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Üzlet van.

IPAR NAPJAI, MACH-TECH
– ahol ember és gép találkozik! 

2015 májusában új üzleti lehetőségeket kínálva, a hazai és nemzetközi ipari 
újdonságokat és trendeket bemutatva nyitja meg kapuit az IPAR NAPJAI a 
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
 
A multinacionális cégek, kis- és középvállalatok kínálata mellett
•  szakmai előadások, konferenciák
•  nagydíjas termékek bemutatója
•  kiállítói újdonság-bemutatók
•  MACH-TECH Techtogether – egyetemisták, főiskolások versenye pénteken  
 várják a szakembereket!
 
„Az Ember és gép. Múlt, jelen… és a jövő” címmel idén is Application 
Zone! Az új koncepció alapján összeállított gyakorlati bemutatón látható 
lesz többek között: virtuális 3D képet megjelenítő tablet, biometrikus 
munkaidő-nyilvántartó rendszer, fémet alkalmazó 3D nyomtató, közvetlenül 
(adatrögzítő) szoftverbe dolgozó mérési rendszer

Április elejétől előzetes online regisztráció a honlapon az 
ingyenes belépésért.

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu

programod van

2015. május 12–15.

A kiállítás támogató partnere:
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Tisztelt Olvasónk!

Jól tudjuk, hogy a tizennyolcadik évét jegyző Munkahelyi Módi egyedülálló a magyar szak-

sajtó piacon. Gyakorlatilag rajtunk kívül nincs ilyen tipusu, színes, magazin jellegű nyomtatott 

szaklap, amely a munkahelyhez kapcsolódó hiteles információkkal tájékoztat, cégek hirdeté-

seivel segíti az iparágban a B2B üzleti kapcsolatokat építeni, valamint érdekes olvasmányokkal 

kikapcsolódást is nyújt. Lapunk évről-évre a munkahelyi kultúra témáit karolja fel, a jobb mun-

kahelyi környezet és közérzet eléréséhez ad támpontokat, a munka- és biztonságvédelemben 

segíti a legkorszerűbb ismeretek megszerzését, és nem utolsó sorban a legújabb munkahelyi 

divatot, dizájnt közvetíti a tisztelt olvasó felé. A munkaadóknak és munkavállalóknak, valamint a 

lapunk iránt érdeklődő kedves olvasóknak továbbra is korrekt információkkal és hírekkel szeret-

nénk szolgálni. Lapunk néhány éve még két havonta jelent meg, azonban az évi 6, de 4 szám ki-

adása is komoly nehézségekkel jár, az ingyenes terjesztés és a médiaajánlatunk alacsony szintje. 

Felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább? Partnereink, hirdetőink, olvasóink bíz-
tatnak bennünket a szakma számára szükséges szaklap, magazin, tájékoztató hír-
forrás életbentartására, ezért olyan, eddig elodázott változtatásokat tervezünk 
(például előfizetés, és a hírdetési árak kis mértékű növelése) amelyek most már nél-
külözhetetlenek a lap további kiadásának és terjesztésének megemelkedett költ-
ségei miatt.

Mivel elkötelezettek vagyunk a szakma iránt, ezért íme, elkészítettük a 2015 május 12-15. között 

megrendezésre kerülő IPAR NAPJAI kiállítás alkalmából az idei első -nevezzük tavaszinak- lap-

számot, még gratis elérhetőséggel. Ön a Munkahelyi Módi magazint most is magas minőségű, 

nívós kivitelben, munkatársaink színvonalas írásaival fűszerezve, hirdetőink aktuális ajánlataival, 

és kiváló fotókkal tartja a kezében. 

Reméljük, hogy az Ön szakmai információ igénye és szórakozása érdekében készített kiad-

vány elnyeri a tetszését és a jövőben előfizető, valamint hirdető partnerünk lesz!

E számunk hirdetői:

BD-EXPO Kft.
Fabrex Kft.
Falk&Ross Kft.
G. Ballagi Kft.
Glovita Kesztyű Zrt.
Hungexpo Zrt.
Ipoly Cipőgyár Kft.
Lorden Trade Kft.
Mapa Professionnel
Microsonic Labor Kft.
MSA Safety
OTO-TEX Kft.
Portwest Clothing LTD
Proprerus Kft.
Protektor 2001 Kft.
Safety Systems Hungária Kft.
Tisztatér Cleanroom Kft.
Uniform Nova Kft.
Vektor Munkavédelmi Kft. 

TARTALOM
04  Színtől a kereskedelemig

06  Korszerű ruházati álcázó alapanyagok

08   Megalapozott múlt,  

bíztató jövő az Innovatextnél

10  A viseletekben megszólal a történelem

12  A MÁV újra ruhába öltözteti a dolgozóit

22  A+A Düsseldorf

26  Győr a folyók és hivatásturizmus városa

30  20 év az élvonalban – Kis Csaba

32  Mit üzennek a terített asztalaink?

34  Juubileum – Az állami munkafelügyelet  

30 éve

36  Változó munkavédelmi irányítás,  

számok, újdonságok

38  Információ a működésről  

- kompromisszumok nélkül
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AZ INTERCOLOR  
MEGALAKULÁSA 
Az Intercolor abból a célból alakult, hogy 
nemzetközi egyeztetéssel, két évvel előre 
meghatározzák a textil és ruházati divat-
színeket. Az első Intercolor konferenciát 
1963. szeptemberében tartották Párizsban 
11 ország részvételével.

Jelenleg 15 ország a tagja: Finnország, 
Franciaország, Japán, Kína, Dél-Korea, 

Magyarország, Nagy Britannia, Német-
ország, Olaszország, Portugália, Spanyol-
ország, Svájc, Thaiföld, Törökország és 
az USA.

Az Intercolor megalakulása óta jelentős 
változásokon ment át. Kezdetben a két-
napos ülésen döntöttek a női, a férfi és a 
gyermekruházati színekről.

Az évek folyamán a tagországok kép-
viselői már olyan színtrendet állítottak 
össze, amiből minden szakmai terület 
választhatott színeket profiljának megfe-
lelően. Napjainkban új témával bővült az 
Intercolor, az Encounters-el.

INTERCOLOR 
ENCOUNTERS 
Az előadáson – mely nyitott a szakma szá-
mára – az Intercolor tagországai gazdag 
képanyaggal mutatják be és beszélnek: az 
új kutatásokról, a jövő anyagairól, trendje-
iről, ruházati forma irányzatairól, a külön-
böző kultúrákról, melyek hatással vannak 

Intercolor Konferencia Budapest 

 SZÍNTŐL A KERESKEDELEMIG 

a divatra, az új designekről, építészetről,  
formatervezésről és életmódról stb. 

INTERCOLOR ÜLÉS 
Az Intercolor évente kétszer ülésezik, 
májusban a tavaszi-nyári, novemberben 
az  őszi-téli szezon megbeszélésére kerül 
sor. A konferencia mindig a tagországok 
egyikében történik. Az ülés a résztvevő 
országok színjavaslatainak a bemutatá-
sával kezdődik. A tagországok képviselői 
beszélnek a  színekről, amit az adott sze-
zonra állítottak össze. A színjavaslatok, 
színkombinációk formájában, hozzátarto-
zó szöveges résszel kerülnek bemutatásra. 

A  kombinációkban szereplő árnyalatok-
hoz képek társulnak, melyek az inspirációs 
forrásokat jelentik. Ezek lehetnek, növé-
nyek, gyümölcsök, természeti jelenségek 
vagy futurisztikus elképzelések a jövőről 
stb. A  színjavaslatok ismertetése után 
kezdődik a nemzetközi színtrend téma-
köreinek a  megbeszélése és a színcsopor-
tok kialakítása. A színek inspirációi már 
meghatározzák az anyagokat is. A növényi 
textúrák rusztikus anyagokra, a madarak 
színes tollai a színjátszós hatású szövetfe-
lületekre,  a ködös-párás levegő árnyalatai 
az opálosan áttetsző anyagokra utalnak. 
A végleges színkártya elkészítésére, hosszú 
viták után kerül sor, ugyanis minden or-

szág próbál, a saját színeiből egyre többet 
elfogadtatni, mert fontos gazdasági szem-
pont, hogy az általa javasolt színek a nem-
zetközi piacon is szerepeljenek. 

A SZÍNTREND 
ÉRTELMEZÉSE 
Két évvel az aktuális szezon előtt,azért van 
szükség a színek meghatározására,mert a 
színtrendet először a tervezők és a fonal-
gyártók használják.A  három alapszínből 
kiindulva, a sárgából, a pirosból, a kékből 
és a komplementerekből, a narancsból, 
az ibolyából, a  zöldből, az tapasztaljuk, 

mindegyik tónus „állandóan”szerepel a 
divatban. A fehér és a fekete a bázis színe-
ket képviselik.A lényeg az árnyalatokban 
rejlik.Az alapszínek szinte a végtelenségig 
fokozható tónusaiból emeli ki a divat az 
éppen aktuálisat, melyek társításait a témá-
tól függően,  a trendirányzatok határoznak 
meg.

SZÍNTŐL 
A KERESKEDELEMIG 
Azért van szükség,  két évvel az aktuá-
lis szezon előtt a színek meghatározására, 
mert a színtrendet elöszőr a tervezők és 

a fonalgyártók használják. Azután az alap-
anyaggyártók következnek. Ez újabb fél-
év, mig elkészülnek az anyagok. Majd 
a ruhagyártók következnek ez ismét féléves 
időtartam az új kollekciók elkészitéséig. 
Végül a nagykereskedők állítják össze és 
szerzik be az új szezonra a termékeiket. 
A sor a kiskereskedőkkel és a fogyasztókkal 
zárul.

A divat a színekkel kezdődik és a színek 
szezononkénti változása tartja mozgásban 
a divatot.

Bajczár Éva
textiltervező iparművész

Intercolor Nemzetközi 
Színbizottság tagja

Az Intercolor Nemzet-
közi Színbizottság 
2015. november  
23–24-én, második  
alkalommal tartja  
ülését Budapesten,  ahol 
már a 2017–2018-as 
őszi-téli szezon színe-
inek a megbeszélésére 
kerül sor.
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N apjainkban általános elvárás 
– többek között – a katonai 
és rendvédelmi alakulatok 
gyakorló és bevetési ruháza-

tánál a  látható tartományban optimális 
tereptarka hatás, az  éjszakai álcázáshoz 
pedig az emberi testből kiáramló infravö-
rös sugárzás megfelelő elnyelése. Ma már 
nemcsak speciális színezékekkel, hanem 
egyedi bevonatokkal is elérhető, hogy 
az  éjszakai látási viszonyok mellett sem 
legyen felderíthető a megfelelő álcázó öl-
tözéket viselő személy. 

Az evolúció során a mimikri a természet-
ben számos területen kifejlődött, azaz több 
élőlény képes felvenni vagy utánozni egy 
másik élőlény vagy a környezet mintáját, 
színét, külalakját (akár szagát, viselkedését 
is). A megtévesztő jellegű alkalmazkodás 
célja lehet önvédelem, ez az  álcázás, más 
néven kamuflázs („camouflage” az erede-
ti francia szleng szó), ami a  környezetbe 
való beolvadást jelent. A katonai alakula-
toknál 18. század közepén kezdett elter-
jedni az álcázó ruházat, később a zöld és 
később a  drapp színű egyenruha. Majd 
a legtöbb katonai felszerelést, a hajókat és 
légi járműveket is ellátták álcázó színek-
kel, bevonatokkal. A  modern álcázásnál, 
pl. a textíliák esetében követelmény, hogy 
nem csak a látható fényben, hanem az éj-
szakai sötétségben is „láthatatlanná” vál-
jon a  katonai- és rendvédelmi állomány, 
azaz az éjjellátó készülékekkel sem tudják 
felderíteni az  így beöltözött személyeket. 
Az  éjszakai álcázás érdekében a  ruháza-
ti alapanyagoknál olyan színezékek vagy 

bevonatok alkalmazása szükséges, ame-
lyek az  emberi testből távozó infravörös 
sugárzást megfelelő mértékben elnyelik 
(a textilanyagok önmagukban nagyrészt 
áteresztik az infravörös sugarakat).

Az infravörös sugárzás 
Az infravörös sugárzás (Infrared, IR) 
az  elektromágneses sugárzás adott tarto-
mánya, melynek hullámhossza nagyobb, 
mint a  látható fényé, ugyanakkor kisebb 
a mikro- és a rádióhullámoké (0,75–1.000 
µm hullámhosszig, azaz 750 nm és 1c mm 
között). A  latin infra szó „alatt”-it jelent, 
ezért a  legnagyobb hullámhosszal ren-
delkező a vörös (látható fény) alapján lett 
az infravörös elnevezés. 
 Az  infravörös sugárzást a  haditechni-
ka pozíció-bemérésre és nyomkövetésre 
használja (egyébként hőmérsékletmérésre, 
a kis távolságú vezeték nélküli kommuni-
kációra stb. is alkalmas).

 Az  emberi test, a  szervek kibocsátanak 
elektromágneses sugárzást. A  sugárzás 
hullámhossza függ a  hőmérséklettől. 
A  hősugárzás az  infravörös tartományba 
esik (kb. 800–1.100 nm). Az emberi szer-
vezet a  termelt hőt környezete felé kisu-
gározza. Az  emberi szervezet különböző 
fizikai módszerek segítségével hőleadásra 
rendezkedett be, hőfelvételre csak belső 
kémiai folyamatok révén képes. A  fölös-
leges hőmennyiség kb. 90 %-a a  bőrön 
át távozik, mindössze 10 %-os hőleadás 
valósul meg a légzéssel. A testünket kívül-
ről körülvevő bőrfelszín mintegy 2 m2-es 
felületet képez, ennek 90 %-a nem a kör-
nyezettel, hanem a szóban forgó textilfe-
lületekkel érintkezik. 

Elvárások a korszerű álcá-
zó ruházattal szemben
Általános elvárás a  látható tartomány-
ban (380–750 nm) optimális tereptarka 
hatás, az  éjszakai álcázáshoz az  infravö-
rös (IR), főleg közeli infravörös [(NIR) 
(750–1200 nm)] sugárzás megfelelő el-
nyelése (esetleg minimális sugárzás mel-
lett). Általában országonként változóak 
az álcázó színezetek és mintázatok.
 Többféle álcázó ruházati változat létezik, 
így az ún. erdei- és sivatagi, ill. városi stb. 
színvariáció. Az  erdei változatnál a  zöld 
(levél), barna (fakéreg), drapp (talaj), fe-
kete (egyéb, pl. madár, stb.) színezetek 

jellemzők. Főleg a zöld szín igényel egye-
di színezék-kombinációt az  optimális 
infraremisszió biztosítására. 
 A  zöld szín kapcsán lényeges a  termé-
szetben levő növények zöld színezetét 
biztosító anyaggal foglalkozni. A növény-
zet levelei, szárai elnyelik a  kék és vörös 
fényösszetevőket, energiát biztosítva a fo-
toszintézishez és a  klorofill előállításá-
hoz. Egyúttal a közeli infravörös energiát 
(NIR) visszatükrözik a  növények. A  ref-
lexiós értékek a  látható tartományt kö-
vetően, NIR-tartományban ugrásszerűen 
megnőnek, pl. 6–20 %-ról 40–50 %-ra nő 
a visszatükröződés mértéke.
 Az infravörös remissziót optimalizáló te-
reptarka ruházat céljára alkalmas szövet 
pl. 50 % pamut, 50 % poliamid össze-
tételű (intim szálkeverék) keverékfonal-
ból készül. Két szövési változat ismert, 
a  megerősített vászonkötésű (235 g/m2), 
vagy 2/1 „S” sávolykötésű (250 g/m2) mé-
teráru. Az  infrareflexiós határértékeket 
(600–1100 nm-ig) színenként írják elő. 
 Az alkalmazott színezékeknél/színezések-
nél a  kedvező infraremissziós tulajdonság 
mellett fontos a kiváló használati színtartó-
ság (fénnyel-, mosással-, izzadsággal-, szá-
raz- és nedves dörzsöléssel, vegytisztítással 
szemben), továbbá az  optimális esztétikai 
kopásállóság sem elhanyagolható. Továbbá 
az  előírt szakító- és tépőerő, a  minimális 
méretváltozás, az optimális légáteresztő ké-
pesség és az elvárt kopással szembeni ellen-
álló képesség egyértelműen lényeges.

