel, de az 1997-ban 

debütáló Munkahelyi Módi Magazint ma is változatlan névvel adjuk ki rendezvényeinken.

Írtunk ki „Év munkahelyi öltözete” pályázatot, számos alkalommal szerveztünk munka- és 
formaruha bemutatót és tíz éven keresztül voltunk házigazdái a Construma Munkavédelmi 
Akadémia című szakmai konferenciasorozatnak. Készítettünk szakkatalógust és szerveztünk 
fesztiválprogramokat, amelyek a munkahelyi biztonság fontosságára irányították rá a figyel-
met. Mérföldkőhöz érkeztünk, mert a Védőháló Budapest Kiállítás e 25 év munkájának egy-
fajta eszenciáját kínálja a látogatóknak. Immáron – az U-4 Reklámiroda fennállása óta először 
– nem egy másik, nagyobb kiállítás részeként, egy tematikus szigetre szorulva adunk teret 
sok éve hűséges kiállítóinknak, látogatóinknak, hanem teljesen önállóan. 

Ez a rendezvényt már csak nekik, illetve csak Önöknek, a munkahelyi biztonság és egészség, a tűz-

védelem témája iránt érdeklődő szakembereknek hoztuk létre, az eddig kiállításoktól eltérő helyszínen, 

és nem csak a szakembereknek, hanem az eddigi programjainkhoz képest rendhagyó módon a csalá-

doknak is. A kiállítás záró napja családi nap is egyben, amelynek keretein belül számos színes, érdekes 

és látványos programmal várunk kicsiket

és nagyokat egyaránt. A legfrissebb Munkahelyi Módi Magazin tartalma szorosan kapcsolódik a

Védőháló Budapest 2018 kiállításhoz, így olvasóként és látogatóként is szeretettel várom!

Unyi Györgyi

ügyvezető igazgató, a Védőháló Budapest 2018 főszervezője

U-4 Reklámiroda
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line eszközök bevezetésének támogatását 
igen lényeges elemnek tartjuk.

– Új kockázatokat említett, amelyek-
nek az alapos megismeréséhez kutatá-
sokra van szükség. Melyek ezek?

– Elsőként a nanoanyagok felhaszná-
lását és a robottechnológia újdonságait 
emelném ki. Mindkét területen jelentős 
fejlődést látunk, amit a munkavédelmi 
ellenőrzési módszereknek is követniük 
kell.  A nanotermékeknél már a beazono-
sítás sem könnyű feladat. A vegyi anyagok 
európai gyártásának és felhasználásának 
jogszabályi kereteit  adó REACH-rendelet 
alapjául szolgáló, „no data, no market” 
elv ellenére nem kötelező címkével ellátni 
azokat. A biztonsági adatlapok általában 
kevés vagy semmilyen információt nem 
tartalmaznak a nanoanyagok jelenlétéről 
vagy azok jellemzőiről, a dolgozókat érintő 
kockázataikról és a megelőzésről. Ugyan-
akkor, használatuk például az egészség-
ügyben, az autóiparban vagy a gumiab-
roncsgyártásban egyre elterjedtebb.

– Ez így valóban aggályosnak 
hangzik. A  már most is igen fejlett 
robottechnológiá ról viszont azt gondol-
nánk, hogy az egyre biztonságosabb, alig 
van már ember az ipari robotok körül...

 A kihívást épp az emberek és az ipari 
robotok közösen végzett munkájának biz-
tonságossá tétele jelenti. A robottechno-
ló giában áttörést jelent a kollaboratív ro-
botok használata. E robotokat éppen arra 
fejlesztették ki, hogy az emberrel szoros 
együttműködésben dolgozzon. Ezt úgy 
kell elképzelni, hogy a közös ember-robot 
munkaállomáson a robot például felemeli, 
tartja és elforgatja a nehéz munkadarabo-
kat, míg az ember szereli, megmunkálja 
azt. Ezzel a megoldással ugyan mellőzhe-
tőek például a lézerszkennerek, fényfüggö-
nyök vagy biztonsági szenzorok, amelyek 
azonnal leállítják a robotot, ha egy ember 
a gép hatókörébe kerül, de biztonságos al-
kalmazásuk számos más kérdést vet fel.

– Magyarországon a munkahelyek 
kisebb részében vannak csak jelen 
az   ipari robotok. Akár a mezőgazda-
ságot, akár az építőipart nézzük, ve-
szélyes munkahelyeket látunk. Ezekben 
az  ágazatokban hogyan csökkenthető-
ek a baleseti kockázatok?  

– A foglalkoztatás bővülésével, az új 
vállalkozások és foglalkoztatási formák 
megjelenésével egyidejűleg tény, hogy a 
kérdésben említett szektorokban is meg-
növekedtek a munkavállalókat érő koc-

kenység irányítását a Foglalkoztatás-fel-
ügyeleti Főosztály látja el. 

– Az ellenőrzéseket ténylegesen végző 
területi szervekkel, „felügyelőségekkel” 
mi lett?

– A fővárosi és megyei kormányhivatalok 
belső integrációjával 2015 áprilisától meg-
szűntek a szakigazgatási szervek. A munka-
védelmi és munkaügyi ellenőrzési szervezet 
a foglalkoztatási szolgálattal integrálódva 
egy főosztályként működött tovább. A kor-
mányhivatalok szervezetének 2017. január 
1-jei módosulásával az elsőfokú munkavé-
delmi és munkaügyi hatósági feladatokat 
kizárólagos illetékességgel a  megyeszékhe-
lyen működő járási hivatalok látják el. 

– Az elmondottak alapján most talán 
nyugvópontra került a munkavédelmi 
hatóság átalakítása. Hogyan tovább, 
milyen elképzelések, intézkedések se-
gítik a munkahelyek biztonságosabbá 
tételét?

– A hazai munkavédelem jövőbeni fejlesz-
tési irányait a 2016 októberében kihirde-
tett „Munkavédelem Nemzeti Politikája” 
(MNP) határozza meg. Az Európai Unió 
munkahelyi biztonsággal és egészségvé-
delemmel kapcsolatos, 2014-2020 közötti 

stratégiájával összhangban kialakított po-
litika a 2016-tól 2022-ig terjedő időszakra 
rögzíti a hazai munkavédelem prioritásait. 
Az MNP fő célja természetesen a munka-
vállalók munkavégző képességének megőr-
zése és az egészségben eltöltött életéveik nö-
velése, ugyanakkor jogos a kérdés: hogyan?

Többek között kutatások útján, például 
a munkavállalók átlagéletkorának emelke-
désével, az újonnan felmerülő kockázatok 
hatásaival, az ergonómiai fejlesztési lehető-
ségekkel, és a vegyi anyagok, fizikai kóroki 
tényezők (pl. ionizáló sugárzások) vagy 
vírusok okozta foglalkozási eredetű daga-
natos megbetegedésekkel kapcsolatosan. 
Jelentős lépés még, hogy a munkavédelmi 
szakemberek kötelező továbbképzésének 
rendszerét is kialakítjuk az MNP-ben meg-
fogalmazott feladatok keretei között és ez-
zel párhuzamosan ösztönözzük a hatékony 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
irányítási rendszerek kialakítását. Továbbra 
is cél a vállalkozók adminisztratív terheinek 
csökkentése, aminek érdekében szükségessé 
válik a munkahelyi biztonságra és egész-
ségvédelemre vonatkozó, 24 európai uniós 
irányelvet alkalmazó teljes hazai joganyag 
átfogó értékelése. A meglévő jogszabályok 
egyszerűsítését, vagy például a munkavé-
delmi feladatokat támogató ingyenes on-

A munkaeszközök 
és helyszínek változa-
tossága, a tevékeny-
ségek és technológiák 
folyamatos fejlődése 
a munkavédelmi szak-
embereket és a szak-
terület állami irányí-
tását is kihívások elé 
állítja. Az utóbbi évek 
fontosabb változásai-
ról és a jelen feladata-
iról Dr. Simon Attila 
Istvánt, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium 
munkaerőpiacért fele-
lős helyettes államtit-
kárát kérdeztük.

ROBOT ÉS POLITIKA
KORSZERŰ TUDÁS KELL A MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSHEZ

kázatok. Ne feledjük, a hazai 
munkaerőpiacon az utóbbi 
időszakban pozitív változás 
zajlott le, a 2017-ben a foglal-
koztatás az utóbbi közel két és 

fél évtized legmagasabb szintjét 
érte el. A  termelési volumen nö-

vekedése jellemzően a legkockáza-
tosabb ágazatokat, a  feldolgozóipart, az 

építőipart és a gépipart érinti, amelyekben 
eredendően is magas a  munkabalesetek 
száma. 

Mindezek velejárója, hogy a bejelentett 
munkabalesetek száma az elmúlt 5 évben, 
ha mérsékelten is, de emelkedett. Az építő-
ipar fellendülésével arányosan nőtt az ága-
zatban történt munkabalesetek száma, ezért 
2017-ben célvizsgálatot indítottunk a bal-
esetek számának visszaszorítása érdekében. 

A mezőgazdaság szintén egy olyan ága-
zat, ami a folyamatos kihívások korát 
éli. Az agráriumban dolgozókat is sújtják 
például a klímaváltozás következményei, 
az  új technológiák megjelenése továbbá 
az új vegyi anyagok alkalmazása. Tovább 
nehezíti a helyzetet, hogy a mezőgazda-
ságban igen magas a szakképzetlen mun-
kavállalók száma. 

