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Tisztelt Olvasónk!
Megérkezett az ősz, a téli nyugalom felé induló változás évszaka. Sokan még a nyári élmények emlékeit rendezgetik a lakásban – és talán egy-két fénykép az irodai íróasztalon is
megjelent – , de már előkerültek a meleg ruhák, hiszen hirtelen érkezett a hűvös idő. Ahogy
visszatért életünk a megszokott kerékvágásba, úgy vesszük fel ismét a munka tempóját.
Ehhez azonban elengedhetetlenek azok a dolgok, amelyek hatékonyabbá, biztonságosabbá teszik a munkavégzés helyszínét és hatékonyabbá a munkavállalók tevékenységét. Ilyen
például a sport illetve a megfelelő munkahelyi megjelenés is, ami közvetlenül befolyásolhatja egy cég külső megítésélét.
Unyi Györgyi
ügyvezető igazgató
U-4 Reklámiroda
E számunk hirdetői:
A+A
BD-Expo Kft.
Hungexpo Zrt.
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Safety Systems Hungária Kft.
U-4 Reklámiroda

Még áprilisban hirdettük meg „Az év munka- és védőruhája 2013” című pályázatot,
melynek során immár tizennyolcadik éve keressük azokat a munkahelyi öltözeteket és kiegészítőket, melyek egyaránt megfelelnek az aktuális trendeknek és fejlesztéseknek, illetve a munkavédelmi és –biztonsági követelményeknek egyaránt.
A beérkezett pályaművek közül szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat. Nem volt
könnyű dolga a szakembereknek, hiszen rengeteg jó minőségű, igazán innovatív és
eredeti terméket neveztek a gyártók és importőrök az idei megmérettetésre. Jelen
számunkban bemutatjuk a pályázat nyerteseit.
Immáron a tizenhatodik éve jelenik meg magazinunk, a Munkahelyi Módi, amellyel a munkahelyi kultúra és divat újdonságairól, a munkahelyi egészség és a munkavédelem legfrissebb híreiről tájékoztatjuk partnereinket, olvasóinkat. Ahogy azonban új évszak kezdődik,
úgy éreztük, nekünk is változnunk kell. Megőrizve korábbi értékeinket, úgy döntöttünk,
hogy egy kicsit színesebbé válunk, hasonlóan az őszi falevelekhez. Fogadják olyan szeretettel a megújult Munkahelyi Módi magazint, mint amilyennel mi készítettük!
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Tippek és trükkök,

hogy jobban érezze
 magát munkahelyén
A munkahely természetesen nem
arról szól, hogy szórakozzunk,
de van néhány dolog, amivel
kellemesebbé és egyben hatékonyabbá tehetjük ottlétünket.
De figyelem! Van, amihez a főnök engedélye kell!

Mi legyen a fiókban?
Az íróasztal fiókja titkok egész kincsestára lehet. De ahhoz, hogy ne
érhessen minket kellemetlen meglepetés a munkanap ideje alatt,
érdemes néhány apróságot is ott tartani.
mini varrókészlet (leszakadt gomb visszavarrására); fejfájást csillapító szer; kézkrém; fogkefe, fogkrém (utazó kiszerelésben); ragtapasz; dezodor; kézfertőtlenítő gél (kisebb sérülések, pattanások
ellátásra is használható); esernyő

A

z irodai íróasztal mellett töltjük általában a napunk
jó részét, így nem csoda, ha ösztönös igényünk van
arra, hogy kicsit személyesebbé tegyük környezetünket. Egy-egy családi fotó – nem feltűnő helyen
– még megengedett, de tartsuk be a kevesebb több elvét, hiszen
a munkatársak és az ügyfelek nem kíváncsiak minden családi
megmozdulásunkra. Az is fontos, hogy – bár nyilván nagyon
elfoglalt az ember munkaidőben – rendszeresen rakjunk rendet
az íróasztalon és dobjuk ki a szemetet, szükségtelen dolgokat,
hiszen a rumli azt a benyomást kelti, mintha a munkaállomás
gazdája nem lenne eléggé pedáns és igényes a környezetére. Nem
beszélve arról, hogy a rendetlenségben iszonyú nehéz megtalálni
a fontos iratokat, ami nem vet túl jó fényt a dolgozóra.

