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A magyar vegyiparnak fontos támogató szerepe 
van a COVID-19 járvány elleni küzdelemben. 
Ebben a súlyos helyzetben iparágunk 
legfontosabb prioritása az elmúlt hónapokban 
az volt, hogy védje munkatársai egészségét és 
biztonságát, és biztosítsa a kritikus fontosságú 
vegyi anyagokat és termékeket az egészségügyi, 
környezeti és élelmiszer-ellátási láncok számára. 
Vállalkozásaink jelentős erőfeszítéseket tettek a 
fertőtlenítőszerek iránti kereslet exponenciális 
növekedésének kielégítése, az alapanyagok 
gyártása és a késztermékek előállítása, gyors 
célba juttatása érdekében. 

A hazai vegyipar a MOL Csoport révén megoldotta 
a kéz- és felületfertőtlenítő termékek tömeges 
gyártását, ugyanakkor több kis- és közepes 
méretű vegyipari gyártó is jelentős mértékben 
hozzájárult meglévő kapacitásai maximális 
kihasználásával vagy a technológiai folyamatok 
átállításával a fertőtlenítőszerek hiányának 
felszámolásához. Számos vállalkozás pedig úgy 
enyhített a hiányon, hogy munkavállalóit és 
sok esetben partnereit látta el saját előállítású 
fertőtlenítőszerekkel.

A példa nélküli közegészségügyi krízis idején 
a Magyar Vegyipari Szövetség és tagjai az 
említetteken túl szorosan együttműködtek 
kormányzati szervekkel és hatóságokkal is a 
kritikus ellátási láncok működtetése érdekében.
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A MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG ÉS 
SZAKSZÖVETSÉGEI TAGVÁLLALATAINAK 

REAGÁLÁSA A COVID-19 JÁRVÁNY HELYZETRE

Közérdekű vállalások, adományok



BorsodChem Zrt.

A Társaság 15 millió Ft összegben támogatta a BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház számára speciális 
berendezések beszerzését, és további 5 millió Ft adománnyal támogatta a Kazincbarcikai Városi Kórház működését.

15 ezer liter saját gyártásban előállított Hypo fertőtlenítőszert adományozott továbbá a környező települések 
önkormányzatainak a járvány által okozott kockázatok enyhítésére az egészségügyi és szociális intézményekben. 
Emellett 10 ezer db védőmaszkot is átadott a társaság ipari létesítményeinek körzetében lévő önkormányzatok és más 
partnerek részére.

HUNTSMAN Hungary Zrt.

A társaság a járvány elején – az ellátási problémákat érzékelve – WHO recept alapján kézfertőtlenítő szert gyártatott, 
majd ebből 800, illetve 200 litert adományozott Várpalota, illetve Pétfürdő Önkormányzatának.

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

A KISCHEMICALS Kft. több ezer liter saját gyártású Hypo fertőtlenítőszert adományozott Önkormányzatoknak, 
Városüzemeltetéseknek, illetve a Miskolci Kormányhivatalnak a járvány által okozott kockázatok enyhítésére, fertőtlenítés 
céljára.

Emellett lehetővé tette saját dolgozói és családtagjaik részére a fertőtlenítőszer ingyenes használatát, valamint 
feltöltését is otthoni felhasználás céljára.

KISS Cégcsoport

A Sajóbábonyi Vegyipari Parkban működő KISS Cégcsoport vállalkozásai és dolgozói egyesített erővel, segíteni akarással, 
anyagi szerepvállalással vették fel a harcot a COVID-19 által okozott járványhelyzet egészségügyi, gazdasági és mentális 
nyomásának lehetőség szerinti enyhítésére. 

