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,Mindig bölcs dolog előrenézni,
De nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátunk'

W.S. Churchill
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Miért a LIFE–GUARD?

A LIFE-GUARD Kft 2000 évben alakult és az átlagosnál szigorúbb belső utasításai, gondosan
kiválasztott szakembergárdája, valamint jövőorientált piacpolitikája garancia arra, hogy a
megrendelőt a megfelelő módon kiszolgálja.

Célunk, hogy olyan alternatívát teremtsünk a magyar piacon, amelyben a
megrendelők költségtakarékosan is kimagasló minőségű szolgáltatást tudnak
vásárolni. Valljuk, hogy a biztonság-stratégia kidolgozása és megvalósítása
együttesen képviseli azt az értéket, amely valamennyi megrendelőnél növeli a
bizalmat és a tulajdon védelmét.

A minőséget és a magas színvonalú szolgáltatást folyamatos képzéssel garantáljuk, valamint
munkánk során alkalmazzuk az új módszerek, és fejlesztések eredményeit. Munkánkat gyorsan,
megbízhatóan, korszerű eszközökkel végezzük.

Cégünk alkalmazásban lévő munkatársainkat a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési
Program keretében a 185/2010/EU 11.2.3.9 rendeletnek megfelelő képzéssel látjuk el (
SPECIÁLIS VÉDELMI TUDATOSSÁG), amely a védelmi tevékenységet ellátó személy képzésére,
oktatására, vizsgáztatására, tanúsítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Ez a speciális feladatkör a tanúsítással rendelkező vagyonőrökkel
olyan előnyt biztosít a logisztikai szolgáltatónak, hogy olyan
termékeket is raktározhat, amelyek közvetlen légügyi szállítással
további köztes ellenőrzés nélkül juthat el a célállomásig.

Cégünk új irányelvekkel és teljes megújulással van jelen a piacon.
Nem csak a tudásbázisunk fejlődik, hanem a külső megjelenés is követi a piaci változásokat.
Modern külső és modern gondolkodás.
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SZAKMAI HOZZÁÉRTÉS
LOGISZTIKAI BIZTONSÁG
A vagyonvédelem egy különleges és speciális ágazata a logisztikai védelmi szolgálat.

Fő feladata a raktárhiány minimális szintre csökken-tése.
Logisztikai telephelyek biztonsági tervét
˝biztonsági audit” keretében felülvizsgáljuk és
ennek
eredményét
a
logisztikai
munkafolyamatokhoz rendeljük.
A hiány olyan veszteség, amely alkalmazotti,
szállítmányozási vagy
nem
megfelelő
raktározás rendszer hibáiból keletkezik.. Ennek érdekében az úgynevezett Supply Chain (ellátási
lánc) logisztikai részfolyamatában a nagy értékű leltárhiányt minimálisra csökkentjük.
A biztonsági audit alapján kialakítjuk az élő-erős, biztonságtechnikai, valamint a speciális
logisztikai ellenőrzés védelmi rendszerét.
A belső munkafolyamatokba beépítjük a biztonsági ellenőrzési pontokat, amelyek lehetnek




élő-erős őrzés
biztonságtechnikai rendszerek,
vagy egyéb új dokumentumok.

Vezetőségünk a

MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓK SZÖVETSÉGÉNEK
Biztonsági tagozatának a vezetője
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BIZTONSÁGI AUDIT
A biztonsági audit alkalmazása lehetőséget biztosít egy adott cég számára, hogy biztonsági
helyzetéről, körülményeiről pontos képet kapjon függetlenül attól, hogy rendelkezik-e
bármilyen vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszerrel, vagy sem.
A biztonsági audit egy tényfeltáró-elemző vizsgálat melyet a

LIFE-GUARD Kft.
Sokoldalúan képzett szakemberei bevonásával kínál fel partnereinek.
Társaságunk minden új szerződés teljesítésének megkezdése előtt biztonsági auditot hajt
végre, mely reális és objektív képet alkot a megbízó számára vagyonvédelmének pillanatnyi
helyzetéről, rámutatva, hogy a vállalat biztonsági politikája a feltárt kockázatokkal arányos
igényeket és elvárásokat támaszt-e a biztonsági rendszerével szemben. Biztonsági auditot
azonban nem csak új szerződés teljesítésének megkezdésekor alkalmaz társaságunk, hanem
meghatározott időszakonként végrehajtjuk minden partnerünk vagyonvédelmi rendszerének
aktualizálása érdekében.

RENDEZVÉNY BIZTONSÁG
A különböző (sport, zenei, politikai, stb.) rendezvények biztosítása
egy igen alapos, komplex tevékenység, ezért biztonsági tervet
készítünk. (23/2011(III.8) Kormányrendelet alapján kötelező)
Üzletpolitikánk ügyfélközpontú. Szakmai tapasztalatunk minőségi
kivitelezéssel társul. Cégünk és társpartnerünk saját
rendezvénytechnikai – és eszközparkkal rendelkezik, melyet
folyamatosan fejleszt.
Komplett kivitelezést vállalunk, így áraink csomagonként, a
piaci árakhoz képest kedvezőbbek.
Partnereink mindig megelégedéssel zárják rendezvényeiket,
így szívesen ajánlanak minket másoknak is.
Vállaljuk események
koordinálását.

komplett

műszaki
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Vezetőségünk a

MAGYAR FESZTIVÁLSZÖVETSÉG

Biztonsági tagozatának a vezetője

Feladata a fesztiválok biztonsági jogszabályok ismertetése a tagság felé. Tanácsot ad a szakszerű
engedélyek előkészítésében valamint együtt működik a fesztiválszervezőkkel.

BIZTONSÁGTECHNIKA
Teljes körű biztonságtechnikai rendszerek telepítése és karbantartása!
LIFE-GUARD Kft.
Szakemberei több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Megtervezzük és kivitelezzük a legnagyobb védelmet nyújtó és
gazdaságilag is rentábilis biztonságtechnikai rendszereket.
Használja ki a modern biztonságtechnikák által nyújtott lehetőségeket!

