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      50 ÉVES A SZEKURITÁS Kft.

Cégtörténet

A vállalatot 1962-ben szociális foglalkoztatóként 
a Jászberényi Városi Tanács alapította. Telephelyéül a 
Bercsényi út 5. szám alatti – lakóházból átalakított – in-
gatlant jelölte ki. Fő célja az volt, hogy csökkent mun-
kaképességű embereknek adjanak munkát, így 1964-ben 
így is nevezték el a kis céget, de már állami vállalatként. Legjelentősebb tevékenysé-
gük különböző típusú és anyagú munkavédelmi kesztyűk gyártása volt már 1966-tól. 

A cég Vegyesipari Szolgáltató Vállalattá fejlődött az évek során, és 1972-től ez 
volt a neve is. A munkavédelmi kesztyűk gyártása jelentősen megnőtt. Ezt úgy va-
lósították meg, hogy több száz bedolgozónak – főként nőknek – adtak munkát Jász-
berényben és a környező falvakban is. A fő tevékenység mellett sokféle szolgáltatást 
– gázpalackok cseréje, építőipari szolgáltatás, ruha- és vegytisztító, valamint vegyes-
iparcikk bolt üzemeltetése, fóliatakarók gyártása – is biztosítottak. Ezért 1986-ban a 
Szekuritás Ipari Vállalat nevet vették fel. Ebben az évben már közel egymillió pár 
munkavédelmi kesztyűt készítettek.

1993-ban korlátolt felelősségű társasággá alakult a cég, és 1994-ben privatizálta a 
dolgozók egy csoportja. A piacgazdaság kereteiben számos változás történt a termék-
kínálatban és a szolgáltatások terén is. A bedolgozói rendszer megszűnt, s új termé-
kek – munka- és védőruházat – gyártása, illetve komplex munkaruházati szolgáltatás 

A régi Bercsényi úti főbejárat
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biztosítása kezdődött el. A munkaruházat gyártása jelentősen megnövekedett, ám a 
Bercsényi út telephely 1998-ban történt bővítése sem volt megfelelő a tevékenység 
korszerű és hatékony, költségtakarékos megvalósításához. Ezért a cég alapításának 
50. évében, 2012-ben a városközpontból elköltözött. Jászberény ipari övezetében az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretében elnyert 
támogatással, 315 milliós beruházás megvalósításával új, XXI. századi színvonalú 
telephelyet építettek fel. Ehhez kapcsolódóan számos új gép, berendezés és eszköz 
vásárlása, üzembe állítása is megtörtént.

Az új telephely 2012-ben

A műszaki alkalmasság bemutatása

A SZEKURITÁS Kft. gyártás- és gyártmányfejlesztése folyamatosan igazodik a 
piac megváltozott igényeihez. 2007 óta rendelkeznek programozható, 4 fejes Brother 
típusú hímzőgéppel, mellyel a megrendelők által kért feliratokat, pl.: cégembléma, 
nevek stb. hímzésprogramját és a hímzéseket is maguk készítik, alvállalkozók bevo-
nása nélkül. Új, korszerű, számítógépes tervezésű és vezérlésű színes textilnyomtató 
berendezést is működtetnek.

Szabászataik a korszerű minőségi és műszaki követelményeknek megfelelnek. 
Termék előállításuk pontosítása és gyorsítása érdekében folyamatosan törekednek na-
gyobb teljesítményű és korszerűbb gépek beállítására. Gyártás-előkészítésük korsze-
rű, ASSYST- BULLMER számítógépes szabásminta és terítékrajz készítő berendezés 
biztosítja a gyors, pontos munkát.

Több mint 200 különféle ipari varrógéppel, hímző géppel, valamint a termeléshez 
szükséges szerszámokkal, speciális kisgépekkel rendelkeznek. A bőr-, textil- és mű-
bőr varrókapacitásuk jelentős: 2 saját varroda és több kooperációs partner.
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A SZEKURITÁS Kft. tevékenysége számítógépes hálózaton követhető. Mérőesz-
közeik megfelelő színvonalúak. Kiépítettek egy vevői kapcsolatokat segítő vezetői 
információs rendszert.

Az áruk terítését saját tehergépkocsikkal végzik. 
Anyagbeszerzésük döntő hányada nagy – ISO minősítéssel rendelkező, a minő-

séget garantáló – cégtől származik: KLOPMANN GmbH, Németország; OTO-TEX 
Kft., Nyíregyháza; CREATIVE Leathers S.r.l., Olaszország; COATS MAGYAROR-
SZÁG Kft., Budapest; PORTWEST Ltd, Írország; SACOBEL GmbH, Hollandia; 
Schaefer GmbH, Németország; YKK GmbH, Ausztria; TEXTURA Kft., Budapest; 
AMANN Hungária Kft., Győr.

Folyamatszemléletű megközelítés

A cég 1999-től az ISO 9002:1994 szerinti, 2002-től az MSZ EN ISO 9001:2001 
minőségbiztosítási szabványnak, 2005-től a NATO AQAP 2120:2003 normatív doku-
mentumnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtetett. 2009. 08. 04-től kez-
dődően pedig az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak és a NATO AQAP 2120:2009 
normatív dokumentumnak megfelelő Integrált Minőségirányítási Rendszer szerint 
dolgoznak.