A Társaság a kialakult helyzetben sem zárkózik el a segítségre szorulóktól, így továbbra is támogatja a Sok KIS Kéz 
Közhasznú Egyesület munkáját, mely szervezet küldetése: elősegíteni a beteg vagy mozgásában sérült gyermekek, 
felnőttek mindennapi életét oly módon, hogy tárgyi vagy anyagi jellegű felajánlásokat felkutat, összegyűjt és 
adományként átad számukra vagy a gondozásukat ellátó szervezet, intézmény számára. Emellett rendezvényein is 
fontosnak tartja felhívni a figyelmet az egészséges életmód előnyeire. Korábban az Egyesület 15 fővel (zömében a 
KISS Cégcsoport dolgozói) benevezett a III. Miskolc-Kassa Ultramaraton futóversenyre. A járvány miatt ezt a versenyt 
a szervező a bevezetett korlátozó intézkedések miatt őszre halasztotta, ám az Egyesület a csapattagokat formában 
tartva egyéni futást szervezett, a „Run One Line”-t. A benevezett futók mindegyike az egyénileg vállalt, 8-26 km közötti 
távolságot különféle módon - a lakhelye környékén, vagy éppen az otthoni futópadján - dokumentáltan lefutotta, és az 
általuk, valamint a szimpatizánsok által befizetett nevezési díjat felajánlva átadták egy súlyosan beteg felnőtt számára, 
gyógykezelése finanszírozására.

Ezen eseményen túl a Cégcsoport vezetése 1000 db egészségügyi maszkot is adományozott a Sok KIS Kéz Közhasznú 
Egyesületnek, hogy kapcsolatai révén azokat átadja a Miskolci Velkey László Gyermek Egészségügyi Központ részére, 
ezzel is segítve a beteg gyermekek napi ellátását, a családtagokkal a biztonságosabb kapcsolattartást.

A Cégcsoport tagjaként laboratóriumi szolgáltatást nyújtó KISANALITIKA Kft. a saját termékének gyártásához alkalmazott 
Klóramin-T hatóanyagból - mely hatóanyag nem ismeretlen a kórházi fertőtlenítési gyakorlat számára - 10 literes 
kiszerelésben állított elő és biztosított fertőtlenítő oldatot a Vegyipari Park vállalkozásai számára.

MOL Petrolkémia Zrt.

Felelős vállalatként a MOL Petrolkémia Zrt. 200-200 liter kéz-, és felületfertőtlenítő terméket ajánlott fel a tiszaújvárosi 
önkormányzatnak, amelynek fő felhasználója a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, valamint egyéb helyi önkormányzati 
intézmények. Tiszaújváros mellett a környező településekre is gondolt a vállalat, így Tiszapalkonya és Oszlár Önkor-
mányzata is részesült az adományból. Emellett a Debreceni Vegyipari Szakképzési Centrum, a Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakképző Iskola, a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskola, valamint a Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium is kapott a MOL által gyártott fertőtlenítőszerekből. Több mint 1000 orvosi maszkkal 
is támogatta a MOL Petrolkémia Zrt. a helyi iskolákat, hogy a tanulók biztonságban írhassák meg az érettségi vizsgáikat.

A MOL az adományozás mellett nagy hangsúlyt fektet dolgozói védelmére is, ezért a magas szintű pandémiás intézkedé-
sek mellett 2 liter kézfertőtlenítőt biztosított minden dolgozója számára.



ZOLTEK Zrt.

A Zoltek Zrt. 800 db FFP 2 maszkot adott az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak, továbbá 200 db-ot a Nyergesújfalui 
Idősek Otthonának. Ezen felül az idősek otthonának 40 db zárt overállt is adományoztak.

BASF Hungária Kft.

A BASF Hungária Kft. 2017 óta támogatja az SOS Gyermekfalvak Alapítványt. A pénzbeli hozzájárulás mellett Dr. Thomas 
Narbeshuber, a vállalat magyarországi ügyvezetője és a BASF regionális vezetője az SOS nagyköveteként kapcsolati 
tőkéjével is hozzájárul az Alapítvány adománygyűjtéséhez. A BASF 2019 szeptemberében egy egyéves közösségi 
adománygyűjtő programot is indított BASF for FUN:D néven, melynek lényege, hogy a vállalat a munkavállalói által 
gyűjtött adományok összegét a program végén megduplázza. A COVID-19 járvány az SOS Gyermekfalvak nevelőszüleit is 
nehéz helyzetbe hozta, ezért ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordítanak az együttműködésre, és az Alapítvány 
speciális, jelen helyzetre kialakított programjaihoz nem csak vállalati, de munkavállalói szinten is csatlakoznak.

NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Novochem Kft. - munkatársai biztonságának szem előtt tartása mellett - átalakította folyamatait annak érdekében, 
hogy gyógyszer-, valamint fertőtlenítőszer-gyártó partnerei jelentősen megnőtt szállítási igényét kiemelt fontossággal, 
fennakadások nélkül teljesíteni tudja. 

A társaság a COVID-19 elleni védekezés támogatása érdekében folyamatosan együttműködik a katasztrófavédelmi 
hatósággal. Veszélyesáru raktáraiban a raktárkapacitás egy részét felajánlotta a járványvédelemhez szükséges eszközök 
elhelyezésére. A hatóság kérésére soron kívül szállított fertőtlenítőszer gyártásához szükséges alapanyagokat. Partnerei 
és a hatóságok részére térítésmentesen biztosított védőmaszkokat és a szükséges vegyi anyagokat. 

A társaság német anyavállalata és nyugat-európai partnerei segítségével jelentősen növelte fertőtlenítőszer-alapanyag 
importját, emellett szakemberei több projektet is elindítottak, hogy feltérképezzék, miként tudják támogatni a 
magyarországi járványügyi küzdelmet.

DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft.

A társaság a dolgozói háztartásait fertőtlenítő- és tisztító szerrel látta el. Nátrium-hipokloritot vihettek haza és a 
vállalat saját használatra a WHO receptúra alapján bekeverte az egyik fertőtlenítőt. 

Közérdekű vállalásuk volt, hogy nem csökkentették a munkaidőt, nem rendeltek el állásidőt és egyéb korlátozó 
rendelkezést, nem küldtek el egyetlen dolgozót sem. Emellett ez idáig nem éltek semmilyen támogatással, könnyítéssel 
a válság idejére életbe léptetett lehetőségek közül, ami a nemzetgazdaságra terhet róna.

Hungária Veszélyesáru® Mérnöki Iroda Kft.

A COVID-19 miatt kialakult helyzetben a HVESZ Kft. is megragad minden lehetőséget szerény lehetőségein belül, hogy 
segítse a védekezést.

Elismerve az egészségügyi szektor ember feletti teljesítményét és az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját a 
HVESZ vezetése úgy döntött, hogy a veszélyes áru tanácsadói munka folyamatos biztosítása mellett a szerződött kórházak 
és egészségügyi intézmények részére 2020.03.01-től kezdődően 3 hónapra felfüggeszti a szolgáltatás számlázását.

Interauditor, Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.

A cég a járvány miatt előállt helyzetben a különösen súlyosan érintett, elsősorban idegenforgalmi, turisztikai területen 
működő ügyfeleinek jelentős díjkedvezményt adott a szerződéses díjaiból. Munkatársainál egyelőre nem kényszerült 
megszorító intézkedések bevezetésére, és nem is tervezi, hogy ilyenre sor kerül. A cég minden évben a gyermekétkeztetési 
alapítványt támogatja, tervei szerint ezt idén is meg fogja tudni tenni.



EGROKORR Festékipari Zrt.

Az Egrokorr Zrt. is törekszik arra, hogy a kialakult járványügyi helyzetben segítséget tudjon nyújtani. Június elején 
támogatja az érdi, Sárd utcai mentőállomás jótékonysági kerítésfestését, amelyhez biztosítja a megfelelő alapozó - és 
zománcfestékeket. A szervezés a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestületnek köszönhető. 

Hozzájárult továbbá a Kempelen Farkas Gimnázium megújulásához is, ehhez színre kevert falazúrokat adományozott, 
valamint kedvezményt biztosított a Diósdi Óvoda részére, hogy az óvoda külső kerítéselemei is megújulhassanak.

Wavin Hungary Kft.

Az Orbia cégcsoport tagjaként működő műanyag csőgyártó Társaság hollandiai testvér cége plexi arcpajzsok gyártásába 
kezdett, amelyet kórházaknak és más egészségügyi intézményeknek adományozott, s amelyekből a Wavin Kft. ingyenesen 
fog átadni a vevői számára. Az Orbia munkatársai is érintettek a járványban, emiatt a vállalat adománygyűjtésbe is 
kezdett a cégcsoport munkatársai körében. Az Orbia minden egyes adományhoz ugyanakkora összeget hozzátéve juttat 
el a rászorulóknak.

MAGYAR FESTÉKGYÁRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

PPG Trilak Kft.