Az álcázó ruházati 
alapanyagok  
kialakításának lényege
Főleg válogatott csáva színezékek (elő-
színezés és nyomás) ill. egyes pigmentek 
(nyomás) alkalmasak, amelyek megfelelő 
infraremisszióval rendelkeznek. A  kap-
csolatos textilanyagokat látható fényben 
és infravörös tartományban vizsgálják, 
utóbbit 600–1.100 nm-es tartományban 
(20 nm-es hullámhosszléptetéssel). A  ha-
zai követelmény 1.100 nm-es határig ír elő 
vizsgálatot (pl. az  amerikai előírás csak 
800 nm-es hullámhosszig terjed). 
 A  hagyományos színnyomáson kívül 
a digitális mintázású álcázó ruházati alap-
anyagok nagy múltra tekintenek vissza. 
Ilyen mintákat a  második világháború 
idején már terveztek, ötvözve mikro-és 
makro-mintákat egy rendszerben. A  né-
met hadsereg továbbfejlesztette az 1970-es 
években, így a kisebb formákkal lágyítot-
ták a széleken a nagy léptékű mintát, ezzel 
a mögöttes tárgyat is nehezebb felismerni.  
 Eddig az IR-abszorbeáló, pl. csávaszíne-
zékekkel történő színezés/nyomás adott 
kellő eredményt az éjszakai álcázás során 
is. Az éjjellátó eszköz (NVD) egy optikai 
eszköz, amely lehetővé teszi a képek elő-
állítását éjszaka és akár teljes sötétségben. 
A  teljes egység védő és általában vízálló 
házban elhelyezett képerősítő csőből, IR 
megvilágítóból és teleszkópos lencsékből 
épül fel. Amennyiben a  környezeti fény 
rendkívül gyenge (kedvezőtlen időjárási 
viszonyok), úgy ún. infravetőt (IRI) kell 
alkalmazni. Ezzel párás, ködös térben is 
elérhető a láthatóság.
 Közismert, hogy a  színezékrészecskék 
IR-abszorpciós képessége korlátozott. 
Az  alkalmas színezékeken kívül spe-
ciális anyagok is nyújthatnak szűrést 
az  árulkodó infravörös sugárzással (IR) 
szemben. Az  egyedi bevonó eljárások-
kal, különböző vékony film bevonatot 
visznek fel. Ilyen anyagok közé tartozik 
a  zafír, szilícium, germánium, cink-szul-

fid, cink-szelenid, válogatott fémek és 
a  kerámia. Az  antitermikus bevonatok 
az  optoelektronikai eszközök használata-
kor nem adnak termikus IR képet. 

 Kutasi Csaba

Korszerű ruházati 
ÁLCÁZÓ ALAPANYAGOK

Az IR sugárzás fajtái:
- a közeli infravörös sugárzás (NIR, IR-A) 
hullámhossza 750-1.400 nm-ig (pl. optikai 
kommunikáció céljára),
- a rövid hullámhosszú infravörös sugárzás 
(SWIR, IR-B) hullámhossza 1.400-3.000 nm-
ig (telekommunikáció),
- a közepes hullámhosszú infravörös sugárzás 
(MWIR, IR-C) hullámhossza 3.000-8.000 nm-ig 
(pl. infravörös önirányítású rakétáknál),
- a hosszú hullámhosszú (távoli) infravörös 
sugárzás (LWIR, IR-C) 8.000-15.000 nm-ig 
- a távoli hullámhosszú (távoli) infravörös 
sugárzás (FIR) 15.000 nm-1 mm-ig. 

 A bionika alkalmazása is előtérbe kerül-
het az álcázás során. A tintahalakat gyak-
ran nevezik a tenger kaméleonjának, 
gyorsan képesek változtatni a bőrük szí-
nét (piros, sárga, barna, fekete). Az állat 
speciális idegpályái segítségével aktivál-
ja az izomrostokat, amelyek a  színtes-
teket tartalmazó sejteket övezik. A sejt 
kitágult állapotában a pigmentek nagy 
területen szétterjednek, míg az izom-
rostok összehúzódásakor gyakorlatilag 
láthatatlanná válnak. Ezen alapszik 
az olyan nanobevonatos textília, amely 
képes a fényerőt és a fényvisszaverő-ké-
pességet úgy megváltoztatni, hogy vise-
lője beolvad a környezetbe. 

A korszerű éjjellátó 
készülék felépítése

látható fényben IR kamerával

Infravörös 
(IR)

Ultra -
ibolya 

(UV)

Ultra ibolya 
(UV)

Látható tartomány Infravörös 
(IR)

Mikrohullám

Radar

Röntgen

Gamma 
sugarak

RádióhullámokKozmikus 
sugárzás Hosszúhullámok

Növekvő hullámhossz   Növekvő frekvencia
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Töretlen fejlődés
Az 1949-ben létrehozott Textilipari Központi 
Kutató Laboratórium alapozta meg a későbbi 
Textilipari Kutató Intézet (TKI) eredményes 
évtizedeit. A TKI 1983-ban Innovatext Tex-
tilipari Kutató és Fejlesztő Vállalattá alakult, 
1994-től Innovatext Textilipari Műszaki Fej-
lesztő és Vizsgáló Intézet Rt., 1996-tól Zrt. 
formában működik. 

Az első évtizedeket a hazai textiliparban is a 
nyersanyaghiány és a lepusztult gépállomány 
jellemezte. Az iparágat a tapasztalatokon ala-
puló gyártásfejlesztési törekvések jellemezték, 
ezért ekkor jelentős szerep hárult az államosí-
tott textilipar kutató-fejlesztő bázisaként ala-
pított Laboratóriumra. A később Textilipari 
Kutató Intézetként ismert vállalat a világpi-
acon megjelenő mesterséges szálasanyagok 
feldolgozására, és a forradalami újítás, a ru-
haipari ragasztástechnológia adaptálására 
számtalan fejlesztést dolgoztt ki a ruházati 
termékeket gyártók számára.

Az 1968-as gazdasági reform részeként -a 
textilipari nagy rekonstrukció során- számos 
megbízáshoz jutott az Intézet. A gyártási 
műveletek elektronikus irányítása, a mikro-
elektronikán alapuló folyamatszabályozások, 
a termelésprogramozás feladatainak a kidol-
gozásában mind sikeresebben alkalmazták a 
berobbanó, modern számítástechnikát.

A cég bekapcsolódott a különböző hazai 
K+F programokba, melynek könnyűipari 
bázisintézményeként a felsőfokú képzést foly-
tató oktatási intézmények „textiles tanszéke-
ivel” is együttműködtek. Az információ- és 
tudásáramlás innovatív erejét felismerve az 
intézet vezetősége idejében nyitott a nemzet-
közi kapcsolatépítésben is külföldi szakinté-
zetek, műszergyártók, gépgyártók, vegyipari 
cégek felé.

Az Innovatext Zrt. legnagyobb részvényese 
2004 májusa óta a nagyhírű német kutató-
intézet, a Hohenstein Institute, így a cég a 
résztulajdonos révén még szélesebb minőség-
ellenőrző vizsgáló háttérrel, és idegen nyelvű 
szakvélemények készítésével áll a bel- és kül-
földi megbízók rendelkezésre. 

Az Innovatext 
szolgáltatásai
Az Intézet munkatársai a gyártók, kereskedők, 
beszállítók, és más megbízók részére -a mi-
nőségügyi szaktanácsadáson, és az iparághoz 
kapcsolódó szakértői tevékenységeken kívül- 
a környezetvédelem, és a hulladékhasznosí-
tás területén is végeznek helyszíni, minősítő, 
minőségellenőrző vizsgálatokat. Kiemelendő 
megbízásaik közé tartoznak a nagyobb áru-
házláncok, mint például az Ikea, Karstadt-
Quelle, C&A, Benetton. Speciális megren-
delőkre is kidolgoztak vizsgálati módszereket, 
ilyenek a magyar légijárművek fedélzetére 
telepített, illetve üzemelésük során felhasznált 
textiltermékek minősítő anyagvizsgálata, az 
atomerőműben a primer körben dolgozók 
teljes ruházatának minőség-megbízhatóságot 
ellenőrző anyagvizsgálata, az egészségügyi 
textíliáknál (műtős és egyéb személyzeti és be-
tegruházat, ágytextíliák) az ún. MEDTEXT 
védjegy szerinti megfelelőség-vizsgálatok. 

Az Innovatext  
alaptevékenysége:
Vizsgálat: Laboratóriumi vizsgálatok, textil 
alapanyagok, félkész- és késztermékek eseté-
ben, kémiai és mechanikai jellemzők megha-
tározása, akkreditált vizsgálólaboratóriumban.
Helyszíni mintavétel, hibatartalom, minőségi 
és megbízhatósági jellemzők meghatározása.

Tanúsítás: Textil alapanyagú egyéni védő-
eszközök (ruházat, fej- és kézvédő) EK típusta-
núsítása, kijelölt és bejelentett (notifikált) szer-
vezetként. OEKO-TEX® tanúsítás (Standard 
100, Standard 100plus, STeP).Egyedi védje-
gyek (Hohenstein Quality Label, UV Stan-
dard 801, RAL Quality Certification, stb.).

Ellenőrzés: 3. kategóriájú egyéni védőeszkö-
zök ellenőrzése, kijelölt és bejelentett szervezet-

ként. OEKO-TEX® tanúsításhoz kapcsolódó 
ellenőrzések.

Mérnökszolgálat: Hazai és nemzetközi 
kutatási és fejlesztési projektekben való közre-
működés.Szaktanácsadás, független szakvéle-
mények készítése, technológiai és reklamációs 
problémák feltárása.Szabványosítás, hazai és 
nemzetközi szabványok kidolgozása és véle-
ményezése

Képzés, oktatás: Speciális továbbképzések 
szervezése, előadások és tanfolyamok tartása. 
Konferenciák és kiállítások alkalmával, köz-
érthető tájékoztatás és információnyújtás.

A vezető átadta  
a stafétabotot
2014-ben jelentős szervezeti és stuktúrális 
változás következett be az Innovatext Zártkö-
rű Részvénytársaság életében. Az Intézetetet 
1991 óta vezető Dr. Pataki Pál vezérigazgató 
nyugdíjbavonulása alkalmával átadta a staféta-
botot Dr. Kokasné Dr. Palicska Líviának, aki a 
nemzetközileg elismert akkreditált és notifikált 
szervezet további irányítását végzi a jövőben.

Az új vezérigazgató asszony terveihez tar-
tozik, hogy a Hohenstein csoport tagjaként 
kapott felhatalmazással Magyarországon és 
néhány kelet-európai országban az Innovatext 
tevékenysége nem csak az 1994 óta végzett 
Öko-Tex vizsgálatokra és tanúsításra terjedjen 
ki, hanem végezze a gyártó vállalatokat mi-
nősítő SteP, és a textiltisztításban alkalmazott 
RAL tanúsításokhoz szükséges vizsgálatokat, 
valamint az utólagos helyszíni ellenőrzéseket is. 
A STeP tanúsítás kiadása kapcsán foglalkoznak 
a környezetmenedzsment textilipari vonatkozá-
saival, a textil- és ruhaipari gyártás társadalmi 
hatásaival, a minőségmenedzsmenttel, a mun-
kaegészségügy és munkabiztonság kérdéseivel. 

Az Intézet nemzetközi kapcsolatai révén je-
lentős szerepet tölt be a textiliparra vonatkozó 
nemzetközi és európai szabványok, valamint 

Különböző textiltermékek és az azokon 
al kalmazott kellékek (cérnák, gom-
bok,cipzárak, tépőzárak, címkék stb.) szá-
mára kidolgozott, humánökológiai szem-
pontok szerint összeállított vizsgálati 
és tanúsítási rendszer. Előírja a textil- és 
ruhaipari gyártásban használt anyagok-
ban előforduló kémiai anyagoknak azt 
a még megengedett mennyiségét, ami 
az emberi szervezetre nézve nem jelent 
veszélyt. 

A nemzetközi Öko-Tex Szervezethez tar-
tozó akkreditált vizsgáló intézetek hiva-
tottak arra, hogy a termékeket ebből a 
szempontból minősítsék és ezt követően 
rendszeresen ellenőrzik, hogy az Öko-
Tex tanúsítványt megszerzett termékek 
folyamatosan teljesítik-e az előírt köve-
telményeket. Ez biztosítja a fogyasztó-
közönség számára, hogy az Öko-Tex meg-
különböztető jelzéssel ellátott termékek 
az egészségre nézve nem ártalmasak.

AZ ÖKO-TEX

Az INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő 
és Vizsgáló Intézet Zrt. a textiltermékek minőségi 

és használati jellemzőire vonatkozó vizsgálatokkal 
66 éve áll a gyártók és forgalmazók rendelkezésére. 

Magyarországon az Innovatext rendelkezik egyedül 
olyan akkreditált laboratóriummal, ahol textilipari 

alapanyagokat, félkész- és késztermékeket, egyéni 
védőeszközöket lehet vizsgálni és minősíteni.

Megalapozott múlt, 
BÍZTATÓ JÖVŐ 
AZ INNOVATEXTNÉL

az EU direktívák hazai bevezetésének szak-
mai előkészítésében. Technológiai centrum-
ként közreműködik a hazai KKV-k európai 
innovációs folyamatokba történő bevonásá-
ban. Céljuk, hogy a gazdaság, de elsősorban 
a kis- és közepes vállalkozások számára a gya-
korlatban alkalmazható megoldásokat kínál-
janak. Barna Judit

DR. PATAKI PÁL a textilvegyész-technikusi 
oklevél és a Budapesti Műszaki Egyetem Ve-
gyészmérnöki Karának elvégzése után máris 
a textiliparba, a Textilipari Minőségellenőrző 
Intézetbe került. 1991-től nyugdíjba vonulásá-
ig, 23 éven át az Innovatext Textilipari Műszaki 

Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. vezérigazgatójaként, vezető egyénisé-
ge az iparágnak. A textilipari minőségellenőrzés, tanúsítás, nemzetkö-
zi követelményrendszerek, textilkémiai anyagvizsgálatok területén 
nemzetközileg elismert szaktekintély, az Öko-Tex nemzetközi minősíté-
si rendszer kelet-európai úttörője és az Európai Uniós K+F+I  pályázatok 
meghatározó személyisége. Itthon és külföldön számtalan szakcik-
ket publikál, több nemzetközi szakmai szervezetben tevékenykedik, 
konferenciákon előadásokat tart, a BME címzetes egyetemi docense. 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület elnöke, és a Hohenstein 
Institute tanúsítási felügyelő bizottságának újonnan kinevezett tagja.

