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A PRO-MEES csapata közel tíz éves EHS szervezettámogató tapasztalattal, azzal a céllal jött létre,
hogy Magyarországon egyedülálló eszközökkel,
munkamódszerrel és szakmai megközelítéssel új
utakat és innovatív megoldásokat kínáljon,
széles körű professzionális bázist biztosítva
partnerei számára.

A

vállalkozás vezetője és egyben szakmai irányítója
a hazai üzleti világban jelentős tapasztalattal
rendelkező Szőcs István.
Közel 15 évet töltött a világ egyik legnagyobb elektronikai,
ill. gyógyszeripari vállalatánál, ahol szakmai vezetői útját
kiemelkedő sikerek övezték, melyek között említhetjük
a GE Global Star elismeréseket, a Global HSE Awardot
vagy a Magyarországon egymás után kétszer elnyert
„EU munkavédelmi helyes gyakorlati pályázat” országos
első helyezéseket.
A szakma területein mindig az új utakat és megoldásokat
keresve csapata nemzetközi és magyarországi innovációs díjak és elismerések kitüntetettje volt. István a multi
nacionális vállalkozások világában szerzett vezetői
tapasztalattal, nemzetközi tanulmányokkal és számtalan
audit irányításával a háta mögött, egy olyan szakmai
műhely létrehozásába kezdett, mely kötöttségek nélkül
mer nagyot álmodni és lehetőségként tekinteni a 21.
században jelentkező EHS feladatokra.

Célunk, hogy Ön is
elégedett ügyfelünk
legyen.

A vállalkozás különös hangsúlyt fektet az együttműködő
kollégák, munkatársak kiválasztására. PRO-MEES fiatal
és lendületes csapata, mely kizárólag felsőfokú szakirányú
végzettségű, idegen nyelveket beszélő, sokéves, szerte
ágazó szakmai tapasztalattal rendelkező, képzett tagokból
áll, munkájára elsősorban hivatásként tekint, lehetőségként új utak felfedezésére és bejárására.
A dinamikusan fejlődő, országos lefedettséggel rendelkező
vállalkozás alapelve, hogy széleskörű szolgáltatásaival,
alapos és megbízható teljesítményével bővíti piacát,
ugyanakkor csak olyan feladatokat vállal, ahol érezhető
a megbízó elkötelezettsége a biztonságtechnikai rendszerek folyamatos fenntartására.
A vállalkozás elköteleződött amellett, hogy partnerei
számára dedikált, közvetlen szakembert biztosít,
aki a megbízóval együttműködve, annak feladatait magá
énak érezve segíti a folyamatok javítását.

Amennyiben…
szeretné megtudni, hogy hogyan növeli a
munkavédelem a gyártás hatékonyságát, hogyan
hangolható össze a LEAN eszközök bevezetése a munkavédelmi célokkal,
szeretne kimozdulni a holtpontról egy régóta
halogatott vagy megakadt feladat megoldásában és
egy sok éve halmozódó 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 kapcsolatban első kézből infor
mációhoz jutni,

olyan autonóm módon tevékenykedő képzett
kollégákra van szüksége, akik személyes jelenléttel,
személyes kapcsolatok kiépítésével támogatják a
munkáját,
nincs kapacitása minőségi munkavégzésre egyegy nagyobb projekt vagy feladat kapcsán,
egy döntés meghozatalában támogatásra van
szüksége,
akkor szívesen osztjuk meg érdeklődő kollégáink
kal a sokféle iparágból és szerteágazó kapcsola
tainkból származó tudásunkat, és támogatjuk
céljai megvalósításában.

Vállalkozásunk különböző szinteken támogatja
partnereit céljaik elérésében:
ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSOK

INNOVATÍV

SZOLGÁLTATÁSOK

Referenciák

1

Általános környezet-, munka- és tűzvédelmi szolgáltatások
ellátása partereinknél annak érdekében, hogy hatékonyabb
legyen a cégvezetés és a belső munkavállalók munkaidejének
kihasználtsága

2

Speciális tudást igénylő szakértői feladatok ellátása, melyhez
a megrendelő nem rendelkezik kellő szakmai tapasztalattal,
erőforrással

3

Innovatív, egyedi megoldások nyújtása az EHS területein
felmerülő feladatok megoldásához, támogatás kiemelkedő
elismerések eléréséhez

ÁLTALÁNOS MUNKA-, TŰZ- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK
Statisztikák alapján a balesetek, események több mint 90%-át
emberi hibák okozzák. Ám ha közelebbről elemezzük az adato
kat, az események 70%-a rendszerhibára vezethető vissza!
Nem a dolgozók a közvetlen okozói az eseményeknek, ők csak
kivetítik tevékenységükkel a rendszerekben, folyamatokban, el
járásokban és elvárásokban rejtett formában fellelhető hibákat.
Amennyiben Ön egyetért a fentiekkel, már jó úton halad a valós problémák megoldásának útján – engedje, hogy megosszuk javaslatainkat, megoldásainkat Önnel!
Ha nem ért egyet, ismerje meg közelebbről tapasztalatainkat arról, hogyan lehet
gyakorlatilag balesetmentes munkahelyet kialakítani és irányítani!