– A klímaváltozás a szeszélyesebb 
idő járáson és az egyre forróbb nyári  
idő szakokon kívül milyen kockázatokat rejt?

– A klímaváltozás közvetett hatásai alat-
tomosabb kockázatokat hordoznak, mint 
önmagában az időjárási szélsőségek, vál-
tozások. Gyakoribbá válnak például az ál-
latról emberre terjedő betegségek, fertő-
zések. A kórokozókat terjesztő rágcsálók 
elszaporodnak, életmódjuk megváltozik 
az enyhébb telek és melegebb nyarak kö-
vetkeztében. 2014-ben például tömeges 
leptospirosis, más néven „nádvágó láz” 
megbetegedés alakult ki mezőgazdasági 
munkások körében.

Az éppen csak néhány példával érzé-
keltetett újonnan megjelenő kockázatok, 
a technika fejlődése a munkavédelmi 
szakembereket is a folyamatos fejlődésre 
ösztönzi. Ezt szeretnénk többek között 
elősegíteni például a „Fókuszban a me-
zőgazdaság – első a munkavégzés bizton-
sága” címmel indított kétéves országos 
munkavédelmi kampányunkkal, ami 
ráirányítja a figyelmet az ágazat sajátos 
veszélyeire, egyúttal fejleszti az agrárszek-
torban tevékenykedő munkáltatók, mun-
kavállalók, és szakemberek ismereteit.

A cikk eredetije médiapartnerünk, 
a  Biz tonságpiac 2018-as évkönyvében 
jelent meg.

– A munkavédelemmel foglalkozó 
szak emberek, munkahelyi vezetők, ér-
dekvédelmi képviselők is csak nehezen 
követték az elmúlt évek szervezeti vál-
tozásait a munkavédelmi hatóság háza 
táján. Mi történt?   

– A munkavédelmi feladatok ellátása 
az  Országos Munkavédelmi és Munka-
ügyi Főfelügyelőség (OMMF) megszűné-
sét követően a 2012. január 1-jén létrejött 
Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (NMH) 
került. A foglalkoztatáspolitikai, valamint 
a szak- és felnőttképzési feladatokat is ellá-
tó NMH lett tehát az OMMF jogutódja, 
és az új szervezetbe integrálódott a korábbi 
Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-
egészégügyi Intézet (OMFI) is. Az NMH 
részeként önálló feladat- és hatáskörrel 
működött a Munkavédelmi és Munkaügyi 
Igazgatóság (NMH MMI), amely ellátta 
a munkavédelemmel kapcsolatos általános 
közigazgatási feladatokat és a  kormány-
hivatalok munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szerveinek szakmai irá-
nyítását. E feladatkörök az  NMH 2014. 
december 31-i megszűnését követően 
a  Nemzet gazdasági Minisztérium szerve-
zetéhez kerültek. Jelenleg a munkavédelmi 
tevékenység irányítását a Munkavédelmi 
Főosztály, a munkaügyi ellenőrzési tevé-

Dr. Simon 
Attila István
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30 ÉVES A VEKTOR
TETŐTŐL-TALPIG VÉDELEM
3 évtizedes forgalmazói és 25 éves gyártói múltra tekint vissza a Védőháló 
Budapest 2018 kiállítás fő támogatója, a VEKTOR Munkavédelmi Kft. 
Elmondható, hogy Magyarországon ez volt az első olyan vállalkozás, ami 
munkavédelmi termékek értékesítésével kezdett foglalkozni. Röviden ösz-
szefoglaltuk, hogy milyen háttérrel rendelkezik és milyen további célokat 
tűzött ki maga elé a neves védőeszköz gyártó és forgalmazó vállalkozás.

A  támogatói szándék és a jelentős 
kiállítói aktivitás részben annak 
köszönhető, amit a 80 beszállító és 
a forgalmazott számtalan egyéni 

védőeszköz, védőruházati termék is sugall, 
a hazai munkavédelmi piac egy meghatá-
rozó szereplőjéről van szó. E státusz persze 
nem csak a forgalomban és figyelemre méltó 
referenciákban mutatkozik meg, hanem a 
munkahelyi biztonság iránti elkötelezettség-
ben – vállalt feladatokban – is. A VEKTOR 
készséggel kapcsolódik be gyártó vállalatok 
belső munkavédelmi programjaiba, illetve 
szívesen tesz eleget a szakmai egyeztetésekre, 
előadások megtartására ezeken a rendezvé-
nyeken.

Az erős piaci pozíció és az egyre növekvő ve-
vői elvárások ugyanakkor szükségessé tesznek 
bizonyos fejlesztéseket, beruházásokat. Ilyen 
például a varroda gépek fejlesztése, a raktár-
készlet folyamatos növelése, illetve a szállítási 
idő csökkentése, amelyekhez a Cerva Group 
és a VOSTOK-SERVICE, mint anyavállalat 
biztosít stabil anyagi hátteret.

Hogy miért szükségesek a költséges fejlesz-
tések, arra a VEKTOR által gyártott speciá-
lis ruházatok sokfélesége, jellege egyértelmű 
választ ad.

Milyen védőruházatokat 
gyárt a VEKTOR?
Antisztatikus ruházatok
Az antisztatikus védőruházatokat olyan eset-
ben ajánlják, amikor a robbanás (gyulladás) 
ami bekövetkezhet, olyan kis kockázatot je-
lent a védőruha viselőjére, hogy nincs szük-
ség hő és láng elleni védelemre. Az antiszta-
tikus ruházatok alapanyaga elektromosan 
vezető tulajdonságúak.

Alkalmazható például finommechani-
kai elektromos alkatrészeket összeszerelő 
üzemben, olajfinomítókban, gyógyszer-
gyárakban, mezőgazdasági üzemekben.

Hő-, és lánghatás elleni védelem
A hő és lánghatás elleni védőruhák biz-
tosítják egyrészt a láng elleni, másrészt a 
különböző hőforrások (sugárzó, konvektív) 
által kibocsátott forróság elleni védelmet.

Lángmentes ruházatok
Ezen ruhák készítésekor általában 100% 
pamut vagy kevertszálas alapanyagot hasz-
nálnak, mely alapanyag utólagos kikészítés 
során kapja meg e különleges védelmi tu-
lajdonságait. A lángmentesített alapanya-
gokból készült védőruhák olyan terüle-
teken alkalmazhatóak, ahol a korlátozott 
éghetőség elegendő védelmet jelent.

Ezek a ruhák nem nyújtanak védelmet 
intenzív, hosszan tartó lánghatás ellen.

Alumínium kifröccsenés elleni védelem
Ilyen követelményeknek, előírásoknak 
megfelelő kétrészes védőruházatot tud-
nak biztosítani partnereinknek, melyek 
alapanyaga Vinylal/Polynosic összetételű 
Vinex.

Nomex ruházatok® /Nomex®  
minőségi program
A hő- és lánghatás elleni legmagasabb fokú 
védelmet az anyagában lángálló textíliák 
biztosítják, mivel védelmi képességük azo-
nos marad a termék teljes élettartama alatt.

A Nomex® a hővédelem területén a leg-
szélesebb körben alkalmazott alapanyag, 
mivel nem ég, nem olvad, önmagát eloltja, 
380°C-nál kezd el szenesedni, hő és láng 
hatására nem generál mérgező gázokat/

füstöt, továbbá P-104 szállal keverve tartós 
antisztatikus hatás érhető el.

Ívkicsapás elleni védelem
A lángálló alapanyagokból készült ru-

házatok speciális változata ívhatás ellen is 
védelmet biztosít. Az ív és lángálló védő-
öltözetek elsődleges rendeltetése, hogy a 
feszültség alatt álló villamos berendezé-
sekben vagy azok közelében munkát vég-
ző személyeket – rendellenesség következ-
tében keletkező villamos ív által keltett 
– hirtelen lefolyású és magas hőmérsékletű 
hőhatás ellen megvédje.

Az ívkicsapás elleni védőruházataink 
lángmentes kikészítésű, 100% pamutszö-
vetből, lángálló Nomex ® Comfort illetve 
egyéb lángálló szálból készült alapanya-
gokból készülnek.

Hogyan tovább?
Egy vezető gyártó, forgalmazó vállalko-
zásnak azonban nem elegendő az aktuális 
termékpaletta minél nagyobb számban tör-
ténő előállításánál, forgalmazásánál meg-
állnia, ha fejlesztési tervekről, új célokról 
van szó, így célkitűzéseik között szerepel az
•  automaták által nyújtott szolgáltatások 

kiterjesztése partnereik üzemeiben;
•  teljeskörű leesés elleni védelem terén 

nyújtott komplex szolgáltatás (tervezés, 
kivitelezés, éves felülvizsgálat);

•  bértextília szolgáltatások nyújtása;
•  országos roadshow folytatása, vagyis a  vi-

segrádi program után további helyszíneken:

Pécsett, Budapesten, Nyíregyházán vagy Deb-
recenben is szeretnének egy hasonló prog-
ramot, amelyről honlapjukon illetve Face book 
oldalukon adnak további információkat.

MUNKAHELY

Iroda, shop és központi raktár: 
H -1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Tel.: +36 1 281 1945; Fax: +36 1 281 1947

Ajánlatkérés és információ: 
kereskedelem@vektorkft.hu
www.vektorkft.hu

 filozófiája több, mint 30 
éve változatlan: különböző 
munkakörülmények között 
teljes körű védelem biztosítása 
és az emberi egészség 
megőrzése.

 célunk a partnerek igényeinek 
megfelelő, biztonságos és 
korszerű, a teljes test védelmét 
biztosító egyéni védőeszközök 
gyártása és forgalmazása, 
valamint a megrendelők 
PONTOS és KIFOGÁSTALAN 
kiszolgálása.