DR. KOKASNÉ DR. PALICSKA LÍVIA, az új 
vezérigazgató  az Óbudai Egyetem Rejtő 
Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Karának korábbi egyetemi docense, inté-
zetigazgató-helyettese. Kokasné a Drezdai 
Műszaki Egyetem Textil és Ruházati Inté-

zetén szerzett okleveles gépészmérnöki diplomát és a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetemen PhD fokozatot. A textiliparban eltöltött 
néhány év után került a Könnyűipari Műszaki Főiskolára, amelynek 
jogutódja az Óbudai Egyetem. Hosszú évtizedekig tartott előadáso-
kat és gyakorlatokat többek között textil-és ruhaipari anyagisme-
ret és vizsgálatok, kikészítéstechnológia, valamint marketing és 
kereskedelem témakörökben. Az oktatás mellett sikeres munkát 
fejtett ki a nemzetközi kapcsolatok és kutatás területein is. A Tex-
tilipari Műszaki és Tudományos Egyesület elnökhelyetteseként 
részt vesz a szakmai szervezet irányításában.
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HIRDETÉS

A pedagógusi pályát hátrahagyva 
kezdtem ruhákat, azaz visele-
teket tervezni 1990-ben. Aztán 
a  Burda versenyen elért ered-

mény lendített tovább, hogy folytassam 
iparművészeti-népi iparművészeti munká-
mat. Ekkor még autodidakta módon fejlesz-
tettem tudásom, gyűjtöttem az  ó kalocsai 
és új kalocsai motívumokat, a régi díszítési 
módokat felhasználtam az általam tervezett 
öltözetekhez. Munkáimat az akkori Népi 
Iparművészeti Tanácsnál és 
az Iparművészeti Lekto-
rátuson minősítettem. 
Kialakítottam sa-
ját stílusomat, 
szabásban és 
díszítésben.

18 évvel 
ezelőtt le-
tettem a női 
ruhakészítő 
mestervizsgát, 
hogy tudáso-
mat mélyítsem, 
valamint, hogy az 
addig elért eredmé-
nyeket, díjakat és 
tudást kamatoztas-
sam, az  oktatásban 

is mint szakmai vizsgabizottsági tag. Mára 
már elnökként veszek részt az új nemzedék 
vizsgáztatásában.

Az Aranykéz díjat kétszer is elnyertem 
(IPOSZ-tól, BKIK Kézműipari Tagozattól), 
Aranykoszorús mester lettem, ezek mellett 
számos kiállítási díjat, elismerést kaptam. 
Magam is alapítottam egy vándordíjat, az 
Aranyfokos díjat, amit már 20 éve kaphat 
meg a szakmai szavazatok alapján, művészi 
kézműves alkotó,  az AMKA kiállításain.

Három éve elnöke lettem 
a  BKIK Kézműipari Ta-

gozat XVIII. Ruha-, 
Textil-, Bőripa ri 
Osz tályának. Elhi-
vatottságnak tar tom, 
hogy a szak mának 
régi rangját vissza-
szerezzük, hogy 
több fiatal gondol-
kodjon azon, hogy 
a szabóság, bőrdísz-
mű területén érvé-
nyesüljön, nem-

zetközi versenyen, 
mint az EuroSkills, 
a szabó szakmában is le-
gyen magyar versenyző.

A viseletekben megszólal
 A TÖRTÉNELEM 
A reformkorban kialakuló 
hazafias öntudat fő hordo-
zója valós polgárság híján 
a magyar nemesi réteg volt. 
A nemzeti jelképrendszer 
részeként megszületik a 
díszmagyar, a magyarság 
történetének kiemelkedő 
és jellegzetes viselete. Tóth 
Erika Katalin viseletkészí-
tő méretvétel közben elme-
séli a  megrendelelőinek a 
nemesi, a polgári és népi 
öltözékek titkait -a hon-
foglalástól napjainkig. Az 
elkötelezetten hagyomány-
tisztelő mester a tradíciók 
ápolásán kívül a mai szak-
képzésben is jeleskedik.

A kézműves technika 
gazdag örökség
Viselet készítőként feladatomnak tartom, 
hogy megismertessem a közönséggel, az ér-
deklődőkkel a különböző korok öltözeteit, a 
honfoglalástól a mai korig. Megrendelőim-
nek ismertetőt tartok a korok jellegzetessé-
geiről, szokásairól és a hitelesség fontossá-
gáról. Legyen az népi, polgári vagy nemesi 
viselet.

Készítettem többek között Nagyvázsony-
ba lovagruhákat Balogh Menyhért kaszka-
dőr megrendelésére, Szentendrére a Mathias 
Rex vendéglőnek szolgáló ruhákat, egyházi 
megrendelésre kazulákat, albákat, stólákat, 
Stella kocertkórusnak fellépő kaftánokat, 
népdalkörnek zsinórozott mellényeket.

Műhelytitkok  
a megrendelőnek 
A mai hétköznapi nappali öltözetek, vagy 
alkalmi viseletek terén is segítem a   hoz-
zám fordulókat. Az alkat a személyiség és 
a választott modell-ruhadarab, alapanyag, 
szín harmóniájának fontosságát figyelembe 

véve, olykor a protokoll szabályait szem előtt 
tartva és, ha szükséges a protokoll szabályait 
ismertetve. 

Műhelyemben a megrendelőkkel beszél-
getve, a hozzám fordulót megismerve ala-
kul ki, hogy milyen öltözet fog elkészülni. 
A visszatérő vendégekkel, többen már 8–10 
éve dolgozunk együtt, baráti kapcsolat ala-
kult ki. Számomra egy öltözet elkészítése 
nem elsősorban az anyagi hasznot jelenti, 
(persze a megélhetéshez a  pénz szükséges 
rossz) hanem az ember megismerését, segí-
tését és az alkotás örömét.

Kézműves az, aki hagyományos techniká-
val, vagy ornamentikával, természetes 
anyagokból alkot, maga tervezi és kézi 
technikákkal készíti egyedi tárgyait, zsű-
rizteti elképzeléseit. Mesternek az tekint-
hető, aki mestervizsgával elnyerte a címet, 
egyben alkotásai minősítése, munkájá-
nak, pályájának elismerése.

Hirdetés
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megállja helyét az üzleti öltözködés mai 
trendjében. A fejlesztés fontos szempont-
ként írta elő, hogy a ruhadarabok minden 
korosztálynak megfelelő viseletek legye-
nek, ezért a tervezők a divatos elemeket 
úgy illesztették be a kollekcióba, hogy 
egyúttal a közlekedési vállalat munkahe-
lyein a viselés követelményeinek minden 
darab eleget tegyen. 

A gyapjúszövetből készülő zakó, blézer, 
mellény, nadrág és szoknya színét sötétebb 
kékre változtatták, ami még elegánsabb 
megjelenést biztosít a ruha viselőjének. 
A kabátok lélegző és vízálló alapanyagok-
kal, ragasztott technológiával készülnek, 
vékonyabb, puhább változatra cserélték az 
ing és a blúz anyagát. A fehér ing és blúz 
gombjai, valamint gomblyukai színesek 
lettek: kék gombokat és gomblyukakat 
sárga cérnával varrták. A nadrágok fa-
zonját szűkítették, egyenesebbre vonalú-
ra alakították, a szoknyákat enyhén térd 
feletti hosszra tervezték. A ruhák szabás-
mintáinak kialakításánál a praktikum és 
kényelmesség követelményeit is figyelem-
be vették. 

Az új kollekció tervezésekor fontos 
szempont volt, hogy olyan ruhadarabok 
szülessenek, amelyek könnyen kezelhetők 
és egyszerűen tisztíthatók. Az új egyen-
formaruházat minden darabja otthon, 
mosógépben is mosható, nincs szükség 
speciális tisztításra. A kabátok alapanyaga 
kiváló szellőzést biztosít, az ingek, blúzok 
anyaga pedig megkönnyíti a vasalást.

A MÁV-csoport férfi munkatársainak 
új öltönyei minőségi gyapjúszövetből ké-

Az utazóközönség 
számára 2015 őszétől 
válik érzékelhetővé 

a ruházati 
arculatváltás

Ritkán kap helyet  
a divat, a ruha a Vas-
úttörténeti Parkban, 
a MÁV  épp ezért stíl-
szerűen a gőzmozdo-
nyoknak és nosztalgia 
kocsiknak otthont adó 
környezetben mutatta 
be szeptemberben az új 
egyen-formaruha kol-
lekcióját. A vasúttár-
saság magyar tervezők 
fantáziájára bízta a  
formaruhák újragon-
dolását, így modern, 
praktikus uniformisok 
vonultak végig a pati-
nás épület kifutóján.

A MÁV ÚJ RUHÁBA 
 öltözteti a dolgozóit 

A  bemutatott kollek-
ció az  a  minta, amely 
alapján a MÁV-cso-
port a  közeljövőben 

kiírja a  gyártásra a közbeszerzést. 
Az   utazóközönség számára 2015 

őszétől válik érzékelhetővé a ruhá-
zati arculatváltás, majd tizenhat-
ezer dolgozó kap új ruhát.

A szolgáltatásaiban folyama-
tosan megújuló MÁV-csoport 
arculati változásainak részeként 
a vasúti személyszállításban és 
a  pályavasútnál dolgozó vas-
utasok egyen-formaruházatát 

korszerűbbekre cseréli. A MÁV 
szakértőinek hozzájárulásával, vala-

mint a szakszervezetek véleményének 
figyelembe vételével magyar tervezők 

által megálmodott és magyar munka-

erő segítségé vel készített, a  korábbinál 
kényelmesebb, praktikusabb és moder n, 
letisztult vonalvezetésű egyen-formaru-
hák könnyebbé teszik majd a vasutasok 
munká ját. A jelenleg használt, 15 éve 
bevezetett kollekció már nem felel meg 
minden tekintetben a kor elvárásainak. 
A cserét a megváltozott igények és a divat 
változása mellett a vasúttársaság átszer-
vezése, modernizációja is indokolta.

Teljes kollekcióváltás közel három évet 
vehet igénybe. A váltás első körében za-
kót, blézert, nadrágot, inget, blúzt, ken-
dőt, nyakkendőt és sapkát kapnak az 
erre jogosult munkavállalók pontkereteik 
terhére, majd a fennmaradó pontjaikért 
a kollekció többi darabjaiból is rendelhet-
nek a MÁV kollektív szerződésében sza-
bályozottak szerint.

Száz dolgozó 
tesztelte a modelleket
A munkavállalók nagy többségének tet-
szik az új, elfogadott kollekció. A MÁV 
próbakollekciót készíttetett az új egyen-
formaruhákból, ennek célja a konfekció-
méret tesztelése, az alapanyagok és a kész 
termékek gyakorlati megfelelőségének 
vizsgálata volt. A próbában részt vevő 50 
fő MÁV és 50 fő MÁV-START dolgozó, 
összesen száz jegyvizsgáló, pénztáros és 
forgalmi szolgálattevő két hónapig hord-
ta a próbaruhákat, majd egy tesztlapon 
beszámoltak  a tapasztalataikról. A pró-
bahordási véleményeket felhasználva több 
módosítást végeztek a szakemberek a ru-
hákon. A jelzett észrevételeik, kifogásaik 
alapján készült egy etalon kollekció, és 
kialakult a végleges arculat.

Divatos és jól 
használható modellek
A véglegesített új egyen-formaruhák 
mélykék színben, korszerű textilekből 
készülnek. A fazonok modernek, elegáns 
kivitelezésűek, a kollekció minden téren 

A GYSEV és a MÁV 
új egyen-formaruházata
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H -1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Tel.: +36 1 281 1945; Fax: +36 1 281 1947
kereskedelem@vektorkft.hu

Ahol jelen vagyunk

A  Vektor Munkavédelmi Műszaki Fejlesztő és Gyártó Kft.1987-ben alakult. 
Az alapítása óta eltelt több mint negyed évszázadban sok minden átalakult, 
de cégünk filozófiája változatlan maradt: teljes körű védelem és az emberi 
egészség megőrzése a legkülönbözőbb munkakörülmények között.

Célunk, hogy  a partnerek igényeinek megfelelő, biztonságos 
és korszerű egyéni védőeszközöket gyártsunk és forgalmazzunk, 
melyek  „tetőtől – talpig”  védelmet nyújtanak. Cégünk által forgalm-
azott és gyártott védőeszközök nem csak a biztonságos munkavé-
gzést garantálják, hanem a kényelmi és esztétikai igényeknek is a 
legmagasabb szinten eleget tesznek.

A kiváló minőség mellett fontosnak tartjuk, hogy termékeink magas vé-
delmi képességgel rendelkezzenek, ennek érdekében a legjobb világcé-
gek termékeit forgalmazzuk.
Cégünk az elmúlt évek során kiváló partnerkapcsolatokat létesített 
a legkülönbözőbb szegmensekben és ipari ágazatokban. 

www.vektorkft.hu 

Ügyfeleink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban,  hogy döntő tö-
bbségük már hosszú évek óta a partnerünk. Reméljük, hogy hamarosan 
Önt és cégét is az elégedett vevőink között üdvözölhetjük!

• Arc- és fejvédelem
• Hallásvédelem
• Kézvédelem
• Lábvédelem
• Leesés elleni védelem
• Légzésvédelem
•   Speciális védőruházat, munka-

ruházat és formaruha
• Szemvédelem

• Élelmiszeripar
• Gépipar
• Autóipar
• Építőipar
• Vegyipar
• Olaj- és gázipar
• Műanyagipar
• Vendéglátó- és szállodaipar
• Mezőgazdaság
• Egészségügy
• Kereskedelmi hálózatok

Termék csoportok

VEKTOR Munkavédelmi Kft.
szülnek, amely kis mértékben elasztánt is 
tartalmaz a még kényelmesebb hordha-
tóság érdekében. A letisztult szabásvonal 
minden tekintetben megfelel a mai kor 
követelményeinek, ugyanakkor megfelel 
a  funkcionalitás által támasztott elvárá-
soknak is.

A női kosztüm alapanyaga megegye-
zik a   férfi kollekcióéval, így ugyanazok 
a  minőségi tulajdonságok jellemzik. Ké-
nyelmes viseletet nyújt, mert az elasztán 
a korszerű textilek kedvelt összetevője 
megkönnyíti a mozgást, s emellett a ru-
hák kezelésére is jótékony hatással van: az 
anyag kevésbé gyűrődik és könnyebben 
vasalható.

Az új egyen-formaruhákat az a közel 
16 ezer munkavállaló viseli majd, akik 
tevékenységük végzése közben közvetlen 
kapcsolatba kerülhetnek az utazóközön-
séggel, vagy a tevékenységük kapcsán 
ruházatuknak forgalomirányítással ösz-
szefüggő szerepe van, esetleg munkavég-
zésük során a vasúti pályán tartózkodnak. 
A vasúttársaság a költségtakarékosság je-
gyében fokozatosan áll át az új kollekció 
bevezetésére, az arculatváltás 2015 máso-
dik felében érzékelhető lesz az utazókö-
zönség számára. 

 

Egységes arculat 
külső megjelenéssel
Az egyen-formaruha viselés célja a vas-
utasság külső megjelenésének egysége-
sítése  és  a civilektől történő megkülön-
böztethetőség volt. Az egyen-formaruha 
egységes arculatot biztosít a vállalaton 
belül és kívül,   valamint javítja a dolgo-
zók előnyös megítélését, és emeli a dol-
gozók szakmai tekintélyét a mindennapi 
munkavégzés során. Az egyen-formaruha 
juttatásban részesülő munkavállalók-
nak kötelező a használata a szolgálatban: 
a  MÁV Zrt-nél jellemzően a forgalmi 
végrehajtó szolgálat munkaköreiben (for-
galmi szolgálattevő, váltókezelő, térfőnök, 
ügyeletes tiszt) a MÁV-START Zrt-nél az 
utasforgalommal közvetlenül összefüg-
gő munkakörökben pl.: mozdonyvezető, 
jegyvizsgáló, pénztáros munkakörök-
ben kötelező az egyen-formaruha vise-
lete.   A  mozdonyvezetők formaruhája is 
teljes körűen megújult,  farmerdzsekit, 
farmernadrágot és farmer térdnadrágot 
viselnek a jövőben.