A szobanövény mindenre hat
Nem csupán a szellemi és fizikai komfortérzetet növelik a környezetünkben lévő növények, hanem esztétikus látványt is nyújtanak. Hatásuk azonban nem
ebben merül ki, hiszen segítik megőrizni egészségünket is. Megkötik a port, megszűrik a levegőt és még
a zajok egy részét is elnyelik, így csökkentik a stresszt.

 az irodai eszközökön

S

okan csak az íróasztaluk mellett, a számítógép előtt
ülve kapnak be pár falatot, vagy éppen a mosdószünetek idejét minimalizálják le. Egy dolog azonban közös
bennük, ez pedig a kézmosás hánya, illetve elégtelen
mivolta. A Which? című brit független fogyasztóvédő magazin kutatása igencsak megdöbbentő eredményt hozott, amikor a munkahelyi eszközöket vizsgálták a szakértők. Kiderült
ugyanis, hogy a dolgozók által használt számítógépek billentyűzete, okostelefonok és táblagépek felületén sokkal több súlyos fertőzést okozó baktérium tenyészik, mint az ugyanazon
irodák munkatársai által használt vécék ülőkéjén! A kutatásról a The Telegraph online kiadása számolt be. A harminc
tabletről, okostelefonról, illetve klaviatúráról levett mintákat
elvitték egy laboratóriumba, ahol megvizsgálták őket. A kapott adatok egészen elképesztőek lettek!

Hogy hány növény lehet egy irodában, azt mindig a vezetőség dönti
el a dolgozói javaslatok alapján, ahogy azt is, hogy milyen növényeket lehet tartani. A szúrós levelű pálmát nem sok helyen szeretik és
ez teljesen érthető is. Általánosságban véve 20 négyzetméterenként
két-három növénnyel lehet számolni, ennél több már túl párássá
teheti az iroda levegőjét, nem beszélve arról, hogy a dzsungelszerű
növénytömeg nyomasztóvá is válhat. Nem árt, ha olyan növényeket
választunk magunk köré, amelyek képesek a káros anyagok lebontására, ilyen például a borostyánvirág és a filodendronok.

Változtasson szokásain!
A munkahelyi rutin jó dolog, hiszen rendszert visz az életünkbe,
de nem árt néhány szokást megváltoztatni, ha azzal jobb életminőséget érhetünk el. Egy Nagy-Britanniában végzett kutatás kimutatta, hogy az alkalmazottak 80 százaléka alig mozdul el az íróasztala mellől a munkaidő alatt, sőt, egyötödük még az ebédidőt is
munkaállomása mellett tölti. Ez nincs másképp itthon sem, pedig
az ebédszünet nem csak a hasunknak hasznos! Ha jó idő van, kihasználhatjuk arra, hogy 10-15 percet sétáljunk a napsütésben. Ez
elűzi a fáradtságot és a fizikumunknak is jót tesz. Naponta legalább 10 percet áldozzunk arra, hogy megmozgassuk a vállat és
a lábakat, az ülőmunka alattomos módon betegítheti meg a testet, hát- és gerincproblémákat, trombózist is okozhat. Akármilyen
fontos a munka, óránként néhány percre vegyük le szemünket
a monitorról. A folyamatos számítógép kezelés során kevesebbet
pislogunk, ezáltal kiszáradhat szemünk és ezért idővel károsodhat.

Munkahelyi eszem-iszom
Nem árt, ha arra is figyelünk, mit eszünk illetve iszunk munkaidő
alatt. Lehet ugyanis, hogy első pillanatban jó ötletnek tűnik és valóban serkent a kávé, de hosszú távon sokkal egészségesebb a zöld,
vagy gyümölcs teák fogyasztása. Ugyanez igaz a szendvicsekre is,
próbáljon minél alacsonyabb glikémiás indexűek közül választani,
ezek ugyanis kevésbé terhelik meg a gyomrot. A délutáni munkavégzés egyik motorját, a csokoládét sem szabad túlzásba vinni, sőt,
jobb, ha kiváltjuk gyümölcsökkel, például banánnal, ami ugyanolyan édes mint a csoki, viszont sokkal kevésbé hizlal!