Ne legyen rés a pajzson!
Bízzon bennünk!
Mi megoldjuk az Önök védelmét!

SZÁLLODA BIZTONSÁG
Minőségbiztosítás és biztonság a szállodában
A szállodák biztonsága olyan állapotot, helyzetet jelent, amelyben az ott tartózkodók életét,
testi épségét, az anyagi javak létét, sértetlenségét, továbbá az objektum belső rendjét és
működését sem külső, sem belső tényező nem sérti vagy veszélyezteti.
A biztonság rendszere alapvetően három elemből áll:




a biztonsági rendszabályok;
a biztonsági személyzet;
a biztonság tárgyi eszközei.
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MEGBÍZHATÓ PARTNER
CLEANING SZOLGÁLTATÁS
A takarítási folyamatban dolgozó munkatársakat felkészítjük a
vagyonvédelem alapjaira és ennek tudatában végzik a feladatukat. Ez
azt jelenti, hogy a munkájuk során észlelt biztonsági, eltéréseket jelzik
a vezetésnek és ezeknek az információknak az ismeretében összegezve
megszüntethető a kár kialakulása.(prevenció) A védelmi rendszer
kialakítása érdekében egy teljes összképet kapunk a megbízó
megelégedettségére.

KOCKÁZATKEZELÉS
A Risk Management magába foglalja a biztonságot (safety), de nem része a biztonság (Security).
Általában a műszaki részleghez van rendelve, hiszen a biztonságvédelem, a kockázatkezelések
tevékenységeinek nagy része műszaki jellegű, jelentés kötelezettsége pedig a logisztika
vezetéshez tartozik önálló intézkedési és döntési jogkörrel.




munkavédelem,
katasztrófavédelem (tűzvédelem),
környezetvédelem.

Cégünk számos referenciával rendelkezik a biztonsági piacon. Az eltöltött 20 év alatt a folyamatos
fejlődés mentén tovább fejlesztetve tudásunkat, szakmai hátterünket. Kiemelt biztonsági feladatok
megoldására vagyunk képesek.
Ezt bizonyítja Magyarországon működő legnagyobb szervezetek tagsága és számos konferencián való
előadások.

Ne legyen rés a pajzson!
Bízzon bennünk!
Mi megoldjuk az Önök védelmét!
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TUDÁS ÉS PROFIZMUS
LEHALLGATÁS ELLENI VÉDELEM
A mai világban mindenkinek lehetnek, és gyakran vannak is titkai. A gazdasági életben ez
különösen érvényes. Ezek a titkok felhasználása kétség kívül komoly előnyhöz juttathatja a
versenytársakat.
Az üzleti információk megszerzésének természetesen
megvannak az elfogadott játékszabályai, azonban nem
mindenki tartja tiszteletben.
A lehallgató eszközöket, ismertebb nevükön poloskákat,
egykor kizárólag nagyhatalmú nemzetbiztonsági
szervezetek használtak ellenségeik titkainak kikémlelésére. Az elmúlt évtizedekben azonban
Képzett szakembereink felismerték a technika fejlődésével járó hírszerzési veszélyeket: már
nem elég a rutin, a tapasztalat, és néha már a legfejlettebb rádiófrekvenciás pásztázó is kevés.
Új megoldásra, új eszközre volt szükség a felderítés biztonságának növelése céljából.
A megoldás: az eddig alkalmazott felderítő eszközök támogatása – speciális, ultra érzékeny hő
kamerával. Ennek magyarázata, hogy, bár a lehallgató eszközök mérete napjainkban
minimálisra csökkent, az általuk kibocsátott hő továbbra is árulkodik jelenlétükről.
Győződjön meg a cégvezetők irodáinak „tisztaságáról”!
ezek az apró, de rendkívül hatékony felderítő eszközök minden korábbinál olcsóbbak lettek és
gyakorlatilag bárki könnyen beszerezheti őket Egy megbízható védelmet nyújtó berendezés az
üzleti környezet számára, pillanatok alatt beazonosítja a legkifinomultabb lehallgató
berendezéseket is. Észleli a hang és videó adóberendezések jelentősebb típusait,
rádiófrekvenciás, és infravörös tartományokban.
A poloskák kis méretüknek köszönhetően gyakorlatilag bárhol könnyen és észrevehetetlenül
üzembe helyezhetők: tárgyalótermek asztalai alá, kapcsolókba, konnektorokba, dísztárgyakba,
lambériák mögé, a listát vég nélkül sorolhatnánk.
Bár észrevehetetlenek, működésük során jeleket bocsátanak ki, melyek a megfelelő
berendezésekkel bemérhetők.
A bizalmas tárgyalások előtt egy rádiófrekvenciás felderítés mellett szükség van vizuális
ellenőrzésre is. Ezen műveletek professzionális elvégzéséhez a kiváló kereső-berendezésével
képes nehezen hozzáférhető helyeken megbúvó tárgyakat is megtalálni.
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Olyan konspirált berendezések és eszközök felderítését, melyek vizuális módon közvetlenül
nem érzékelhetők – pl: tapéta mögött, elektronikai eszközökben elhelyezett rejtett mikrofonok,
egy speciális eszköz segítségével képes akár kikapcsolt vagy inaktív állapotban lévő lehallgató
berendezések detektálására is.
Tervezés
Ha a környezete megfigyelés alatt áll, akkor a lehallgató tisztában lehet az Ön gyanakvásával.
A felderítést végző teamek ritkán találnak lehallgató berendezéseket, viszont gyakran találnak
bizonyítékokat arra, hogy technikai eszközök jelen voltak. Ha a lehallgatónak tudomása van
egy elkövetkező technikai ellenőrzésről, akkor a keresőcsapat valószínűleg nem fog egyetlen
poloskát se találni, viszont a lehallgatás tovább folytatódhat.
A lehallgató eszközök felderítése különféle ok miatt fulladhatnak kudarcba:







A lehallgató tudomást szerez a pásztázásról.
A pásztázást egy olyan telefonon beszélik meg, amelyben poloska van.
A pásztázás ideje a vállalat egyik naptárára van kitűzve.
A lehallgató észreveszi a team érkezését.
A munkaidő után történik, viszont a lehallgató berendezés csak munkaidőben aktív.
Az értekezlet előtt végeznek pásztázást, de valaki egy testre szerelhető poloskát vagy
magnót visel az értekezleten.