Főbb tevékenységek

- munka-, védő-, forma- és hadiruházat gyártása egyedi igények szerint is
- repesz- és lövedékálló mellények gyártása, javítása
- különféle munkavédelmi termékek gyártása és forgalmazása, test- és kéz-

védelem, tűzoltó mászóöv (a munkavédelmi ruházati termékek tűz, hideg, 
valamint különféle mechanikai hatások ellen védenek)

- ipari felhasználású bőr, műbőr és textil alapanyagú termékek gyártása és ke-
reskedelme, pl.: villanyszerelő táska, KEVLAR kesztyű bőrözése

- komplex munkavédelmi termékek és eszközök teljes körű biztosítása speciá-
lis munkaterületeken – rendőrség, honvédség, tűzoltóság – dolgozók számá-
ra (jelentősek a cég különféle hatások – hideg, meleg, sav, lúg, olaj, vibráció, 
összetett ártalmak – elleni védőkesztyűi)

Termékeik

- A cég munkavédelmi, munkaruházati eszközök és termékek gyártásában 
több mint 35 éve ismert. 

- A hagyományos célú munkaruházat mellett gyártanak és forgalmaznak spe-
ciális igényeket kielégítő formaruházatot (pl.: ORFK, HM és védelmi szer-
vezetek részére).

- Tűzoltó mászóöv, munkavédelmi lábbeli és még sok más – az emberi testet 
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védő – eszköz, valamint egyéb ipari felhasználású bőr, műbőr és textil alap-
anyagú termék gyártására és kereskedelmére szakosodtak. Védőeszközeik 
tanúsításánál 2005. évtől folyamatosan tértek át a CE jel alkalmazására, va-
lamint védőruházataik és védőeszközeik közül egyre több rendelkezik EK 
típustanúsítvánnyal.

- Vállalkoznak cégek komplex munkásellátására is. 
- A cég országos viszonylatban is jelentős textil- és bőrszabászati, valamint 

konfekcionálási háttérrel rendelkezik. 
- A rendelkezésre álló erőforrások, az alkalmazottak szakmai felkészültsége 

alapján a kft. képes a hadi- és védőruházat nagy sorozatban való gyártására 
és rövid határidőre történő szállítására.

Néhány példa a termékválasztékból
Szolgáltatások

Új termékhez kapcsolódó szolgáltatások:
- hímzés
- textilnyomtatás
- transzfernyomás
- méretre igazítás
- arculattervezési és méretvételi tanácsadás a helyszínen is
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Javítási szolgáltatások: 
- tűzoltó bevetési ruhajavítás
- lövedékálló védőmellények felújítása, javítása
- általuk gyártott munkaruha javítás, tisztítás

Egyéb szolgáltatások:
- reklám zászlók, feliratok hímzése, nyomása
- bérszabás
- textiláruk szabása
- bőrszabás
- eseményekre, alkalmakra textíliák hímzése, nyomása

Kereskedelem

Vevőik között közvetlen felhasználók és kereskedőházak is találhatók.Termékei-
ket folyamatosan használja 300-400 cég. Ezek közül az alábbi jelentősebb vásárlóikat 
emeljük ki: UNION PLUS Kft., Budapest; ELECTROLUX Kft.; KCL Magyarország 
Kft.; ORFK; Fővárosi Katasztrófavédelem; CLARION Hungary Electronics Kft.; 
VEKTOR Kft., Budapest; HONEYWELL Budapest.; FAURECIA Kft., Jászárokszál-
lás; DOMETIC Zrt., Jászberény; ILPEA-PROFEXT Kft.; VILLBEK Kft., Szeged.A 
kereskedőházak közvetítésével még szélesebb körben fordulnak meg termékeik (pl.: 
OPEL Hungary Rt., DUNAFERR Rt., MOL Zrt., GE Hungary Zrt., FORD Hungária).
Közvetlen exportjuk nem számottevő, közvetett exportjuk növekvő mértékű.

Importjuk jelentős alapanyag vonatkozásában, az országban nem beszerezhető bőr 
és textil, valamint késztermék speciális munkavédelmi eszközök területén. 
A nagyobb vevők kiszolgálása mellett a cég arra is figyelmet fordít, hogy a magán-
emberek igényeit is kielégítse. Emellett fejlesztés alatt áll a cég webshopja is annak 
érdekében, hogy a kisvásárlók könnyebben hozzájussanak a cég által gyártott, illetve 
forgalmazott termékekhez.

További példák a termékekből
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Néhány számadat:

  év             értékesítés nettó árbevétele (E Ft)       létszám (fő)
2010.   549.356   69
2011.   540.192   71

Névjegy:
SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5.
Telephely: 5100 Jászberény, Nagykátai út 35.
Tel:  +36-57/411-844
Fax:  +36-57/412-996
Email:  szekurtextil@szekuritas.hu
Honlap:  www.szekuritas.hu
Vezetők:  Szatmári Zoltán ügyvezető igazgató
  Csillik Ferencné ügyvezető
  Barabás Erika számviteli vezető