4 | MUNKAHELYI módi

Baktériumtenyészet lehet

A megszokott,
egyszerű takarítás nem
elég hatékony módszer
a kórokozók ellen
Akadt olyan táblagép, amelynek kijelzőjéről 600 staphylo
coccus aureus baktériumot gyűjtöttek be a kutatók. Ez a mikroba a felelős az ételmérgezéses esetek jelentős részéért. A legmocskosabb számítógépes billentyűzeten 480, a legkoszosabb
okostelefonon pedig 140 baktériumot leltek. Ezzel szemben
a helyi vécé ülőkéjén mindössze 20 darabot tudtak összeszámolni. „Ennek az a z oka, hogy sokan olyannyira ragaszkodnak
kedvenc szerkentyűiket, hogy még a mosdóba is magukkal viszik, viszont a szappannal végzett kézmosást igencsak hanyagolják egyesek” – nyilatkozta a kutatás vezetője, James Francis
mikrobiológus. Hasonló a helyzet az enterobaktériumok terén,
amelyek szalmonellózis, tífusz és húgyúti fertőzésekiért felelősek és emberek között cseppfertőzéssel illetve az úgynevezett
„piszkos kéz”, vagyis székletkenődés útján terjednek. Ezekből
az enterobaktériumokból egy táblagépen, öt klaviatúrán és négy
okostelefonon összesen 15 000 darabot találtak, míg a vécé ülőkéjén és a tartály fogantyúját csak tízet! A fogyasztóvédők szerint az esetleges fertőzések elkerülése végett ajánlatos lenne antibakteriális törlőkendővel minden nap letisztítani a készülékeket
és billentyűzeteket, ez utóbbiakból pedig rendszeresen el kell
távolítani a gombok közé potyogott és beszorult ételmaradékokat és a port.
(forrás: www.telegraph.co.uk)
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A munka nemesít —a hivatás boldogít?
– ne adjuk fel hivatásunk megtalálását!

A kilencéves kisfiú lélekszakadva szaladt a nappaliba, ahol édesapja a híreket olvasta karosszékében.
A gyerek izgatottan vonta maga után a férfit a fészerbe, hogy megmutassa, mit készített. Lelkesen
magyarázta legújabb tákolmányát, apja pedig kedvesen, türelmesen hallgatta, bátorította és dicsérte,
milyen ügyes munkát végzett.

A

fiú erőt és hitet kapott. Újra
és újra próbálkozott, csiszolta
ötletét és nem adta fel. Későbbi elmondása szerint legalább
tízezer kudarc és 20 év után feltalált valamit, ami ma már mindennap használunk,
az izzólámpát.
Bármilyen hihetetlenül is hangzik,
mi is lehetünk saját életeink „Edisonjai”. Európában jelenleg nem zajlanak
háborúk, nem fenyeget pestisjárvány,
tulajdonképpen biztonságban élünk
és építjük a saját életünket. Mégis
sok az elégedetlen, megkeseredett,
egyéni színekből megfakult szürke,
túlélő ember, aki napról-napra mókuskerékben igyekszik a víz felszínén
maradni, miközben egy másik – láthatatlan dimenzióban – egyre mélyebb rétegekbe süllyed. A pusztán

lemondunk személyes kiteljesedésünkről. Nem kétséges, számos, vitathatatlanul jogos okunk van arra,
hogy megindokoljuk önmagunknak
mindezt, elaltassuk belső vágyaink,
ambícióink hangjait, visszalökve fásult önmagunkat a hétköznapi munka robotjába. Valahol mélyen érezzük,
hogy tulajdonképpen megadtuk magunkat ezen a láthatatlan harcmezőn.
Mary Shelley mondta egykoron:
„Semmi úgy meg nem nyugtatja a lelket, mint a határozott cél - a pont,
amelyre a lélek szegezheti szellemi tekintetét.” Épp ezért ÉLETBEVÁGÓAN fontos lelkünk éberségét megőrizni,
fenntartani és tenni önmagunkért! Akkor is, ha nehéz. Akkor is, ha úgy tűnik,
hogy semmi értelme és még akkor is,
ha egyedül csak nekünk okoz örömet!
Nem számít, hogy mások
mit gondolnak, mondanak.
A lényeg az, hogy csempés�szünk bele a napjainkba olyan
célt is, amely éltet, motivál,
erőt ad, örömet szerez, meglocsolva lelkünk szárazságát
életvidám színeket varázsolva
személyiségünknek.
Amint
„színesedünk”, egyre inkább
vonzóbbakká, kiegyensúlyozottabbakká, örömtelibbekké
válunk, akivel jó együtt lenni.
A „hogyan” tisztázása nélkül persze
mindez pusztán utópia marad, hiszen egy
komplex társadalomban élünk, hiszen
már nem vagyunk fiatalok, mégsem tudjuk, hogy mivel szeretnénk igazán foglalkozni.