 Termékpaletánkat jellemzi 
a nemzetközileg elismert 
cégek termékei mellett a saját 
gyártású, egyedi kialakítású, 
valamint extra méretű 
egyenruhák, formaruhák, 
munkaruhák és védőruhák.

A Vektor Munkavédelmi Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.

Reméljük, hogy hamarosan Önt és cégét is az elégedett vevőink  
között üdvözölhetjük!

BIZTONSÁGOS ÉS KORSZERŰ VÉDŐESZKÖZÖK, 
MELYEK  „TETŐTŐL TALPIG”  VÉDELMET NYÚJTANAK.
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A SOKOLDALÚ EHS PARTNER

A PRO-MEES csapata 
közel tíz éves EHS  
szervezettámogató  
tapasztalattal, azért  
jött létre, hogy Magyar-
országon egyedülálló 
munkamódszerrel és 
szakmai megközelítés-
sel innovatív megoldá-
sokat nyújtson, egyben 
biztosítva a széles körű 
professzionális bázist 
partnerei részére.

A PRO-MEES kizárólag felsőfokú 
szakirányú végzettségű, idegen 
nyelveket beszélő, sokéves, szer-
teágazó szakmai tapasztalattal 

rendelkező képzett tagokból áll. Munká-
jára elsősorban hivatásként tekint, lehető-
ségként új utak felfedezésére és bejárására.

A dinamikusan fejlődő, országos lefe-
dettséggel rendelkező vállalkozás alapel-
ve, hogy széleskörű szolgáltatásaival, ala-
pos és megbízható teljesítményével bővíti 
piacát. Ugyanakkor, csak olyan feladato-
kat vállal, ahol érezhető a megbízó elköte-
lezettsége a biztonságtechnikai rendszerek 
folyamatos fejlesztésére.

 Amennyiben,
•  szeretne kimozdulni a holtpontról egy 

régóta halogatott vagy megakadt feladat 
megoldásában és egy sok éve halmozó-
dó hazai és nemzetközi tapasztalattal és 
fiatalos lendülettel rendelkező csapatra 
van szüksége,

•  innovatív és előremutató megoldásokat 
keres munka-, tűz- és környezetvédelmi 
teljesítményének javításához,

•  szeretne az újonnan felmerülő szakmai 
területekkel és feladatokkal kapcsolat-
ban első kézből információhoz jutni,

•  nincs kapacitása minőségi munkavégzésre 
egy-egy nagyobb projekt vagy feladat kapcsán,

•  egy döntés meghozatalában támogatásra 
van szüksége, szívesen osztjuk meg ér-
deklődő kollégáinkkal, a sokféle iparág-
ból származó tudásunkat és támogatjuk 
céljai megvalósításában.

Amiben segíthetünk
•  Komplex kémiai biztonsági szolgáltatások

– Biztonsági adatlap készítése
–  REACH, CLP tanácsadás, hatósági 

ügyintézés
– ADR/ADN biztonsági tanácsadás

•  EHS szoftverek, e-learning fejlesztése
•  LOTO rendszerek kiépítése
•  Általános munka-, tűz és környezetvé-

delmi feladatok ellátása
•  Jogszabálykövetés, jogszabály megfele-

lőségi auditok tartása
•  Viselkedésbiztonsági programok bevezetése

Meggyőződésünk, hogy amíg a munkahe-
lyeken emberek és nem robotok tevékeny-
kednek, a biztonsági szint fenntartása és 
javítása döntően a munkavállalók érzelmi 
elköteleződésének útján érhető el. A kül-
ső kényszerítő eszközök hosszú ideje ku-
darcot vallanak, sem a számonkérés, sem 

a   szabályozás, sem pedig az ismételt ok-
tatások nem segítenek. Ilyen esetben lehet 
szükség alapjaiban újragondolni a munka-
védelem megközelítését és új utakat keres-
ni a munkavállalók megnyeréséhez.

Támogatni tudjuk
•  Hosszú távú stratégiai tervek kidolgozásá-

ban az EHS tudatos kultúra fejlesztésében
•  Gyakorlati tapasztalatok megosztásában 

a folyamat buktatóinak elkerülésére
•  Kiscsoportos tréningek tartásában a kö-

vetkező témákkal:
–   Vezetői felelősség tudatosítása
–   Biztonságtudatos irányítás mód-

szertana
–   Biztonsági kultúra fejlesztése
–   Vezetői elkötelezettség
–   Walk 2 talk

•  EHS napok szervezésében
•  EHS csapatvetélkedők szervezésében

MUNKAHELY

 www.promees.hu
 info@promees.hu
 +36 30 914-3319

Kerekasztal beszélgetések minden témában

ÚJRATERVEZÉS – alternatívák 
a munkavédelemben

A PRO-MEES KFT. SZAKMAI TAPASZTALAT MEGOSZTÁSA
2018. április 19. Magyar Vasúttörténeti Park, Orient csarnok

10.30-11.10

2018

11.10-11.40

11.40-12.10

12:10-12.40

12.40-13.10

13.10-13.40

13.40-14.15

14.15-15.00

Szervezeti EHS kultúra váltás  
– kihívások a hétköznapokban
Szőcs István, munkavédelmi szakmérnök,  
ügyvezető – Pro-MEES Kft.

Csatornák az EMBER-hez – támogató  
eszközök a gyakorlatban
Jenei Mónika EHS tanácsadó,  
Rajkovics Zoltán tréner – Pro-MEES Kft.

Kulcs a befogadáshoz – EHS motiváció 
pszichológiai háttere
Dr. Bikfalvi Réka, munkahelyi egészségfejlesztő 
szakpszichológus

Változás – biztonságban? 
Szőcs István, munkavédelmi szakmérnök  
– Pro-MEES Kft.

Hogyan segíthet a Lean szemlélet  
az EHS feladatokban? 
Zsigmond Viktor, logisztika vezető - Sanofi

Informatikai eszközök – a hatékonyság 
növeléséért
 Megyeri Balázs, HSE vezető - Sanofi

SZÜNET

• Biztonság fókuszú csoportdinamika – hatások és ellenhatások
• Utazás a Bradley görbén- fejlődés szakaszai és indikátorai
• Buktatók és ezek elkerülésének módjai

• Viselkedés biztonsági tréningek és hatékonyságuk
• EHS programok, vetélkedők tapasztalatai
• Tematikus kampányok

• Viselkedés-változtatást motiváló, befolyásoló tényezők 
•  Miért térünk le az elvárt szabályos útról, hogy alakul ki a nyitott-

ság a változtatásra
• Pszicho szociális kockázat a biztonsági szabályok betartásában
• Motiváltak bevonása a meggyőzésbe - csoporthatás, befolyásolás

• Emberi reakciók változó környezetben
• Hibák, és ami mögöttük van
• A biztonság bázisai

• Gyakorlati megoldások az egyszerűség jegyében
• Párhuzamos kultúra váltás Lean és EHS fronton

• E-learning – hatékonyság, nem minden áron
• 21. századi megoldások, előnyök és hátrányok
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kítása a karon, hiszen ez az adott szakterület 
megismeréséhez, megszerettetéséhez, kutatá-
sához teremt jó feltételeket.

Sok hallgatónk már az alapképzés idején, 
tehát az első diploma megszerzésével párhu-
zamosan munkát vállal, sokszor a választott 
szakmában, mások munka mellett szeret-
nének magasabb képzettséget szerezni. Sza-
bó Gyula rámutatott, hogy többen már az 
alapképzést is levelező tanrendben folytatják, 
sőt, ez még gyakoribb a mesterképzésben, 
vagy a másoddiplomás képzések (szakirányú 
továbbképzési szakok) esetében. A Karon 
azzal is a munka melletti tanulást segítik, 
hogy a levelező képzéseket heti gyakorisággal 
szombati, vagy kétheti gyakorisággal pén-
tek-szombati napokon tartják. Egyre több 
tárgyat lehet otthonról interneten teljesíteni. 
Ezzel biztosítani tudják, hogy a hallgatóik 
képzési formától függetlenül ugyanazt a tu-
dásanyagot kapják, és ugyanazokat a követel-
ményeket teljesítsék, és egyúttal csökkenjen 
a tantermi elfoglaltságokkal járó időbeli kö-
töttségük is.

A Karon 2010-ben indult a munkavédel-
mi szakember (illetve a mérnöki diplomával 
rendelkezők számára az azonos tartalmú 
munkavédelmi szakmérnök) képzés. Ezekre 
a képzésekre egyetemi diplomával rendelke-
zők jelentkezhetnek, és két év alatt kapják 
meg újabb oklevelüket. Vannak olyan hallga-
tók, akik már eleve munkavédelemmel fog-
lalkoznak, vagy valamely kapcsolódó szak-
mában dolgoznak, és szeretnék tudásukat 
elmélyíteni. Több hallgatót azért iskoláznak 
be hozzánk, mert a munkahelyükön komo-
lyan veszik a munkavédelmet, és a Karon 
folyó képzések tartalmában, az oktatók felké-
szültségében bíznak. Mások azért jönnek ide 
tanulni, mert a szakma elvárásainak megfele-
lő munkavédelmi szemlélettel azonosulnak: 
integrált megközelítésben a dolgozót helyezik 
a középpontba, amikor a munkahelyi egész-
ség és biztonság megteremtéséért dolgoznak.