Megrendelő
A megrendelő a pásztázást ne a cél épületben vagy egy ottani telefonon keresztül beszélje
meg. Egy elkövetkező pásztázásról a lehető legkevesebb embert szabad csak értesíteni. Egy
professzionális pásztázás tervezésénél a vállalkozóval a cél területen kívüli telefonon keresztül
kell kapcsolatba lépni. és korlátjairól. Továbbá a belső lehallgatás veszélye jelentősen csökken,
ha a személyzet tudja, hogy rendszeresen végeznek ellenőrzéseket. Ezen kívül a
szervezeteknek minden héten legalább egyszer és minden fontos értekezlet előtt és után minipásztázásokat kell végezniük.
A pásztázás ideje
Ha lehetséges, a pásztázást a konferenciatermekben és a testületi irodákban munkaidőben
kell elvégezni, amikor valószínűbb, hogy a poloskák aktívak.
Az olyan irodákban és helyiségekben, amelyek minden alkalmazott számára hozzáférhetők,
ajánlott az esti órákban vagy hétvégén végezni a pásztázást. A pásztázást a pásztázó csapat
megkeresését követően a lehető leghamarabb el kell végezni, így minimális annak az esélye,
hogy a személyzet tudomást szerez a tervezett pásztázásról.
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A környezet előkészítése
Tekintettel arra, hogy a piacon megtalálható eszközöket távolról is lehet már irányítani, egy
kitalált, de hihetőnek tűnő értekezlet lefolytatása ösztönözheti a lehallgatót, hogy aktiválja az
összes berendezést. Ha az értekezlet nagyon fontosnak van kikiáltva külső vezetők
részvételével, a lehallgató még növelheti is a megfigyelés szintjét.
Minden irodai berendezést (kávéfőzőket, számítógépeket, lámpákat, fénymásolókat, faxokat,
stb.) be kell kapcsolni, hogy minden potenciális poloska aktív legyen. Ha a pásztázás normál
munkaidő alatt történik, akkor a pásztázó személyzetnek úgy kell megjelennie, mint egy
alkalmazottnak, vagy üzletembernek. A pásztázó berendezés hatékonyabb, ha könnyen
hordozható és álcázva van.
A fenyegetés típusának megértése
Előzetesen meg kell próbálni meghatározni, hogy a fenyegetés belső vagy külső. A belső
fenyegetés gyakoribb, de általában kevésbé kifinomult. A külső fenyegetés általában belső
segítségen alapul, az eszközök elhelyezéséhez és a vállalati információk eltulajdonításához.
Szintén meg kell tudni a fenyegetés célját és a bizalmas információ értékét.
A fenyegetés típusának megértése további segítséget, támpontot adhat a lehallgató
berendezések típusára és kifinomultságára vonatkozóan.

HIVJON BÁTRAN! MI SEGÍTÜNK!.................
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Rendezvény Biztonság
A megváltozott biztonsági környezetet semmi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy az Európára
leselkedő bevándorlási hullám jelentősen megváltoztatta hazánk biztonságtudatos létét.
Minden évben újabb és újabb megoldási javaslattal és döntéssel kellett rendelkeznünk és most
a felmerülő bevándorlási hullám hatására egy új biztonságtudatos intézkedési csomagot kell
összeállítani. Célunk az, hogy a rendezvényszervezők részére többet adjunk, mint más
vállalkozások.
Miben vagyunk mások?
Nekünk nem csak a jogszabályi kereteket kell figyelembe venni, hanem a rendezvények
jellegénél fogva meg kell vizsgálnunk a környezeti hatást és annak megfelelően teszünk
javaslatot a biztonsági terv kialakításában.
Mi is szerveztünk rendezvényeket, ismerjük a szervezés által felmerülő problémákat. A
biztonság egy összetett feladat, amit sajnos a rendezvényszervezők még mindig nem ismernek
fel. Rendezvénytartási engedélyhez elengedhetetlen szükség a jó biztonsági terv kialakítás. Ez
nem a rendezvényszervező feladata.
Nagy problémát jelent a megfelelő munkatárs kiválasztása. Feladatuk folyamatos összhangot
igényel így a szakmai továbbképzést is biztosítani kell, valamint ismernünk kell azt az emberi
tulajdonságot, hogy egy adott helyzetben milyen módon tudja a feladatát ellátni. Ez a
kezdeményezés elkezdődött, hiszen javaslatunkat az új oktatási rendszerbe a kormány
beépítette az alapképzésbe. Feladatunk ezt a képzést tovább fejlesszük azokkal a tapasztalati
háttérrel és szakmai gyakorlattal, amiket a rendezvények során tapasztalunk.
Különbséget kell tenni rendezvény és rendezvény között. Vannak szabadtéri nyitott
rendezvények és zárt területen lévő rendezvények. Más intézkedési csomagot kell létre hozni.
A most felmerülő újabb probléma az a nagyobb létszámmal megrendezett rendezvényeknél
jelentkezik.
Európában a terrortámadások leginkább ott vannak, ahol több ember megfordul. Ha az elmúlt
két évet nézzük, akkor leginkább metróban, pályaudvarokon, piacokon, vásárokon,
koncerteken, rendezvényeken történtek terrortámadások.
Erre nekünk is fel kell készülni. A magánbiztonsági szolgálatok feladata a rendezvény helyszínét
kell biztosítani úgy, hogy az odalátogató közönség vagy fesztiválozó ne azt érezze, hogy
veszélyben van. Ezek nehéz kérdések, hogy hogyan lehet egy ilyen eseményre felkészülni.
Nagyon sok ismeret és tanulmány szükséges, hogy ilyen cselekményeket gyorsan felismerve
intézkedni tudjunk.Ezek a felmerülő kérdések csak részlet azokból az esetekből, ami
megtörténhet. Egy rendezvényszervező nem tudja ezeket a problémákat kezelni ezért van
szükség egy olyan stábra, aki folyamatos tájékoztatás mellett újabb információkat tud
beszerezni és intézkedési csomagot összeállítani.
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TŰZVÉDELEM
Cégünk komplex tűzvédelmi szolgáltatást nyújt Megrendelőink részére.
Számos referenciával rendelkezünk a tűzvédelmet érintő használati szabályok
meghatározásában, tervezésben, kivitelezésben, felülvizsgálatokban,
karbantartásokban és üzemeltetésében.
Tűvédelmi szabályzat készítése és folyamatos karbantartása, felülvizsgálat
A gazdálkodóknak – amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt
működtetnek, illetve a robbanásveszélyes osztály besorolás esetén és
kereskedelmi szálláshelyeken – Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 54/2014
(XII.5.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.
Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az
épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt
követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény
esetén annak kockázati osztályát.
Tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata
A tűzriadó terv elkészítése során a cél az, hogy mindenki biztosságosan kijusson a
létesítményből. Konkrétan meghatározza tűz esetén a teendőket és a felelősségi köröket.
Tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása
Az oktatási tanagyag kifejezetten a helyi adottságok figyelembe vételével készül el, így a
tűzvédelmi használati szabályok ismertetésével megakadályozható egy esetleges tűz
kialakulása.
Tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása, Beépített tűzvédelmi berendezések
felülvizsgálata, karbantartása
A beépített tűzvédelmi berendezések és a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata,
karbantartása olyan ellenőrzési művelet, amely javítási műveletek nélkül, a hibák
megállapítására és minősítésére irányul. Szolgáltatásunk a karbantartás során, a felülvizsgálat
során feltárt hiányosságokat megszünteti.
Zenés-táncos rendezvények engedélyeztetése
Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában
Szolgáltatásunk elkészíti a tűzvédelmi biztonsági tervet és a dokumentációkat