Thomas Alva Edison jó példája
annak, hogy felfedezte saját képességeit, kitartóan gyakorolt és
hosszú távon küzdött egészen
addig, míg kifejlesztette egyik
legelterjedtebb találmányát.
megélhetésért végzett robotmunka
áll szemben a hivatás felé lépdelés lélekmentő, életlelkesítő szerepével. Ez
is egyfajta háború. A lélekben zajlik,
és nem kísérik látványos robbanások.
Döntések helyett megalkudunk saját
önmegvalósításunkkal kapcsolatban,
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Készítsünk tervet
önmagunk számára!
Ez egy igazán újfajta és szokatlan feladat
lesz, hiszen olyan dolgokkal kell szembenéznünk, amelyeket eddig – ha nem is tudatosan – kerültünk.
Kezdjük belső adottságink vizsgálatával!
Vegyük sorra, hogy miben vagyunk
tehetségesek! Mely dolgokba kezdtünk bele és vittük is végig, ami egyben elégedettséget, örömet is jelentett?
Szedjük össze, hogy konkrétan miért
élveztük végezni az adott tevékenységet!
Gondoljuk át, hogy melyek azok
az álmaink, melyekben a tehetségünket kamatoztatni tudjuk! Mibe fektessük a tehetségünket, az időnket, az értékeinket? Melyek az erősségeink?
Kérdezzük meg magunktól: Mi
az a tevékenység, ami örömet szerez?
Mi az, amiben annyira el tudok merülni, hogy eltűnik az idő és teljesen belemélyedek, flow élményben áramlok?
(A flow élmény az elme működésének egy
olyan állapota, melynek során az ember
teljesen elmerül abban, amit éppen csinál. – A szerk.) Mi az, amit ingyen is
elvégeznék, mert olyan boldogsággal
tölt el, mert olyan fontosnak érzem
az adott tevékenységet magam és mások számára is? Milyen kompetenciáimat használom az adott cselekvésben?
Ez a tevékenység lehet bármi! Lehet,
pl. heti 1-2 óra önkéntes munka, bármely apró tevékenység… itt nincs „hülyeség”, mindegy mi, csak jól essen!
Ahol az örömünk a tevékenységben,
ott rejlik a hivatásunk útja is. Tulajdonképpen a hobbinkhoz közel
álló dologról van szó, de különbözik attól. Több, mert van benne
rizikó, kihívás, ott lebeg a kudarc
lehetősége és tétje, ill. más emberek is igénylik és hatással van rájuk.

1

2

Külső környezetünk feltérképezése, elemzése következik. Vizsgáljuk
meg környezeti tényezőinket, mely lehetőségeket rejtenek, milyen összefüggések jellemzik, mely feladatokat kínálnak a számunkra.

3

Konkrétan fogalmazzuk meg magunknak jövőképünket, hogy men�nyi idő múlva hova szeretnénk eljutni!
Miután tudjuk, hogy hová akarunk
eljutni, tudunk választani az adódó lehetőségek közül, döntéseink célirányosakká válnak.

4

önmagunkkal szemben, más nem tudja megtenni helyettünk, egyedül csak
mi magunk. Ehhez fáradoznunk kell,
de megéri. Fáradoznunk kell, hogy
elkezdjük hosszú távon megfigyelni
önmagunkat a fenti kérdések mentén,
ill. vállaljuk, hogy kudarc is érhet bennünket.
Fontos, hogy olyan szinten vállaljuk
tevékenységünket, amilyen szinten
az örömet okoz, és be tudjuk illeszteni a sűrű mindennapokba, a munka,
a család mellé,
frusztráció
nélkül.
Legyünk
türelmesek
önmagunkkal! Folyamatos
odafigyelésre
és
kitartásra
lesz
szükségünk. Ez
tulajdonképpen egy belső feltáró munka, melyhez idő kell. Apró kicsi „csibelépésekkel”, de elindultunk egy olyan
cél felé, ami minket motivál, melyből
aztán – ha az „élet” is a segítségünkre
van – egyre inkább a munka világából
a hivatás világába érkezhetünk. DE
az sem baj, ha a hivatásunk a munka
mellett tud csak realizálódni egyéb
okok miatt. Ez is elég ahhoz, hogy lelkileg kiegyensúlyozottabbakká, örömtelibbekké válhassunk. Lehet, hogy
a kedves Olvasóban felmerül, hogy
micsoda önzőség ennyire magamért
tenni valamit, hiszen ott a család,
a munka, a sok feladat, elvárások, kötelező teendők… stb. Hadd hangsúlyozzam, hogyha Ön belül megéli azt,
hogy van értéke, értelme a hétköznapjainak (tulajdonképpen az életének,
mely örömmel tölti el), megéli azt is,
hogy ez „megéri” mindenki másnak
a környezetében. Hiszen elkezd kinyílni, mint egy gyönyörű virág, aki
illatozik és színt, mosolyt, elégedettséget, boldogságot sugároz élete más
területeire is, amelyre szeretteinek oly
nagy szüksége van.