Az Óbudai Egyetem munkavédelmi kép-
zésében az egészségmegőrzés, a foglalkozási 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Karának oktatási és kutatási tevékenységében kiemel-
kedő jelentőségű a biztonságtudomány, és a biztonsággal kapcso-
latos alkalmazott szakmai képzések szerepe. A Bánkin egyedül-
álló módon szerezhető alap- és mesterszintű Biztonságtechnikai 
mérnöki diploma, és itt működik a Biztonságtudományi Doktori 
Iskola is. E számos kapcsolódás a bizton ság témaköréhez, terüle-
teihez „hozta magával” az ötletet, hogy a Kar szak mai partner-
ként csatlakozzon a Védőháló Budapest 2018 kiállításhoz.

MUNKAHELYI BIZTONSÁG
EGYETEMI SZINTEN

A vállalkozások biztonságos, minőségi 
működéséhez A Kar, illetve az Óbudai 
Egyetem további lehetőségeket is kínál, 
például:
-  Információbiztonsági szakmérnök/ 
szakember,

-  Minőségbiztosítási szakmérnök/ 
szakember,

-  Specialista munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések kivizsgálása területén, 
továbbá a

 -  Világítástechnikai szakember/ 
szakmérnök képzéseken.

Legutóbb Tűzvédelmi szakmérnök kép-
zést indítottak, melyet azoknak a mérnöki 
és munkavédelmi (technikus vagy egyetem) 
végzettséggel rendelkezőknek ajánlanak, 
akik integráltan látnak el munka- és tűz-
védelmi feladatokat. Mivel az Egyetemen 
környezetmérnöki alapdiplomát is lehet sze-
rezni, az EHS szakmához minden képessé-
get és az összes végzettséget biztosítani tudja 
az intézmény.

Idén szeptembertől tervezik a Rehabi-
litációs környezettervező szakmérnök és  
a  Foglalkoztatási rehabilitációs humán 
és  műszaki szaktanácsadó szakirányú to-
vábbképzési szakok indítását, melyekkel az 
esélyegyenlőség feltételeinek szakembereit 
fogják képezni. Attól lesznek különlegesek 
ezek a képzések, hogy az otthon és a közös-
ségi tér mellett a munkakörnyezet illeszté-
se is jelentős hangsúlyt kap. Például egy év 
alatt a munkavédelmi szakemberek a Fog-
lalkoztatási rehabilitációs humán és műsza-
ki szaktanácsadó diploma megszerzésével 
nem csak a sérülékeny csoportok munkavé-
delmét láthatják el, hanem aktívan vehetnek 
részt a  foglalkoztatási körülmények megte-
remtésében is.

A Kar stratégiájában a jövőben is kiemelt 
szerepet kap a mérnöki és biztonságtu-
dományi szemléletű képzések fejlesztése, 
amelyet minden esetben szakma képvise-
lőivel együttműködve kívánnak megvaló-
sítani.

megbetegedések megelőzése ugyanakkora 
hangsúlyt kapnak, mint a munkabiztonság 
vagy éppen az munkavédelem szervezési 
kérdései. A négy félév során az egyes tárgyak 
a gyakorlatban is felkészítenek a - munka-
védelmi törvényben meghatározott és mun-
kavédelmi végzettséghez kötött – munkavé-
delmi szaktevékenységek ellátására. Például 
a   “Létesítés és létesítmények biztonsága” 
tárgy keretében mindenki elkészít egy “biz-
tonsági és egészségvédelmi tervet”, a “Mun-
kavédelmi jogi és eljárási ismeretek”-nél egy 
vállalat munkavédelmi jogszabályi meg-
felelőségét vizsgálják meg, a “Logisztikai 
biztonság”-ban a gyakorlatban is elvégzik 
az emelőgépek munkavédelmi üzembe he-
lyezését, valamint önálló tantárgy szolgál az 
ismeretek összekapcsolására egy kockázatér-
tékelés elkészítésével.

Ne feledjük – emlékeztetett a szakember 
- hogy a munkavédelem nem egyszerűen 
egy megtérülő beruházás, hanem verseny-
képességi tényező, így nem csak azért kell 
munkavédelemmel foglalkozni, mert kötele-
ző, hanem azért, mert a dolgozók egészsége 
és biztonsága önmagban is pótolhatatlan 
érték. A munkavédelmi tevékenység a vál-
lalkozásoknak is hasznos, mert a megfelelő 
munkavédelmi intézkedés kedvezően befo-
lyásolja a vállalkozás működését, hozzájárul 
a termelékenységhez, költségcsökkentéshez, 
a vállalat munkaerő piaci vonzerejének nö-
veléséhez. 

A megfelelő munkavédelmi tevékenység-
hez felkészült munkavédelmi szakemberek 
kellenek, így nyilvánvaló célja a „Bánkinak”, 
hogy a náluk végzettek nemzetközi összeha-
sonlításban is kiemelkedő felkészültséggel 
rendelkezzenek. Például, a képzés elvégzé-
séhez a szakdolgozat keretében egy mun-
kavédelmi problémát kell kidolgozniuk. 
A  megoldások szintjét jelzi, hogy ezekből 
a  munkákból rendszeresen és sikerrel tud 
továbbképzést szervezni a Kar gyakorló szak-
emberek számára, mert sokszor az országban 
itt találkozhatnak először ezekkel a jó gya-
korlatokkal, ismeretekkel, módszertanokkal.

A korábban Bánki Donát Műszaki 
Főiskolaként működő Kar törté-
nete a Budapesti Állami Közép-
ipartanoda alapításával 1879-ben 

kezdődött, majd több átalakulást követően 
1969-ben jött létre a Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskola, ezt követően, 2010-ben 
több főiskola egyesülésével az Óbudai Egye-
tem. 

A kar képzéseinél alapvető fontosságú, 
hogy a hallgatók már a tanulmányi idejük-
ben megismerjék a valós munkahelyi kö-
vetelményeket, felkészüljenek az önálló és 
szakszerű szakmagyakorlásra, hangsúlyozta 
Szabó Gyula. Az Óbudai Egyetem docense 
kiemelte, hogy a naprakész gyakorlati tudás 
átadásához kiterjedt ipari kapcsolatrendszer 
teremt lehetőséget, amihez a versenyszférá-
ban dolgozó profi szakembereket sikerült 
megnyerniük előadások vagy kurzusok tar-
tására, hallgatói feladatok konzultálására, így 
e korszerű tudás, tapasztalat bekerül az egye-
tem falai közé. E praktikus ismeretek meg-
szerzésének másik útja, amikor a hallgatók 
a szakmai gyakorlatukat ipari körülmények 
között végzik, vagy az újabban bevezetett 
duális képzésben vesznek részt. Ennél a kép-
zési formánál a hallgatók idejük nagy részét 
cégeknél töltik, és csak néhány napra men-
nek oktatásra. A hallgatóknak, a cégeknek és 
a karnak is egyaránt előnyös egy-egy eszköz 
átadása, vagy komplett kutatólaborok kiala-

Szabó Gyula
munkavedelem@uni-obuda.hu
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MINŐSÉGI MUNKARUHA 
ÚJ FORMÁBAN
Üdvözöljük a Kübler-Salzol új világában. A németországi Kübler cég tulajdo-
nosa úgy döntött, hogy 2016-tól átadja a Magyarországon működő 100%-os 
leányvállalatának – a Kübler Hungary Kft.-nek – a tulajdonjogát a cég ügyve-
zetőjének, aki így a szakmai irányítás mellett immáron tulajdonosa is a cégnek. 

A konfekcióüzem felvette az új 
tulajdonos nevét, és jelenleg 
SALZOL Kft. néven működik. 
A korábbi Kübler – Hungary 

cég így két társasággá alakult, egyrészt 
Kübler-Salzol Kereskedelmi Kft. néven, 
másrészt Salzol Kft. néven folytatja tevé-
kenységét. A Kübler-Salzol Kft. továbbra 
is a Kübler termékek kizárólagos kelet-
európai forgalmazója, a Salzol Kft. pe-
dig 6 ezer nm-es varrodájában szabadon 
gyárthat immáron nemcsak a Kübler cég 
számára, hanem más bel- és külföldi meg-
rendelőknek is.

A német Kübler cég új stratégiája ér-
telmében csak magas minőségű, nagyon 
modern dizájnnal, a legújabb fejleszté-
sű alapanyagokból gyártott termékeket 
forgalmaz. A Salzol Kft. igazodva a ma-
gyar piac sajátosságaihoz, arra törekszik, 
hogy kedvező áron, kiváló minőségű 
alapanyagból gyártott „standard” termé-
kekkel tudja kielégíteni a hazai vevők igé-
nyeit. Emellett természetesen vevői igény 
alapján a „corporate fashion” vonalat is 
megerősítette, azaz a cégek arculatához 
igazodva egyéni munkaruha családok fej-
lesztését és gyártását végzi. Saját fejlesztő 
és tervező csapattal tervezzük meg partne-
reink részére a termékeket, ehhez megke-
ressük az igényeknek, illetve elvárásoknak 
leginkább megfelelő alapanyagot, majd 
legyártjuk vevőink elképzelései szerint ki-
alakított munka- és védőruházatokat. Fő 
célunk a sokéves védőruházati gyártásban 
szerzett gyakorlatunkkal ezen a vonalon 
új, a megváltozott előírásoknak, szabvá-
nyoknak és vevői igényeknek megfelelő 
termékekkel bővíteni jelenlegi védőruhá-
zati palettánkat.