tartható.

A megrendelő teljes körű képviselete hatósági ellenőrzés során. Munkaterületek rendszeres
ellenőrzése és az észrevételek jelzése
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Tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésének megszervezése
Minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási
hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá
gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár tűzveszélyes
tevékenységnek minősül.
Tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása
Különböző tűzveszélyes tevékenység során különböző védelmi felszerelések és előírások
szükségesek. Szolgáltatásunk biztosítja ezeknek a feltételeknek meghatározását és a szükséges
eszközöket.
Tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása és ellenőrzése
Minden tűzveszélyes anyagot külön eljárás alá kell vonni. Partnereinknek nyugodtak lehetnek,
mert tudják, hogy a meghatározzuk a tárolási szabályokat, listázzuk és ellenőrizzük azt. A
tárolási szabályokat az 2014/54.-es OTSZ írja elő.
Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, karbantartása
A beépített tűzvédelmi berendezések, fali tűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztetni kell, melyet szolgáltatásunk biztosít. A tűzoltó vízforrások
karbantartása mellet javítását is elvégezzük, ezekről nyilvántartási naplót vezetünk.
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MUNKAVÉDELEM
Munkahelyi kockázatértékelés készítése
A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelezettség. Ennek folyamán az összes tényezőt
figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges veszélyeket és ennek megfelelően intézkedési
tervet készítünk.
A követelményeknek megfelelően végezzük: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek,
berendezések, veszélyes anyagok, pszicho szociális tényezők, munkavállalókat érő mesterséges
optikai sugárzás kockázatértékelését.
Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció
Az építési munkahelyek (ahol egyszerre több munkáltató munkavállalói dolgoznak) a megfelelő
együttműködés érdekében fontos a koordináció. A munkavégzés összehangolását a 4/2002 (II.
20.) SzCsM-Eüm rendelet határozza meg. Ennek a követelménynek megfelelően a helyszínen
hangoljuk össze a dolgozók (alvállalkozók) tevékenységét a biztonság érdekében.
Munkavédelmi szabályzat készítése
A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a
munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra,
hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak
megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára
formálja.
Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása
A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése
érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.
Telephely engedélyezési eljárásokban való részvétel, igény esetén teljes lebonyolítást vállaljuk.
Az új telephelyek első lépése a tevékenység megkezdése előtt munkavédelem szempontjából
végezzük a hatósági egyeztetéseket, bejelentéseket, munkabiztonsági dokumentációs
kötelezettséget.
Mentési terv készítése
A mentési terv a munkahelyen, munkavégzés közben előfordulható rendellenes körülmények
kezelésére (havária helyzetre) szolgál.
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Biztonsági jelzések meghatározása, beszerzése
A veszélyekre és egészségkárosító hatásokra minden érintett figyelmét fel kell hívni. Ennek
érdekében a meghatározzuk a szükséges biztonsági jelöléseket, majd láthatóság szempontjából
a legmegfelelőbb helyen helyezzük ki azokat.
Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése
A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő összes
veszélyre és egészségkárosító hatásra. Meg kell ismertetni velük, hogy az adott veszélyeket
hogyan kerülhetik el, hogyan használják biztonságosan munkaeszközeiket, egyéni
védőeszközeiket stb. Ennek érdekében egy felmérés alkalmával megismerkedünk a
munkakörülményekkel, majd észrevételeink alapján megtartjuk a dolgozók számára megfelelő
oktatást.
Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé
Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelessége azt
kivizsgálni és jelenteni. Ennek egyik oka, hogy a hatóságok felé tisztázódjon, ki okolható a
baleset miatt. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet
készítünk, hogy a baleset többé ne fordulhasson elő.
Szakmai képviselet az ellenőrző hatóságok felé
Az NMH ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak munkavédelmi ellenőrzéseket a
telephelyeken, irodákban, munkaterületeken.
Szerződött partnereinknek helyszíni képviseletet biztosítunk az ilyen látogatások alkalmával,
mert tudjuk, hogy hatósági ellenőrzések alkalmával születik az éves kirótt bírságok 95%-a,ha a
munkavédelmi megbízott nem vesz rész tevékenyen a hatósági bejáráson.

