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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév Pallag Mihály 

Cím 8130 Enying, Erzsébet u. 10 

Telefonszám +36-30-2646842 

E-mail m.pallag@freemail.hu 

Állampolgárság Magyar 

Születési dátum 1968.08.02 

  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2017-től 

Foglalkozás / beosztás Ügyvezető igazgató (saját cég alapítása) 

Főbb tevékenységek 
 
 

Munka,-és tűzvédelmi szaktevékenységi feladatok ellátása, emelőgép vizsgálatok. 
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenység céges formában. 

Tevékenység típusa, ágazat 7490 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

  

Időtartam 2016-tól 

Foglalkozás / beosztás Munkavédelmi szakember / munkabiztonsági koordinátor 

Főbb tevékenységek 
Munka,-és tűzvédelmi szaktevékenységi feladatok ellátása, 
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenység egyéni vállalkozóként. 

Tevékenység típusa, ágazat 7490 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

  

Időtartam 2014-től 

Foglalkozás / beosztás Főelőadó (Munka-, és tűzvédelem) 

Főbb tevékenységek Munkabiztonsági szaktevékenységi és tűzvédelmi előadói feladatok ellátása 

A munkáltató neve Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központ 

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelem 

  

Időtartam 2010-től 

Foglalkozás / beosztás Munkavédelmi előadó, emelőgép ügyintéző 

Főbb tevékenységek Munkavédelmi szaktevékenységi feladatok ellátása, emelőgép ügyintézői tevékenység 

A munkáltató neve KVV Kőolajvezetéképítő ZRt., Siófok 

Tevékenység típusa, ágazat Szénhidrogén szállító csővezeték építése 

  

Időtartam 2009 

Foglalkozás / beosztás Raktárvezető 

Főbb tevékenységek alapanyag raktár  irányítása, gyártás előkészítés működtetése 

Munkáltató neve OKIN Várpalota Kft., Várpalota 



Tevékenység típusa, ágazat Orvosi egészségügyi bútormechanika és elektronika gyártó 

  

Időtartam 2008-2009 

Foglalkozás / beosztás Munkavédelmi és informatikai vezető 

Főbb tevékenységek 
A munkavédelem oldaláról a vállalat egészét lefedő munkavédelmi szempontú törvényi  megfelelősség 
biztosítása, informatika vezetőként a vállalat számítógépparkjának, és a felhasználók helyi szupportálása, 
informatikai stratégia menedzselése 

Munkáltató neve Aikawa Hungária Kft. Dunaújváros 

Tevékenység típusa, ágazat Finommechanikai termék gyártás 

  

Időtartam 2001-2008 

Foglalkozás / beosztás Logisztika vezető 

Főbb tevékenységek 

-vonalkóddal azonosított termékazonosítás- vállalat irányítási rendszer fejlesztése, működtetése 
-következetes raktári elszámolási rendszer kialakítása, fenntartása 
-magas szintű vevői kiszolgálás biztosítása 
-árubiztonság megvalósítása 
-leltárfelelősség , és érvényesítés 
-raktározási stratégia meghatározása 
-a terület operatív irányítása, vezetése, menedzselése 
-FIFO elv megvalósítása 
-termékkiadási határidők betartása, betartatása 

Munkáltató neve Aikawa Hungária Kft. Dunaújváros 

Tevékenység típusa, ágazat Finommechanikai termék gyártás 

  

Időtartam 1999-2001 

Foglalkozás / beosztás Raktárvezető 

Főbb tevékenységek 
Alapanyag raktár irányítása, áru beérkeztetés, anyagátvétel, raktári rend, és raktározási rend felügyelete, 
irányítása, termelés kiszolgálása, kiszállítások lebonyolítása, raktári adminisztráció felügyelete, leltárak 
szervezése, lebonyolítása. 

Munkáltató neve AFL Hungary Kft. (AlCOA) Enyingi telephely 

Tevékenység típusa, ágazat Autó kábelkorbács konfekcionálás 

  

Időtartam 1994-1999 

Foglalkozás / beosztás Művezető / Raktárvezető 

Főbb tevékenységek 

Termelési  részleg  irányítása,  gyártásjelentések,  gyártásterv  készítése,  műszakbeosztás,  kapacitás 
vizsgálat, motívációs rend kidolgozása,  ISO követelmények  szerinti gyártás biztosítása / Alapanyag 
raktár irányítása, áru beérkeztetés, anyagátvétel, raktári rend, és raktározási rend felügyelete, irányítása, 
termelés kiszolgálása, kiszállítások lebonyolítása, raktári adminisztráció felügyelete, leltárak szervezése, 
lebonyolítása. 

