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AIR Metric Hungary Kft.
Környezetvédelmi, munkavédelmi és
tűzvédelmi iroda
Mérő- és vizsgálólaboratórium

m
et

@

r

ic

a ir

m et

ri c . h u

A MINŐSÉGSZEMLÉLET A VÁLLALKOZÁS SIKERÉNEK ALAPJA.

KÖSZÖNTŐ!

IRODA NYERGESÚJFALU

Egy vállalkozás sikeressé tétele nehéz feladat.
Akár saját maga vezeti a vállalkozást, akár ott
dolgozik, vagy egyszerre végzi mindkettőt, azt
gondolhatja, hogy a legkevésbé a biztonság és
egészségvédelem, esetleg a környezetvédelem
miatt kell aggódnia. Talán azt hiszi, hogy ezzel
csak a nagy szervezeteknek kell bajlódniuk?
Szeretnénk meggyőzni, hogy téved.
A munkahelyi egészségvédelem és a munkahelyi
biztonság, továbbá a környezettudatos
vállalatirányítás a vállalkozások, a munkavállalók
és a társadalom egészének közös érdeke.
Az Európai Unióban már sok vállalkozás
rájött, hogy a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem központba állítása révén
a munkáltatók és a munkavállalók jobb
eredmények elérésére képesek a maguk és
ügyfeleik érdekében.
Az egészséges munkahely megteremtése
a sikeres vállalatok „minőségirányítási
programjának” szerves részét képezi.

Társaságunk fő profiljában környezet-,
munka-, tűz- és katasztrófavédelmi
szakterületekhez kapcsolódó szolgáltatási
tevékenységet végez, vállalkozások, gazdasági
társaságok, valamint intézmények számára,
de megoldást kínálunk magánszemélyek,
civil közösségek és társasházak fenti
szakterületekhez kapcsolódó problémáira is.
Célkitűzésünk, hogy komplex szolgáltatás
keretében segítsünk Önnek és cégének
eligazodni a fenti, egymással szervesen
kapcsolódó szakterületekre vonatkozó és
a munkáltatót terhelő jogszabályokon és
szabványi követelményeken. Gyakorlati
megoldásokat nyújtunk a tevékenységi
köréhez kapcsolódó környezet-, munka-, tűzés katasztrófavédelmi feladatok, hatósági
előírások maradéktalan teljesítéséhez, így
cégének biztonsága mellett Ön nyugodt lehet
egy esetleges hatósági ellenőrzés kimenetelét
illetően is.
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20-21. ..... Oktatási tevékenységek,

Az AIR Metric Hungary Kft. egy fiatal cég,
tapasztalt szakemberekkel, akik rendelkeznek a
szaktevékenységek végzésére jogosító felső- és
középfokú végzettséggel, képesítéssel, valamint
sokéves szakmai gyakorlattal. Cégünk megfelelő
személyi és műszaki háttere biztosítja, hogy a
szaktevékenységünkhöz kapcsolódó műszeres
vizsgálatokat, méréseket és a kötelező
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felülvizsgálatokat a megrendelő által megjelölt
helyszíneken el tudjuk végezni, így nem kell
azokhoz külön szakemberről gondoskodnia.
Folyamatos vagy eseti megbízás
alapján elvégezzük társasága jogszabályi
megfelelőség vizsgálatát és javaslatot teszünk
az esetlegesen felmerülő hiányosságok,
szabálytalanságok felszámolására. Elkészítjük
vagy aktualizáljuk szabályzataikat és az
azokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, terveket,
oktatási tematikákat. Elvégezzük az előírt
kockázatértékeléseket és javaslatot teszünk,
intézkedési tervet készítünk a feltárt kockázatok
csökkentésére, kiküszöbölésére.
A környezet-, munka-, tűz- és
katasztrófavédelemre vonatkozó jogszabályok,
hatósági előírások egyértelműen
meghatározzák, hogy a vállalkozások, a
gazdasági társaságok, az intézmények
munkáltatóira és munkavállalóira milyen terhek
hárulnak; mely jogok és kötelezettségek
teljesülését, illetve teljesítését várják el
mindkettőjüktől; milyen belső szabályozó
rendszert kell kialakítaniuk a biztonságos
munkavégzés, valamint környezetük védelme
érdekében, hogyan előzhetik meg a károkat,
illetve a személyi sérüléseket, az elmarasztaló
hatósági kötelezettségeket.

Tűzoltó készlékek
karbantartása

		

www.airmetric.hu

22-23. ..... Safetyproducts.hu,
munkatársaink

Amennyiben ezek ellátására még nincs saját szakembere és nem biztos abban, hogy
az Ön által vezetett társaság/intézmény mindenben megfelel a jogszabályi és hatósági
elvárásoknak, keresse munkatársainkat kapcsolatfelvétel céljából!

ENGEDÉLYEZTETÉS
Az engedélyeztetés összes
formájához (létesítés, üzemeltetés
vagy változtatás) szükséges
a környezetvédelmi hatóság
szakhatósági állásfoglalása vagy
engedélye, attól függetlenül, hogy
egyszerűbb vagy összetettebb
engedélyezési eljárásról beszélünk.