A cég saját használatra, munkavállalói biztonságának biztosítására márciusban az üzemében gyártott kézfertőtlenítőt. 
Áprilisra már a kézfertőtlenítő elérhető volt kereskedelmi beszerzés útján is, amikor a saját igények biztosításán túl 
milliós nagyságrendben támogatta a Katasztrófavédelem, a Honvéd és a Jahn Ferenc kórházak, valamint a Budapest 23. 
kerületi önkormányzat fertőtlenítőszer igényeit is.

Április hónapban a lemosható és vegyszernek is ellenálló falfestékek promócióját összekötötte egy jótékonysági akcióval, 
amelynek során az április 20. és július 20. között megvásárolt minőségi falfestékek árának 2%-át a Jahn Ferenc Kórház 
támogatására utalja át. Felkérte kereskedelmi partnereit is az akcióhoz történő csatlakozásra, így a támogatás értéke 
várhatóan meghaladja a 6 millió Ft-ot.

Szobafestő - Mázoló - Tapétázó Országos Ipartestület / MAFEOSZ

Az Ipartestület a megrendelők felé kommunikálta nagy látogatottságú közösségi oldalán, hogy léteznek higiéniai célra 
szánt antibakteriális festékek, és ezek alkalmazása a jelen helyzetre való tekintettel, akár hosszú távú „preventív” 
védelmet tud nyújtani. Külföldi (kanadai) youtube video kapcsán fórumot indítottak a festő vállalkozók kültéri, 
homlokzati, ipari jellegű megrendelései elősegítése céljából. Az Ipartestület szintén kezdeményezője és szervezője volt 
az érdi mentőállomás „jótékonysági kerítésfestésének”. A festéshez szükséges festékanyagot az Egrokorr Festékipari 
Zrt. adta, a szerszámokat pedig a Schuller Eh’klar biztosította a munkához.



The Hungarian chemical industry has an important 
supporting role in the fight against the COVID-19 
epidemic. In this grave situation, during the past 
months our industry’s top priority has been to 
ensure the health and safety of our employees 
and to secure supplies of critical chemicals and 
chemical products to healthcare, environmental 
and food supply chains. Our companies have 
made significant efforts to meet the exponential 
growth in demand for disinfectants, from the 
production of raw materials to the production 
and delivery of finished products. 

The Hungarian chemical industry through the MOL 
Group has solved the mass production of hand and 
surface disinfectant products, but several small 
and medium size chemical manufacturers have 
also significantly contributed to the elimination 
of the shortage of disinfectants by making 
maximum use of their existing capacities or by 
switching technological processes. And many 
companies have contributed to the alleviation of 
the shortage by supplying their employees and, 
in many cases, their partners with self-produced 
disinfectants.
 
During this unprecedented public health crisis, 
the Hungarian Chemical Industry Association 
and its members have also worked closely with 
government bodies and authorities to strengthen 
critical supply chains.

15 June 2020

RESPONSE OF MEMBERS OF THE  HUNGARIAN 
CHEMICAL INDUSTRY ASSOCIATION 

AND ITS SECTOR ASSOCIATIONS TO THE 
COVID-19 PANDEMIC SITUATION

Commitments and donations 
in the public interest



BorsodChem Zrt.

The Company supported the purchase of special equipment for the BAZ County Central Hospital and the University 
Teaching Hospital in the amount of HUF 15 million, and supported the operation of the Kazincbarcika City Hospital with 
an additional donation of HUF 5 million.

It also donated 15,000 liters of Hypo disinfectant of its production to the surrounding municipalities to alleviate the 
risks posed by the epidemic in health and social institutions. In addition, it handed over 10,000 protective masks to 
municipalities and other partners in the area of the company’s industrial facilities.

HUNTSMAN Hungary Zrt.

Sensing supply problems at the beginning of the epidemic, the company ordered the production of a hand disinfectant 
based on WHO recipe, and then donated 800 and 200 liters of it to the Municipalities of Várpalota and Pétfürdő, 
respectively.

KISCHEMICALS Manufacturing & Mercantile Kft.

KISCHEMICALS Kft. donated thousands of liters of its own Hypo disinfectant to Municipalities, City Operations and the 
Government Office of Miskolc to mitigate the risks caused by the epidemic, for desinfection.