A vasúttársaság szakemberei arra is fi-
gyeltek a közbeszerzési eljárás során, hogy 
az új egyenruhákat olyan cég gyártsa, 
amelynél megváltozott munkaképességű 
embereket foglalkoztatnak. Fo

tó
: M

áv
 Zr

t. 

A MÁV a kiegyezéstől napjainkig
A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) Magyaror-
szág állami vasúttársasága. A magyarországi vasúthálózat teljes hossza 7297 kilométer, 
amely összeköttetésben áll más európai hálózatokkal.

1867-ben, a kiegyezés évében felhatalmazást kapott a magyar kormány az Országgyűléstől 
államkölcsön felvételére. A vasút- és csatornaépítésekre felvett államkölcsön egy részéből 
a kormány 1868-ban felvásárolta a csődbe ment Magyar Északi Vasutat,  majd a Közmun-
ka- és Közlekedésügyi Minisztérium -élén gróf Mikó Imrével- 1869-ben elrendelte Magyar-
országot Erdéllyel összekötő vasúti pálya kiépítését. Az államkincstár kezelésébe vette a 
Magyar Királyi Államvasutakat,  a létrejött állami vasúttársaság, a Magyar Államvasutak 
Zrt. a mai MÁV jogelődje. Ettől az évtől kezdve az állami szerepvállalás erősödött, a nehéz 
anyagi helyzetbe kerülő magánvasutakat az állam kisegítette vagy kivásárolta. Vonalaikat 
és járműveiket a  Magyar Királyi Államvasutak vette át, így a hálózat erőteljes fejlődéssel 
elindult.

1949-ben a MÁV formálisan is a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium, vagyis az állam része 
lett, és így is működött a rendszerváltozásig. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté-
rium 1993-ban létrehozta a Magyar Államvasutak Részvénytársaságot (MÁV Rt.) a Magyar 
Állam 100 százalékos tulajdoni hányadával.
2005-ben a társaság zártkörű részvénytársasággá (MÁV Zrt.) alakult, alapítói jogai a gaz-
dasági és közlekedési miniszterhez kerültek. A különböző korábbi vontatási és gépészeti  
üzletágak önálló működése a MÁV-csoport szervezeti átalakítása révén 2014-ben jogutód-
lással megszűnt, tevékenységüket a MÁV-START Zrt. vette át.

A több mint 145 éves múltra visszatekintő MÁV-csoporthoz csaknem 24 vállalat tartozik. 
A cégek tevékenységi körei közül kiemelkedik a pályaműködtetés és a személyszállítás. 
A vasúttársaság árufuvarozási tevékenységet közvetlenül nem végez, de pályahálózatán 
egyre több hazai és külföldi árufuvarozó vállalatnak biztosít szolgáltatásokat, a pályahoz-
záféréstől kezdve a vontatáson át a karbantartásig, javításokig.

Vidám kiegészítők 
a GYSEV ruháihoz
A GYSEV Zrt. már korábban bevezette az 
új egyenruhát. A modern formatervezésű, 
kényelmes ruházat alapszíne a sötétszürke, 
amelyhez a cég arculatát tükröző kiegé-
szítők is készültek: a hölgyek zöld-sárga-
piros kendőt, piros táskát és övet, a férfiak 
pedig mozdonyt ábrázoló, zöld nyakken-
dőt kaptak az egyenruhához. A végleges 
arculatot a pályáztatás, majd a többszörös 
zsűrizés után alakították ki, Zoób Kati 

és az Artz Modell részéről, Glatz Gábor 
segítségével. Az elbírálásban a cég vezetői 
mellett az egyenruhás munkakörök kép-
viselői, humán és munkavédelmi szakem-
berek, valamint a szakszervezetek is részt 
vettek. A kollekció ruhadarabjainak ki-
választásakor fontos szempont volt, hogy 
a fejlesztés költségei a tervezett keretek 
között maradjanak. Egy-egy teljes készlet 
egyenruha nem egészen százezer forintba 
került, amit a vasúttársaság önerőből fi-
nanszírozott 500 dolgozója számára.
 Barna Judit
 (forrás: MÁV Zrt)
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MagProtect

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 24. 
telePhely: 2030 Érd, Balatoni út 37.

tel.: 06-30/728-9539 | Tel./Fax.: 06-23/374-462 
e-Mail: nagyn@t-online.hu

web: www.munkavedelmiwebaruhaz.hu

A MagProtect sarokvédő egy csúcstermék, 
melynek magyarországi piaci bevezetésén 
a Proprerus Kft. dolgozik.

A MagProtect termékei nem csak 
az általuk védett termékek értékét, 
és épségét hivatottak megvédeni, nagyon 
fontos szerepük van a munkahelyi 
balesetek elkerülésében is (éles, hegyes 
sarkok, balesetveszélyes élek stb.).

A MagProtect termékei egy különösen 
ütésálló, kemény, masszív, heterofázis 
kopolimer anyagból készülnek. 
A mágnessel ellátott termékek valódi 
földfém mágnest tartalmaznak, ami 
garantálja a mágnesesség eredeti erejét 
hosszú éveken keresztül. Mindennek 
köszönhetően egy egyszeri beruházással 
évekre elkerülhetőek a balesetek, 
a sérülések, és a rongálódások.

PROPRERUS KFT.

A sarokvédő legfontosabb 
felhasználási területei 
az alábbiak:

 SZÁLLÍTÁS
 CSOMAGOLÁS
 RAKTÁROZÁS

Köszönjük, hogy meglátogatta a kiállítást, 
cégünk standját, 

ha most még nem tudott dönteni, hogy munkavédelmi 
kesztyűit a Glovitától veszi-e, akkor emlékeztetőül 

megadjuk elérhetőségeinket.

TISZTELT LÁTOGATÓNK!

Várjuk megtisztelő érdeklődését !

GLOVITA KESZTYŰ ZRT.
9027 Győr, Kandó K. út 15.

www.glovitagloves.hu

Kontakt személyek:
Nagy Lajosné   96/514-011 

e-mail: nagyne.zsuzsa@glovita-gloves.hu

Dr. Sándor Zsuzsa  96-514-030 
e-mail: sandor.zsuzsa@glovita-gloves.hu

HIGGYE EL, JÓT VÁLASZT, KIVÁLÓT VESZ, 
HA CÉGÜNK MELLETT DÖNT!

A Glovita kesztyű Magyarországon, Győrben készül, 
európai minőség eredeti japán gépeken.

SECUPRO MARTEGO 
NO. 122001

A formatervezés díjnyertes, a funkciónak Ön a 
nyertese. És ráadásként még biztonságot is kap. 
Ez a markolatkapcsolós biztonsàgi csomagbontó 
automatikus pengevisszahúzó szerkezettel ren
delkezik. Hatékonyan vágja a pántolószalagot, 
fóliát és a hullámkartont. 

A felfrissített SECUPRO MARTEGO kiválóan jeleníti 
meg a MARTOR új arculatát. 

További biztonsági vágóinkat keresse honla
punkon, ahol még a sorjázók és az ipari pengék 
széles választékával is találkozik:
www.martor.hu | T +36 1 323 0523

FUNKCIÓ ÉS FORMA?  
NYERŐ PÁROS.

CSOMAGBONTÁS

BIZTONSÁGOSAN

150317_MARTOR_MARTEGO_130x128_4c_HU.indd   1 17.03.2015   13:28:41
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A MUNKAVÉDELMI 
TERMÉKEK EGY 
FORRÁSBÓL

IPAR NAPJAI (MACH-TECH)
2015. május 12-15. 

HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpont

IPAR NAPJAI (MACH-TECH)
2015. május 12-15. 

HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpont

További információk: 

gabor@portwest.hu | tel: +36 30 247 0208

www.portwest.com | kövessen minket   

Több mint 100 év tapasztalat minden öltésben

Citrom és narancssárga 
változatban feltűnőek és biztos 

nem felejtjük ott őket sehol. 
Ha elfáradtunk ráülhetünk, és 

persze örök darabok lehetnek, 
hiszen örök garanciásak! 

Ezek a táskák akár 
egy AUTÓ SÚLYÁT IS 
ELBÍRJÁK, amelyeket 
tesztek, filmek 
mutatnak be. Magasról 
leeshetnek, vízállóak, 
kibírják a lövést, 
a szélsőséges hideget 
vagy meleget. Minden 
esetben a tartalom 
megóvása a cél. 

SZIVACSOS és egyéb 
belső védelemmel is 
kaphatóak ÉRZÉKENY 
VAGY ÉRTÉKES ESZKÖZÖK 
VÉDELMÉRE  Pl: fotós, 
filmes eszközök, értékes 
műszerek, érzékeny 
berendezések számára. 

A hétköznapokban 
hobbi célokra 
is alkalmasak, 
iratok, kulcsok, 
telefonok számára 
pl. a strandra. 
Jobban mondva 
be a vízbe.

PELI-HARDIGG-
STORM VÉDŐTÁSKA

MAGAS SZINTŰ 
FELSZERELÉS/ESZKÖZ VÉDELEM
TÖRÉS-, ÜTÉS-, VÍZ-, vegyszer- és korrózió álló

ÖRÖK GARANCIÁVAL 
Bizonylatok: IP, MILITARY, NATO, STANAG, ATA

www.peli.hu | www.freska.hu

PELI ROBBANÁSBIZTOS 
LÁMPÁK, EGYÉB 
REFLEKTOROK   
TÖRÉS-, ÜTÉS-, VÍZ-, vegyszer- 
és korrózió álló
ÖRÖK GARANCIÁVAL 
Bizonylatok: ATEX

Bővebb: Freska Kft.

MÁR 20 ÉVE 
AZ ÖNÖK 

SZOLGÁLATÁBAN!
Informácio 

a működésről –
kompromisszumok 

nélkül

www.tuzmegelozes.hu

Játszótéri eszközök idősza   kos  
el  le nőr zé se Ön kor mány za tok nál,  
köz te rü leteken, intéz mé nyeknél is.

SZÉLES VÁLASZTÉK KAPHATÓ:
•  munka- és tűzvédelmi 

nyomtatványok, 
•  tiltó-utasító táblák,
•  utánvilágító feliratok, 
•  tűzoltó eszközök 

és munkavédelmi egyéni 
védőfelszerelések 

FOLYAMATOS OKJ-és  
KÉP ZÉ SEK, akár kihelyezett 
formában is Nyíregyházán 
és Budakalászon:
•  munkavédelmi technikus, 
•  tűzvédelmi előadó, 
•  tűzvédelmi főelőadó, 
•  targoncavezető, 
•  emelőgép kezelő stb.

TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ 
KÉPZÉSEK: 
•  munkahelyi elsősegélynyújtó,
•  tűzvédelmi szakvizsga, 
•  munkavédelmi képviselő, 
•  kisgépkezelő stb..

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u 17.
06-42-504 642 | tuzmegelozes4@tuzmegelozes.hu

PROMÓCIÓS RUHÁZAT | FORMARUHA | MUNKARUHÁZAT

E-mail: info.hu@falk-ross.com |  www.falk-ross.eu |  Tel.: +36 (1) 371 2221

A Falk&Ross Group Európa legnagyobb 
promóciós textil nagykereskedő cége, 
németországi központtal. Európában 
4 regionális központunk, valamint 
15 értékesítési irodánk áll viszont
eladó partnereink rendelkezésére. 
Budapesti irodánkból Közép és 
DélEurópa 13 országát látjuk el, 
bemutatótermünkben az összes 
termékünk megtekinthető.

49 
márka

1800 
termék

Online 
katalógus

Termékcsoportok:
• munkaruha, formaruha
• pólók, galléros pólók
• dzsekik, kabátok
• nadrágok, cipők
• sapkák, kiegészítők
• sportruházat, táskák
• pulóverek, polár felsők

Széles szín-  és méretválaszték
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Személyes hatékonyság fejlesztése 
business-, illetve life coachinggal

A coaching egy olyan segítő, fejlesz-
tő módszer, amely az üzleti életben, 
a karrier során és a magánéletben is 
sikeresen, eredményesen alkalmaz-
ható. A coaching során a figyelmet 
a problémáról a megoldás felé 
fordítjuk.  

Miért pont egy coach-hoz  
fordulna?
A coach, független személyként 
egész más perspektívából képes 
megvilágítani az ügyfele helyzetét, 
kreatív módszereinek köszönhetően 
képes hozzásegíteni ügyfelét  
a megoldáshoz. 

A tapasztalt coach támogatja Önt 
a célok pontosításában, a cselekvési 
program megtervezésében és annak 
eredményes végrehajtásában.  
Ő az, aki tematikusan végig vezeti 
ezen a folyamaton, segíti, támogatja, 
motiválja Önt, hogy önmaga  
legjobbja lehessen. Ő az, akit  
érdekel az Ön sikere.

Coachként abban lehetek segítségé-
re, hogy találkozásaink során segí-
tem felszínre hozni személyisége 
rejtett tartalékait, és azokat az életmi-
nőségét javító 
megoldásokat, 
melyek kulcsa 
az Ön kezé-
ben van.

SZEMÉLYI EDZÉS 
KICSIT MÁSKÉNT

ELÉRHETŐSÉGEM
Telefon: 06 30 250 5565
E-mail: ekoczka@gmail.com

TISZTATÉRI- ÉS 
MUNKAVÉDELMI 
TERMÉKEK:
• ruházat, 
• eszközök, 
• fertőtlenítőszerek,
• törlőkendők, 
• szennyfogó szőnyegek
ÉRTÉKESÍTÉSE.

1039 Budapest, Szindbád u. 1.
Tel./Fax: 06-1/243-1135
Mobil: 06-70/424-8186
tisztatercleanroom@gmail.com
www.tisztateriszonyegek.hu
www.cleanbox.hu

TISZTATÉR CLEANROOM KFT.
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Az elmúlt 50 év tapasztalata, 
az anyagok kiváló minősége, 
a folyamatosan megújuló ter-
mékek bő választéka jó alapot 

biztosít számunkra, így már Magyaror-
szágon mi is több mint 20 éves múlttal 
és gyakorlattal rendelkezünk a hallás-
védő és hallást segítő eszközök gyártá-
sában, forgalmazásában. A legújabb tech-

nológiák elsajátításával, kiváló, többéves 
kutatómunka eredménye által tesztelt és 
alkalmazott anyagok felhasználásával, ta-
pasztalt, nagy tudású szakembereink több 
évtizedes szakmai felkészültségével várjuk 
és látjuk el hozzánk érkező ügyfeleinket. 
Nem mellékes azonban az a tény sem, 
hogy az egyéni műszem protéziseket egye-
dül a Microsonic Labor Kft. készíti, amely 
teljes mértékben manuális munkával, kézi 
festéssel és egyedi kidolgozással készül. 
Főprofilunk továbbra is a fül-illesztékek 
és zajvédelmi eszközök gyártása. Minő-
ségi és gyors szolgáltatásunkkal, kedvező 
árainkkal - a napjainkban mindinkább 
elvárt magas követelmény rendszerben is 
-, még ma is piacvezető gyártó cégként 
tartanak számon bennünket Magyar-
országon. Cégünk elkészült elektronikus 
termékeit szervizeli is, tehát a gyártó cég 
minden előnyét élvezhetik megrendelő-
ink. Saját szaküzletünk/rendelőnk van, a 
XI. kerület, Budapest, Bartók Béla út 41. 
szám alatt, ahol fogadjuk ügyfeleinket és 
felvesszük a megrendeléseket, illetve átad-
juk az elkészült termékeket.