„A kudarc az egyetlen
lehetőség arra, hogy még
okosabban kezdjük újra.”
Henry Ford

Missziónk,
küldetésünk
megfoga lmazása.
Ehhez kutatnunk,
keresnünk
kell,
hogy mi a fő mozgatórugónk, mi az,
ami fontos, érték a számunkra. Érdemes elcsendesednünk és törekednünk
meghallani belső hangunkat. Mit találunk ott a lelkünk mélyén? Karriert?
Családot? Pénzt? Szabadságot?...

5

Hogyan jutok el a jövőképben megfogalmazott állapotba? – stratégiai
céljaink megfogalmazása, mérföldkövek felállítása következik. Érdemes
megkérdezni magunktól, hogy hova
tartunk? jó irányba haladunk-e? Mikor
érünk el oda, ahova el akartunk jutni?

6

Ezt követően kezdjük el fokozatosan a céljaink megvalósítását szolgáló változtatásokat beiktatni mindennapi életünkbe.
Ezeket a pontokat egyszerű
ide felsorakoztatni, de a fejlődés gyakran nem könnyű és sok
türelmet, kitartó éberséget kíván önmagunk felé. Egy dolog
azonban biztos: sosincs késő
elkezdeni élni akarni és kitartani emellett. Ez személyes
döntésünk és felelősségünk

Bátorságot, kitartást, hitet kívánok
Mindazoknak, akik elindulnak „csibeléptekkel” hivatásuk útja felé!
Szeretettel:
Ötvös Ágnes
mentálhigiénés szakember
és coach

„–Megmondanád kérlek,
hogy merre kell mennem? –
kérdezte Alice a macskától.
– Ez attól függ, hogy hová
akarsz eljutni – válaszolta
a Macska.
– Tulajdonképpen mindegy,
hová érkezem – mondta
Alice.
– Akkor mindegy, merre indulsz – válaszolta a Macska.”
Caroll, L.: Alice Csodaországban
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Nőként élek


az üzleti életben is
Ha valaki meghallja Vámos Erika nevét, azonnal
a TV2-n futó Több mint TestŐr című műsor jut
eszébe. Azt azonban már talán jóval kevesebben
tudják, hogy a csinos és filigrán műsorvezető
az üzleti életben is megállja a helyét, hiszen
üzlettársával saját produkciós irodát
működtet jó néhány éve. Erika és
Rechnitzer Tamás az elsők között
voltak, akik saját maguk
gyártották le az általuk
megálmodott programot.
régi kollégámat, Rechnitzer Tamást.
Úgy gondoltam, hogy vagy utazási, vagy
életmód műsort szeretnék csinálni, mert
mindkettő érdekel és a szenvedélyem is
egyben.

Fáradhatatlanul dolgozik
azon, hogy segítsen
eligazodni az életmód
újdonságainak világában.
Jó néhány éve találkozhatunk
Veled a képernyőn. Hogy kezdődött a tévés karriered?
Több éven át dolgoztam szerkesztő-riporterként az RTL
Klubnál is, de egy idő után úgy
éreztem, új, még nagyobb kihívásokra vágyom, műsorvezető
szerettem volna lenni, nem csak
a háttérben dolgozni. Leültem
és kitaláltam, milyen tematikájú
műsort tudnék elképzelni magamnak, összeállítottam a tervet és 2005-ben megkerestem
8 | MUNKAHELYI módi

Miért ez a két téma, ami igazán
meg tudott Téged fogni?
Utazni egyszerűen imádok, szeretem
megismerni más népek, országok
kultúráját, életét. Az életmód iránti
lelkesedésem pedig gyermekkorom
óta tart. Még tizennégy éves sem
voltam, amikor megvettem életem
első vegetariánus szakácskönyvét,
amely indiai ételek receptjeit tartalmazta. Miután elkészítettem életem
első szójapörköltjét, megkóstoltattam
a családommal is és mindenkinek ízlett, így nem volt nehéz őket is rávennem
arra, hogy ilyen ételeket is egyenek.
Mi segített abban, hogy melyiket válaszd?
Nem mi, hanem ki! Tamás addigra már
több műsor főszerkesztője is volt. Amikor
előadtam neki a terveimet, csak annyit
mondott: Az utazási magazin sokba kerül,
legyen inkább életmód! Ezzel az érveléssel
nem szállhattam vitába, így megfogadtam
a tanácsát és ebben az irányban indultam
tovább.