Munkáltató neve Videoton Holdong Rt. Enyingi telephely 

Tevékenység típusa, ágazat Autó kábelkorbács konfekcionálás 

 
 

 

Tanulmányok  

Időtartam 2017-2018 

Végzettség / Képesítés Felsőfokú tűzvédelmi előadó (Tv. főelőadó) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve  és típusa 

Oktáv Zrt. 

  

  



  

Időtartam 2010-2010 

Végzettség / Képesítés Emelőgép ügyintéző 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 
0224-06 Magasban végzett szerelések 
0356-06 Emelőgép-ügyintézői feladatok 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve  és típusa 

Swéder Oktatási Központ Kft. 

  

Időtartam 2008-2009 

Végzettség / Képesítés Munkavédelmi technikus 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

A biztonságos hegesztés ismeretei 
Alapvető tűzvédelmi követelmények 
Anyagmozgatás, szállítás, tárolás biztonságtechnikája záróvizsga (kf. mv.) Egyéni 
védőeszközök ismeretei 
Foglalkozásegészségügy alapvető feladatai 
Légállapotok és levegőtisztaság követelményei 
Munkaeszközök biztonságos működése záróvizsga (kf. mv.) 
Munkahelyek kialakításának biztonsági követelményei záróvizsga (kf. mv.) 
Munkahelyi zaj- és rezgéscsökkentés követelményei 
Munkavédelem jogi, igazgatási és eljárási ismeretei záróvizsga (kf. mv.) Nyomástartó 
berendezések biztonságtechnikája (kf. mv.) 
Veszélyes anyagok és készítmények kezelése és használata 
Világítástechnikai és színdinamikai ismeretek 
Villamosság bt-ja (kf.) I. félév jegyzőkönyv 
Villamosság bt-ja (kf.) I. félév jegyzőkönyv 
Villamosság biztonságtechnikája (kf. mv.) 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve  és típusa Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft  Budapest Műegyetem 

  

Időtartam 1982-1986 

Végzettség / Képesítés Szakközépiskolai érettségi-Erősáramú Berendezés Szerelő 
Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve  és típusa 
320.sz.-ú Árpád Szakközépiskola Székesfehérvár 

  

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

Anyanyelv Magyar 

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés 
Európai szint(*) 

 
 

Angol 
 

Német 
 

Szövegértés Beszéd Írás 
Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

 

B1 
Önálló 

felhasználó 
 

B1 
Önálló 

felhasználó 
 

B1 
Önálló 

felhasználó 
 

A2 
Alapszintű 
felhasználó 

 

A2 
Alapszintű 
felhasználó 

 

A1 
Alapszintű 
felhasználó 

 

A1 
Alapszintű 
felhasználó 

 

A1 
Alapszintű 
felhasználó 

 

A1 
Alapszintű 
felhasználó 

 

A1 
Alapszintű 
felhasználó 

 

  

Társas készségek és 
kompetenciák 

Nagyfokú precizitás, önállóság és felelősségteljes munkavégzés 
Eredmény- és sikerorientáltság 

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

 
Kiemelt kommunikációs és információ-átadási képesség szóban és írásban 
Dinamizmus, határozottság 
Kiemelkedő szervező- és innovációs készség 



Nagy munkabírás, terhelhetőség 
Vezetői rátermettség 
 

Számítógép-felhasználóikészségek és 
kompetenciák 

 

Win95 / 98 / Millennium / XP / Vista /Win7 / Win10 
Windows NT / Linux 
Microsoft Office alkalmazások  / Open Office / stb. 
Raktári nyilvántartó rendszer (saját fejlesztésű vonalkódos rendszer,  HP-3000) 
Elektronikus levelező programok 
Számítógépes hálózat vállalati szintű üzemeltetése, informatikusi ismeretek 

Járművezetői engedélyek A; B 

 