EHS SZOLGÁLTATÓ SOK,
PRO-MEES CSAK EGY VAN:
•

•

AMIBEN SEGÍTHETÜNK:
Jogszabály-követés és jogszabályi megfele
lés kiértékelése

Hosszú ideig dolgoztunk felelős szakemberként, vezetőként
vállalatoknál, ezért tudjuk, hogy partnereinknek megvalósítható,
gazdaságos és eredményes megoldásokra van szükségük.

Rendszeres belső auditok tartása

Nem kívülálló tanácsadóként, hanem megoldásorientált munkatársként tekinthet ránk.

Belső szabályozási rendszer kidolgozása

Kockázatértékelések végzése, ezek alapján
részletes intézkedési terv készítése
Balesetek kivizsgálása, baleseti statisztikát
javító intézkedések kidolgozása

•

Célunk tapasztalatokon alapuló, kézzel fogható, bevezethető,
egyszerű rendszerek építése.

•

Fontosnak tartjuk a folyamatos párbeszédet, az információk
megosztását partnereinkkel.

•

A hétköznapi teendőkön túl hosszú távon, stratégiai tanács
adásban gondolkodunk a biztonság javítására érdekében.

•

Kollégáink és szerteágazó szakmai hálózatunk révén egy kézben
tartjuk a sokrétű biztonságtechnikai feladatok megoldását.

Környezet- és munkavédelmi mérések
szervezése

•

Célunk a tehermentesítés, a döntéshozatalban történő segítségnyújtás a hétköznapokban.

Hatósági ügyintézés, képviselet (pl. adat
szolgáltatások benyújtása, engedélyek
intézése)

Általános munka- és tűzvédelmi szaktevé
kenység ellátása (pl. gépek, berendezések
felülvizsgálata, tűzvédelmi felülvizsgálatok
végzése, oktatási anyagok összeállítása,
oktatások lebonyolítása)
Környezetvédelmi megbízotti tevékenysé
gek ellátása

Emelőgép-ügyintézés

Kinek ajánljuk:
vállalatok tudatos vezetőinek, akik hosszú távú minőségi szolgáltatásra tartanak igényt szakterületeinken
azoknak az elkötelezett vezetőknek, akik új megvilágításba
szeretnék helyezni telephelyükön a munka-, tűz- és környezetvédelmet
azoknak a vezetőknek, akik tisztában vannak felelősségükkel,
a témát nem adminisztratív, hanem lelkiismereti alapon
közelítik meg
minden felelős irányítónak, akinek célja, hogy a negatív munkakörülmények és káros hatások ne maradjanak rejtve, és az EHS
területén ne érje presztízs- és anyagi veszteség vállalkozását
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EHS VISELKEDÉSBIZTONSÁGI
PROGRAMOK
Tapasztalta már, hogy a biztonsági folyamatok, műszaki megol
dások, dolgozók képzése látszólag rendben voltak cégénél,
és mégis baleset következett be?
Került már olyan dilemma elé, hogy milyen intézkedéseket tud
még tenni a biztonság javítása érdekében?

Meggyőződésünk, hogy amíg a munkahelyeken emberek és nem gépek tevékenykednek, a biztonsági szint fenntartása és javítása kizárólag a munkavállalók érzelmi elköteleződésének útján érhető el. A külső kényszerítő eszközök
hosszú ideje kudarcot vallanak, sem a számonkérés, sem a szabályozás, sem
pedig az ismételt oktatások nem segítenek.

Amiben különbözünk a piacon fellelhető, viselkedésbiztonság javítását célzó szolgáltatásoktól:
Mi nem trénerek, hanem EHS szakem
berek vagyunk, akik évtizedes gyakorlati
tapasztalattal rendelkezve ezen a területen – egyaránt tanulva kudarcainkból és
nemzetközi elismerések övezte sikere
inkből – osztjuk meg tapasztalatainkat.