It also allowed its own employees and their family members to use the disinfectant free of charge as well as refill it for 
home use.

KISS Group

The companies and employees of the KISS Group, operating in the Sajóbábony Chemical Industrial Park, have joined 
forces to fight to alleviate the health, economic and mental pressure of the epidemic caused by COVID-19 as much as 
possible, with a desire to help and undertake a financial role, too.

The Group does not shy away from those in need in the current situation either, so it continues to support the work of 
the Many Small Hand Public Benefit Association, whose mission is to promote the daily lives of sick or disabled children 
and adults by seeking out, collecting and donating material or financial offerings to them or to the organization or 
institution providing for their care. The Group also considers it important to draw attention to the benefits of a healthy 
lifestyle at his events. Previously, the Association entered the 3rd Miskolc-Kassa Ultramarathon running competition with 
15 people (mostly employees of the KISS Group). Due to the epidemic, this competition was postponed until autumn by 
the organizer due to the restrictive measures introduced, but the Association organized an individual run, the “Run One 
Line”, keeping the team members in shape. Each of the runners made the distance between 8 and 26 km individually 
and documented, in the vicinity of their place of residence or on the treadmill of their home, and handed over the entry 
fee paid by them and the sympathizers to a seriously ill adult person for financing medical treatment.

In addition to this event, the management of the Kiss Group also donated 1,000 health masks to the Many Small Hand 
Public Benefit Association for handing over to the László Velkey Children’s Health Center in Miskolc, helping to provide 
daily care for sick children and safer contact with family members.

As a member of the Group, KISANALITIKA Kft, which provides laboratory services, produced and provided a disinfectant 
solution - with Chloramine-T active ingredient used for the production of one of its other products - in 10 liter packaging 
for the companies operating in the Chemical Industrial Park.

MOL Petrolkémia Zrt.

As a responsible company, MOL Petrolkémia Zrt. offered 200-200 liters of hand and surface disinfectant products to 
the Tiszaújváros municipality, the main users of which are the Tiszaújváros City Clinic and other local government 
institutions. In addition to Tiszaújváros, the company also thought of the surrounding settlements, so the municipalities 
of Tiszapalkonya and Oszlár also received from the donation. In addition, the Debrecen Chemical Vocational Training 
Center, the Tiszaújváros Brassai Sámuel Vocational School, the Miskolc SZC Andrássy Gyula Mechanical Engineering 
Vocational Gymnasium and Vocational High School, and the Tiszaújváros Eötvös József Gymnasium also received 
disinfectants manufactured by MOL. MOL Petrolkémia Zrt. also supported local schools with more than 1,000 medical 
masks so that students could write their high school graduation exams safely.

In addition to donations, MOL also places great emphasis on the protection of its employees, therefore, in addition to 
high-level anti-pandemic measures, it provided 2 liters of hand sanitizer for all its employees.



ZOLTEK Zrt.

Zoltek Zrt. donated 800 FFP2 masks to the Vaszary Kolos Hospital in Esztergom, and 200 to the Nyergesújfalu Nursing 
Home. In addition, 40 closed overalls were also donated to the nursing home.

BASF Hungária Kft.

BASF Hungária Kft. has been supporting the SOS Children’s Villages Foundation since 2017. In addition to the financial 
contribution, Dr. Thomas Narbeshuber, the company’s managing director in Hungary and BASF’s regional manager, as 
the ambassador of SOS, also contributes his social capital to the Foundation’s efforts of fundraising. In September 2019, 
BASF also launched a one-year community fundraising program called BASF for FUN, the essence of which is that the 
company will double the amount of donations collected by its employees at the end of the program. The COVID-19 
epidemic has also put the foster parents of SOS Children’s Villages in a difficult position, so during this period special 
attention is paid to cooperation and they join the Foundation’s special programs designed for the current situation not 
only at the corporate level, but also at the employee level.

NOVOCHEM Trading & Service Co. Kft.

NOVOCHEM Kft. - keeping in mind the safety of its employees - has redesigned its processes in order to be able to 
meet the significantly increased supply needs of its pharmaceutical and disinfectant manufacturing partners with high 
priority, without interruptions. 