KÖRNYEZTVÉDELMI
MEGBÍZOTT
FELADATOK ELLÁTÁSA

Számos kis- és közepes
vállalkozás nem rendelkezik
főállású környezetvédelmi
szakemberrel, viszont e
vállalkozásoknak is meg kell
felelniük a folyamatosan szigorodó
környezetvédelmi jogszabályok
elvárásainak. A környezetvédelmi
jogszabályi követelmények által
megfogalmazott feladatok be nem
tartása súlyos bírságok kiszabását,
adott esetben a tevékenység
hatóság általi felfüggesztését
vonhatja maga után.

KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖRNYEZETVÉDEMI

JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG
VIZSGÁLAT
Környezetvédelmi jogszabályok sokaságát,
illetve azok folyamatos változtatásait zúdítják a
gazdálkodó szervezetekre, amelyek megismerése,
betartása adott esetben a környezetvédelmi
megbízotti feladatokat végző kollégáknak
is nehézségeket okoz. A környezetvédelmi
szakemberrel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek azáltal, hogy a jogszabályokat nem
ismerik kellőképpen, kockáztatják vállalkozásuk
működése, ill. profitszerzése biztonságát.

TEVÉKENYSÉGEK
KÖRNYEZTVÉDELMI
SZAKÉRTŐI FELADATOK

A magasabb szintű engedéllyel rendelkező
vállalkozások környezetvédelmi engedélyének
fenntartásához a legkülönfélébb
tanulmányokra van szükség.
Szakértői engedéllyel rendelkező kollégáink
nagy gyakorlattal bírnak környezetvédelmi
tanulmányok elkészítése és egyéb feladatok
ellátása terén.

KÖRNYEZTVÉDELMI
AZBESZTMENTESÍTÉS

Az azbeszt az ásványi eredetű
magnéziumszilikátok egy csoportjának gyűjtő
elnevezése, amelyek különleges szálas
szerkezetet mutatnak, tűszerű kristályokból
épülnek fel. A rendkívül vékony elemi szálak
átmérője a milliméter ezredrészénél is kisebb,
és éppen ez okozza veszélyességüket, mert a
légutak szűkebb szakaszaiban elakadhatnak, de
lejutnak a tüdő úgynevezett léghólyagocskáiba
is, melyeket átszúrva károsítják a mellhártyát.

MÉRÉSEK

Pontforrások emissziómérése
Munkahelyi légszennyezésmérés
Környezeti zajmérés
Munkahelyi zajmérés

HATÁSTERÜLET

www.airmetric.hu
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A környezetvédelem ideológia, filozófia és
mozgalom is.
Maga a fogalom egyként jelenti azt a
gondolatkört, mely szerint az emberiség
felelősséget visel és persze függ is az őt
körülvevő környezettől, valamint küzd a
különböző természeti és épített környezeti
értékek megőrzéséért, annak élhetően és
használhatóan tartásáért.
A környezetvédelem hasonlóságokat
mutat a természetvédelemmel, ám míg az
utóbbi elsősorban az élő természeti értékek
megőrzéséért küzd, addig a környezetvédelem
nagy hangsúlyt fektet az élhető, fenntartható
környezet védelmére és kialakítására. A
környezetvédelem az a társadalmi tevékenység,
amely az emberi társadalom által saját
ökológiai létfeltételeiben saját maga által

okozott károsodások megelőzésére, a károk
mérséklésére vagy elhárítására irányul. A
környezetvédelem fontosnak tartja, hogy
az emberi termelési, fogyasztási rendszer
fenntartható legyen, illetve azzá váljon, emellett
egyéb politikai követeléseket is meghatároz.
Habár a legtöbb környezetvédő szervezet
a civil szférából jön, világszerte számos
politikai szervezet is képviseli a környezetvédő
gondolatot, és a vállalati felelősségvállalás
gondolatának előretörésével számos
nagyvállalat is tesz lépéseket a környezet
megóvása érdekében.
Irodánk segítséget nyújt partnereinek
abban, hogy megismerjék tevékenységük
környezetre gyakorolt hatását, javítsák és
szinten tartsák azt, továbbá megfeleljenek a
jogszabályi és hatósági elvárásoknak.

EMISSZIÓMÉRÉS

LEHATÁROLÁS

Légszennyező pontforrások hatásterületének
lehatárolása a hatályos jogszabályi és szabvány háttérnek megfelelően.

ZAJMÉRÉS

SZAKTEVÉKENYSÉG
ELLÁTÁSA

Az Ön vállalkozásának
tevékenysége, veszélyességi
besorolása és a munkavállalók
létszáma alapján meghatározható,
hogy kötelező-e munkavédelmi
szakképesítésű személyt
foglalkoztatnia.

MUNKAVÉDELMI
MENTÉSI TERV

KÉSZÍTÉSE, KARBANTARTÁSA,
FELÜLVIZSGÁLATA
Mentési tervet - a jogszabályokban foglaltak
alapján - minden olyan munkáltatónál kell
készíteni, ahol a kialakult veszélyes állapot fokozott
szervezettséget igényel, illetve ahhoz megfelelő
személyi és eszközfeltételeket biztosítani kell.

MUNKAVÉDELMI

SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSE
A munkavédelmi szabályzat
készítése lehetőséget ad a
munkáltatónak, hogy sok
egyedi utasítás helyett egységes
szerkezetű szabályzatban
fektesse le a munkavédelmi
követelményrendszert.