AMIBEN TÁMOGATNI TUDJUK:
Hosszú távú stratégiai tervek ki
dolgozása az EHS tudatos kultú
ra kialakítására, fejlesztésére

Nemcsak a nemzetközi trendet és módszereket követjük, hanem tisztában
vagyunk az egyes országok közötti kulturális különbségekkel, és ezek ismeretében alakítjuk ki programjainkat.

Gyakorlati tapasztalatok meg
osztása a folyamat buktatóinak
elkerülésére

A program fókuszában az ember és az ő
célzott elérése van, amihez szakpszichológusok bevonásával találjuk meg az utat.

Kiscsoportos tréningek tartása

VISELKEDÉS

ESEMÉNY ÉS
TELJESÍTMÉNY

EHS coaching vezetőknek
•

Vezetői felelősség tudatosítása

•

Biztonságtudatos irányítás módszertana

•

Biztonsági kultúra fejlesztése

•

Vezetői EHS elkötelezettség

•

Veszélyfelismerés-veszélykezelés

•

Walk 2 talk…

EHS napok szervezése
EHS csapatvetélkedők szervezése

DÖNTÉS

GONDOLATOK
ÉS ÉRZÉSEK

EHS SZOFTVEREK
FEJLESZTÉSE
Meggyőződésünk, hogy a 21. század mérhe
tetlen technológiai és informatikai fejlődéssel
teli környezetében szakterületünk csak
akkor tud eredményesen és hatékonyan
fennmaradni, ha lépést tart a változással, és
olyan informatikai megoldásokat nyújt,
melyek gyorsabbá, hatékonyabbá és egy
szerűbbé teszik a felhasználók életét.

A papír alapú nyilvántartások, táblázatokban történő keresgélések kora lejárt!
Vállalkozásunk célul tűzte ki, hogy gyakorlati tapasztalataink
alapján olyan informatikai megoldásokat fejleszt, melyek
lehetővé teszik, hogy a szakemberek valós szakmai problémák
megoldásával és ne az adattengerben történő keresgéléssel
foglalkozzanak. Eszközeink jól illeszthetőek a LEAN vezérelte
hatékonyságjavító programokhoz.

Már bevezetett, testre szabható csomagjaink:
E-Hulladékkezelő

E-Feladatkezelő

Hulladékkezeléssel kapcsolatos nyilvántartási és címkézési köte-

Határidők, akciótervek, feladatok napi követésére, automatikus

lezettségek egyszerűsítésére, különböző Excel táblákban vezetett

figyelmeztető üzenetek küldésére, feladat státuszok lekérdezésére

listák kiváltására készült, folyamatosan frissülő rendszer

alkalmas elektronikus program

Hulladékok vonalkódos azonosítása, címkézése, mérlegelése,

Egyszerű, a meglévő nyomonkövetéshez könnyedén igazítható, test-

keletkezésük és kezelésük elektronikus nyilvántartása, testre szabott

re szabható, akár több feladat-lista összevetésére is alkalmas

kimutatások, adatszolgáltatások készítése

E-Oktató-beléptető

E-learning
A hagyományos tantermi oktatásokon és prezentációk vetítésén túl

Gyors és hatékony beléptetési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy

lehetővé tesszük, hogy akár mobil eszközök használatával is hoz-

a telephelyi biztonsági kultúrát minden látogató és alvállalkozó a

zájusson mindenki a számára releváns és fontos információkhoz,

számára fontos mértékben megismerje

melyet a hagyományostól eltérően rövid, de tartalmas üzenetekkel,

Lehetővé teszi minden belépő fényképes azonosítását

csomagokkal juttatunk el a felhasználókhoz

Rugalmas, változások esetén könnyedén biztosítható az alvállalko-

Célunk, hogy hatékonyan adjuk át az információt, és meggyőződ-

zók tájékoztatása

jünk arról, hogy a felhasználó el is sajátította ezeket

Korszerű, tetszőlegesen összeállítható, elektronikus oktatás és profi
adatkezelés

E-MSDS-kezelő
Vegyi anyagok adatai, dokumentumai, címkék és munkautasítások
elektronikus generálására és kezelésére létrehozott adatbázis és
program
Egységes, naprakészen átdolgozott biztonsági adatlapok és vegyi
anyag címkék, tetszőlegesen összeállított keresők és lekérdezések,
tömeges adatkinyerések, távoli frissítések, automatikus rendszerüzenetek, akár mobil eszközről is elérhető információk és dokumentumok

Eszköztárunk folyamatosan bővül
partnereink igényei alapján. A felmerült
problémákra rugalmas, meggyőző
szakmai és informatikai megoldásokat
kínálunk.