Te voltál az első a tévések között, aki
saját maga kezdte a műsorát gyártani.
Miért döntöttél az önállóság mellett?
Igazából ez is Tamás ötlete volt. Ő javasolta, hogy ne a csatorna készítse a műsort,
hanem fogjunk össze és csináljuk meg mi
magunk. Átgondoltam a dolgot és úgy
döntöttem, igaza van. Belevágtunk hát
a közös vállalkozásba.
Hogy látod, mennyiben befolyásolja
a karriered az, hogy nem a csatorna
egyik saját arca vagy, hanem külsősként dolgozol?
Talán nagyobb szabadság, de kevesebb a
feladat és a lehetőség is. Nem tudom most
hogy döntenék.
Manapság már többen ily módon készítenek életmód-magazint, de milyen volt
úttörőnek lenni ezen a pályán?
Bevallom, cseppet sem volt könnyű dolgunk, hiszen akkoriban Magyarországon
még kevésbé volt ismert a szponzorfinanszírozott műsor kategória. Annak idején én magam is hívtam az ügyfeleket, a
műsorban szereplőket, hogy tájékoztassam őket arról, miként kerülhetnek be a
műsorba. Néhányan szinte megsértődtek,
esetleg tisztességtelen ajánlatnak gondolták a feltételeket. Szerencsére változtak
az idők és mára már elfogadottá vált ez a
dolog. Mára már egy egész kis csapat értékesítő munkatárs áll mögöttünk, akik
az ügyfelekkel tárgyalnak, így levették a
vállamról ezt a gondot.
Halk szavú, mosolygós nő vagy. Milyen
érzés egy férfival közös vállalkozásban
dolgozni?
Remekül kiegészítjük egymást, és remélem, hogy Tamásnak is ez erről a véleménye. Nyáron folyton azzal nyaggatott,
hogy írjam össze az őszre vonatkozó ter-

veimet és hasonlók. 16 éve dolgozunk
együtt, ami még egy házasságban is szép
időnek számít. Nemrégiben elutazott
Horvátországba és búcsúzóul csak annyit
mondott, hogy most elmegy és kipihen...
engem!
Mi oka lenne erre?
Egyrészt ilyen a humora.Másrészt én
gyakran elrugaszkodva a valóságtól, kicsit felelőtlenebbül ötletelek és átálmodozom a napokat. Én csapongok, míg
ő sokkal racionálisabb. Nekem elég, ha
megmondják, hogy mikor és hol kezdődik a forgatás, amint megérkezem, felveszem a ritmust és máris jól érzem magam
a kamera előtt. Tamás – ezzel szemben
– azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyekre én képtelen vagyok. Ő remekül
elboldogul a számok és számlák világában. Én még a könyvelőnkkel sem találkoztam személyesen, bár tudom, hogy
remek szakember. Tamás intéz minden
olyan dolgot, amire én nem vagyok kapható. Ő szeret az irodában dolgozni,
mert számára az egyfajta rendszert jelent,

hogy reggel bemegy, irányítja a munkatársakat – és néha engem is – és onnan
intézi aügyeket. Nekem ez nem megy.
Nélküle meglehetősen nehéz helyzetbe
kerülnék, így örülök, hogy mindenek
ellenére elvisel, elfogad és még szeret is
velem dolgozni. Nem nekem nehezebb,
ebben biztos vagyok.
Nem szereted a főnöki szerepet?
Az igazság az, hogy hosszú éveken át
voltam az egyik tulajdonosa és marketingvezetője egy táplálék kiegészítőket
gyártó nagy cégnek. Bőven kijutott nekem a főnökösdiből. Közel száz embert
irányítottam harmadmagammal de akkor – huszonévesen – úgy gondoltam,
hogy ez is csak egy új kihívás, aminek
meg kell és meg is tudok felelni. Munkámnak meg is lett az eredménye, a cég
látványosan fejlődött. Most úgy gondolok a főnöki pozícióra, hogy köszönöm, már kipróbáltam, megcsináltam
és sikeres voltam benne, de azóta nem
vágyom rá. Valahogy nem motivál
a dolog.