MUNKAVÉDELMI

SZEMPONTÚ ELŐZETES
VIZSGÁLATOK KÉSZÍTÉSE
A munkavédelmi törvény 21. §-a
szerint az üzemeltető munkáltató a
veszélyes létesítmény, munkahely,
munkaeszköz, technológia
üzemeltetését írásban elrendeli
(munkavédelmi üzembe helyezés).
A munkavédelmi üzembe helyezés
feltétele a munkavédelmi
szempontú előzetes vizsgálat.

MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
KOCKÁZATELEMZÉS KÉSZÍTÉSE

A munkavédelmi törvény 54. § (2) bekezdése
szerint: A munkáltatónak rendelkeznie kell
kockázatértékeléssel, amelyben köteles
minőségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és
keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre,
valamint a munkahelyek kialakítására.

BIZTONSÁGI

FELÜLVIZSGÁLATOK

BALESETVIZSGÁLAT

TEVÉKENYSÉGEK
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZJUTTATÁS

A munkavédelmi törvény nem fogalmaz meg
részleteket arról, hogy milyen módszerrel
kell megvédeni a munkavállalók egészségét,
testi épségét a munkakörnyezetből vagy a
munkavégzésből eredő egészségkárosító
hatásoktól. Követelményeket támaszt
azonban arra az esetre, amikor egyéni
védőeszközt kell alkalmazni a veszélyes
munkafolyamatoknál, technológiáknál a
veszélyek megelőzése, illetve a kockázatok
károsító hatásának csökkentése érdekében.

MUNKAVÉDELMI
OKTATÁSOK

A munkavédelmi törvény 55. §-a alapján
minden munkáltató köteles munkavállalói
számára munkába álláskor, munkahely
vagy munkakör megváltozásakor, valamint
az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek
változásakor, munkaeszköz átalakításakor
vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
új technológia bevezetésekor munkavédelmi
oktatást tartani.

KÉMIAI

KOCKÁZATBECSLÉS

www.airmetric.hu
Cégünk a munkavédelmi szolgáltatás
keretében munkavédelmi technikus, illetve
munkavédelmi szakmérnök végzettségű
munkatársaink közreműködésével vállalja
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényben és a végrehajtási rendeletekben
meghatározott szaktevékenységek ellátását,
különösen a következő területeken:
cégek, vállalkozások munkavédelmi
feladatainak teljes körű ellátása
munkavédelmi szabályzat készítése,
karbantartása, felülvizsgálata
mentési terv készítése, karbantartása,
felülvizsgálata
teljes körű munkahelyi kockázatértékelés,
kockázatelemzés készítése
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az egyéni védőeszköz-juttatás belső
rendjének meghatározása
a megelőzési stratégia munkabiztonsági
tartalmának kidolgozása
előzetes, ismétlődő, soron kívüli
munkavédelmi oktatások megtartása
munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálatok elvégzése
időszakos biztonsági felülvizsgálatok
elvégzése
munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
munkaeszközök és technológiák soron
kívüli ellenőrzése.

EMELŐGÉP-FELÜLVIZSGÁLAT
Az emelőgépek működtetése folyamán az üzemeltető felelőssége a munkavédelmi,
munkabiztonsági, technológiai és a műszaki üzembiztonsági követelmények megteremtése,
valamint az időszakos felülvizsgálatok figyelemmel kísérése, elvégeztetése.
A vonatkozó műszaki szabványok szerint az időszakos vizsgálatok körébe tartozik az emelőgépek
időszakos biztonsági felülvizsgálata mellett a szerkezeti és a fővizsgálat is, amelyek elvégzéséről
vagy elvégeztetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosának kell
gondoskodni.

ENGEDÉLYEZTETÉS
Az engedélyeztetés összes
formájához (létesítés,
használatbavétel, üzemeltetés
vagy változtatás) szükséges a
tűzvédelmi hatóság szakhatósági
állásfoglalása vagy hatósági
engedélye, attól függetlenül, hogy
egyszerűbb vagy összetettebb
engedélyezési eljárásról beszélünk.

IPARBIZTONSÁG
Veszélyes tevékenység végzéséhez
előírt katasztrófavédelmi engedély
ügyintézése (küszöbérték alatti
üzemekben)
Súlyos káresemény elhárítási terv
(SKET) elkészítése, soros és soron
kívüli felülvizsgálata
Veszélyes tevékenység azonosítása
(küszöbérték alatti üzemekben)

GYAKORLATI
FELKÉSZÍTÉS

Tűzoltási gyakorlatok tartása (kézi
tűzoltó készülékekkel)
Közreműködés tűzriadó gyakorlatok
végrehajtásában

TŰZVÉDELMI
TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTT

TEVÉKENYSÉGEK
TŰZVÉDELMI

FELADATOK ELLÁTÁSA

SZAKVIZSGÁZTATÁS

Számos kis- és közepes vállalkozás nem
rendelkezik főállású tűzvédelmi szakemberrel,
viszont ezen vállalkozásoknak is meg kell
felelniük a folyamatosan változó és szigorodó
tűz- és katasztrófavédelmi jogszabályok
követelményeinek, melyek be nem tartása súlyos
bírságokat, adott esetben a tevékenység hatóság
általi felfüggesztését vonhatja maga után.

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben
meghatározott foglalkozási ágak, illetve
munkakörök szerinti tevékenységet
csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező személy végezhet. Szakvizsgával
kell rendelkeznie annak a személynek is, aki
a fentiekben meghatározott tevékenységet
végzők munkáját közvetlenül irányítja.