ENERGETIKAI AUDITOK
Tudta Ön, hogy a helytelen, korszerűtlen gépészeti,
Véleményünk szerint az energetikai audit több,
technológiai beállítások miatt évente akár több millió mint egy jogszabályi kötelezettség. Segítségével
forint plusz energetikai kiadás terhelheti vállalkozását? azonosítani tudjuk a cég energiaveszteségeit,
A pazarló energetikai gócpontok feltárásával ez
elkerülhető, sőt, tudatos energetikai beruházásokkal
az energiaveszteség minimalizálható.

és ezek megoldására megtérülés-számításokkal
alátámasztott, konkrét beruházási javaslatokat
adunk. Így növekszik a cég hatékonysága és
csökken az energiafelhasználása.

Az érintettek köre:
• A
 zok a nagyvállalatok, amelyek 250-nél

Cégünk kielégíti a jogszabályi feltételeket, az országban
az elsők között szerezte meg a kötelező névjegyzéki
regisztrációt, valamint rendelkezik az előírt vizsgázott
auditori állománnyal. Ha az Ön vállalkozása beleesik
az érintettek körébe, vagy csak érdekli, hogy hol tudná
racionalizálni energiaköltségeit, keressen bennünket
bizalommal!
További információk a www.energiaaudit.hu címen.

több munkavállalót foglalkoztatnak
vagy az éves árbevételük meghaladja
az 50 millió eurót, akiknek kötelező
regisztrálniuk az energetikai hivatalnál
és négyévente energetikai auditot kell
végrehajtaniuk
• Azok a dinamikusan bővülő vállalatok,

amelyek várhatóan elérik a fenti küszöbértékeket
• Azok a nem kötelezett vállalatoknak,

Szolgáltatások:
• R
 egisztrációval kapcsolatos tanácsadás

amelyek szeretnék feltérképezni energiafogyasztásukat és kihasználni a hatékonyabb energia-felhasználásban rejlő
lehetőségeket

• M
 egrendelő igényeire szabott, részletes auditterv

elkészítése

• S
 zemélyes helyszíni bejárás tapasztalt auditáló

kollégák közreműködésével

Előnyök:

• J
 ogszabály által előírt energetikai auditálási

Gépész-, villamos-, környezet
mérnökökből álló szakértői team

• J
 avaslattétel a cég energiahatékonyságának

Multinacionális környezetben szerzett
sokéves auditálási tapasztalat

• K
 öltségcsökkentő intézkedések bemutatása

Jártasság ISO 50001 rendszer
bevezetésében

jegyzőkönyv kiállítása
növelésére

• M
 egtakarítási lehetőségek maximalizálása
• A
 sikeres audit bejelentése az Energetikai Hivatalnak
• K
 apcsolattartás és rendelkezésre állás a 4 éves

auditközi időszakban

• T
 ovábbi egyéni igények felmérése

Részletes energiafelhasználás
csökkentési javaslatok kidolgozása
Javaslatok megvalósításában
segítségnyújtás

KÉMIAI BIZTONSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK
A kémiai biztonsági terület az egyik legrészleteseb
ben szabályozott szakmai ág, hiszen az egyes EU-s
szabályozók esetenként több ezer oldalon keresztül
rögzítik a követelményeket és tiltásokat. E szerte
ágazó terület nem megfelelő ismerete, egyes rossz
döntések meghozatala a legtöbb esetben több száz
ezer eurós terheket róhat a vállalkozásokra, vagy
akár a tevékenység felfüggesztését, beszüntetését
eredményezheti.

Vállalkozásunk felkészült arra, hogy az EU-s és hazai
kémiai biztonsági jogszabályok ismerete révén teljes
körű szolgáltatást nyújtson minden felmerülő kérdésben.
Szakértőink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a
felmerülő adminisztratív és biztonságtechnikai feladatok ellátásában. Ha egy kézben akarja tudni a kémiai
biztonság területén felmerülő feladatainak megoldását
– válassza a Pro-MEES Kft csapatát!