Csökkentsük együtt a kockázatokat a biztonságos munkahelyért!
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Üzleti Hírszerzés
Az üzleti hírszerzésnek nagy jelentősége van a
vállalatok működésében. A dinamikus piaci
körülmények, az erősödő verseny, a nehezebb üzleti
feltételek válaszra kényszerítik a vállalatokat. Az
üzleti élet szereplői új kihívásokkal találják szembe
magukat, amelyekre képtelenek reagálni, ha nem
rendelkeznek megfelelő mennyiségű és minőségű
információval.
Ezek a kihívások lehetnek lehetőségek és
fenyegetések.
Lehetőségek, amelyek a gyorsan változó piacon hirtelen bukkannak fel, de csak az tudja
kiaknázni, aki számít a kialakulásukra, és tudja, hogy hol, mikor, hogyan és mit tegyen. Valamint
a megfelelő ismeretek birtokában képes a veszélyeket (fenyegetéseket) felismerni és a
szükséges ellenintézkedéseket megtenni.

Az üzleti hírszerzés hatékony alkalmazása erősíti a vállalatot,
javítja a termelékenységet és szélesíti a szolgáltatások
skáláját. A legmegfelelőbb eszköz a vezető számára a taktikai
döntések meghozatalától a stratégiai tervezésig.
A komplex gazdasági versenyben az üzleti hírszerzés a
lehetőségek és veszélyek feltárásának eszköze.”

A hírszerzés lehetővé teszi a vállalatvezető részére, hogy a gazdasági információkat politikai,
szociális, pszichológiai faktorokkal kiegészítve, azok aspektusából vizsgálva szélesítse a vállalat
stratégiai tervezési lehetőségeit.

Hírszerzés az, amelyre a vállalatnak szüksége van,
hogy ismerje az üzleti környezetét, és amely képessé
teszi arra, hogy felkészüljön a változásokra, s olyan
stratégiát tervezzen, amelynek segítségével kielégíti a
fogyasztók igényeit.
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Ingatlan és Társasházkezelés
A Társasházkezelő, közös képviselő fő feladat köre:
-

A társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készítünk
az épület fenntartására (üzemeltetésére, karbantartására, felújítására) vonatkozóan,
A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az
üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
A megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgozunk ki a társasház gazdálkodása, a
közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
Társasház-kezelési költségvetés és beszámoló készítése
Az épületfenntartás feladatának elvégzése
A társasház-gazdálkodás feladatának elvégzése
Műszaki, gazdasági és gyakorlati-technikai ismeretek alkalmazása
Pályázati lehetőségek felkutatása
Kapcsolattartás önkormányzatokkal, közüzemi szolgáltatókkal és hatóságok

Ingatlankezelői tevékenységeink:
-

Üzemeltetési és működési szabályzat kidolgozása
Házirend kidolgozása
Pályázatírás (fejlesztés, felújítás)
Kivitelezések lebonyolítása
Bérleti szerződéskötés és megszűntetés
Közüzemi díjak felosztása és beszedése
Ingatlanadó bevallások, ellenőrzések
Biztosítások pályáztatása, megkötése
Bérlői gyűlések tartása
Kivitelezők pályáztatása átalakításra, felújításra
Hírlevelek készítése, kézbesítése
Kapcsolattartás (önkormányzatok, hatóságok)
Közös területek használatának számítása
Könyvelés, számlázás
Bérleti-, üzemeltetési díj kinnlevőségek behajtása