JOGSZABÁLYI

TŰZVÉDELMI

MEGFELELELŐSÉG VIZSGÁLAT
A tűz- és katasztrófavédelmi jogszabályok
sokaságát, illetve azok folyamatos változtatásait
zúdítják a gazdálkodó szervezetekre, amelyek
megismerése, betartása adott esetben a
tűzvédelmi megbízotti feladatokat végző
kollégáknak is nehézségeket okoz. A tűzvédelmi
szakemberrel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek, a jogszabályok nem kellő
ismeretéből adódóan, vállalkozásuk működését,
illetve a profitszerzés biztonságát kockáztatják.

TŰZVÉDELMI
TERVEZÉS

SZÁMÍTÁSOK

Kiürítés számítás
Tűzterhelés számítás
Oltóvízszükséglet számítás

TŰZVÉDELMI
DOKUMENTÁCIÓK

www.airmetric.hu
A tűz elleni védekezés jellegét tekintve
állami közfeladat, valamint állampolgári
kötelezettség, amelyet a társadalom
létbiztonsága érdekében annak minden
rétegében meg kell szervezni. Magyarországon
a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi
feladatokat, jogokat és kötelezettségeket
az 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási
rendeletei szabályozzák.
A létesítmények, építmények, technológiák
és anyagok használata és az üzemeltetés
során az adott környezetben a tevékenységet
úgy kell folytatni, hogy tűz ne keletkezzen.
A tűzmegelőzésre vonatkozó létesítési és
használati előírásokat a különböző szintű
jogszabályok, biztonsági szabályzatok, nemzeti
szabványok és a gazdálkodó szervek vezetői
által saját létesítményeikre kiadott “Tűzvédelmi
Szabályzat”-ok tartalmazzák. A tűzmegelőzési
előírásokhoz tartoznak a tűzoltás feltételeinek
biztosítására vonatkozó kötelezettségek és
követelmények is, melyek előírják pl. hogy hol,
milyen tűzoltó készüléket kell elhelyezni, hol
kell tűzivízvezetéket vagy -hálózatot, esetleg
oltóvízmedencét létesíteni, hová kell beépített
tűzjelző, vagy önműködő tűzoltó berendezést
telepíteni, ki kell-e alakítani tűzoltósági
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beavatkozási központot, szükség van-e
tűzoltósági kulcsszéf létesítésére, fenntartására.
A tűzvédelem feltételeiről a tűzvédelem
alanyainak (az állami szerveknek, a
tűzoltóságnak, az önkormányzatoknak,
a gazdálkodó tevékenységet folytató
szervezeteknek és személyeknek, a
magánszemélyeknek stb.) a szükséges legalább a jogszabályokban meghatározott
- mértékben gondoskodni kell. Az egyes
kötelezettek részére a tűzvédelmi törvény
határozza meg azon minimumkövetelményeket,
hogy milyen feladatok teljesítésével, milyen
módon kötelesek a tűz elleni védekezést
megfelelő szinten biztosítani. Alapelv, hogy
a tűzvédelemről elsődlegesen annak kell
gondoskodni, aki tevékenységével valamilyen
tűzveszélyt okoz vagy okozhat. A gondoskodási
kötelezettség egyben az egyes kötelezettek
felelősségét is megalapozza.
Társaságunk tanácsot, illetve gyakorlati
megoldásokat ad a tűzesetek megelőzéséhez,
a tűzoltási és műszaki mentési feladatok
ellátásához, ill. ezen feladatok feltételinek
biztosításához.

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

VIZSGÁLÓ
A AIR Metric Hungary Kft.
vizsgálólaboratóriuma számos szabványos
vizsgálatot, illetve egyedi probléma
vagy feladat megoldására kidolgozott
vizsgálatot el tud végezni.
A szakma igényességét és tekintélyét
megőrizve FÜGGETLEN, IPARI VIZSGÁLÓ
cégként kívánunk működni és megfelelni
a piaci igényeknek. Munkatársaink
szakmai tapasztalata, valamint műszeres
felszereltségünk biztosítja számunkra,
hogy az ipar számos területéről
érkező mérési problémára – helyhez
kötött légszennyező pontforrások
és a munkahelyi légszennyező
anyagok vizsgálata, munkahelyi zaj-,
festékbevonat-vizsgálatok – megoldást
tudjunk nyújtani.

LABORATÓRIUM

www.airmetric.hu
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EMISSZIÓMÉRÉS
FESTÉKBEVONAT VIZSGÁLATOK
VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK
FÉNY - ÉS IDŐJÁRÁS-ÁLLÓSÁG
KORRÓZIÓVIZSGÁLAT
VÍZÁLLÓSÁG-VIZSGÁLAT

ÉGHETŐSÉGI VIZSGÁLATOK

ZAJMÉRÉS
ADR VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÁS

EMISSZIÓ
Az emissziómérés feladatköréhez tartozó
tevékenységeink:
• légszennyező pontforrások hordozógázainak,
ill. füstgázainak sebesség, térfogatáram és
fizikai jellemzők meghatározása,
• légszennyező pontforrások gázállapotú
szennyező anyagainak folyamatos műszeres
mérése (CO, CO2, NOx, SO2, O2),
• légszennyező pontforrások szilárd anyag
(toxikus ill. nem toxikus por, fémek)
koncentrációjának meghatározása izokinetikus
mintavétellel,
• légszennyező pontforrások illékony szerves
anyagainak adszorpciós meghatározása,
• légszennyező pontforrások szervetlen
anyagainak abszorpciós meghatározása.
A levegőtisztaság-védelmi emissziómérési
vizsgálatokat mindig az aktuális érvényben
lévő vizsgálati szabványok és hatályos
jogszabályok alapján végezzük.