A 62 éves németországi és 46 éves 
magyarországi piaci és gyártási tapasz-
talatunk, úgy gondoljuk, garancia a 

megbízhatóságra, pontosságra és elkö-
telezettségre. Mindkét cég családi tulaj-
donban működve folytatja tevékenységét. 
Több partnerünkkel is ünnepelhettük 
már együttműködésünk 25. évfordulóját, 
úgy gondoljuk, ezek komoly referenciák 
elkötelezettségünkről, lojalitásunkról. 
A munkavállalók védelme és egészsége 
számunkra kiemelt fontosságú. Minden 
termékünk megfelel az EU-előírásoknak, 
minősített, CE jelöléssel ellátott termé-
kek. Cégünk MSZ EN ISO 9001:2015-
ös szabvány szerinti minőségirányítási 
rendszert működtet, ezáltal biztosítva a 
partnereink által elvárt állandó és magas 
szintű minőséget.

Kérjük, mint eddig is, ezután is fordul-
janak hozzánk teljes bizalommal. A cégek 

beszerzői munkájának támogatását nagy 
elkötelezettséggel végezzük. Szívesen részt 
veszünk a tervezésben és a kivitelezés fo-
lyamatos felügyeletében. 

Kapunk bármikor nyitva áll bárki előtt, 
győződjenek meg a helyszínen a fent el-
mondottakról. Várjuk Önöket szeretettel!

Őszinte tisztelettel és barátsággal,
Salga Zoltán

tulajdonos-ügyvezető

MUNKAHELY
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A   Morgan Tecnica Next 2 a világon az első mesterséges intelli-
genciával ellátott automata szabászgép, mely új referenciát 
állított fel a ruhaiparban. 

A fejlesztés az űrkutatás érdeklődését is felkeltette, így felkér-
ték a  Morgan Tecnica csapatát a Next 2 továbbfejlesztésére, hogy 
a mikrometeorok által sértett, űrséták során elhasználódott űrruhákat 
a  helyszínen, a Nemzetközi Űrállomás 2 mellett az  űrben lebegő sza-
bászgéppel pótolni tudják, egyedi méretre szabottan, hiszen az MTM 
(Made to Measure) szabászat az űrruha készítésben követelmény.

A felkérésnek eleget téve a Morgan nemzetközi csapata kifejlesztette 
az első, a világűrben is alkalmazható automata szabászgépet.

A kiváló minőségű szabás és a 0 mm-es vágási csatorna kiváló mi-
nőségű vákuumot kíván, de az űrben mindenütt vákuum van, ezért 
ennek megoldása jelentette a kihívást.

Először a napszél nyomóhatásának felhasználásban gondolkodtunk, 
de az átlagosan 365 km magas röppályán a nappal ~ 45 percig tart 
a Nemzetközi Űrállomás 2 mellett, utána ugyan ennyi éjszaka követ-

kezik, amikor nem számíthatunk a napszél terítékleszorító hatására. 
Az űrhajósok 8 óra alatt 5 nappali és 5 éjszakai műszakot teljesíte-
nek, ezért más megoldást fejlesztettünk ki, amely az éjszakai műsza-
kok alatt is biztosítja a működést.

A Morgan mérnökei a vákuum generátort gravitációs generátorra 
cserélték, melyet olyan kis méretben állítottak elő, hogy elfért a vá-
kuum térben, amit ettől fogva gravitációs térnek neveztek el.

Egyúttal megtakarítjuk a terítéket fedő fólia költséget, hiszen az csak 
a vákuumnál vagy a napszélnél feltétel, a gravitáció generátor ese-
tén szükségtelen. Fontos a költségtakarékosság, hiszen 1 kg űrbe-
juttatása ~ 4.7 millió forint, egy vákuumfólia tekercs pedig 30 kg,  
azaz 141 millió forint szállítási költséget takarítunk meg. A Morgan 
fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért fontos, hogy nem kelet-
kezik űrszemét sem, mert nem használunk fóliát.

Morgan Tecnica. Innováció. Költségmegtakarítás. Jókedv.

Külön köszönet Andrea Muratorinak az inspirációért és Dr Regály 
Zsolt nemzetközi hírű csillagásznak az űrtechnikai specifikumokért.

AZ ELSŐ
AUTOMATA SZABÁSZGÉP 

A VILÁGŰRBEN

G r a v i t y generator ON
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A Magic Tools Munka-
védelmi Kft. a kiállítás 
egyik kiemelt szerep-
lője. Márton István 
tulajdonost kérdeztük 
az eddig elért  
eredményekről:

Bemutatná röviden a céget?
A Magic Tools Munkavédelmi Kft. immár 
17 éve foglalkozik munkavédelmi termékek 
importálásával és forgalmazásával. 
Az írországi Portwest platina szintű hazai 
importőrei vagyunk, aki jelenleg a világ 
egyik leggyorsabban fejlődő munkavédelmi 
gyártója, valamint a népszerű Puma Safety 
és az Albatros lábvédelem hivatalos magyar-
országi forgalmazója. Termékkínálatunk 
lefedi a munkavédelemmel kapcsolatosan 
felmerülő problémák 95%-át. 

X. kerületi 2.000 nm-es raktárbázisunk, 
több mint 5000 féle termék cikket tartal-
maz, így a megrendeléseket a kis és nagyke-
reskedői hálózatunkon keresztül 24 órán be-
lül juttatjuk el  az ország bármely pontjára.

Rendelkezünk 3 budapesti kirendeltség-
gel is, amik a forgalmazott márkáink egy-
séges megjelenítése és a gyors kiszolgálás 
érdekében jött létre. Szakképzett kollegáink 
azonnali segítséget tudnak nyújtani és a vég-
felhasználóknak akár azonnal, akár viszont-
eladóinkon keresztül átvehetik a megrendelt 
termékeket.

A Magic Tools Munkavédelmi Kft. jó ideje 
a munkavédelmi piac meghatározó szerep-
lője. Minek tudható be a cég sikere?
A win-win alapelv, a határidők betartása és 
személyes kapcsolattartás. Hisszük, hogy 
ezen alapelvek mentén lehet sikeres és gyü-
mölcsöző viszonyt kialakítani partnereink-
kel.
Szakképzett kollégáink bármikor a rendel-
kezésére állnak és megválaszolják ügyfeleink 
felmerülő kérdéseit, és rögtön megoldást is 
kínálnak adott területekre, legyen szó kis-
vagy nagykereskedelmi kiszolgálásról.
A határidők betartására kiemelt figyelmet 
fordítunk, az aznap délig leadott rendelé-
seket raktárkészletünkről akár már másnap 
megkaphatják megrendelőink, vásárlóink.

Fontos megjegyeznem, hogy termékei mellé 
teljes körű garanciát adunk, illetve webolda-
lunkról minden termék mellé letölthetőek 
a megfelelő tanúsítványok.

A Potwesttel való együttműködésük idén 
már 10 éves múltra tekint vissza. Miben 
látja a sikeres közös munka kulcsát?
A Portwest mára Európa leggyorsabban 
fejlődő munkavédelmi termékeket gyártó 
vállalata lett, melynek 9 országban vannak 
raktárbázisai és több mint 100 országban 
értékesítenek világszerte.

Mi itt a Magic Tools-nál büszkék vagyunk 
rá, hogy már egy évtizede működünk együtt 
egy olyan céggel, ami ilyen sokat tett a biz-
tonságosabb munkavégzésért hazánkban.

A Portwest mindig is híres volt arról, hogy 
a felhasználók visszajelzései alapján fejleszti 
tovább termékeit és az igényekhez igazítja 
azokat. Ezért is kapunk tőlük évről évre új, 
innovatív termékeket, melyeket örömmel 
juttatunk el a magyar munkavédelmi piacra, 
immáron 10 éve.

Mindemellett, a nagy múltra visszatekin-
tő, 1904-ben alapított, a mai napig családi 

tulajdonban lévő cég alapelveivel, úgy is, 
mint a  környezettudatosság vagy a  fenn-
tarthatóság, maximálisan egyetértünk. 
Előremutató, hogy termékeinek nagy része 
újrahasznosított poliészter felhasználásával 
készül és megfelel a   legmagasabb szintű 
nemzetközi szabványoknak is.
  
Végül, de nem utolsó sorban, hogyan látja 
a jövőt, mi felé tart a hazai munkavédelmi 
piac?
A jelenleg közel 4,4 millió embert számláló 
magyar munkaerőpiacon belül igen tekin-
télyes részt tesz ki a fizikai munkát végzők 
aránya, ami tavaly csaknem 57%-os volt, 
2,5 millió fővel. Ez az arány évről évre nő. 
A mellett, hogy a szabályozás szigorodik, 
a munkavédelem alá bevont dolgozók ará-
nya is növekszik, így egyértelműnek látjuk, 
hogy a szektor bővülése hosszú távon biz-
tosított. 

A Magic Tools ennek ellenére nem pasz-
szív szemlélője a kedvező környezetnek, ha-
nem tovább folytatja trendalakító, innovatív 
tevékenységét úgy a termékpaletta, mint 
a nyújtott szolgáltatások területén.

MUNKAHELY

BIZTONSÁGOD A KÜLDETÉSÜNK!