GARANCIA - BIZTONSÁG - VÉDELEM
Várjuk megrendelésüket

1205 Budapest, Alpár u. 2
Tel; 06 70 3386932
E-mail; lifeguard@lifeguard.hu

MINDEN
AMI

www.lifeguard.hu BIZTONSÁG

LOGISZTIKA ÉS BIZTONSÁG
Magyarországon a vállalatgazdasági vizsgálatok és eredmény kimutatások szerint az ellátási
láncban keletkező lopások és hanyag leltárgazdálkodási hiányok következtében, mint egy
50-70 milliárd euró veszteség keletkezik évente.
A veszteség jelentős hányada a raktárakat az elosztó központokat és a szállítmányozókat
terheli.
A hiány olyan veszteség, amely alkalmazotti, szállítmányozási, vagy nem megfelelő raktározási
rendszer hibáiból keletkezik, melynek jelentős hányada leginkább a raktárakat és az elosztó
központokat terheli.
A gazdálkodó szervezetek a biztonsággal kapcsolatos tevékenységükben általában nem
törekednek a maximumra, holott ez kiemelkedően nagy jelentőségű kérdés hiánya óriási
károkat okozhat.
Joggal gondolhatunk arra, hogy az igen jelentős kár ismeretében
a felelős vezetők mindenre hajlandóak, hogy javítsanak,
fejlesszenek a biztonságon. Azonban ez nem minden esetben van
így. Leginkább a gazdasági felelős határozza meg a pénzügyi
tervben, hogy mennyi pénzt költhetnek biztonságra anélkül, hogy
végeznének egy kockázatelemzést, amelyben kimutatható lenne,
hogy a hiány értékének a töredéke, a biztonsági rendszerek
kidolgozására és üzemeltetésére ráfordított összeg. Ezeket az
intézkedéseket nevezzük biztonságtudatosságnak.
A vezetőnek minden tekintetben gondolkodni kell, hogy a
felelősségteljes munkavégzés csak akkor lesz nyugodt, ha
komplett biztonsági koncepciót dolgoz, vagy dolgoztat ki.
A felelős vezetők gondatlansága ilyen módon veszélyes is lehet.
Amennyiben vállalják a kockázatot és bekövetkezik a baj,
nyilván megfizet érte a vállalat, ugyanúgy, mint bármilyen más,
helytelen közgazdasági döntés esetében. Az ügyes vezető viszont
meg akarja keresni, hol vannak azok a kockázati elemek
sérülékeny pontjai, még mielőtt azt más megtalálná és kihasználva
a lehetőséget kárt okozzon.
Természetesen ezt a kérdéskört tovább tudjuk feszegetni, hiszen
mi van akkor, ha valamely vezetői érdek nem szeretné, hogy a
rendszer teljesen biztonságos legyen, hiszen ő maga a kiskapu, amin keresztül egy jól
szervezett hálózat is működhet. Sajnos a tapasztalatom ezt is igazolja. De mint tudjuk, hogy ez
előbb-utóbb kiderül, hiszen ez a dolgunk, hogy a vállalat illetve a tulajdonos érdekeit védjük.
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Biztonsági intézkedések
Sok esetben a biztonsági intézkedések felszínesek.
A munkavállalók az irányelveket nem igen tartják be, mert nem
közérthetők, illetve nem megfelelően ismertetik. Súlyos hiba,
hogy a védelmi rendszereket nem stratégiai szempontok alapján
tervezik. így például nem határozzák meg, hol van szükség valóban
kamerákra, milyen legyen a megfigyelési tér és mi a kamera
alkalmazásának célja. Elfogadják a kamerát telepítő cég
kijelentését, hogy elegendő, ha mondjuk, húsz kamerát felállítanak
és az alkalmazottak máris becsületesekké válnak. Nagy a
különbség a biztonsági kozmetika és az értelmes biztonsági
intézkedések között.
Mi ezeket az elveket megvizsgáljuk, majd kiértékeljük, és úgy
határozzuk meg a biztonsági előírásokat, hogy megfelelő
értelmezhető intézkedési csomag legyen, amivel igazolhatóak
lesznek az eredmények.

Biztonságpolitikai kockázatok
Sajnos egy nagyon fontos dologgal is kell foglalkoznunk, ami a mai világban egy ellátási láncban
szereplő vállalatnál kardinális kérdés.
Biztonságpolitikai kockázatoknak a gazdaságban érzékelhető hatásait kell elemezni. Folyamatos
és alapos tájékoztatást kell kapnunk a jelenlegi migrációs helyzetről egész Európára
kiterjedően. Milyen hatásokat fejtenek ki a jövőben a gazdaságra, ezen belül a mi szakmánkra,
illetve az ellátási láncra is. Sajnos az a következtetés vonható le, hogy a felvázolt jövőkép
változatok egyáltalán nem pozitívak, de nekünk tisztában kell lenni a helyzettel és ennek
megfelelően kell beleépíteni a biztonsági tervbe.
Az élelmiszer logisztika és biztonsága
Az élelmiszer ellátási lánc logisztikai szakasza a termelő és kereskedő között folyik éppen ezért
mindketten érdekeltek a termékek biztonságában.
A termelő vállalkozások törekvése, hogy termékeik, áruik kezelése biztonságos, átlátható legyen
a teljes ellátási láncon, az ellátási lánc minden szakaszán így a logisztikai szakaszon is. Határozott
igényük, hogy a logisztikai vállalkozások igazolják arra való kompetenciájukat, hogy képesek
megőrizni a termékek biztonságát és sértetlenségét a fogyasztóig.
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Az ellátási láncnak a logisztika területére eső szakaszára hosszú ideig nem volt
követelményrendszer. Ezért létre kell hozni egy Raktározási és Elosztási rendszert. Ez a
követelményrendszer átfogja és szabályozza:
•
•

a logisztikai tevékenység minden elemét úgymint: berakodás, szállítás,
(közúti, vasúti, vízi, légi és egyéb), kirakodás, raktározás, árukezelés, és a
tovább elosztás valamennyi műveletét
valamennyi áruféleség kezelési rendjét úgymint: élelmiszerek és más áruk.