VIZSGÁLAT

RUGALMASSÁG
VIZSGÁLAT

Annak érdekében, hogy a bevonat
betöltse funkcióját a használat során,
meg kell győződnünk arról, hogy
megfelelő mértékű-e a rugalmassága,
nem reped-e meg, kellőképpen
ellenálló-e. A vizsgálat során a
bevonatrendszerrel ellátott panelt
behelyezzük a hengeres, kúpos
tesztgépbe. A hajlított, alakváltozott
felületen mérhető a rugalmasság.

VIZSGÁLATI
KEMÉNYSÉGMÉRÉS

A bevonatrendszer keménysége olyan tényezőktől
függ, mint a mechanikai erő, nyomás, dörzsölés
vagy karcolás. Laboratóriumunkban több fajta
keménységmérő berendezés áll rendelkezésre.
Vizsgálati eredmények pontossági szempontjából
tudunk végezni König-ingás és ceruzás
keménységvizsgálatot is.

TEVÉKENYSÉGEK
ÜTÉSÁLLÓSÁG
VIZSGÁLAT

Az ejtősúlyos ütésálló vizsgáló módszer széles
körben elfogadott vizsgálat a bevonatkészítő
és műanyagipar számára. A mérés alkalmával
ellenőrzött tömegű súlyt ejtünk a szabványban
előírt távolságból, mely után, ha a felületen
strukturális hiba nem jelentkezik, akkor az
megfelel az előírásoknak.

RÉTEGVASTAGSÁG
MÉRÉS

A stabil bevonatrendszer alapvető
szükséglete, hogy a vastagságát
rendszeresen mérni kell. A megfelelő
rétegvastagság kihat a szín és tapintás
megjelenésére, a védőtulajdonság és
az időjárás- állósági paraméterekre.
Vizsgálat alkalmával száraz festékréteget
mérünk. Megkülönböztetünk
roncsolásmentes és roncsolásos
vizsgálatokat, laboratóriumunk mindkét
vizsgálati módszert alkalmazza.

FESTÉKBEVONAT
VIZSGÁLAT

Az autóipari szabványok szigorú
követelményeket támasztanak a
műanyag alkatrészek festékbevonatainak
minőségével szemben. Az előírt minőségi
normakövetelményeket a gyártónak
különböző, jól definiált vizsgálatokkal
kell ellenőriznie.

KOPÁSÁLLÓSÁG
VIZSGÁLAT

A kopásállóság egy fontos tulajdonsága a festék- és
egyéb bevonatoknak. Koptatási vizsgálatokat nem
csak a festékbevonatokon végzünk, hanem gyakori a
csempe, padló, bútor, falburkolatok, kádak, textilek és
egyéb más termékek tesztelése is.

Cégünk a gyártói előírások, szabványok normáinak
megfelelő vizsgálati teszteket alkalmaz a
bevizsgálandó darabok ellenőrzése során. Az egyes
vizsgálati módszerek a valós környezeti hatásokat
reprodukálják felgyorsítottan, laboratóriumi
körülmények között.

TAPADÁSVIZSGÁLAT

A tökéletes bevonat legfontosabb ismérve
a hibátlan tapadás! Házat is csak biztos
alapra lehet építeni! A tapadásvizsgálatra
keresztvágó eljárást alkalmazunk, mely során a
bevonatot erre kialakított eszközzel átvágjuk a
hordozóig. Két 90 fokos metszésből rácsminta
készül, melyre a szabványnak megfelelő
ragasztószalagot helyezünk, melynek feltépése
után a tapadás ellenőrizhető.

SZÍN- ÉS FÉNYESSÉGMÉRÉS

Laboratóriumunk vállalja a BYK Gardner típusú
mérőberendezéseivel a szín- és fényességmérést, illetve összehasonlító elemzését.
Amennyiben a szín összehasonlításra előírás a
vizuális ellenőrzés, akkor ezt is el tudjuk végezni
VeriVide színellenörző kabinunkban.
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FÉNY- ÉS
IDŐJÁRÁSÁLLÓSÁG
A tesztek célja a napsugárzás, a
nedvesség, az eső és a hőmérséklet
együttes hatásának vizsgálata a
minőségromlás területén.
Ennek megfelelően a kamra a valós
időjárási körülményeket reprodukálja,
ám a gyorsabb mérés érdekében azokat
szabályozott módon felerősíti.
A vizsgálatok során fontos kérdés a
mérések, eredmények korrelációja,
vagyis az, hogy ezek egymással
összehasonlíthatók, reprodukálhatók
legyenek.

VÍZÁLLÓSÁG

VIZSGÁLAT

VIZSGÁLAT

Cégünk a gyártói előírások, szabványok
normáinak megfelelő vizsgálati
teszteket alkalmaz a bevizsgálandó
darabok ellenőrzése során. Az egyes
vizsgálati módszerek a valós környezeti
hatásokat reprodukálják felgyorsítottan,
laboratóriumi körülmények között.