Az ipar területén már hazánkban is egy-
re fontosabbá válik az egészség megőrzése 
a munkahelyeken. A nagy zajnak kitett 
dolgozó emberek sok esetben halláskáro-
sodást szenvednek, amely tulajdonképpen 
megelőzhető lett volna. A Microsonic 
- Labor Kft. több területen is tud ajánla-
ni különböző zajcsillapítású termékeket 
azoknak, akik zajos környezetben élnek 
vagy dolgoznak.  Egyéb már felsorolt zaj-
védelmi termékeink mellett kiemelten 
ajánljuk a hallásukat védő, egészségük-
kel foglalkozó személyek számára a PASS 
GUARD-H szilikonból készült ipari 
zajvédőnket. legfontosabb tulajdonságai 
közé tartozik, hogy 37dB-es csillapítás 
érhető el a használatával, miközben a 
beszédértés, az egymás közti kommu-
nikáció megmarad, tehát a főnöki utasí-
tások és az egymás közti beszélgetések ab-
szolút érthetőek. Tisztántartása, egyszerű, 
kihordási ideje kb. 3 év.

Kérjük, érdeklődjön standunknál az 
IPAR NAPJAI kiállításon, vagy bátran 
hívjon bennünket a 06-1-209-64-90-
es vonalas, illetve a 06-30-742-01-74-es 
mobilszámon.

SEGÍTÜNK A ZAJBAN, 
 MIELŐTT MÉG BAJ VAN!

A MICROSONIC-LABOR 
Fül-illesztéket Gyártó és 
Forgalmazó Kft.-t 1993. 
szeptember 27-én jegyez-
ték be Magyarországon 
az USA-ban működő 
MICROSONIC INC.  
leányvállalataként. Major 
Miklós Úr vállalatunk tu-
lajdonosa és ügyvezető igaz-
gatója, 1964-ben alapította 
meg a Microsonic Inc.-et az 
USA-ban, amely ma a világ 
méltán elismert egyik veze-
tő laboratóriuma.

PÁLFINÉ TÓTH MÁRTA 
cégvezető / general manager 
Microsonic-Labor Kft. | H-1111 Bp, Bartók Béla út 46. 
Mobil       +36-30/748-2717

Silencium 
zajvédő

Pass-Guard-H 
ipari zajvédő 

ER akusztikai  
hallásvédő rendszer

Uszodai védőilleszték 

Alvó védő füldugóMotoros zajvédő

Sound Defender  
ipari zajvédő

EPIC Generation egyéni 
fülmonitor család

Hunter-1 Epic-fabetéttel, zöld sassal

Termékeink többek 
között a teljesség 
igénye nélkül:
•  egyéni zajvédelmi és zenei hallásvé-

dők (pl. ipari zajvédő, Silencium, Pass 
Guard-H zajvédő, Hunter-1 vadászok 
számára, ER – akusztikai zajvédő, stb.),

•  egyéni fül,- és védő illesztékek (pl. halló-
készülékhez, uszodai védelem), 

•  egyéni műszem protézisgyártás, 
•  egyéni EPIC GENERATION zenei 

fülmonitor család gyártása zenészeknek 
a legkülönbözőbb designnal, médiában 
használható kommunikációs eszköz 
(ITE).

Az A+A munkavédelmi kiállí-
tás az elmúlt években új nevet 
kapott: 2015-ben a „biztonsá-
gos és egészséges munkavég-

zés kiállításának” hívják, hiszen ma már 
nemcsak a munkavédelem, a foglalkozás-
egészségügy területét, hanem a kataszt-
rófavédelem, ergonómia, a tűzvédelem 
tematikáját is felöleli a kiállítás. 

Idén minden eddiginél nagyobb a kiál-
lítói érdeklődés, a szervezők 1800 kiállító 
részvételével számolnak. Az előző, 2 évvel 
ezelőtti kiállításon 63 000 szakmai láto-
gató vett részt a világ minden pontjáról. 
Így ez a seregszemle méltán nevezhető 
a világ legnagyobb munkavédelmi szakvá-
sárának, hiszen sehol máshol nem jelenik 
meg ilyen koncentráltan a munkavédelem 
és a hozzá kapcsolódó ágazatok kínálata.   

A kiállító vállalatok a szakma teljes spekt-
rumát bemutatják: az egyéni védőeszközö-
ket, a munkahelyi biztonság felszereléseit, a 
katasztrófavédelem különleges felszerelése-
it és az egészséges munkavégzéshez szüksé-
ges eszközöket, berendezéseket is.  

Fókuszban a divatos, 
funkcionális formaruhák
„Az idei kiállításon a rohamosan fejlődő 
formaruha szegmens bemutatására külön 
hangsúlyt fektetünk” – hangsúlyozta Bir-
git Horn, az A+A igazgatója. „A munka- és 
védelmi ruhák divatorientált területének 
bemutatásával, és egy speciális divatbe-
mutatóval olyan vállalati döntéshozókat is 
meg szeretnénk szólítani, akik az egyénre 
szabott munkaruhát, illetve formaruhát 
keresik – hangsúlyozta Birgit Horn. 

Idén először: „Biztonsá-
gos mentés a magasban 
és a mélyben” 
Első ízben mutatkozik be a „Biztonsá-
gos mentés a magasban és a mélyben” 
különbemutató. „Egy merülő medence 
és épületszerkezet alatti állványzat segít-
ségével a szélsőséges helyzetből történő 
mentést mutatják be – víz felett és víz 

További felvilágosítás az A+A 2015 
szakvásárról az Interneten: 
http://www.AplusA.de.

Idén mintegy 1800 kiállítót várnak a világ legna-
gyobb munkavédelmi kiállítására. 2015. október 
27-30.  között ismét bemutatkozik a világpiac 
teljes kínálata a Düsseldorfi Vásárvárosban.

A+A
DÜSSELDORF

alatt egyaránt” – vázolta fel 
a   bemutatót Birgit Horn. A se-

gítséget nyújtók biztonsága mellett 
a  fő hangsúlyt a megfelelő egyéni 
védőfelszerelésre, pl. lezuhanás el-
leni védelemre fektetik.

Hagyományosan  
Düsseldorfban:  

az A+A kongresszus 
Az A+A szakvásárral párhuzamosan 
Düsseldorfban ismét mintegy 5000 részt-
vevővel megrendezik az A+A kongresszust 
is. A szakmailag szorosan a seregszemlé-
hez illeszkedő A+A kongresszus előadásai 
a  gazdasági kérdésektől az egészségügyi 
témákon át (például a foglalkozási beteg-
ségekről), olyan műszaki kérdések megvá-
laszolásáig terjed, mint a rendszerbizton-
ság és a védőfelszerelések. 

Magyar kiállítók  
az idei A+A-n
Idén először mutatkozik be a győri 
APP Kft., akik magassági biztosítással, le-
zuhanás elleni védelemmel foglalkoznak. 
Hosszú idő után ismét visszatér a kiállítók 
közé a munkavédelmi kesztyűket gyártó 
jászberényi Molnár és Társa Kft. Az alap-
anyagokat forgalmazó TEXTURA Kft. 
már régi kiállítója az A+A-nak. 

A magyar cégek közösségi standját idén 
a  Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt 
szervezi és támogatja. Régi kiállítóként 
ismét ott lesz a magyar standon a Body 
Wear Kft, az IVM Zrt, a Kötéltechnika 
Kft. és a MAVITEX Kft. A közösségi 
standon két olyan cég is bemutatkozik, 
akik először lesznek jelen kiállítóként 
az  A+A-n: az  Ipoly Cipőgyár és Király 
Szerszám Kft., mindkét cég a munkavé-
delmi cipők gyártásával foglalkozik.  

Walkman füldugó Hunter-1 aktív zajvédő 
vadászoknak
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Kezdés: 10.00 óra

Helyszín:  1101 Budapest, Albertirsai út 10. Hungexpo,  
1-es épület, Kerámia terem

A rendezvény moderátora: Gedeon András

9.30-10.00  Helyszíni regisztráció

10.00-10.05  Köszöntő: Gedeon András

10.05-10.50   Az emelőgép kezelői jogosultságok  
jelenlegi helyzete 
Felföldi Krisztina munkafelügyeleti  
referens, Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) Munkafelügyeleti Főosztály

10.50-11.20   A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai,  
jogszerű foglalkoztatás a gépiparban 
Csigi Imre közigazgatási tanácsadó,  
NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

11.20-12.00   Az új országos tűzvédelmi szabályzat  
aktuális kérdései 
Lakk József építész, tűzvédelmi szakértő

12.00-12.30   A leesés elleni védelem szerepe  
és fontossága 
Horváth Tamás leesésvédelmi szakember,  
VEKTOR Munkavédelmi Kft.

12.30-12.50   Munkahelyi bőrvédelem 
Rózsás László ügyvezető, Lorden Trade Kft.

Mennyit bír?
KONFERENCIA

2015 
MÁJUS 15. 
péntek

MENNYIT BÍR?

És kinek, mit szabad? 
Hasznos információk  
az emelőgép keze-
lői jogosultságokról, 
a tűzvédelemről és 
a munkaügyi hatóság 
gépiparban gyűjtött  
tapasztalatairól,  
a jogszerű működés 
kereteiről

A konferencián a részvétel ingyenes,  
csak regisztrációs kötelezettséggel jár.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
UNYI GYÖRGYI
ügyvezető, U-4 Reklámiroda
Mobil: +36-20/925-9012
Email: unyigyorgyi@t-online.hu

Ipar 
Napjai
HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpont

Véd-Tech 
2015
Munkavédelem, 
Tűzvédelem

Az Ipar Napjai 2015 kiállítás 
keretén belül megvalósuló
Véd-Tech védelmi 
technológiák betétkiállítás
További információ honlapunkon 
(www.u-4reklamiroda.hu), 
illetve a megadott elérhetőségeken személyesen 
is állunk az érdeklődök rendelkezésére.
Szervező: U-4 Reklámiroda
Unyi Györgyi 20/9259-012 
E-mail:unyigyorgyi@t-online.hu

Május 12–15.
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Győr a folyók 
 és hivatásturizmus városa

A négy folyó, Rába, Rábca, Mosoni-Duna, 
és a Marcal találkozásánál fekvő Győr  
fantasztikus hangulatát az adja, ahogy  
a csodálatos természeti adottságai, a folyói,  
szelíden átölelik a történelmi belvárost. 

V ízpartjaik az üzleti prog-
ramokat, konferenciákat 
követően vonzzák, sétára 
csábítják az ide látogató hi-

vatásturistákat. A  szóhasználatba újab-
ban bekerült „hivatásturizmus” fogalma 
kiszélesíti az üzleti, kereskedelmi turiz-
mus kifejezés tartalmát.  Barna Judit

HOGY Győr, Magyarország egyik legprosperá-

lóbb nagyvárosa Budapest, Bécs, Pozsony aranyhá-

romszögben, mindhárom ország fővárosától közel 

azonos távolságra fekszik, és a város  melletti péri 

reptérrel együtt négy reptérről is könnyen 

megközelíthető? Az M1 autópálya 

szomszédságában fekvő kisalföldi 

megyeszékhely vízi logisztikai 

létesítménye, a gönyűi köz-

forgalmi kikötő is garan-

tálja, hogy földön, vízen 

és levegőben is bizton-

ságosan érkezzen meg 

a hivatalos látogató, 

és termékek, szállít-

mányok is továbbí-

tásra kerüljenek kü-

lönböző járműveken.

HOGY Győr kultúrális centruma, püspöki székhelye, gyö-nyörű barokk belvárosa műemlékekben milyen dúsgazdag? Történelmi korokat idéző paloták, jellegzetes sarokerkélyek és szobrok időutazásra hívják a feltöltődni vágyókat. Bécs felől ér-kezve elsőként Győr impozáns szimbóluma, a neobarokk Városháza ragadja meg a tekintetet. Az 1-es főútvonal mellett fekvő épület 59 méter magas tornyából min-den órában szigetközi népdal csendül fel. A folya-matosan megújuló belváros egyik nevezetessége a Kelet-Közép-Európa egyik legszebb barokk tereként számon tartott Széchenyi tér, a vá-ros rendezvényeinek központja. A   felújí-tott sétáutcán közelíthető meg a karnyúj-tásnyira fekvő Győri Nemzeti Színház, a Frigyláda szobor, a  Káptalandombon a Szent István korában alapított Bazili-ka, a Püspökvárban a Toronykilátó, és a Karmelita teplom. A látogató a  Bécsi kapu tér felől a Rába partra érve pillant-ja meg a folyó két ága által közre fogott kedvelt pihenő, és rendezvény helyszínt, a  Radó-szigetet. A  belvárost ellepték a hangulatos kis kávéházak teraszai, ahol jól esik a tavaszi napsütésben üldögélni.

HOGY Győr város szállodái felkészültek a hivatástu-

rizmusra, a business vendégkörre? 23 darab 3 és 4 csilla-

gos hotel, ezeken kívül kényelmes panziók, vendégházak 

és apartmanházak állnak a több napra érkezők rendelke-

zésre. Az évszázados Hotel Rába a belváros barokk kör-

nyezetében a Városházával szemben található. A szállo-

da különlegessége a saroképület utcára is nyíló Belgian 

Beer Cafe belga sörözője és a rábaközi konyhája. A Ho-

tel Famulus modern dizájnnal épült, ahol lehetőség van 

munkára a business centerben és a szobákban is a széles-

sávú internet hozzáféréssel. Konferenciák rendezéséhez 

mozgatható színpad, projektor, hangosítás, flip-chart 

kérhető. A város egyik legújabb, az Accor nemzetközi 

lánchoz tartozó szállodája a Hotel ibis a Győri Nem-

zetközi Kereskedelmi Központ mellett fekszik. 

A  szálloda fiatalos lendületével, hangszige-

telt, légkondícionált, baba- és állatbarát, 

mozgáskorlátozott, valamint hallássérült vendégek igé-

nyeinek egyedülállóan kialakított, modern szobáival vár-

ja a látogatókat. A belvárosból kelet felé kilépve az ETO 

Park Hotel Business & Stadiumhoz érkezik a vendég. A 

4*-os szálloda közvetlenül az ETO Park Élményközpont 

szomszédságában helyezkedik el, csupán néhány perc-

nyire a Győri Ipari Parktól, éppen ezért kiváló választás 

üzleti utazóknak, és a sportlétesítmények közelsége miatt 

kézenfekvő szálláslehetőség az ideérkező sportcsapatok 

számára is. A hotel a stadionra néző szobáival különle-

ges és újszerű tematikát képez a magyar szállodai piacon. 

A mai kor elvárásainak megfelelő technikával felszerelt, 

természetes fénnyel is rendelkező konferenciatermei és 

oszlop nélküli, elegáns kialakítású bálterme kitűnő hely-

színt kínál üzleti programhoz, társadalmi, vagy családi 

eseményhez.

HOGY Győr  fejlett iparának és 

szak képzett munkaerejének, valamint 

tudatos városépítésének köszönhetően 

dinamikusan fejlődő nagyváros, me-

lyet egyszerre jellemzi a tradicionalitás 

és a modernitás?  A város gazdasági fej-

lődésének motorja a 11 200 főt foglal-

koztató Audi Hungária Motor Kft. Az 

Audi nemcsak munkahelyeket teremtett 

a városban, hanem az anyacég német és 

osztrák menedzsmentje, 

beszállítói, és hazai 

partnerei jelentős 

számú vendégéj-

szakával növe-

lik a szállodák 

forgalmát.
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Győr klasszikusan városturizmus jelle-
gű idegenforgalmi desztináció, erős üz-
leti turizmussal. A városba a hivatalos 
eseményekre, konferenciákra, üzleti 
tárgyalásokra érkező vendég számta-
lan rendezvény, kulturális, vagy sport-
esemény részese lehet. A szakemberek 
folyamatosan figyelik az igények válto-
zását, hogy a  kínált szálláshelyek, és a 
szórakozási lehetőségek szolgáltatásai 
egyre komfortosabb élményt nyújtsa-
nak a szakmai programok résztvevői-
nek 2015-ben, és a további években is

HOGY Győr rendezi 2017-ben az Európai Ifjúsá-

gi Olimpiai Fesztivált, az EYOF-et? Kilenc sportág 

8 napos nemzetközi sportrendezvényére 49 országból 

3600 sportolót vár a város. A nagyszabású eseménye-

ket két év múlva az ETO Park Centrum, a Jég 

Stadion, az Audi Aréna, az Aqua Sport 

Centrum, és a síkvizi kajak-kenu 

pálya fogadja. Az önkormányzat 

várostervezői már dolgoznak a 

Olimpiai falu kialakításán, és 

a hotelek, szállások tulajdo-

nosai is gondolkodnak fej-

lesztéseken.