Ebbe a követelményrendszerbe kell beleilleszteni azokat a biztonsági megoldásokat,
ellenőrzéseket, valamint a védelmi rendszereket, amely biztosítani tudja a termelő (gyártó,
Raktározó, szállítmányozó) kereskedő között a teljes biztonságot.
Az elkövetett csalásokról igyekszem egy általános képet nyújtani erről a speciális bűncselekmény
típusról. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy bár egyre elterjedtebbek ezek a bűncselekmények,
még mindig sokan vannak - szakmai berkeken belül is - akik nem hallottak róla, vagy nincsenek
tisztában a lényegével. Hiszek abban, hogy jóval kevesebb ilyen csalás történhetne, ha a
fuvarosok, a fuvarszervezők és a megrendelők is többet tudnának ezekről az átverésekről.
Az előző részt a várakozásoknál nagyobb érdeklődés övezte és jó néhány érdekes kérdés is
felmerült a téma kapcsán. Viszont az utóbbi időben, ahogy megváltoztak a logisztikai elvárások,
bizony sok esetben nem csak külső szerveződések vannak, hanem a belső saját munkatársak
is sok esetben követnek el bűncselekményeket. Ezt sokkal nehezebb felderíteni, hiszen a
védelmi szolgálatok nem erre vannak felkészülve. Ez lehet megélhetési bűnözéstől kezdve
a szervezett bűnözésig. Most már külön intézkedési csomagot kell erre is készíteni. Úgy
gondolom ugyanis, hogy hatékonyabban védekezhetünk valami ellen, ha ismerjük annak
hátterét, ha tudjuk, hogy mi hogyan és miért történik.
Kinek üzlet ez valójában?
„Ez egy igazi csapatjáték”
A rossz hír pedig az, hogy itt nem igazán jellemző az amatőr csapatok jelenléte. Az általam ismert
esetek döntő többsége igen jól szervezett és profin végrehajtott bűncselekmény volt, ahol a
háttérben valóban komoly, profi bűnözők mozgatták a szálakat. Ha csak azt az éves szinten
százmilliókra rúgó, relatív könnyen bezsebelhető hasznot nézzük, amire így szert tehetnek
az egyes elkövetői körök, akkor már teljesen érthetővé válik a motiváció. Aki pedig találkozott
már közelről ilyen üggyel, az pontosan tudja, hogy a lebukási faktor igen kicsi.
Pláne a magasabb szinteken, ahol az illegális bevétel túlnyomó része lecsapódik. Különösen a
már előbb említett belső szerveződések. Ezért hát igen nagy a kísértés.
Ez egy olyan területe tehát a „nehézsúlyú" csalásoknak, ahol relatív kis kockázat, viszonylag
nagy haszonnal kecsegtet. A befektetés pedig ehhez képest minimális. így már egyből sokkal
érthetőbb, hogy miért is terjednek ennyire ezek a bűncselekmények.
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Fontos tisztán látni azt is, hogy ezeket az
elkövetőket nem csak azért tituláljuk
profiknak, mert komoly kapcsolatrendszerrel
rendelkeznek mind bűnözői, mind a feketepiaci
értékesítés területén, vagy, mert nem riadnak
vissza az erőszaktól és az egyéb
maffiamódszerektől sem. Ezek a csapatok
tökéletesen
tisztában
vannak
a
szállítmányozási folyamatokkal, éppúgy, mint a bűnüldöző rendszerek lehetőségeivel.
Halálpontosan tudják, hogy mit mikor és miért tesznek. Ritkán hibáznak. És legyünk őszinték!
Jóval hatékonyabban végzik a munkájukat, mint azok, akik megpróbálják felkutatni őket.
Persze jelentős szerepet játszik az is, hogy ebben a társasjátékban a szabályokat csak az egyik
fél kényszerül betartani. Az ilyen bűncselekmények elkövetésére specializálódott csapatok
többnyire jól tagoltak, és az egyes szinteken lévő emberek csak a saját kapcsolódási pontjaikat
ismerik. Így egy lebukás esetén, sokszor, még ha akarnák, sem tudnák megmondani, hogy
pontosan ki fogja össze a szálakat. Minden részterületre megvannak a megfelelő
szakemberek, sofőrök, raktárosok, szervező illetve bonyolító emberek és persze az értékesítési
lánc. Szóval be kell ismerni: „Elég jól ki van ez találva".
Mint már utaltam rá, az ilyen csalásokra specializálódott csapatok tökéletesen ismerik a
bűnüldözés korlátait is. Itt ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a fuvarozási folyamaton
egyáltalán nem pusztán a különböző fuvarbörzéket értem, hanem a teljes szállítmány útnak
indulását követően hány órájuk van arra, hogy eltűntessék az árut. Tisztában vannak vele,
hogy a Rendőrség nagyjából meddig jut el az ilyen ügyek nyomozása során. Tudják, hogy a
Rendőrség számára még az EU-s határok is milyen komoly korlátokat jelentenek. Tudják, hogy
hogyan kell úgy dokumentumokat kreálni, hogy az senkiben ne keltsen gyanút és azt is
tudják, hogy a fuvarszervezők milyen szinten túlterheltek és nagyjából mennyi idejük van a
biztonsági rendszabályok betartására.
De hogy néz ki mind ez a gyakorlatban?
A módszer sajátossága, hogy szükség van hozzá legalább egy „fantomcégre", hiszen ez a cég lesz
az a pont, ahol az árut eltüntetik. Ezek mögött a cégek mögött ugyanis olyan személyek vannak
akik felelősek az árúk eltűnéséért. Különböző verziók vannak arra, hogy ez a fantomcég lesz-e,
amelyik a megbízótól megkapja a fuvart, vagy ő egy alsóbb szinten kapcsolódik a hálózathoz. A
lényeg, hogy ezen a ponton lesz kivitelezhető a csalás.
Egyébként a cégek fantomizálását is elég változatosan oldják meg. Volt, hogy egy végstádiumos
rákos betegre íratták a céget, de az sem ritka, hogy egy teljességgel elérhetetlen külföldi veszi
át papíron a céget és ezzel végtelennek tűnő bürokratikus spirálba kényszeríti a nyomozókat,
akik szeretnének az ügy végére járni.
Szintén problémássá teszi ezekben az ügyekben a bűn üldözését az a körülmény, hogy még
országon belül is nagyon távol lehetnek egymástól a csalás szempontjából fontos helyszínek, és
máshol a speditőr vállalkozás, és hogy jogilag hol történt, hol valósult meg a bűncselekmény. Ki
és hol tegyen feljelentést?
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De itt álljunk meg egy kicsit. Fontos ide eljutni? Hiszen ha megtörtént a bűncselekmény
és feljelentést teszünk a hatóságoknál, ezzel még a veszteség megmarad, és ezzel csak mi
veszíthetünk. Meg kell előznünk és erre ismételten intézkedési csomagot kell kidolgozni.
A különböző kapitányságok gyakran jobbra-ballra tologatják az ügyet és a munka eközben áll,
hiszen senki sem érzi sajátjának a feladatot. Az idő meg nyilván a csalóknak dolgozik, a