KORRÓZIÓ

VIZSGÁLAT

A ciklikus korróziós vizsgálat során
olyan korrozív közeget állítunk elő,
amely segítségével különböző korrozív
folyamatok váltakoztatásával gyorsított
anyagöregítés érhető el, a mintát egy
életciklus során érő hatások mesterséges
szimulációjával.
Korrózióvizsgálat sópermet kamrában:
A sópermetvizsgálat során a bevonatok
ellenálló képességét vizsgáljuk fokozott
igénybevétel hatására. A mérési
folyamatok során laboratóriumunkban
lehetőség van karckorrózió, alapfém
korrózió, hólyagosodás és átrozsdásodás
vizsgálatra egyaránt. Nyergesújfalui
laboratóriumunkban az Ascott 450L
ciklikus sópermet kamrában a jelenleg
szabványosított eljárások teljes
repertoárját elvégezzük ügyfeleink
megrendelésére.

A nedvességállósági és melegvíz
ellenállósági vizsgálatokat követően
a vizsgálati darabon nem lehet
színváltozás vagy fénycsökkenés, illetve
hólyagosodás, továbbá 2 óra elteltével
a festékbevonatnak teljesítenie kell a
másodlagos festéktapadási tesztet.

ÉGHETŐSÉGI
Éghetőség és lángterjedés vizsgálata
textil és egyéb anyagmintákon. Fő
tesztterülete a járműipar, a gépkocsibelső
anyagainak vizsgálata. Felhasználási
területei: a járműiparban, építőiparban,
lakásbelsőben, bútoriparban felhasznált
bevonatok, kárpitok, padlószőnyeg,
függöny, tapéta és egyéb textilminták
lángterjedési, égési, illetve égésgátló
tulajdonságainak meghatározása.

VIZSGÁLAT
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ZAJMÉRÉS

VIZSGÁLAT

Villámvédelem felülvizsgálata
(1) A nem norma szerinti meglévő
villámvédelmi berendezést, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél
több robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag gyártására,
feldolgozására, tárolására szolgáló
helyiséget tartalmazó, ipari vagy
tárolási alaprendeltetésű építmény
vagy szabadtér esetén legalább 3
évenként,
b) egyéb esetben legalább 6
évenként,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt
hiányosságokat a minősítő iratban
meghatározott határnapig meg kell
szüntetni, melynek tényét hitelt
érdemlő módon igazolni kell.
(2) A norma szerinti villámvédelem
használatbavételét követően a
berendezés üzemeltetője, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
a) LPS I és LPS II fokozat esetén
legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6
évenként
a villámvédelem felülvizsgálatát
elvégezteti, és a tapasztalt
hiányosságokat a minősítő iratban
a felülvizsgáló által meghatározott
határnapig megszüntetteti, melynek
tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

Munkahelyi zaj mérése
A munkavállalókat érő zajexpozíció
akkreditált vizsgálata és értékelése a
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet és a
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes
rendelet szerint, hatósági eljáráshoz,
kockázatértékeléshez, egyéni hallásvédő
eszköz kiválasztásához.
Környezeti zaj mérése
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
értelmében környezeti zajt előidéző
üzemi vagy szabadidős zajforrásra
vonatkozóan a tevékenység megkezdése
előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás
üzemeltetője köteles a környezetvédelmi
hatóságtól környezetizaj-kibocsátási
határérték megállapítását kérni, és
a határérték betartásának feltételeit
megteremteni.
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VILLAMOSSÁGI
Kisfeszültségű erősáramú villamos
berendezés közvetett érintés elleni
védelme szerelői ellenőrzéssel,
illetve
szabványossági felülvizsgálattal
(1) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot
szerelői ellenőrzéssel legalább a következő
gyakorisággal kell elvégezni:
a) kéziszerszámokon és hordozható
biztonsági transzformátorokon évente;
b) a Kommunális- és Lakóépületek
Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló
rendelet (a továbbiakban: KLÉSZ)
alkalmazási körébe tartozó villamos
berendezéseken hatévente;
c) azon villamos berendezésrészen,
amelyre a fentiek szerint nincs külön
gyakoriság előírva, az érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálat alkalmával,
annak bevezető részeként háromévente.
(2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot
- a KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos
berendezések kivételével - szabványossági
felülvizsgálattal rendszeresen,
legalább háromévente kell elvégezni a
munkahelynek minősülő helyen.

FELÜLVIZSGÁLATOK
Kisfeszültségű erősáramú villamos
berendezések időszakos tűzvédelmi
felülvizsgálata
(1) A villamos berendezés használatbavételét
követően a berendezés üzemeltetője, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb
mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag gyártására, feldolgozására, tárolására,
felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér
esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát
elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat
a minősítő iratban a felülvizsgáló által
meghatározott határnapig megszüntetteti,
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
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ADR VESZÉLYES ÁRU
SZÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI
Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton
szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást,
berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több
veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót kell
kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni,
hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket,
az anyagi javakat vagy a környezetet.
Amiben segíteni tudunk:
• Segítünk eldönteni, hogy az Önök tevékenységére
vonatkozik-e az ADR.
• Segítünk a veszélyes áruk (közöttük a veszélyes
hulladékok) szabályszerű osztályozásában.
• Segítünk a veszélyes áruk szabályos
csomagolásának és jelölésének kiválasztásában.
• Segítünk a helyes járműmegjelölés és a
fuvarokmány ADR szerinti kitöltésében.
• Segítünk a jármű felszerelések meghatározásában.
• Elvégezzük a szállításban, ill. az ahhoz kapcsolódó
tevékenységekben résztvevők kötelező biztonsági
képzését (ún. ADR 1.3 képzés).
• Segítünk a szállítás vagy a be- és kirakás alatt
bekövetkezett balesetek, rendkívüli események
okának felderítésében, és amennyiben szükséges,
elkészítjük a jelentést.
• Elkészítjük a kötelező éves jelentést a veszélyes
áruk szállításával kapcsolatos tevékenységről.