Legyőzi félelmét
Bár Erikának már régóta van jogosítványa, most
mégis oktatóval rója az utakat. „Valamiért korábban
féltem a vezetéstől, ezért sem ültem a volán mögé
jó ideje. Most azonban – hogy Nagykovácsiban élek
– rájöttem, hogy sokkal könnyebb lenne az életem,
ha autóval közlekednék. Mivel kissé kiestem a gyakorlatból, egy oktató segítségét kértem, így most
hetente néhányszor hajnalban kelek és megyek vezetési órát venni. Remélem, hamarosan már nem fogok
tartani attól, hogy balesetet szenvedek és a forgalomban is megállom egyedül a helyem. Bár – bevallom – kissé tartok a budapesti közlekedéstől, de majd
belejövök!”
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Említetted, hogy nagy szenvedélyed
az utazás. Merre jártál nyáron?
Semerre, mert már megint költöztem! Tavaly beköltöztem Budapestre, mert azt gondoltam, hogy jó lesz itt nekem, könnyebben
tudok majd eljutni az irodába és a forgatási
helyszínekre is. Egy idő után azonban éreztem, hogy rosszul döntöttem. Nekem túl
zsúfolt és túl zajos a város! Éppen ezért idén
nyáron visszaköltöztem a Nagykovácsiban
lévő házamba, így a nyár dobozolással, beés kipakolással, átalakítással és költözéssel
telt. De nem bántam meg egy cseppet sem,
most már lassan belakom ismét a házat és
végre harmóniába kerültem önmagammal.
A kertemben különböző zöldségeket és
gyümölcsöket termesztek, amelyeknek egy
részét már el is raktam télire a fagyasztóládába, így akkor is saját termésű paradicsomot, körtét, egrest ehetek, amikor már
minden a fagy fogságában sínylődik.
Nemrég árultad el, hogy a nyers vegán
életmódról visszatértél a húsevők világába. Miért tetted ezt?
Észrevettem magamon, hogy már
nem tudok olyan
hatékonyan edzeni, mint korábban.
Hiába sportoltam
rendszeresen, nem
ment annyira a futás és szerettem
volna némi izmot is építeni. Ráadásul én
magam is éreztem, hogy szükségem van
arra, hogy húst egyem. Ehhez viszont
a nyers vegán étrend egyáltalán nem megfelelő! Persze, ne gondold azt, hogy mázsaszám tömöm magamba a kolbászféléket meg egyéb dolgokat. Nem, bevallom,
hogy a nagyüzemben előállított húskészítmények kicsit sem vonzóak számomra!
Belekóstoltam néhányba, de nekem túl
fűszeresek. Most, hetente két-három alkalommal készítek magamnak 20-30 de-

kagrammnyi párolt csirkemellet,
ez ízlik és megfelelő is számomra.
Természetesen továbbra is, amit
csak lehet még mindig nyersen
fogyasztok, mert azért azzal sem
hagytam fel, csupán kiegészítem
kevés hússal is az étrendem.
A magyar vegán társadalom
hogy fogadta a hírt?
Nagyon jól, nem érzem, hogy
megbélyegeztek volna a váltás
miatt, mi több, nemrég egy vegán
étterem megnyitójára is hivatalos
voltam. Ők is úgy tartják – és ez igy
van jól –, hogy az ember tudja, mi a jó
neki, és nekem most – úgy érzem – ez
tesz jót.
Milyen változást tapasztaltál azóta?
Számomra is hihetetlen, de rengeteget változott a testem, mióta húst is fogyasztok.
Az edzések sokkal hatékonyabbá váltak, sőt,
már olyan helyen is fejlődni kezdett az izomzatom, ahol még eddig soha! Ráadásul a bőröm is sokkal szebb
lett, talán a kollagén termeléshez is
szükség lehet húsra. Elmondhatom,
hogy igazi sikerélmény sikerélmény
ez a számomra.