sértetteket pedig érthető módon szétveti az ideg. Az pedig tényleg a lehető legritkábban fordul
elő, hogy a Rendőrség egyből átlátja a helyzetet és már az első pillanatokban összefogja az egy
fantomcéggel elkövetett összes ügyet. (Tisztelet a kivételnek.)
A megoldás egyik kulcsa viszont sajnos pont ez lehetne. Általános tapasztalat, hogy legtöbbször
pont az az idő telik el a bürokratikus útkereséssel, ahol még esély lenne visszahozni valamit az
elvitt áruból. A rendszer szinte teljességgel kiszámíthatóan sem teljesen esélytelenek, hiszen
időről-időre előkerül egy-egy szállítmány.
A hab a tortán viszont az, hogy még akkor sem tudhatjuk teljesen biztonságban az árut, ha
véletlenül valamilyen hatalmas szerencse folytán rábukkanunk. Én személy szerint konkrétan
találkoztam olyan esettel, ahol egy fuvarozási csalásnál a megtalált árut a Rendőrség azon a
helyszínen foglalta le, ahol megtalálta. Majd a sértett többször is kérte, hogy adják ki neki,
mivel nincs biztonságban és nem megfelelő a tárolás.
A procedúra hónapokig húzódott, majd mire a hatóság elszánta magát és megszüntette
a lefoglalást az árunak már hűlt helye volt. Kétszer sikerült tehát ugyanazt a rakományt
ellopni. Le kell szögeznem azonban, hogy azért nem ez az általános gyakorlat, de azért
érdemes erre is odafigyelni. Az itt kifejtett gyakorlati problémák mindegyike konkrét eseteken
alapult és bár igyekeztem érinteni a legtipikusabb nehezítő tényezőket, biztos vagyok abban,
hogy az ilyen ügyekben érintettek oldalakon keresztül tudnák folytatni a sort.
Információbiztonság
Az adatvédelem fontossága a logisztikában.
Felhívnám rá a figyelmet, hogy az internet
felhasználók számának rohamos növekedésével
és az internet alapú üzleti kockázatokat, illetve
azok mely ágazatokat veszélyeztetnek a
legjobban. Bemutatva a kibertámadások által
az ipari szektorban okozott veszteségeket, továbbá, hogy hangsúlyozva, hogy az ellátási
lánc, mint kritikus infrastruktúra, kiemelt jelentőséggel bír. Az ellátási lánc kialakulása,
menedzsmentje mellett rámutatva a biztonság megváltozott környezetére. Felhívnám a
figyelmet különböző lehetséges veszélyforrásokra és kölcsönhatásokra, valamint milyen
lépéseket célszerű tenni a megelőzés és a védelem érdekében.
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Rakományok
A rakományok szállításával, a CMR okmányokkal kapcsolatos manipulációk feltárásáról,
megelőzéséről kell szót ejteni. Nagyon jól lehet szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet
kiszűrni, hogy adott esetben egy valóban létező, vagy csalásra készülő álcéggel állunk-e
szemben. Bemutatva továbbá, hogy egy könnyen kezelhető, hatékony program segítségével
hogyan lehet megállapítani bizonyos dokumentumok manipulálását, és ez a program az
internetről ingyenesen letölthető, bárki által jogtisztán használható.
Kiemelném, hogy a nyomon követésben számos, főként élelmiszer biztonsági követelménynek
kell megfelelni és ehhez szabványos megoldásra van szükség, kitérnék továbbá a vonalkódok
és a különböző termékazonosító megoldások fontosságára, a jogszabályi követelményeknek
való megfelelésre, a megnövekedett felkészültséget a biztonsági szolgáltatok munkatársainak.
Gépjármű alvázvizsgáló rendszer
Itt szeretném kiemelni egy fontos rendszert mely innovatív technológiai megoldása egyszerű
és gyors lehetőséget biztosít a gépjárművek alvázára erősített veszélyes Alkalmazásával jelentős
mértékben növelhető a nagy forgalmú ellenőrzési pontok áteresztő képessége a
gépjárműalváz-vizsgáló rendszer alap kiépítésben egy szkennerből, egy ellenőrző
munkaállomásból és egy közlekedési lámpából áll. A szkenner a fölötte áthaladó, mozgó
járműről készíti a vizsgálathoz a képet, így bármilyen méretű és hosszúságú, akár pótkocsis
teherautó vizsgálatára is alkalmas. Az áthaladó járműveket 40 km/h sebességig képes beolvasni.
Összefoglaló
A biztonságos ellátási lánc kérdéseivel kapcsolatosan számos olyan, biztonsági kockázatokra
szerettem volna a figyelmet felhívni, melyek hasznos útmutatásul szolgálhatnak a jövőre
vonatkozóan a veszteségek megelőzése és minimalizálása érdekében. A dinamikusan változó
gazdasági környezetben, illetve a rohamosan fejlődő informatikai és technológiai
megoldások mellett, ráadásul még egy beláthatatlan következményekkel járó migrációs
válsággal is terhelt világban fokozott figyelmet kell fordítani a logisztika biztonság kérdéseire.
A szemléletes példák egyértelműen azt erősítették, hogy a megelőzés, a biztonság tervezése,
hatékonyabb, mint az utólagos kármentés.
Különösen érvényes ez a megállapítás, ha azt is figyelembe vesszük, hogy sok esetben ez
még számottevő költségkihatással sem jár, már önmagában a nagyobb odafigyelés és a
szükséges intézkedések időbeni megtétele bele értve a szabályozást is.
Mi ebben látjuk szakértelmünk szerepét, és a szakszerű biztonsági tevékenység ellátásának
lényegét.
Ezt az üzenetet szeretnénk eljuttatni minden partnerünk részére!
Önnek is felkínáljuk vagyonvédelemben megszerzett több évtizedes tapasztalatunkat.
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Tagságaink

Biztonsági tagozat

Biztonsági munkacsoport

Biztonsági munkacsoport

Biztonsági munkacsoport vezetője
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Minősítéseink

Cégünk az

ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL NEMZETBIZTONSÁGI
Ellenőrzés eredményeként felvételre került a biztonsági követelményeknek
előzetessen megfelelt ajánlattevők jegyzékébe mely felhatalmaz arra, hogy
állami illetve különleges biztonsági rendszabályoknak megfelelő vagyonvédelmi
munkák ellátására jogosultak vagyunk.

A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program keretében a
185/2010/EU 11.2.3.9 SPECIÁLIS VÉDELMI TUDATOSSÁG, amely a védelmi
tevékenységet ellátó személy képzésére, oktatására, vizsgáztatására,
tanúsítására vonatkozó szabályokat tartalmazó képzéssel látjuk el dolgozóinkat.
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Szakmai megjelenések magazinokban
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Logisztika és szállítmányozás
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