TANÁCSADÁS

ISO 9001:2015 - MIR
Az ISO 9001:2015
minőségirányítási szabvány olyan
követelményeket fogalmaz meg,
amelyek alkalmazása révén
növeli a társasága működésének
hatékonyságát. Az ISO 9001:2015
szabvány szerint kiépített
minőségirányítási rendszer
nagyon elterjedt napjainkban. Ezt
a népszerűséget a széles körű
alkalmazhatóságának köszönheti.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
Ha Ön szeretne egy olyan minőségirányítási
rendszert, mely a munkában nem tartja fel,
egy egész alkalmazott munkaidejét nem igényli
és a vállalkozása hatékonyságát növeli, akkor
keressen bennünket bizalommal!

MSZ 28001
IRÁNYÍTÁSI
RENDSZEREK
TANÚSÍTÁSA

A tanúsítás olyan eljárás, ami
alapján egy harmadik (független
akkreditált tanúsító) fél írásban
igazolja, hogy egy társaság
hatékony és működőképes
irányítási rendszert vezetett be és
tart fenn, ami megfelel az előírt
követelményeknek. Az akkreditált
tanúsítást a piaci szereplők
egymás között elismerik. Irányítási
rendszere tanúsíttatásában
kérje a segítségünket!

MEBIR

MSZ 28001 vagy OHSAS 18001 szabványok
alapján az alkalmazottak egészségéért és
biztonságáért.
Vállalkozásunk kompetenciáját minden
szinten munkavállalói alkotják. A munkatársak
képességeinek megőrzése és fejlesztése tehát
az eredményesség egyik alapfeltétele. Nem
elegendő csupán az iskolai végzettségekre
vagy emberi készségekre gondolnunk, nem
szabad megfeledkeznünk a munkatársak (és
környezetünk) egészségéről, biztonságáról sem,
amelyek ezeket a képességeket, készségeket,
teljesítményeket alapvetően befolyásolják.

HACCP
Az Európai Unió minden tagállamában, így
2004. május 1-je óta Magyarországon is, az
EK 93/43/EEC direktívája előírása szerint:
kötelező HACCP rendszert bevezetni és
működtetni ott, ahol élelmiszer-előállítással,
-forgalmazással, -kereskedelemmel
foglalkoznak.

ISO/TS
16949

Az ISO/TS 16949 szabvány célja az ISO
9001 szabványon alapuló, az autóipar
számára külön követelmények teljesítését
biztosító olyan minőségirányítási rendszer
kialakítása, amely a gondoskodik folyamatos
fejlesztésről, valamint súlyt helyez a
hibamegelőzésre, az ingadozások, a
változékonyság, a veszteségek és a selejt
csökkentésére a beszállítói láncban.

ISO 14001:2015
KIR

Az ISO 14001 szabvány szerint bevezetett
környezetközpontú irányítási rendszer
segítségével bizonyíthatja, hogy cége
nem rombolja, hanem óvja a környezetét,
kinyilváníthatja cége környezettudatos
magatartását.
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TŰZVÉDELMI

SZAKVIZSGÁZTATÁS
A 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben
meghatározott foglalkozási
ágak, illetve munkakörök szerinti
tevékenységet csak érvényes
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező
személy végezhet. Szakvizsgával kell
rendelkeznie annak a személynek
is, aki a fentiekben meghatározott
tevékenységet végzők munkáját
közvetlenül irányítja.

OKTATÁSI
Magyarországon a hatályos jogszabályi
előírások alapján munkába állás
előtt minden munkavállalót tűzés munkavédelmi oktatásban kell
részesíteni, melynek be nem tartása az
egyéb következmények mellett súlyos
bírság kiszabását vonhatja maga után.
A dolgozók ismétlődő vagy rendkívüli
oktatásának rendjét pedig a munkahelyre
helyileg kiadott szabályzatok (TVSZ,
MVSZ) rögzítik, illetve teszik kötelezővé.
Egy munkabaleset bekövetkezése esetén
például szinte biztosan vizsgálni fogják,
hogy részt vett-e a sérült munkavállaló
a balesetet megelőzően munkavédelmi
oktatáson, illetve az oktatás tartalma
kiterjedt-e a munkahelyi tevékenységével
kapcsolatos lehetséges veszélyek,
ártalmak ismertetésére, valamint a
baleset-megelőzés lehetőségeire.