HOGY nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek találkozási pontjai a város új sportlétesítményei és kulturális intézményei? A tavaly novemberben átadott nagy építészeti attrakció, az Audi Aréna Győr Nyugat-Dunántúl legmodernebb multifunkcionális csarnoka, melynek névadó szponzora a német autómárka győri motorgyára. Az 5500 férőhelyes impozáns komplexum a kétsze-res BL győztes Győri Audi ETO KC otthona, de a kézilabda győ-ri sikersportága mellett a kosárlabda és a futsal is új otthonra ta-lált. A létesítmény kiválóan alkalmas más sportesemények, nagy létszámú nemzetközi konferenciák, kongresszusok, könnyű-és komolyzenei koncertek, kiállítások megrendezésére. Az   Abba Show, az Illés koncert, és Thomas Anders fellépését  a budapesti Madách Színház fergeteges Macskák musical előadása követte áprilisban, majd májusban Jose Cura és Rost Andrea kettőse szórakoztat-ja a közönséget. A versenyek-re és fellépésekre érkező sportolók és művészek, valamint a távolabbról érkező közönség az ETO Sportkomp-
lexum business és 
sport-hoteljében 
szállhatnak meg.       

HOGY a gyógyvíz kincs-re épült a Rába Quelle Élményfürdő wellnes szol gáltatásai kiváló fa kultatív, kiegészítő elemei lehetnek egy néhány napos konfe-renciának. A „vizes” szabadidős élmény a kikapcsolódni vágyó hivatásturistának igazi pihenést jelent, mert a  relaxálás után a  láto-gató felfrissülten érkezik vissza a munkahelyére.  

HOGY Győr innovatív város, egy 

olyan turisztikai célpont, amelynek 

egyik különleges helyszíne a Mobilis 

Interaktív Kiállítási Központ? A külsőre 

is modern létesítmény küldetése, hogy 

felnőtt és gyerek látogatóhoz közelebb 

hozza és játékos formában megkedvel-

tesse a  természettudományokat. A ki-

próbálható kiállítási eszközök, a szélcsa-

torna, a tükörlabirintus, az áramvonalas 

autó karosszéria, a szórakoztató kísérleti 

bemutatók érdekes, újszerű családi él-

mények.
HOGY Győr sokszínű városát a  folyók találkozása, az utak ösz-
szefutása, a patinás, restaurálált belváros mellett a modern iparágak 
oktatására hivatott egyetemvárosi jelleg is egyszerre jellemzi? A két 
felsőoktatási intézmény hazai és külföldi diákok tízezreit vonzza. 
A Széchenyi István Egyetem alap-és mesterképzésén, felsőoktatású 
szakképzésein, szakirányú továbbképzésein népszerűek a műszaki 
szakmák. Az ún. Audi Hungária Belső égésű motorok Tanszéken- 
mely az  egyetem és az Audi Hungária Motor Kft. együttműkö-
désének köszönhetően jött létre- 2015 szeptembertől duális kép-
zésben jármű-, gépész-, és mechatronikai mérnököket képeznek. 

A korszerű ismeretek oktatására szakosodott egyetem hallgatósága 
a  város szórakozóhelyein, és az egyetemi klubokban zajló jó hangu-

lat miatt is kedveli a várost. 
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A világbajnoki és az  olimpiai arany-
érem ugyan hiányzik a  gyűj-
teményéből, de ezek nélkül is 
szenzációs pályafutást tudhat ma-

gáénak, amelynek még messze nincs vége. 
20 éve játszik az  első osztályban, itthon ez 
a 17. szezonja. Négy idényt töltött a spanyol 
Sabadellben, egy évadot a taljánoknál (Nervi, 
majd Camogli), mindkét országban öregbí-
tette a magyar vízilabda méltán jó hírnevét. 
Eddigi hazai ténykedése alatt (Szeged, FTC, 
Eger, majd ismét Szeged) kicsivel több, mint 
1000 találkozón húzott sapkát és minden bi-
zonnyal még ebben a szezonban eléri az 1400 
gólt. Jelenleg a  Tiszavirág Szeged Diapolo 
OB. I.-es férfi csapatának kapitánya, és ami 
a legfontosabb: még mindig élvezi a játékot.

Sportoló családba született, nem csoda, hogy 
otthonosan mozog ebben a miliőben. Erede-
tileg azért vitték le szülei az uszodába, hogy 
a balatoni nyaralások alatt ne kelljen aggódni, 
ha a víz közelébe ment. Kuczora Gyula azon-
ban látott fantáziát a  szorgalmas és kitartó, 
emellett tehetséges gyerekben, így az  ő ke-
zei alatt folytatta az edzéseket. „Mi tagadás, 
az  úszást egy idő után kicsit egyhangúnak 
találtam, de mikor a  labdát is bedobták a 
vízbe, megpecsételődött a sorsom.” – meséli 
nevetve a Szeged kiválósága. Az előkészítőben 
Lihotzky Karcsi bácsi kiparancsolta a  ka-
puból a  hálóőri babérokra vágyó gyerkőcöt: 
„Egy kidobás után megállította a  játékot és 
kérdőre vont: Te milyen kezes vagy kisfiam? 
Mondtam, hogy bal. Erre azt mondta: gye-
re csak ide szépen a szélére és el ne mozdulj 
onnan!” – nosztalgiázik mosolyogva az azóta 
már klasszis szélsővé vált játékos. Megfogad-
ta a tanácsot. Bár időnként feltűnik más po-
zícióban is, ha a szükség úgy hozza – a vicc 
kedvéért egyszer-egyszer még a  kapuban is 

hogy a feladat már a mai tehetséges fiataloké, 
rá új kihívások várnak, nem kisebbek, csak 
másfélék. „Utolsó hivatalos válogatott mérkő-
zésemet pontosan 6 éve, Egerben, a 2009-es 
Volvo Kupán játszottam – teszi hozzá Kiss 
Csaba. Ott már éreztem, hogy nem fogok 
többet a nemzeti csapatban szerepelni. Az idő 

múlásával las-
san feldolgoztam 
ezt. Természete-
sen a hiány érzet 
megma rad, hiszen 
több, mint 10 éven 
keresztül voltam 

válogatott, olimpiára mégsem sikerült kijut-
nom. Ebben persze benne van a saját felelős-
ségem is és a sors egy huncut játéka, amit úgy 
hívnak Benedek Tibor, dr. Kiss Gergely, Ma-
daras Norbert trió. Szép emlék minden pilla-
nat, amit a válogatottban tölthettem. Büszke 
vagyok arra, hogy majd 140-szer szerepelhet-
tem valóságos zsenik oldalán.”

Gerendás György hívó szavára 2004-ben köl-
tözött haza Egerbe. Az egriek között aztán egy 
újabb második otthonra lelt. Csapatkapitány-
ként is évekig vezette a hevesieket, de akkor sem 
futott el a munka elől, amikor másfajta szerepet 
osztottak neki. A mai napig szívesen fogadják, 
ha ellenfélként a Bitskey Uszodába látogat, aho-
gyan ő is sok szép emléket őriz ezekből az évek-
ből is. Ami azt illeti, nem csak pólós emlékeket. 

Rövid olaszországi légióskodás után 2010-ben 
tért haza Szegedre. A  mondat legszorosabb 
értelmében. Négy különböző szezon, négy 
különböző csapat, négy bronzérem. Köz-
ben azért három alkalommal elhódították 
a  Magyar Kupát. 2014 nyarán gyökeresen 
átalakult az  együttes. Most szinte mindenki 
új szerepben igyekszik kihozni a fiatal csapat-
ból és a szituációból a lehető legtöbbet. Nem 
csak számos új játékos érkezett, hanem rész-
ben a stáb is új. Kiss Csaba számára azonban 
nem teljesen ismeretlen jelenlegi szerepköre, 
ám ezúttal már nem ifjú titánként, hanem 
az elmúlt 20 év minden tapasztalatával a tar-
solyában igyekszik a  vízben irányítani egy 
formálódó csapatot. Emellett eredményesség 
tekintetében is igazi vezére a  szegedi együt-
tesnek, melynek jelenlegi célja a legjobb hatba 
való bejutás. „A pályafutásomban talán arra 
vagyok a legbüszkébb, hogy nem vagyok ván-

dormadár – elmélkedik játékosunk. Minden-
hol több évet töltöttem, ahol pedig nem, ott 
is marasztaltak. Nem volt olyan, hogy „Bocs, 
Csabi, de mi nem erre gondoltunk”. Mindig 
is szerettem, ha bíznak bennem, a mai napig 
az tesz boldoggá, ha magasak az elvárások és 
meg tudok nekik felelni.” Mint mondja, a lé-
nyeg a bizalom – ha érzi az edző és a társak 
bizalmát, akkor megsokszorozódik az  ereje, 
melynek utolsó morzsájáig küzd, vagy egy 
kicsit még azután is. A  szakmai odafigyelés 
mellett ezt a  mentalitást is igyekszik átadni 
a fiataloknak is.
Az elmúlt nyarakat a  máltai bajnokságban 
játékosként töltő klasszis a  szigetországban 
„kicsiben” már „beleütötte az orrát” az edzők 
dolgába, de most Szegeden komoly feladatot 
kapott: a 2003-as korosztály edzői teendőit is 
ellátja. A gyerekek élvezik az edzéseket, szinte 
csüngenek edzőjükön és a vízben pont olyan 

20 ÉV az élvonalban

megfordult, de azért a rosszkéz (jobb) oldalon 
van igazán elemében.

2000-ben Vad Lajos irányítása alatt nyert 
bajnoki címet a  Fradival. A  zöld-fehéreknél 
eltöltött idő nem csak a várva várt aranyérmet 
hozta meg, hanem a  spanyol szerződést is. 
„1998-ban a  KEK-
ben játszottunk 
a Sabadell ellen 
– eleveníti fel kéré-
sünkre a  15 évvel 
ezelőtti emlékeket 
Kiss Csaba, akkor 
néztek ki maguknak. Ekkor még élő szer-
ződésem volt a  Ferencvárossal, így nemet 
mondtam. Közben megnyertük a  bajnoksá-
got – ami egyszerűen leírhatatlan élmény volt! 
Aztán 2000-ben újra ajánlatot kaptam a kata-
lánoktól, amit elfogadtam. Soha nem bántam 
meg, feledhetetlen éveket töltöttem a Sabadell 
csapatában.” Légiós létére a csapat igazi sztárja 
volt, még a spanyol válogatottság lehetősége is 
felcsillant előtte, de ő a piros-fehér-zöld nem-
zeti színekre vágyott. 
A világ egyik legjobb balkezes játékosa 12 évet 
töltött el a  nemzeti együttesben és cseppet 
sem volt könnyű helyzetben, mégis sok emlé-
kezetes pillanatot szerzett nekünk, nézőknek. 
Minden sportoló álma, az  olimpiai bajnoki 
cím már valószínűleg nem kerül be a vitrin-
jébe – játékosként legalábbis, de elfogadta, 

Kiss Csaba Európa bajnok. Magyar bajnok. 
Ötszörös Magyar Kupa győztes. Spanyol szuper-
kupa győztes. Százharminckilencszeres magyar 
válogatott. Napestig lehetne sorolni a különböző 
érmeit és helyezéseit.

Felesége, Renáta Egerben volt búvárúszó, nem véletlen, hogy 
az uszodából ismerik egymást. Most az egész család Szegeden 
él, ahol három éves lányuk, Írisz már óvodába jár és mi taga-
dás, az uszodában is nagyon magabiztosan mozog. Nem csak 
a medence partján szurkol Apukájának, akivel születése pilla-
natától „nagy a szerelem”, hanem ő maga is rendszeresen úszik 
– egyszerűen imádja a vizet, szinte ki sem lehet szedni a meden-
céből. „A családomra vagyok a legbüszkébb a magánéletemben 
– említi a büszke Apuka. A feleségem fantasztikus Nő és odaadó 
Anya. A kislányom pedig minden pillanatban mosolyt tud csalni 
az arcomra, lehetek bármennyire fáradt vagy szomorú.”

A családomra vagyok a legbüszkébb!

A 2003-as korosztály edzői 
feladatait is ellátja. Hamar 
megtalálta a közös hangot 
a gyerekekkel.

Írisz is rendszeresen úszik, 
szinte ki sem lehet szedni 
a medencéből

„Szép emlék minden 
pillanat, amit a váloga-

tottban tölthettem”

elszántan harcolnak – persze a maguk egyelő-
re játékos módján – ahogyan trénerük is teszi 
hétről hétre a felnőttek között. Az érzés per-
sze teljességgel kölcsönös: láthatóan tökéletes 
az összhang a lurkók és a játékosként rutinos, 
ám az edzősködést még tanuló mesterük kö-
zött. A vízilabda alapjainál még sokkal többet 
is tanít nekik: ennek a csodálatos játéknak és 
a  sportnak a  szeretetét, ami mindig is végig 
kísérte pályafutását. Az újsütetű tréner azt is 
elmesélte, hogy nagyon is mély víz volt neki 
az  edzői szerep. „Emlékszem, mennyire iz-
gultam, amikor az  első edzésnapon lemen-
tem az  uszodába és Szabó Zoli (dr. Szabó 
Zoltán, a szegedi utánpótlás szakmai vezetője 
– a szerk.) bemutatta nekem a srácokat. Tud-
tam, hogy minden szavamat és mozdulatomat 
figyelik. Aztán egyre jobban éreztem magam 
közöttük. Mára teljesen részévé váltak az éle-
temnek és boldoggá tesz a tudat, hogy öröm-
mel jönnek edzésre és fogékonyak arra, amit 
az  uszodában tanulhatnak. Néhány srácban 
gyakran felfedezni vélem a 25 évvel ezelőtti 
önmagam. Meg kell hagyni, rengeteg tehet-
séges gyerekünk van. Meggyőződésem, hogy 
a Szegedi Vízipóló Suli utánpótlás bázisából 
stabil OB. I.-es, de akár válogatott játékosok 
is kikerülhetnek.”

Arra a kérdésre, hogy hol és hogyan képzeli 
el magát öt év múlva, Kiss Csaba elmondta, 
hogy ekkorra már lánya, Írisz az iskolapadot 
koptatja majd és nagyon reméli, hogy jövendő 
beli kistestvére pedig már óvodába fog járni. 
Ő maga szeretné kipróbálni magát más te-
rületeken is. Abban azonban teljesen biztos, 
hogy még nagyon sokáig köze lesz a vízilab-
dához, ha már nem a medencében szórja majd 
a  gólokat vagy passzokat, akkor a  medence 
partján is imádott sportága körül tevékenyke-
dik majd. Toró Tímea

Magyar Kupa aranyérmet már 
ötször akasztottak a nyakába, de 
az elmúlt 20 év valamennyi érmét 
és díját nagy becsben tartja.
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Albumban az asztalterí-
tés művészete
A terített asztalok végigkísérik az emberek 
életét, és mindig az asztalt körbeülők össze-
tartozását erősítik. Az étkezések szokások és 
stílusok történelmi koronként, és társadalmi 
helyzetek szerint változóan a magyar kultúra 
része. A asztalok megterítéseinek, díszítéseinek 
harmóniáját a textil abroszok és textil szalvé-
ták meghatározó alap stílusához illő tányérok, 
evőeszközök, poharak összhangja jelenti. 