X P E R TX P E R T

GANTELINE KFT. PIACVEZETŐ A MUNKAVÉDELEMBEN

10 000 M² RAKTÁR:
13 SAJÁT MÁRKA | 100 TERMÉKCSOPORT | 9000 ÁRUCIKK

www.ganteline.hu
www.amunkavedelmikatalogus.hu
telefon: 06-23-364-144
mail: ertekesites@ganteline.hu
H-2030 Érd, Sas utca 6.

Találkozzon velünk a Védőháló 2018. kiállításon! (Orient Csarnok B/1) 

Már 25 éve valljuk, hogy a biztonság mindenkinek jár.

Ganteline
Munkavédelmi gyártó, 
importőr és nagykereskedés
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JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ 
MELLÉNY – ÚJRAGONDOLVA
Az INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. a 
magyar textil- és ruházati ipar 1949-ben alapított központi kutató-fej lesztő 
bázisa, és immár több mint egy évtizede a világhírű HOHENSTEIN cso-
port tagja. Képzett szakembereink és MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akk-
reditált laboratóriumunk lehetővé teszi, hogy a piac igényeihez igazodva új 
fejlesztések részeseként elsőként informáljuk partnereinket.

A  szabadidős elfoglaltságok közben és 
a minden-napos tevékenységek során 
fontosnak tartom, hogy a veszélyhely-
zet kockázatát csökkentsük. Ennek 

érdeké-ben kifejlesztettem egy jó láthatóságot 
biztosító mellényt, mely megfelel a védőruházat 
kialakítási követel-ményeinek, ugyanakkor a 
divatban megjelenő sajátos-ságokkal egészül ki.

Kivitelezés az MSZ EN ISO 
20471:2013 szabványnak 
megfelelően
A szabvány szerint a jó láthatóságot biztosí-
tó ru-hák a jó láthatóságot biztosító anyagok 
(háttéranyag és fényvisszaverő anyag) területei 
alapján három osztályba sorolhatóak. A ter-
vezéshez a legkisebb területeket előíró 1. osz-
tályt céloztam meg. A mellény külső rétegén 
fluo-reszkáló színű textíliát kell alkalmazni, 
amely látható-ságot nyújt nappal, ezért ez lett 
a mellény egyik alap-anyaga. A jó láthatóságot 
biztosító mellény kötelező eleme a fényvissza-
verő csík, amely éjjel garantálja a lát-hatóságot, 
megvédve ezáltal a mellény viselőjét egy eset-le-
ges közlekedési balesettől. Miután kiszámítot-
tam a védőruhához alkalmazandó háttéranyag 
és fényvissza-verő anyag területét, lehetőség 
nyílt a díszítésre külön-böző színű textíliák 
használatával. A láthatóságot előse-gítő fény-
visszaverő csíkot is az alapkövetelménynek 
megfelelően alkalmaztam, majd lehetőséget 
láttam a mellény hátán fényvisszaverő csíkkal 
való díszítésre, amit már a szabványostól eltérő 
szélességű szalaggal ki-viteleztem.

A fényvisszaverő csík és a háttéranyag a  ter-
vezett modellen megszakítás nélkül megjele-
nik, a törzset teljesen körül-véve, a  szabvány 
köve-telményeinek megfele-lően.

MUNKAHELY

1. ábra:  Példák a fényvisszaverő  
csíkok elhelyezésére

A szabvány háromféle elhelyezési le-hetőséget 
engedélyez, ezek az 1. ábrán látha-tók. A lehe-
tőségek kö-zül a 2. típust válasz-tottam (közép-
ső sor). Ennek megfelelően két fényvisszaverő 
csíkot alkalmaztam, amelyek vízszintesen je-
lennek meg a ruhadarabon. A háton megjelenő 
min-tázat csak dekoráció célját szolgálja.

A ruhadarab aljától 50 mm-re van az egyik 
fényvisszaverő csík, majd a má-sodik csík e fölött 
szintén 50 mm távolságra helyezkedik el. A terve-
zett mellényen a kötelezően megjelenő fény-visz-
szaverő csíkok a díszítő anyagra kerültek (2. ábra).

2. ábra.  Terv a jó láthatóságot 
biztosító mellényre

Forma- és színválasztás
A jó láthatóságot biztosító termék egyedi 
gyártás-ban készült, saját méretemnek meg-
felelően. A fejlesz-tésnél figyelembe vettem, 
hogy olyan terméket állítsak elő, amely a pia-
con versenyképes, a mellény a rendelte-tésének 
megfelelő, a ruházattal szemben támasztott 
kö-vetelményeket kielégíti. Összehasonlítot-
tam különböző gyártók sportoláshoz gyártott, 
fényvisszaverő tulajdon-ságú termékeit, ezek-
nél azt tapasztaltam, hogy nem biz-tosítják 
minden körülmények között a jó láthatóságot.

A mellény a szabvány formai kialakításra 
vonatko-zó kritériumainak és a divatirányzat-

nak egyaránt meg-felel, mivel a szín, a fazon és 
az anyag kiválasztásakor figyelembe vettem a 
nemzetközi szakemberek által ki-adott beszá-
molókat, cikkeket.

A Pantone Colour által 2017-re kiadott tíz 
divat-színét összevetettem a  fluoreszkáló szí-
nekkel, majd az általam vélt legjobb színpá-
rosításban készítettem el a mellényt (3. ábra).

3. ábra.  A megvalósuló jó lát ha-
tóságot biztosító mellény

A külső rétegnél felül nagyobb arányban 
a fluo-reszkáló sárga szín jelenik meg, míg a 
rózsaszín cicka-fark színnel a mellény alsó ré-
szét díszítettem, erre az alapanyagra került fel 
a fényvisszaverő csík. A mellényt környakkal 
terveztem meg, mivel, ha hosszú ujjú felsőre 
veszik fel, akkor is esztétikus összkép látvá-
nyát mutat-ja. Húzózárral záródik, amit taka-
ró pánttal rejtettem el. A hátán fényvisszaverő 
csíkokkal hoztam létre mintáza-tot (4. ábra).

4. ábra.  Fényvisszaverő csík  
mintázat a mellény hátán

Figyelembe vé-ve a külső réteg alapanya-
gait, úgy ítéltem meg, hogy a kellemesebb 
viselési tulajdonságok ér-dekében célszerű 
bélelni a  mellényt. Az összhang létre-hozá-
sa szempont-jából fontosnak tar-tom, hogy 
a   bélés, a mellényen megjele-nő színekkel 
har-monizáljon, ezért a lombzöld színt alkal-
maztam, ami a 2017. év divatszíne is lett.

Felhasználási terület
Az általam tervezett mellény használható fu-
táshoz, görkorcsolyázáshoz vagy, ha gyalogosan 
indulunk el a  sportpályára, könnyedén bizto-
síthatjuk láthatóságun-kat. A fiatal, szórakozni 
induló nők biztonságát is sze-retném megóvni, 
mivel éjjel fokozott veszélynek vannak kité-

ve, amíg eljutnak a  szórakozóhelyre, vagy ha 
hazafe-lé tartanak. Kedvező lehet egy divatos, 
jó láthatóságot biztosító mellény a robogón köz-
lekedőknek is, mivel a KRESZ szabályzatának 
előírásait be kell tartaniuk, ezért, ha már visel-
nünk kell azt, legyen egyedi a megje-lenésünk.

Számtalan esetben van a lehetőség a  jó 
láthatósá-got biztosító mellény viselésére, 
amire nem tértem ki, de saját életünk meg-
óvása az elsődleges cél, és a mellény haszná-
latával a veszélyhelyzet csökkenthető. Ehhez 
kapcsolódó negatív érzelmeket pedig nem kell 
leküzde-ni, mivel igyekeztem a nők számára 
hordható ruhada-rabot megalkotni a fent em-
lített szempontok figyelembe vételével. Meg-
jelenésünket egyedülállóvá teszi ez a mel-lény, 
a szabványos keretek között.

A termék prezentálja azt, ami az elképzelé-
sem volt: szabványosan kialakított védőruhá-
zat a trendnek meg-felelően, ami szabadidős 
tevékenységekhez bármikor vi-selhető. Sze-
retném, ha a  közeljövőben a hölgyek bátran 
és szívesen viselnének hasonló jó láthatóságot 
biztosító mellényt.

Egyéni védőeszköz vizs-
gálata, tanúsítása  
és ellenőrzése
Az Innovatext Zrt. a legszélesebb körű szol-
gáltatásokat kínálja partnereinek. Magyaror-
szágon egyedül intézetünk rendelkezik olyan 
akkreditált és notifikált laboratóriummal, 
ahol textilipari alapanyagokat, félkész- és 
késztermékeket, ruházatot, lakástextilt, pad-
lóborításokat, egyéni védőeszközöket stb. le-
het egy helyen vizsgáltatni és tanúsítani.

Kijelölt és az Európai Unióban 1523 szá-
mon bejelentett megfelelőségértékelő szerve-
zetként az egyéni védőeszközök (vérőruhák, 
kéz-és karvédő eszközök) EK típusvizsgálatát, 
tanúsítását valamint ellenőrzését végezzük.

Tavaly év végén az INNOVATEXT Tanú-
sító és Ellenőrző szervezetét az NGM kijelölte 
egyéni védőeszközök EU típusvizsgálatára 
és ellenőrzésére az új 2016/425 EU rende-
let szerint, majd ezt követően megtörtént az 
INNOVATEXT nyilvántartásba vétele is.