Amiben számíthat ránk az
adminisztratív területeken:
Biztonsági adatlapok készítése és fordítása világnyelvekről
és világnyelvekre
REACH regisztráció végrehajtása, teljes dokumentációs
háttér elkészítése
REACH, CLP bejelentések, notifikációk végrehajtása
Jogszabálykövetés, változások elemzése, követelmények
meghatározása
Hazai hatósági bejelentések elkészítése (OKBI, ÁNTSZ)
Telephelyi, szakszerű vegyianyag adatbázisok létrehozása,
karbantartása, naprakészen tartása
Elektronikus szoftver készítése és testre szabása a vegyi anyagok
adatainak kezeléséhez, címkenyomtatáshoz
Súlyos ipari balesetek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos követelmények azonosítása, dokumentáció elkészítése
Veszélyes anyagok kezeléséhez munkautasítások készítése
Robbanásveszélyes technológiákhoz tartozó követelmények
és dokumentációk összeállítása

Speciális szakmai tevékenységeink:
• Tevékenységhez igazított kémiai kockázat
értékelés módszerének kidolgozása
• Kémiai kockázatértékelés végzése, részletes
intézkedési terv készítése
• Vegyianyagok tárolásának szabályozása,
egyedi módszerek kidolgozása

• Munkahelyi koncentráció-mérések szervezése
• Védőeszközök kiválasztásához nyújtott segítség
• Veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadás
• Kémiai biztonsági tréningek tartása

Előnyeink:
Széles körű hazai és nemzet
közi szakmai kapcsolatrendszer, naprakész információk
Gyakorlott szakértői csapat
Testreszabott szoftveres
megoldások
Veszélyes anyagokkal végzett
tevékenységek komplex
ügyintézése
Egyedi megoldások a dolgozók
tájékoztatása, képzése,
figyelemfelhívása terén

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS
(ADR/ADN)
A környezet-, tűz- és munkavédelem határterületén elhelyezkedő
veszélyes áru szállítás összetettségéből és bonyolult szabályozásá
ból adódóan sokszor elkerüli az érintettek figyelmét, holott szinte
minden vállalkozás kötelezett valamilyen formában a jogszabály
előírásainak betartásában. Téves az a megközelítés, mely szerint
a szállító cég a felelős az ADR betartásáért, hiszen ő átvállalhatja
a feladói és címzetti előírások betartását is.
Magyarország egyik legtüzetesebben ellenőrzött és legmagasabb
bírságtételekkel szankcionált szakterületén ne bízza szállításhoz
kapcsolódó folyamatait a véletlenre – a Pro-MEES tanácsadói
segítenek az előírások betartásában!
Szakértőink az országban az elsők között szerezték meg
az ADR tanácsadói képzettséget, és 2002 óta folyamatosan
bővülő ügyfélkörrel támogatják partnereinket a veszélyes
áruk biztonságos szállítása területén.

Az érintettek köre:
• azon vállalkozásoknál, amelyek
veszélyes áru
– szállítmány feladói vagy címzettjei;
– s zállítását, fuvarozását vagy
szállítmányozását végzik;
– szállításában be- vagy kirakodási
műveleteket vagy raktározási
tevékenységet végeznek;
– szállító járművet töltenek vagy
ürítenek;

Szolgáltatások:
• ADR/ADN biztonsági tanácsadói tevékenység
• Veszélyes áruk besorolása, csomagolóeszközök

kiválasztása

• Veszélyes áruk kezelésére és szállítására vonatkozó

szabályzat elkészítése, amely a feladatokat, eljárásokat
és a felelősségeket, szállítási feltételeket egyaránt
tartalmazza

• Testre szabott veszélyes áru szállítási adatbázis

készítése, igény esetén szoftveres támogatás biztosítása
(fuvarokmány generálása)

• Veszélyes áru szállítás ellenőrzéséhez, kezeléséhez

segédletek készítése

• Rendszeres telephelyi ellenőrzés és konzultáció végzése
• Hatósági ellenőrzéseken történő személyes részvétel
• A vállalkozás szállításban érintett alkalmazottainak

képzése

• Kapcsolódó alvállalkozók, illetve harmadik fél

ellenőrzése, szakmai támogatás a kiválasztásban

– csomagolását végzik.
• A veszélyes hulladékok az esetek
döntő többségében veszélyes
árunak minősülnek, így minden
veszélyes hulladék feladó
a jogszabály hatálya alá esik!

Előnyök:
Több szállítási módra kiterjedő tanácsadói
tevékenység
Irányítási rendszerbe illő folyamatszemlélet
Rendszeres telephelyi jelenlét, személyes
kapcsolat
Évtizedes tapasztalat, képzett, nagy
létszámú tanácsadói csapat
Igény esetén 24 órás rendelkezésre állás

PRO-MEES Kft.
2600 Vác, Szent István tér 4.
+36 30 450 5876
info@promees.hu
www.promees.hu

SZÁRNYSEGÉD
A BIZTONSÁGBAN