Az elegáns könyvet lapozgatva olyan érzése 
támad az embernek, mintha családok életé-
be pillantana be, akik, éppen hogy kimentek 
a szobából, vagy most készülnek odaülni az 
asztalhoz. Évszázadok terítési hagyománya 

kapcsán a hétköznapok és ünnepek törté-
nelme elevenedik meg, művészi porcelánok, 
evőeszközök, különleges, ma már funkció-
jukat vesztett tárgyak és szépséges textilek, 
terítők, szalvéták formájában.

A válogatás a 19. és 20. század asztalteríté-
sének jellegzetességeit mutatja be úgy, hogy 
mindeközben ablakot nyit a jelenkorra is. Az 
olvasó képet kaphat arról, hogy milyenek lehet-
tek egykor a paraszt, iparos és polgár családok 
puritán, de szeretetet, összetartozást sugárzó 
terített asztalai, és megcsodálhatják az egyko-
ri arisztokrácia kifinomult ízlésvilágát, a régi 
magyar nemesség ősi kastélyainak termeiben 
gondosan elkészített asztali műremekek lenyű-
göző eleganciáját is. Ízelítőt ad  a legmodernebb 
irányzatokról és extrém példát is mutat. 

felejtkeznek meg a terítőkről, textilekről sem. 
Valóban, a  terítékeknél használt textilek 

magukon hordozzák a kor aktuális lakáskul-
túrája színvilágának divatját, és a textilkészítés 
technológiáját is. A kézi szövés, kézi hímzés, 
azsúrozás, horgolás, és a nagyipari géppel szö-
vés különböző struktúrákat keltenek életre. 

Abroszok értékes hagyo-
mányai, nívós újdonságai 
A vízlepergető, ultrateflonos, strapabíró, 
százszázalékos poliészterből készült, a keres-
kedelmi forgalomban damasztnak csúfolt 
terítő alapanyag mai térhódításának korá-
ban jól esik elidőzni a régi korok csodálatos 
abroszai között. Lapozzunk bele a könyvbe, 
időutazásunkban ismerkedjünk a hétközna-
pi és vasárnapi terítésekkel, a családi esemé-
nyek, jeles ünnepek asztalaival, a különböző 
évszakok divatjaival, és a  hivatalos fogadá-
sok elegáns textileivel:

»A biedermeier szalonokban az úri társaság 
teázásához a karcsú vonalú, dúsan aranyo-
zott fehér porcelán kancsó és a hajlított szélű 
kicsi csészék alá zsínóros szélű piros selyem-
damasztabrosz került.

»A szecesszió belső tereit kigészítő dísz- és 
használati tárgyak stílusa a terítékek for-
mavilágában, és motívumaiban is elterjedt. 
Textilek mintázata, színvilága és textúrája 
minden országban sokat merített a gazdag 
népművészetből.

»A fehér ropogós damasztabrosz tizenkilen-
cedik század elején élte fénykorát. A nemes 
textil simasága, vakító fénye, és tisztasága 
időtállóan, korokon át árasztja magából az 
eleganciát. A nemesi kúriák bőrrel, vagy filc-
cel bevevont asztalain is gyakran pompázik.  

»Nagycsaládi lakodalomban a fehér vá-
szon asztalterítőben a sűrű virágmotívu-
mok mellett a menyasszony hímzett, színes 
monogrammja ékeskedett.

»Csipke mintával körbehorgolt finom, ba-
tiszt szalvéták stílusosan illenek az eladó sorba 
került úrilányok teázásához, az aprósütemé-
nyekkel megrakott talpas kínáló tál mellé.

»Az art deco lakberendezésének letisztult ka-
raktere mértani mintákat hozott az azsúrozott 

kézimunkáknál is, melyek a vasárnapi ebéd 
asztalterítőin és szalvétáin is megjelentek. 

»Az ónémet tisztaszoba asztala dúsan azsú-
rozott fehér abrosszal ékes, felette függeszke-
dik a majolika petróleumlámpa. 

»Újjászületett kastélyokban rendezett im-
pozáns fogadásokon a törtfehér damaszt 
terítő méltó alapot ad a százéves francia fe-
hér-arany porcelán terítéknek. A kézzel szőtt 
szalvétákon az ősi, patinás tulajdonos család 
hímzett, arany-fehér címere látható.

»A hollóházi porcelán modern vonalát ki-
emeli a textilszalvétákra más színű szalagból 
kötött nyakkendő-csomó gyűrűje. A tányé-
rok platinaszegélye visszatükröződik a pezs-
gőspoharakon.

»Napjainkban egy elegáns üzleti ebédnek 
modern keretet adnak a geometrikus mintájú, 
kézzel festett Zsolnay tányérok, és mellettük a 
fekete textilszalvéták és fekete borospoharak. 

»Nyári vendéglátás helyszíne az árnyas 
kert. A partin a növények százféle zöld színe 
tükrődik vissza abroszon, szalvétákon, pár-
nákon és a díszítéseken. 

»Modern kontrasztot teremt az elegáns, 
jaquard szövésű, reneszánsz-mintás szal vétán 
az alu mi nium szalvéta gyű rű, ha üvegtetős, 
patinásra kidolgozott rücs kös gumiabroncs 
asztalra készítjük elő a vendégeknek. Érdekes 

Terített asztallal készült 
az Akácoskert
A bemutatót követő vendégfogadás méltó-
képpen társult a „Terített asztalaink üzenete” 
kötethez. A szentendrei Akácoskert cukrászda 
frissen vasalt damasztabroszon, és ezüst tál-
cákon kínált csokis, krémes desszertjei, apró-
süteményei, és muffinjai fotóra kívánkozva 
a könyv lapjai közé is bekerülhettek volna. A 
cég filozófiája, hogy a kisváros nosztalgiára 
vágyó külföldi és hazai turistáit meglepik 
nagymama régi recepteiből újjászületett 
ízekkel, de az illatos almás pitét, mákos guba 
kockát, somlói tortát korszerűen kevés cukor-
ral és zsírral készítik. Nemcsak a belváros han-
gulatos utcácskájában nyitott kicsi cukrászda 
várja a sétálókat, hanem webáruházuk online 
rendelésekkel házhoz szállítja az ínyenc édes-
ségeket.  www.akacoskert.hu

Mit üzennek 
 A TERÍT ETT ASZTALAINK?

A teríték főszereplője 
a szép textil
A terített asztal olyan, mint egy műalko-
tás. Együtt mutatja be a művészeti ágakat: 
textilt, kerámiát, porcelánt, üveg-, fa- és 
fémművességet, emellett sok mindenről 
árulkodik, gyakorlatilag egy fókuszpont-
ba sűríti a történelmet. Egy szépen terített 
asztal láttán ráismerünk arra, hogy a vi-
lág mely részén járunk, melyik időszak-
ban. A megterített asztal, mint szakrális, 
kultikus jelentőségű, közösségteremtő 
hely, mindig fontos szerepet töltött be a 
vendégszerető népként ismert magyarság 
családi, társadalmi és politikai életében. A 
sajátos jellegzetességgel bíró, sokszínű ma-
gyar terítési és étkezési szokások, valamint 
azok eszközei és textilei történelmünk le-
nyomatai, melyek magukon hordják a 
gazdagító kelet-nyugati kölcsönhatásokat.

„...az étkezőasztalok aranycsipkés abroszok-
kal megterítve, drága csipkékkel szegélyezett 
asztalkendők, tányérok ezüstből, velencei 
kristály és porcelán... „ írja Jókai, „...s úgy 
ült le a fehér kendővel megterített asztalhoz, 
mintha valami ősi, pogány szertartásnak 
hódolna...” fogalmaz Márai. Íróink nagy 
gourmandok lévén regényeik ben sokszor 
adóznak az étkezés szentségének, és lám, nem 

látvány a vakmerő, avantgard módi a textillel 
becsempészett klasszikus stílussal ötvözve.
»A karácsonyi modern ünnepi asztal textilei 
klasszikusan hófehérek, ami különlegessé tehető 
egy kígyózó, gyöngyfüzér szalvétagyűrűvel, ami-
nek a végére dekoratív gyöngybojt is kerülhet.

A könyvet kiadó 
Szeleczky Ildikó ipar-
művészekkel, művészet-
történészekkel, néprajzi 
szakemberekkel, neves 
külföldi cégekkel mű-
ködött együtt. Az  al-
bum összeállítását 
múzeulógusok, magán- és közgyűjtemények 
segítették. Közös munkájuk eredménye, 
a terített asztal kultúrája generációról gene-
rációra száll tovább. Barna Judit

A Magyar Kultúra Napja alkalmából egy különlegesen 
szép album került kiadásra „Terített asztalaink üzenete” 
címmel. A Vajda Hunyad Várban, a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeumban nagyszabású premieren bemutatott 
csodaszép kötetet Szeleczky Ildikó, a Vendégvárás Művé-
szete Egyesület elnöke összeállításában, Csíkszentmihályi 
Márton kiváló fotóival illusztrálva veheti kezébe az olvasó.
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A munkakörnyezet, ahol életünk 
jelentős részét töltjük, az egyik 
legveszélyesebb emberi környe-
zet. A dolgozó ember védelmé-

nek megítélése sokat változott az évezredek 
alatt, de az  mindig létfontosságú alapelv 
maradt, hogy az  értékteremtő munká-
hoz erős, egészséges, és kellő ismeretekkel 
rendelkező munkavállalókra van szükség. 
Morális és gazdasági kérdés is, hogy min-
dent megtegyünk a  dolgozók életének és 
testi épségének védelméért, biztonságáért. 
A munkavédelem ma már a munkakörnye-
zet humanizálását és az  emberi tényezők 
messzemenő figyelembevételét is igényli. 
Ez összhangban van a  munkavállaló és 
családja érdekeivel, a munkáltató és az ál-
lam gazdasági érdekeivel, és végső soron 
az egész társadalom érdekeivel.

Össztársadalmi szinten az  egészségben 
eltöltött életévek számának növelése az em-
berek öngondoskodásának és a társadalom 
eltartó képességének is az egyik alapja, ezért 
jelentős az  állam szabályozó és ellenőrző 

szerepe. A munkáltatók feladata a megfele-
lő munkakörülmények biztosítása. Az álla-
mi feladatokat ellátó hatóságnak tájékozta-
tással kell segíteni őket,  valamint gyakran  
hatósági intézkedésekkel is érvényt kell sze-
rezni a munkavédelmi előírásoknak.

Az állam nagyobb szerepvállalása ér-
dekében 1984. július elsejével a munka-
védelem irányítására, összehangolására 
és ellenőrzésére alakult meg az Országos 
Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMvF). 
A  Főfelügyelőség a  Minisztertanács köz-
vetlen felügyelete alatt álló, önálló költség-
vetési fejezetet képező, országos hatáskörű 
szervként működött. 

A munkavállalók védelme nem csak 
a munkahelyek, munkaeszközök kialakítá-
sát, az alkalmazott technológiát, vagy a fel-
használt anyagok hatását jelenti, hanem 
a dolgozók leterheltségének időtartamával 
is összefüggésben van, ezért a Főfelügyelő-
ség hatásköre 1987-ben kibővült a munka-
ügyi ellenőrzéssel. Ezzel egyidejűleg a ha-
tóság neve „Országos Munkavédelmi és 

az OMMF szakmai irányításával. Három 
év után, 2000. január 1-jétől ismét egy 
szervezetben, az OMMF-ben valósult meg 
a szakmai és a funkcionális irányítás.

2006. január elsejével az OMMF megyei 
munkabiztonsági és munkaügyi felügyelő-
ségei szakmailag szétváltak, külön regioná-
lis munkabiztonsági és regionális munka-
ügyi felügyelőségek alakultak.

A 2007-ben az egységes munkavédelmi 
hatóság létrehozása régi szakmai igény volt. 
1991-92-ben a  Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) küldöttsége Magyaror-
szágon járt és munkavédelmi vizsgálatot 
folytatott le. A  nemzetközi szervezet ezt 
követő ajánlása tartalmazta a munkaegész-
ségügyi felügyelet integrációjára vonatkozó 
javaslatot és annak indoklását. Az Európai 
Unió Tanácsa és a  Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet közös szervezésében 2005. 
március 9-11. között megrendezett Luxem-
burgi Konferencia közös EU-ILO fellépést 
sürgetett, amelynek hatására 2007 áprili-
sától megteremtődtek a  munkabiztonság 
és munkaegészségügy pillérein nyugvó 
integrált munkavédelmi felügyelet keretei. 
A  munkaegészségügyi hatósági tevékeny-
séggel kapcsolatos közigazgatási feladatok 
ellátása az  ÁNTSZ-től OMMF-hez ke-
rült. Ezzel megszületett Magyarországon 
az egységes munkavédelmi hatóság. 

Az OMFI feladatai a munkaegészségügy 
területén többek között a  szakmai mód-
szertani irányítás, a jogszabályok előkészí-
tése, a szakmai képzés és továbbképzés volt, 
illetve a kapcsolattartás a hazai és külföldi 
társintézetekkel. Kiemelt feladata volt to-
vábbá a beutalt járó- és fekvő foglalkozási 
betegek vizsgálata és kezelése, valamint 
az országban bejelentett foglalkozási beteg-
ségek nyilvántartésba vétele.

Az OMMF önállóan gazdálkodó közpon-
ti hivatal volt, amelynek irányítását a foglal-
koztatáspolitikáért felelős miniszter látta el. 
Az  OMMF-et a  miniszter által kinevezett 
elnök vezette, területi szervei az  igazgatók 
által irányított regionális munkavédelmi 
valamint munkaügyi felügyelőségek voltak.

2007. novemberben létrejött minden ré-
gióban az ingyenesen igénybe vehető mun-
kavédelmi tanácsadói szolgálat.

A következő nagy szervezeti átalakulás 
2011. január elsejével következett be, ami-
kor  a megyei kormányhivatalokban meg-
alakultak a Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervek. A  funkcionális 
faladatokat a  kormányhivatalok vették át, 
a szakmai irányító szerv az OMMF maradt. 

2011. december 1-jén az OMFI - felada-
tainak változatlanul hagyásával - Munkahi-
gié nés és Foglalkozás-egészségügyi Főosz-
tályként beolvadt az OMMF-be.

2012. január 1-jén megalakult a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal, az OMMF fel-
adatait a  Munkavédelmi és Munkaügyi 
Igazgatóság vette át. Az  átszervezések 
hatására a  feladatok is átcsoportosításra 
kerültek, a  regionális szinten működő 
tanácsadó szolgálat tájékoztatási tevé-
kenységét a megyei Munkavédelmi Szak-
igazgatási Szervek vették át. A szükséges 
létszám racionalizáció, valamint a nyug-
díjas kormánytisztviselők foglalkoztatá-
sának megszűnése magasabb szintű mun-
kaszervezést és hatékonyságot igényelt. 

Az elmúlt három évtizedben a munka-
védelmi hatóságnak is kiemelkedő szere-
pe volt a munkabalesetek számának jelen-
tős csökkenésében.