Eszköz a fenntartható 
textilek elterjedéséhez
A nemzetközi OEKO-TEX® Szervezet tagja-
ként hazánkban egyedüliként intézetünk jogo-
sult az OEKO-TEX® megkülönböztető jelek, 
köztük a világszerte legkeresettebb «Bizalom a 
textíliában» önkéntestanúsítás kiadására. Szak-
embereink vizsgálják a tanúsításhoz a termék-
ben előforduló, lehetséges veszélyes anyagokat 
és a gyártás fenntarthatósági körülményeit.
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Köszönjük, hogy meglátogatta a kiállítást, 
cégünk standját, 

ha most még nem tudott dönteni, hogy munkavédelmi 
kesztyűit a Glovitától veszi-e, akkor emlékeztetőül 

megadjuk elérhetőségeinket.

TISZTELT LÁTOGATÓNK!

Várjuk megtisztelő érdeklődését !

GLOVITA KESZTYŰ ZRT.
9027 Győr, Kandó K. út 15.

www.glovitagloves.hu

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

HIGGYE EL, JÓT VÁLASZT, KIVÁLÓT VESZ, 
HA CÉGÜNK MELLETT DÖNT!

A Glovita kesztyű Magyarországon, Győrben készül, 
európai minőség eredeti japán gépeken.

Munkaruha, formaruha, pólók, 

galléros pólók, dzsekik, kabátok, 

nadrágok, cipők, sapkák, kiegészítők, 

sportruházat, táskák, pulóverek, polár 

felsők, gyermekruházat, alsóruházat, 

törölközők alkotják a kínálatunkat. 

Kiemelten forgalmazott márkáink: 

B&C, Fruit of the Loom, Stedman, 

SG, Result, Regatta, Gildan, Spiro, 

Kustom Kit, FDM, Stormtech, 

Russell, Beechfield, Anvil, Mantis, 

SG Footprints, Bella+Canvas, Tee Jays, 

American Apparel, Jassz, Comfort 

Colors, Seidensticker, Nakedshirt, 

Flexfit, Shugon, Bagbase, Quadra, 

Westford Mill, Bargear, Yoko.

További információk termékeinkkel, szolgáltatásainkkal 

kapcsolatosan a www.falk-ross.eu oldalon található.

Falk&Ross Group Hungary Kft.

1112 Budapest, Kőérberki út 36.

Telefon: +36-1/371-2223

You Tube: www.youtube.com/watch?v=RtUaH0447jw 

E-mail: info.hu@falk-ross.com

Weboldal: www.falk-ross.eu

Sportruházat

Munkaruházat

                   
                   

                   
                   

                   
                   

  

A Falk&Ross Group Európa legnagyobb promóciós 

ruházattal és munkaruházattal foglalkozó nagyke-

reskedelmi cége. 

A németországi központtal, 37 éve működő Falk&Ross Group Európá-

ban 4 regionális központtal, 15 értékesítési irodával, 520 dol gozóval, 

40 millió darabos raktárkészlettel áll viszonteladó partnerei rendelke-

zésére. Budapesti irodánkból Közép- és Dél-Európa 13 országát látjuk 

el, XI. kerületi bemutatótermünkben az összes termékünk megtekint-

hető. 

Kínálatunkban 60 000 db cikk, 50 márka több mint 2400 terméke 

megtalálható, rendkívül széles szín- és méretválasztékban. 696 oldalas 

termékkatalógusunk 15 termékcsoportra bontva jeleníti meg ruházati 

termékeinket.

Hatalmas raktárkészlet, gyors szállítási határidők, professzionális 

megoldások, egyedi kialakítású termékek, valamint német precizitás 

jellemzi a működésünket.

AZ ELSŐ
RUHAIPARI CAD SZOFTVER 

A VILÁGŰRBEN
T  elepítettük a Morgan CAD szoftvert a Nemzetközi Űrállomás 2-n, 

hogy a váratlanul felmerülő igényeket valós időben megoldhas-
sák és utána a szabványos vágó (ISO) fájlt az űrben lebegő automa-
ta szabászgépre küldhessék Wi-Fi- n, ami 2008 óta rutin a Morgan 
automata szabászati gépein.

A választás oka az űrprojekt vezetője részéről az volt, hogy a leg-
könnyebben tanulható és a leggyorsabban használható ruhaipari 
CAD szoftvert választotta, mert ahogy a ruhaipari CAD operátorok 

nagy hozzáadott értéket állítanak elő a termelési láncon belül, 
az űrhajósok ideje is igen értékes.

Fontos volt még a széles körű kompatibilitás, mivel a nemzetközi 
projektben különféle szoftverekkel kell együtt dolgoznunk.

A harmadik kiemelt szempont a legalapanyagtakarékosabb  
automatikus terítékrajz készítése, mivel az űrruha alapanyaga igen  
magas költségű.

Morgan Tecnica. Innováció. A legkönnyebben használható CAD szoftver. Jókedv.

1035 Budapest, 
Szentendrei út. 6.

Telefon: 06-30/200-0280

 Ági Kerekes Szépségszalon

Minden 
gyönyörű nő 
mögött jó szak-
ember áll

Kerekes Ági 
Szépségszalon
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Glovita Kesztyű Zrt.
9027 Győr, Kandó Kálmán út. 15.

  +36 96/ 514-011; 
+36 96/ 514-036

 nagyne.zsuzsa@glovita-gloves.hu
 www.glovitagloves.hu

Kötött munkavédelmi kesztyűk  
gyártása, forgalmazása.

Freska Kft.
2040  Budaörs,  Gyár u. 2.

 +36 30/747-5503
 szabojudit@freska.hu
 www.freska.hu

Peli törés és vizálló örökgaranciás 
lámpák, táskák. Taktikai és outdoor 
ruházat.

INNOWEAR-TEX Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 6.

   +36 62/ 241-348/12. mellék; 
+36 62/ 241-348/ 13. mellék

 anna.hannauer@innowear.hu
 www.innowear.hu

Alapanyag  és konfekcionálás  
értékesítése, körkötött alapanyagból 
készült munkaruházat, formaruházat 
és védőruházat készítése. 

Ganteline Kft.
2030 Érd, Sas u. 6.

   +36 23/364-144
 ertekesites@ganteline.hu
 www.ganteline.hu

Munkavédelmi eszköz
gyártó, importőr és nagykereskedő 

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft.
1047 Budapest, Attila u. 64.

   +36 1/272-0011
 bimeo@bimeo.hu
 www.bimeo.hu

Láb- és kézvédő eszközök, védő ru házat 
típusvizsgálata, tanúsítá sa és elle nőr zé se. 
Bőr és bőr ter mé kek, láb belik, táskák stb. 
vizsgálata. Műszaki és minő ségirányítási 
tanácsadás, kutatás-fejlesztés. 

Beo Kft.
1161 Budapest, Rigó utca 42.

    +36-1/410- 4735, +36-20/931-0790
 beokft@beokft.hu
  www.beokft@beokft.hu 
www.automataszabaszat.hu

Fórró levegős hegesztőgépek és szala-
gok, ipari varró gépek, hímzőgépek 
és plotterek techno ló gia fejlesztéssel 
és szerviz szolgáltatással.

3M Hungária Kft. 
Munkavédelmi Üzletág 
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.

    +36 1/270-7713;  +36 1/270-7777
  www.3m.hu 

2015 augusztusában a 3M™ és a Capital 
Safety egyesítették erejüket, kombinálva 
az egyedülálló innovációkon alapuló 
fej lődést, és a kompromisszumok nél küli 
munkahelyi egyéni védelmi megoldásokat.

Dunavért Kft.
1051 Budapest, Sas u. 21.

   +36 20/222-3366
 dunavert@dunavert.hu
 www.dunavert.hu

Partnereinek a világban megtalálható 
legkorszerűbb egyéni védőeszközöket, 
műszaki-, biztonságtechnikai ter-
mékeket, ergonómiás, és higiéniás 
eszközöket kínálja.

Dickies Magyarország
1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

  +36 70/365-2876; 
 lorinczrudolf@domotors.hu
 www.dickiesmagyarorszag.hu

Globális ismertségét  a kiemelkedő minő sé-
gének, egyedi megjelenést biztosító funkcio-
nális termékeinek köszönheti.  Munkaruhá-
zati valamint divatruházati termék és lábbeli 
kínálatunkat megtekintheti weboldalunkon.

KIÁLLÍTÁS KATALÓGUSA
ÁPRILIS  19-22.

MAGYAR VASÚTTÖRTÉNETI PARK

KATALÓGUS KATALÓGUS

ECCO TRADE Kft.
1112 Budapest, Kánai út 9.

  +36 30/950-2921 
 attilap66@gmail.com

A Ten Cate Protect a világ egyik legna-
gyobb textilgyáraként a munka- és a vé-
dőruha alapanyagok teljes szortimentjét 
gyártja az egyszerű kevertszálas anya-
goktól kezdve egészen a speciális hő- és 
tűzálló, vegyszer- és saválló anyagokig.

Falk&Ross Group Hungary
1112 Budapest, Kőérberki út 36.

  +36 1/371-2223
 info.hu@falk-ross.com
 www.falk-ross.eu
 www.youtube.com/watch?v=RtUaH0447jw

A Falk&Ross Group: Európa legnagyobb 
promóciós ruházattal és munkaruházattal 
foglalkozó nagykereskedelmi cége.