TŰZVÉDELMI
OKTATÁS

TEVÉKENYSÉG

Tűzoltó készülékek
karbantartása és ellenőrzése
A tűzoltó készülékeket az
üzemeltetőnek (készenlétben
tartónak) háromhavonta kell
dokumentáltan ellenőriznie. Az
alapkarbantartást évente kell
megfelelő végzettségű szakemberrel
elvégeztetnie. Középkarbantartásra
az 5. és 15. évben kerül sor, míg
teljes körű karbantartást a 10. évben
kell végezni.
Tűzoltó vízforrások (fali tűzcsap,
föld alatti/feletti tűzcsap, tűzivíz
medence) karbantartása és
felülvizsgálata

MUNKAVÉDELMI
OKTATÁS

A Munkavédelmi Törvény 55. §-a alapján
minden munkáltató köteles munkavállalói
számára munkába álláskor, munkahely
vagy munkakör megváltozásakor,
valamint az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés
követelményeinek változásakor,
munkaeszköz átalakításakor vagy új
munkaeszköz üzembe helyezésekor, új
technológia bevezetésekor munkavédelmi
oktatást tartani.

A tűzoltó vízforrásokat az
üzemeltetőnek nyilvántartásba
kell vennie. Az időszakos
felülvizsgálatokat félévente és
évente kell megfelelő végzettségű
szakemberrel elvégeztetnie.
Nyomáspróbáztatni 5 évente kell. A
karbantartásokat pedig az időszakos
felülvizsgálatokkal egyidejűleg kell
elvégeztetni.

Tűzgátló nyílászárók
karbantartása és
felülvizsgálata

TŰZOLTÓ
ESZKÖZÖK
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
szerint a létesítményekben – a lakás és nem
kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő
céljára szolgáló építmények, tűzszakaszok és a
hozzájuk tartozó szabad területek kivételével
– kötelező az ott keletkezhető tűz oltására
alkalmas tűzoltó készüléket elhelyezni és
készenlétben tartani.
A készenlétben tartandó tűzoltó készülékek
mennyiségét a szabályozás három tényező
az önálló rendeltetési egység
az alapterület, és
az oltóanyag egység
figyelembevételével határozza meg.
Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
az önálló rendeltetési egységekben
legalább szintenként,
az önálló rendeltetési egységekben
vagy szabadtereken az alapterületek alapján
meghatározott oltóanyag egységet biztosító
oltásteljesítményű készülékeket,
ahol az OTSZ konkrétan előírja és
ahol a tűzvédelmi hatóság további tűzoltó
készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok
elhelyezését előírja.

KARBANTARTÁSA
Beépített tűzjelző berendezés
karbantartása és felülvizsgálata
A beépített tűzjelző berendezéseket
az üzemeltetőnek naponta, havonta
és háromhavonta kell dokumentáltan
ellenőriznie. Az időszakos
felülvizsgálatokat félévente és évente
kell megfelelő végzettségű szakemberrel
elvégeztetnie. A karbantartásokat
pedig az időszakos felülvizsgálatokkal
egyidejűleg kell elvégeztetni.

Beépített tűzoltó berendezés
karbantartása és felülvizsgálata
A beépített tűzoltó berendezéseket az
üzemeltetőnek hetente és havonta kell
dokumentáltan ellenőriznie. Az időszakos
felülvizsgálatokat évente kell megfelelő
végzettségű szakemberrel elvégeztetnie.
A karbantartásokat pedig az időszakos
felülvizsgálatokkal egyidejűleg kell
elvégeztetni.

Hő- és füstelvezetők
karbantartása és
felülvizsgálata
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MUNKAVÉDELMI
WEBÁRUHÁZ

www.airmetric.hu

Megnyitottuk munkavédelmi
webáruházunkat, amely a
www.safetyproducts.hu cím alatt érhető
el.

KAPCSOLAT

Munkavédelmi ruházat, felszerelések,
védelmi eszközök széles választéka.

minőségirányítási vezető
gépész üzemmérnök, ISO 9001 - MSZ EN ISO 14001; ISO/TS 16942, MSZ EN ISO/IEC17025 belső auditor
+36 30 483 9780
geza.repaszky@airmetric.hu
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Répászky Géza

Rózsahegyi Zoltán

ügyvezető
közgazdász, emelőgép-ügyintéző, tűzoltókészülék-karbantartó, tűzoltóvízforrás-felülvizsgáló, MSZ EN ISO/IEC 17025 belső auditor
+36 30 979 3191
zoltan.rozsahegyi@airmetric.hu

Szalontai Ferenc

munka- és tűzvédelmi vezető
munkavédelmi technikus, tűzvédelmi főelőadó, intergrált ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 belső auditor, ADR veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó
+36 30 483 9170
ferenc.szalontai@airmetric.hu

Szrenka Péter

laboratóriumvezető
villamos üzemmérnök, környezetvédelmi referens, tűzvédelmi előadó, ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO/IEC 17025 belső auditor
+36 30 821 4478
peter.szrenka@airmetric.hu

Tóth György

környezeti és munkavédelmi üzletág-igazgató
környezetvédelmi mérnök, levegőtisztaság-védelmi szakértő, hulladékgazdálkodási szakértő, ISO 14001 vezető auditor
+36 30 821 4376
gyorgy.toth@airmetric.hu

WWW.AIR

ME
T

R
U
.H
IC

AIR Metric Hungary Kft.
2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3.
www.airmetric.hu
Tel.: +36-33-555-677
Fax: +36-33-555-678

a ir

m
et

@

r

ic

a ir

m et

ri c . h u