The company is continuously working with the Disaster Management Authority to support protection against COVID-19. 
In its dangerous goods warehouses, it offered some of the storage capacity to house the equipment needed for epidemic 
control. At the request of the authority, it promptly supplied  raw materials needed to manufacture disinfectants. 
Protective masks and necessary chemicals were provided free of charge to its partners and authorities.

The company, with the help of its German parent company and its Western European partners, has significantly increased 
its imports of disinfectant raw materials, and its specialists have launched several projects to map out how they can 
support the epidemic in Hungary.

DONAUCHEM Chemicals Trading Kft.

The company supplied disinfectants and cleaners to its employees’ households. They could take home sodium hypochlorite 
and the company mixed one of the disinfectants for its own use according to the WHO recipe.

They had a public interest commitment not to reduce working hours, not to order downtime and other restrictive 
measures, not to send away any workers. In addition, so far they have not used any support or relief from the options 
put into effect during the crisis, which would place a burden on the national economy.

Hungária Dangerous Goods Engineering Office Kft. /HVESZ Kft.

In the situation created due to COVID-19, HVESZ Kft. also seizes every opportunity within its modest possibilities to help 
protection and defense.

Recognizing the superhuman performance of the healthcare sector and the sacrificial work of healthcare workers, the 
management of HVESZ decided that while continuously providing dangerous goods advisory work to contracted hospitals 
and healthcare institutions, its suspends the billing of the service for 3 months from 1 March 2020.

Interauditor, Neuner, Henzl, Honti Consulting Kft.

In the situation caused by the epidemic, the company granted a significant discount on its contractual fees to its 
customers particularly severely affected, operating mainly in the field of tourism. It has not been forced to introduce 
austerity measures vis-á-vis its employees, nor does it plan to do so. The company supports the Child Nutrition Foundation 
every year, and plans to be able to do so again this year.



EGROKORR Festékipari Zrt.

Egrokorr Zrt. also strives to be able to provide assistance in the current epidemiological situation. At the beginning of 
June, it supports the charity fencing of the Sárd Street ambulance station in Érd, providing the appropriate primers and 
enamels. The organization of this charity action is due to the Room Painting-Wallpaper National Industry Association.

The company also contributed to the renovation of the Kempelen Farkas Grammar School, donated mixed wall paintings 
and provided a discount to the Diósdi Kindergarten so that the external fence elements of the kindergarten could be 
renewed.

Wavin Hungary Kft.

The Dutch sister company of the plastic pipe manufacturing company, a member of the Orbia group of companies, 
started the production of plexiglass face shields, which it donated to hospitals and other healthcare institutions, from 
which Wavin Kft. will deliver them to its customers free of charge. Orbia employees have been also involved in the 
epidemic, which is why the company also started fundraising among the group’s employees. Orbia distributes the 
donation to those in need, doubling the amount of each individual donation.

HUNGARIAN PAINT MANUFACTURERS ASSOCIATION 
(MAFEOSZ)

PPG Trilak Kft.

The company produced in March for its own use, to ensure the safety of employees a hand sanitizer in its plant. By April, 
the hand sanitizer was already available through commercial procurement, when in addition to providing its own needs, 
it also supported the disinfectant needs of the Disaster Management, Honvéd and Ferenc Jahn hospitals, as well as the 
23rd district municipality of Budapest.

In April, the company linked the promotion of washable and chemical-resistant wall paints to a charity campaign in 
which it transferred 2% of the price of quality wall paints purchased between April 20 and July 20 to support the Ferenc 
Jahn Hospital. It also invited its trading partners to join the campaign, so the value of the support is expected to exceed 
HUF 6 million.

Room Painter - Wallpaper National Industry Association / MAFEOSZ

The Association has communicated to customers through its highly visited community site that there are antibacterial 
paints for hygiene purposes and that their use, given the current situation, can provide long-term “preventive” protection. 
In connection with a foreign (Canadian) youtube video, a forum was launched to facilitate the outdoor, facade and 
industrial orders of the painting contractors. The Association was also the initiator and organizer of the “charity fence 
painting” of the Érd ambulance station. The paint needed for painting was provided by Egrokorr Festékipari Zrt. and the 
tools were provided by Schuller Eh’klar for the work.
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