Szolnok Gyuláné
Főtanácsadó

  +36-30/9488 201
 szolnok.gyulane@generalimail.hu

A Generali Biztosító az alábbi termékek értéke-
sítésével foglalkozik: • Nyugdíj megtakarítások 
• Élet és balesetbiztosítások • Gépjármű bizto-
sítások • Vagyonbiztosítások • Felelősségbizto-
sítások • Fundamenta lakáskassza megtakarítás 
30% állami támogatással • Egészségpénztár

INNOVATEXT Zrt.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.

  +36 1/262-2000
 textile@innovatext.hu
  www.innovatext.hu

Textil- és ruhaipari termékek laboratóri-
umi vizsgálatai. Egyéni védőeszközök EK 
típusvizsgálata, tanúsítása és ellenőrzé-
se. OEKO-TEX® szabványhoz kapcsolódó 
vizsgálatok és tanúsítás.

GEORGE BALLAGI Kft.
1013 Budapest, Zsombolyai u. 8.

  +36-30/274 2488
Fax: +36 1/381-0801

 george@ballagi.com
  www.ballagi.com

Biztonság és egészség! Olyan termékeket 
kínálunk, amelyek betegséget előznek 
meg, elháríthatják egy égési baleset 
következményeit.

Háma-Téba Kft.
1152 Budapest, Beller Imre utca 4.

  +36 1/468-3384; +36 30/867-7821
 munkavedelem@hamateba.hu
 www.munkavedelmifelszerelesek.hu

Cofra és Portwest gyártók közvetlen kép-
viselete. Választékunkban megtalál ha-
tóak a Wearwell álláskönnyítő sző nyegek, 
CombyItalia padlójelölők, NightSearcher 
lámpák és munkaruházat gyártása is.

2018
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VENDINVEST Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Lehel u. 36.

  +36 30/946-6715 
 info@vendinvest.hu
 www.vedoeszkozautomatak.hu

Eszközkiadó és visszagyűjtő automaták 
fejlesztése, gyártása, üzemeltetése. 
Költségcsökkentés gombnyomásra!

Mádi és Társa Kft.
1155 Budapest, Wysocki u. 1.

  +36-20/443-5596
Tel:./fax: +36 1/306-3978

 info@madiestarsa.hu

•  Akkreditált és Notifikált  Vizsgálólaboratórium 
•  Tanúsító és Ellenőrző Szervezet
•  Leesés elleni védőeszközök
•  Villamos biztonsági eszközök
•  Emelőgépek időszakos felülvizsgálata

Magic Tools Kft.
1107 Budapest, Száva utca 9.

  +36 1/347-0242; +36 1/260/0626
 kereskedelem@vektorkft.hu
  www.rendeles@magictools.hu 

Munkavédelmi termékek nagy és kis ke res ke-
delme már 17 éve folyamatos növekedéssel, 
a Portwest termékek legnagyobb hazai 
im portőre, a Puma Safety és az Albatros ter-
mékek hivatalos magyarországi forgalmazója.

Tisza Híd Zrt.
1107 Budapest, Mázsa utca 3.

  +36 1/260-1839, +36 1/260-1739, 
+36-70/313-0605

 tiszahid@gmail.com
 www.shop.tiszahid.hu

Cégünk munkaruházati- és munkavédel mi 
termékek kis- és nagykereskedelmi for gal-
mazásával foglalkozik. 2001. ja nuár jától 
csak a munkavédelem szolgálatában állunk. 

VEKTOR Munkavédelmi Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

  +36 1/281-1945;  
+36 1/281-1947

 kereskedelem@vektorkft.hu
 www.vektorkft.hu

Saját gyártású, egyedi kialakítású, va la  -
mint extra méretű egyenruhák, for ma ru-
hák, munkaruhák és védőruhák, biz ton-
ságos és korszerű egyéni védőeszközök.

MÁV Nosztalgia Kft.
1142 Budapest, Tatai út 93/A.

  +36 1/238 0558; +36-70/313 4954
 belak@mavnosztalgia.hu
 www.mavnosztalgia.hu
 www.facebook.com/mavnosztalgia

Védőfelszerelések.hu
1181 Bp., Üllői út 339-343 
1143 Bp., Hungária krt 57/A.

  +36 30/4568-418;  
+36 1/291-8466

 www.vedofelszerelesek.hu

Prémium munkavédelmi termékek egy 
helyen. 20 éves tapasztalattal és több 
mint 100 féle munkavédelmi lábbelivel 
találkozhat nálunk.

Uniformtextil Kft.
1221 Bp., Kapisztrán u. 6.

 +36 30/9606-443
 mezei.miklos@uniformtextil.hu
 www.uniformtextil.hu

Az UNIFORMTEXTIL Kft. szövetek, mé-
ter áruk és egyéb textilipari termékek, 
ka tonai felszerelések importjával, nagy-
kereskedelmével, gyártatásával és fejlesz-
tésével foglalkozó családi vállalkozás.

OTO-TEX Kft.
4400 Nyíregyháza, Kállói út 63.

  +36 42/501-630;  
+36 30/278-6328

 hkerika@ototex.hu; ototex@ototex.hu
 www.ototex.hu

UVEX Arbeitsschutz GmbH
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth – Németország

  +49 911 9736 1619; 
Fax: +49 911 9736 1680

 www.uvex-safety.com

Egyéni védőeszközök: védőszemüvegek, 
védősisakok, hallás- és légzésvédelmi 
termékek, kéz- és lábvédelem

Fabrex Kft./ Klopman Int.
2534 Tát, Madách Imre u. 26-28.

  +36-70/411-6198 
 office@fabrex.hu
 www.fabrex.hu

Tiszta pamut és kevertszálas munka –és 
védőruha anyagok széles választéka raktár-
ról, 150 gr/m2 – 300gr/m2 súlytartomány-
ban, széles színválasztékban. Klopman Int. 
anyagainak magyarországi disztribútora.

KATALÓGUS KATALÓGUS

Safety Systems Hungária Kft.
1156 Budapest, Szilas park 19.

  +36-30/951-6388
 info@sshsop.hu
 www.sshshop.hu

Taktikai és munkaruházatok, munka-
védelmi  felszerelések, és gázérzékelők 
forgalmazása, szervizelése.

Pro-MEES Kft.
2600 Vác, Szent István tér 4.

 +36 30/914-3319
 info@promees.hu
 www.promees.hu

Pro-MEES a viselkedés  
biztonság szakértője

Rose Kft.
6000 Kecskemét, Szolnoki út. 20.

  +36 20/920-5120
Fax: +36 76/484-508

 dora@doublerose.hu

Egyedileg tervezett munkaruha és 
védőruha gyártással foglalkozunk de e 
mellett széles választékban forgalma-
zunk egyéni védőeszközöket is.

RS Testkúltúra Sportegyesület
2040 Budaőrs Szerelő u. 19.

 +36 30/399-8588
 sandor.rab@gmail.com
 www.rstse.hu

Mindazon vállalatok, intézmények szá-
mára nyújt egyedi ”Air-Bo” egészség-
szolgáltatást ahol fontos a dolgozók, 
munkavállalók egészsége,egészségük 
fenntartása, fejlesztése.

SALZOL Kft. és KÜBLER-SALZOL Kft.
3700 Kazincbarcika, Bercsényi u. 4.

  +36 48/510-104
 vevoszolgalat@salzolker.hu
 www.salzol.hu

Magas minőségű munka- és védő-
ruházat gyártása és forgalmazása. 
A KÜBLER termékek kizárólagos kelet-
európai képviselete

Ipoly Cipőgyár Kft.
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.

  +36 35/501-262
Fax: +36 35/501-278

 kkmov@ipolycipo.hu
 www.ipolycipo.hu

A balassagyarmati székhelyű Ipoly Cipő-
gyár Kft. jogelődje 1954-ben ala kult.  
Fő profiljába a munkavédelmi, egyen- 
és forma lábbelik gyártása tartozik. 

Védőháló Budapest 2018
Szervező:U-4 Reklámiroda

  +36-20/925-9012
 www.vedohalobudapest.hu

A rendezvény célja, hogy új megközelítéssel 
gyűjtse össze a vállalkozások és a nagy-
közönség számára egy időben, egy helyre 
a munkahelyi és otthoni biztonságunk vala-
mint környezetünk megóvásának témáit, 
eszközeit, módszereit és szolgáltatásait.

2018
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Ipar 
Napjai
HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpont

Véd-Tech 
2018
Munkavédelem, 
Biztonságtechnika,
Tűzvédelem

Az Ipar Napjai 2018 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

Május  15-18.



Egészséges, biztonságos 
környezet otthon és 
a munkahelyeken

2018. április 19-22.

Családi nap  április 22.

Magyar Vasúttörténeti Park
1142 Budapest, Tatai út. 95. | www.vedohalobudapest.hu

• Kiállítás
• Vásár
• Családi programok
• Interaktív bemutatók
• Koncertek

• Ügyességi pályák
• Tűzoltóbemutató
•  Gyermek rajzsarok
• Gyerek koncertek
•  Sikkesen és elegánsan a munkahelyen 

– Munka- és formaruhák és munkahelyi 
öltözetek bemutatója

• �Védőöltözetek�és�munkavédelmi� 
eszközök a gyakorlatban – bemutatók  
/�ipari�alpinisták,�tűzoltók�stb.

• Kutyás�mentőszolgálat�bemutatója

Nyitva
minden nap 

10-18h




