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BEMUTATKOZÁS 

SpaceHarmony-System Kft 

 

 

Cím: 1027 Budapest, Bem József u. 6. 

E-mail: info@spaceharmony-system.eu 

Web: www.spaceharmony-system.eu, www.shssystem.hu 

Adószám: 11814601-2-05    

Cégjegyzékszám: 05-09-021948 

Cégünk fő tevékenysége:  

Lakások, épületek 33/2016 EMMI rendelet és az SBM 2008 sz. Épületbiológiai Szabvány 

szerinti műszeres felmérése- és a mért sugárzások elleni védelmi rendszerek kiépítése.  

Filozófiánk: 

Fontos feladatnak tekintjük az elektromágneses sugárzások kiszűrését biztosító, magas 

technikai színvonalon működő bizonyító erejű berendezések alkalmazását, a módszer 

megismertetését és elterjesztését a civil lakosság körében.  

Miért van erre szükség? 

Az emberre ható elektromágneses sugárterhelések a civilizációs eszköztár, - különös 

tekintettel az információs technológia rohamos fejlődésére -, folyamatosan és egyre 

intenzívebben emelkednek.  

A kutatói megállapítások szerint az élő szervezetre gyakorolt ártó hatások a hatékonyabb 

mérőeszközök megjelenésével összefüggésben ma már elvitathatatlanok. A népesség körében 

az újfajta környezeti hatásra megjelenő, egészségkárosító tünetek, társadalmi szinten is egyre 

sürgetőbbé tették a problémával való foglalkozást, annak ellenére, hogy bizonyos szakmai és 

egyéb gazdasági lobbi érdekek ezzel ellentétes irányt képviselnek. Bízunk abban, hogy egy új 

típusú szemléletváltozással a korlátok feloldásához hozzá tudunk járulni. 

További célkitűzés a szakmai megítélés javítása a „tudásmegosztáson” segítségével, a 

fejlesztési eredmények bemutatása, elfogadtatása szakmai fórumokon, tudományos 

konferenciákon való részvételen keresztül.  

Széleskörű szakmai ismeretek birtokában kijelenthető, hogy jelenleg nem ismert más olyan 

kutatócsoport a SpaceHarmony Systemen kívül, aki kutatott és dokumentált komplex 

sugárzás-védelmi rendszerrel foglalkozna.  

Ezen feladat megoldása, széles körű alkalmazása, a prevenció elveinek támogatásával 

jelentős népegészségügyi hatással bír. 
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A légtérben jelenlévő erőterek szakszerű mérése és elemzése elengedhetetlen a feladat.  

A mérések eredménye képen a SpaceHarmony-System rendelkezik az országban elérhető 

egyetlen olyan adatbázissal, amely tartalmazza a környezetünkben fellelhető sugárzások valós 

mértékét.  

A szakma és a civil társadalom jogos igénye és közös érdeke a sugárterheléssel kapcsolatos 

ismeretek rendszeres nyilvánosságra hozatala, a lakosság folyamatos tájékoztatása az új 

tudományos ismeretekről, beleértve az egészségügyi hatásokat is. Ennek azért van 

jelentősége, mivel itt egy olyan egészségkárosító környezeti hatásról van szó, amely 

láthatatlan, és nem érzékelhető. Ez a magyarázata annak, hogy miért van szükség a kutatás-

fejlesztéssel igazolt komplex sugárzásvédelmi technológia megismertetésére és 

alkalmazására. 

 

Néhány referenciánk: 

 

1. Dr Kelemen István Fogszabályozás 

Magyar, Eger Pást utca 1  

Romániai, Marosvásárhely Juliu Maniu utca 1 

Tel: +36 70 382 2979 

 

2. Hepigenetix Epigenetikai Stúdió 

1126 Bp. Beck Ödön Fülöp utca 10 

Home By Zsidró 

Tel: +36 70 273 7528 

 

3. Ramadan Dallos Márta 

Egészséges Táplálkozási Központ 

DIET SOLUTIONS PHARMA-MARKETING KFT 

Tel: +36 30 415 3318 

 

4. Bioinformációs Központ 

Oritermék Kereskedelmi Szolgáltató Kft 

Oroszlány Szeptember 6. utca 60. 

Tel: +36 20 482 6460 

 

5. Meséskert Óvoda, Passzívház Óvoda  

Budapest, Kassák Lajos u. 17.  

Tel: +36 30 950 3254 
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