A 2014-es 30 éves jubileumi év a  fo-
lyamatos feladatellátás biztosítása mellett 
a gazdaság változásai miatt új kihívásokat 
is jelentett. A foglalkoztatás bővülésének, 
az új vállalkozások, új foglalkoztatási for-
mák megjelenésének, a  munkaerőpiacra 
visszatérők tapasztalatlanságának és az új 
típusú veszélyforrások megjelenésének 

következménye, hogy növekedtek a mun-
kavállalókat érő kockázatok. A gazdaság, 
az ipari termelés élénkülésének hatása mi-
att a munkáltatókra, valamint a munka-
védelmi és munkaügyi hatóságra is több 
feladat vár. Érvényt kell szerezni a mun-
kavédelmi előírásoknak, a dolgozók haté-
kony védelmének.  A jogszabályoknak és 
munkavédelmi előírásoknak maradékta-
lan betartása és betartatása eredményez-
heti a munkakörülmények javulását.

A legutóbbi szervezeti változás szerint 
2015. január 1-től a Nemzeti Munkaügyi 
Hivataltól, a  Munkavédelmi valamint 
a Munkaügyi Főosztály személyi állomá-
nya és munkavédelmi valamint munka-
ügyi szakmai irányítási feladatok ellátása 
a Nemzetgazdasági Minisztériumban ala-
kult Munkafelügyeleti valamint a Foglal-
koztatás-felügyeleti Főosztályra került.

Ezúton is köszönet illeti a munkavé-
delmi és munkaügyi hatóság azon régi 
és jelenlegi munkatársait, akik kitartó 
munkájukkal hozzájárultak a  foglal-
koztatás biztonságának növeléséhez.

Jubileumi tárlat 
és fotókiállítás 

2014 decemberében

Munkaügyi Főfelügyelőség”-re (OMMF) 
módosult.

A munkavédelmi törvény 1994. január 
elsejei hatályba lépésével a  Magyar Or-
szággyűlés törvényi szintre emelte a mun-
kavédelmi szabályozás legmagasabb rangú 
jogszabályát. Ezzel egyidejűleg a  hatóság 
megnevezése „Országos Munkabiztonsági 
és Munkaügyi Főfelügyelőség”-re módo-
sult kihangsúlyozva, hogy a  munkavéde-
lem gyűjtőfogalom, amelynek csak egyik 
ága az  OMMF által felügyelt munkabiz-
tonság.. A  munkavédelem másik ágának, 
a  munkaegészségügynek irányítási-, fel-
ügyeleti funkciói továbbra is az  Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ÁNTSZ) hatáskörében maradtak.

A munkavédelem törvényi szintű sza-
bályozását követően 1996-ban megtörtént 
a munkaügyi ellenőrzés szabályozásának is  
törvényi szintre emelése. 

1997-ben szervezeti átalakítás tör-
tént, 2000-ig a  munkaügyi központok-
nál működtek a  területi felügyelőségek, 

30 
éve

JUBILEUM
Az ÁLLAMI munkafelügyelet
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Az építőipari tevékenységek, 
anyagok, megoldások, sőt az al-
kalmazott eljárások, kis és nagy 
gépek rendkívül széles skáláját 

vonultatta fel az április közepén megrende-
zett CONSTRUMA kiállítás. A sokféleség 
ugyanakkor nem csak a csillogóan körített 
kiállításnak a sajátja, hanem a szürke hét-
köznapok építőipari munkaterületeinek 
is. Itt már nem az impozáns megjelenésé 
és a katalógusokban összegzett remek tu-

 Változó munkavédelmi irányítás,
SZÁMOK, ÚJDONSÁGOK
Tartalmában számos újdon-
sággal szolgált, jellegében 
mégis hű maradt hagyo-
mányaihoz a 2015. évi 
CONSTRUMA Kiállítás ke-
retei között megrendezett 
10. vagyis jubileumi Munka-
védelmi Akadémia. A hazai 
munkavédelem állami irá-
nyításában bekövetkezett 
szervezeti változások be-
mutatása mellett az építő-
iparban zajlott ellenőrzések 
tapasztalatainak összegzése 
és az új országos tűzvédel-
mi szabályzat sajátosságai 
kaptak kiemelt hangsúlyt az 
idén is nagy látogatottságú 
szakmai programon.

lajdonságoké a főszerep, hanem a teljesít-
ményé, sokszor a legkisebb gondoskodás, 
odafigyelés, a biztonsági szabályok betartá-
sa nélkül. Legyen szó gépekről, legyen szó 
emberekről. Utóbbiak munkavégzés köz-
beni biztonsága, vagyis az építőipari vállal-
kozások munkavédelme azonban számos 
ponton kifogásolható. 
Élénk várakozás kísérte az építőipari el-
lenőrzéseken gyűjtött tapasztalatok meg-
osztását, ám e beszámolót még megelőzte 

az Akadémiát megnyitó fővédnöki kö-
szöntő és a hazai munkavédelem állami 
irányításában bekövetkezett szervezeti 
változások ismertetése Nesztinger Péter-
től. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztályának vezetője 
előadásában egy rövid történeti áttekin-
tést követően elmondta, hogy 2014. dec-
ember 31-én megszűnt a munkavédelmi 
és munkaügyi ellenőrzés szakmai irányí-
tását addig ellátó Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal. Az NMH részeként működő 
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészség-
ügyi Főosztály 2014. december 15-től az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivata-
lához (ÁNTSZ OTH), a Munkavédelmi 
és Munkaügyi Főosztály személyi állomá-
nya valamint a szakmai irányítási felada-
tok ellátása a Nemzetgazdasági Miniszté-
riumba (NGM) kerültek. A munkahelyek 
ellenőrzését a megyei szakigazgatási szer-
vek megszűnésével a Kormányhivatalok 
Foglalkoztatási Főosztályai alatt működő 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzé-
si Osztályok kormánytisztviselői látják el 
a kormánymegbízottak megbízásából. 
Tízből kilenc… Ennyi ellenőrzött építő-
ipari vállalkozásnál találtak a munkavédel-
mi felügyelők szabálytalanságot egy tava-
lyi célvizsgálat alkalmával. Talán ez volt a 
legerősebb üzenete annak az előadásnak, 
ami a 2014-ben, Magyarországon bekö-
vetkezett munkabaleseti számokat és egy 
2014. májusi-júniusi időszakában, az  épí-
tőiparban tartott munkavédelmi célvizs-
gálat eredményeit összegezte. Sima Ferenc, 
az NGM Munkabiztonsági Osztályának 
vezetője elmondta, hogy a munkabalesetek 
számának 2013 óta észlelhető enyhe emel-
kedése nem függetleníthető az építőipari 
volumen emelkedésétől. A szektor fokozott 
ellenőrzése mellett is az elmúlt évek súlyos 
munkabaleseteinek 20-25 százaléka történt 
az építőiparban. 2014-ben a hazánkban 
bekövetkezett 19661 munkabalesetből 791 
ért építőipari dolgozót, akik közül 33-an 
szenvedtek el súlyos, 18-an pedig halálos 
balesetet. A halálos munkabalesetek e ma-
gas aránya sajnos az építőipari ágazat saját-
ja. Az okok között a célvizsgálat tapasztala-
tai alapján az előadó a leesés elleni védelem 
gyakori hiányát, a jellemzően dúcolatlan 
munkaárkokat és fedetlen födémnyílásokat 
emelte ki ellenőrzések alkalmával készített, 
igen beszédes fényképfelvételekkel illuszt-
rálva. Akadt azonban pozitív példa is: az 
építési területek áramellátásához használt 
kapcsolószekrények és elosztók állapotára 
jobban odafigyelnek a vállalkozások. 

MIÉRT AZ ÉPÍTŐIPAR AZ EGYIK LEGVESZÉLYESEBB ÁGAZAT?

•  az építőipari volumen növekedése nagy, sok 
esetben képzetlen munkavállalói kört érint;

• nagy fluktuációval érintett az ágazat;
•  szélsőséges környezeti viszonyok közt vég-

zett tevékenységről van szó;
•  jellemző a többszörös, átláthatatlan alvál-

lalkozói lánc;
•  gazdasági problémákkal sújtott ágazat 

az építőipar;
•  gyakoriak a rövid ideig tartó, veszélyes te-

vékenységek (daruzás, szerelés, bontás);
•  a legkirívóbb szabálytalanságokat ebben 

az ágazatban állapítja meg a hatóság;
•   a legtöbb halálos munkabaleset (az összes 

halálos eset körülbelül fele) építőipari tevé-
kenység közben következik be!

Az építőipar és egyes balesettípusok a köztu-
datban összekapcsolódtak ugyan, ám számos 
foglalkozási betegség veszélye is legalább 

annyira – ha nem job-
ban – tetten érhető 
az építőiparban és az 
építőipari kivitelezé-
seken. Dr. Madarász 
Gyula az NGM Mun-
kakörnyezeti osz-
tályának vezetője 
hangsúlyozta, hogy 

az építőiparban a balesetek mellett további 
gondot jelent, hogy az építőmunkások köré-
ben sokkal valószínűbb a munkával kapcso-
latos egészségi problémák kialakulása, mint 
más szektorok dolgozóinál. Az ipari átlagnál 
jóval magasabb az izom- és csontrendszeri 
problémák száma és az ágazat dolgozóinak 
csaknem felénél jelentkeznek hátfájásos pa-
naszok, emellett fokozott mértékben vannak 
kitéve a veszélyes anyagok, köztük rákkeltő 
anyagok hatásának is. További kockázatot 
jelent az un. késői hatások kialakulása, ami-
re az előadó szemléletes példával is szolgált 
egy azbeszttartalmú ipari épület szabályta-
lan bontásának körülményeit és következ-
ményeit bemutatva. A nyilvánvaló veszélyek 
számszerűsítése azonban igen nehéz, mert 
ugyan az építőiparban a légzőszervi és moz-
gásszervi betegségek, a zajjal, a kéz-kar vib-
rációval, illetve a bőrbetegségekkel kapcso-
latos megbetegedések igen jellemzőek, ám 
ezek alig néhány ezrelékét jelentik be.

A Munkavédelmi Aka-
démia szintén nagy 
érdeklődéssel kísért 
előadása volt Lakk 
József építész, tűzvé-
delmi szakértő össze-
foglalója az országos 
tűzvédelmi szabályzat 
változásairól. Mivel 
egy gyökeresen, sok esetben fogalmi szinten 
is változó szabályozásról volt szó, a hallga-
tóság számos gyakorlati kérdést is feltett az 
előadónak.
A program további részében az építőipar-
ban észlelhető sajátos veszélyhelyzetekről, 
a  gyakorlatias hozzá-
állást és szakmai fel-
készültséget igénylő 
feladatokról tartott 
szemléletes és számos 
megdöbbentő példá-
val tarkított előadást 
Nagy István József 
munkavédelmi szak-
ember, igazságügyi 
szakértő. 

A program gyakorlati 
bemutatókkal zárult. 
Szilva Balázs az MSA 
Safety Magyarország 
termék és értékesíté-
si menedzsere a hor-
dozható gázérzéke-
lők karbantartásáról 
tartott szemléletes 

előadást, Dr. Ballagi György, a G. Ballagi Kft 
ügyvezetője pedig az 
égés elleni elsősegély 
új módszeréről és egy 
több felhasználási 
módot lehetővé tevő 
hallásvédő eszközről 
tartott bemutatót.  
 
A 10. jubileumi Munka-
védelmi Akadémia úgy 
előadásainak színvonalas tartalmával, mint 
kiemelkedő, közel 100 fős regisztrált látogatói 
létszámával és összességében közel ekkora 
hallgatóságával méltán lett elismert szakmai 
programja a 2015-ös Construma kiállításnak.

ÖSSZEFOGLALÓ A 10. CONSTRUMA MUNKAVÉDELMI AKADÉMIÁRÓL
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INFORMÁCIÓ A MŰKÖDÉSRŐL
- kompromisszumok nélkül

Csapatunk az elmúlt 5 évben kezd-
te meg egyedi fejlesztéseit, mely-
nek köszönhetően kialakítottunk 
egy olyan innovatív rendszert, 

ami számos nagy működési terület munká-
ját hivatott támogatni. Működés támogató 
megoldásaink kialakításánál fő szempont 
volt az élőerős őrzés-védelmi tevékenység 
modernizációja.Rendszerünk felépítése 
rugalmasan lett kialakítva, így gyakorlati-
lag minden szakmai fejlesztési igénynek és 
egyedi elképzelésnek teret tudunk adni. 

Eddigi megoldásainknál az alap elkép-
zelés a rendszer tekintetében az volt, hogy 
minden felhasználó, a letelepített számító-
gépen el tudja látni azokat a feladatokat, 
amit a megbízó meghatározott. Az utóbbi 
hónapokban viszont már azon dolgoz-
tunk, hogy a feladatok minden ma elérhető 
platformra kifejlesszük rendszerünket. Le-
gyen szó Windows, Linux, IOS vagy akár 
Android eszközökről. 

A Gépjármű nyilvántartás, flotta 
managementel az eddig a teherportán, pa-
píron vezetett regisztrációt kiválthatjuk egy 
elektronikus adatrögzítéssel. Az adatok elő-
keresése néhány másodpercet vesz már csak 
igénybe. A mobilitásnak köszönhetően an-
nak sincs akadálya például, hogy a bizton-
sági őr a számítógépen történő adatbevitelt 
a porta épületből kilépve folytassa tovább, 
így fizikailag is jelen tud lenni egy tevékeny-
ségnél. Saját gépjármű flottáját kezelheti a 
felületen, járművek be illetve kilépését en-
gedélyezheti, tilthatja, gépjárműveivel kap-
csolatos egyedi nyilvántartásokat vezethet. 
Elektronikus nyilvántartás használatával 
nincs szükség papír alapú nyilvántartásra. 
A kézzel felírt adatok kiolvasása, lefűzött 

archivált dokumentumokból történő előke-
resése rendkívül időigényes feladat. Nincs 
szükség a kézzel megírt adatlapok vezeté-
sére, rendszerezésére és tárolására sem. Ez 
akár a mobilján is megtekinthetővé válik. 
Megoldási ötleteink itt nem is állhattak 
meg, ezért a  GPS alapú kontroll megoldá-
sok kifejlesztésével létrehoztuk a különböző 
technológiával működő önálló fizetős vagy 
eszközvásárlást igénylő szolgáltatások he-
lyett, rendszerünk újabb moduljait. Legyen 
szó vagyonőri szolgálat telephely ellenőr-
zésről vagy minden más olyan működési 
területről ahol szükség van arra hogy visz-
szajelzést kapjunk bizonyos feladatok vég-
rehajtásának megtörténtéről. A  Biztonsági 
szolgálat ellenőrzése érdekében a szolgálta-
tó cégek, ellenőrzéssel megbízott személyei 
részletes információval tudjanak szolgálni 
az illetékes vezető munkatársak felé. Rend-
szerünk modulját úgy építettük fel, hogy ezt 
az erre jogosultak személyre tudják szabni 
bármikor. Térképes megjelenítés, utólago-
san nem módosítható adatok, email értesí-
tés azonnal. A Vezetői hozzáférés segítségé-
vel távolról is ellenőrizhetik a személyzet 
munkáját, rendszeren zajló tevékenységét. 
Ha csak néhány perce van, nem kell mást 
tennie, mint az adott terület tevékenysége-
ibe betekinteni. Legyen az irodájában vagy 
attól távol, esetleg otthonában. A  vezetők 
számára kialakított lehetőségeknek köszön-
hetően bármikor megkaphatja a  szükséges 
információkat email értesítéssel is. Akár 
vezetőként akár dolgozóként használjuk a 
rendszert, mi forwardosok törekedtünk a 
választási lehetőség fenntartására. Legyen 
szó akár a  már bevált és alkalmazott helyi 
folyamatok felhasználásáról.

www.forwardsystem.hu
info@forwardsystem.hu

Minden platformon
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