Úgy érezte a teste
megköveteli a húsevést,
így egy ideje
változtatott étrendjén

Hogy állsz a női lélek egyik legnagyobb
csábítójához, az édességhez?
Szerencsére nem vagyok édesszájú, gyermekkoromban sem szerettem a csokoládét. Ha édességre vágyom, akkor aszalt
gyümölcsöket vagy olajos magvakat
rágcsálok, ezek egészséges finomságok.
Bár én magamnak nem szoktam csinálni, mert egyszerűen nincs rá időm, de
a vegán étteremben gyakran kérek darált
aszalványokból készült tortát, mert nincs
benne hozzáadott cukor.

Táborokat szervez
Mivel minden cég szeret fejlődni, Erikáék is úgy gondolták, hogy lassan itt az ideje továbblépni. Így találták ki a TestŐr tábort, ahol a jelentkezők teljesen megváltoztathatják életmódjukat. „A tábor ideje alatt rendszeres sportfoglalkozásokon vehetnek részt a változásra vágyók, emellett dietetikus és más szakemberek is foglalkoznak velük, hogy valóban át
tudják alakítani az életüket. A Facebookon van egy zárt csoportunk is, ahol azok, akik már
jártak nálunk, tudják tartani a kapcsolatot, megoszthatják egymással élményeiket és tapasztalataikat, tanácsokat is adhatnak egymásnak a jobb eredmény elérése érdekében. Természetesen itt sem hagyjuk magukra őket, a szakértőinket mindig elérhetik, ha valamilyen
kérdésük, problémájuk akad. Őszintén szólva nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen tudom,
hogy mekkora elszántság kell ahhoz, hogy valaki elhatározza magát, végre is hajtsa és a továbbiakban meg is tudja tartani az életmódváltást és annak eredményeit.
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Olvasnivalót is adnak
Egy évvel ezelőtt Erika és Tamás úgy döntött, hogy saját kiadásban
újságot jelentetnek meg. Újfajta elképzelésük az volt, hogy egy lapban kettőt is talál az olvasó, így készült el az első szám a Több mint
TestŐr/Száz módszer című magazinból, ami azóta rendszeresen jelentkezik. „Tamás találta ki, hogy legyen egy saját újságunk is. Először kicsit szkeptikus voltam, de az első
lapszámot elkapkodták és szerencsére
azóta is jók az eladási adataink. Talán
az a titka, hogy a Száz módszer olyan
témákról szól tematikusan, amelyek
sok embert érdekelnek és átfogó képet
adunk ezekről, egy-egy adott problémáról, gyógymódokról és egyéb
megoldási lehetőségekről. Így nem
kell több lapszámból összeszedni
az összes információt, mindent
megtalálnak az olvasók egy
helyen.” – mondta Erika.

Nem szeretik a dolgozók



J

a nyitott irodákat

ó ötletnek tűnt, de a munkavállalók szerint cseppet sem
az a nagy közös iroda. A Sydney Egyetem kutatói amerikai, finn, ausztrál és kanadai irodaházakban kérdezett
meg közel negyvenezer dolgozót arról, hogy érzik magukat
az egylégterű munkahelyeken. Kiderült, hogy bár azért találták ki ezt a módszert, hogy megkönnyítsék a munkavállalók közötti kommunikációt és elősegítsék a kreatív energiák áramlását, az alkalmazottak mégis egyszerűen nem
szeretik a hatalmas, egybenyitott teret. Ennek okait vizsgálva a szakemberek rájöttek, hogy egy dologban megegyeznek
a különböző országokból kapott adatok, ez pedig nem más,
mint az irodai hőmérséklet problémája. A dolgozók egyötöde nyilatkozott úgy, hogy nem kellemes számára a klíma.

Borszakértőként
is megállja
a helyét!

Ahogy sokan mások, Erika is a borok bűvös hálójába került, de nem
érte be azzal, hogy tudja, milyen ételhez milyen nedű illik! „Már több
éve tanulok a nemzetközi WSET borkollégiumban. Előbb alapfokon
borajánló lettem, majd középfokon megszereztem a bortanácsadó
tanúsítványt. Most a felsőfokú borszakértői képzést hallgatom és már
átvettem a BORBECSÜS oklevelemet. – árulta el Erika. Az is kiderült,
hogy nem csupán a száraz tananyagot memorizálta, hanem „élesben”
is képes arra, hogy elkápráztassa a borok imádóit. „Rengeteget tudok
a borok és párlatok világáról. Tanultam a szőlőtermesztésről, a szőlőfajtákról, a pezsgőkről és a párlatok készítéséről is. A tanfolyamon
több mint 100 féle bort kóstoltam meg. – tudtuk meg a műsorvezetőtől. - Több mint tíz évig Egerben éltem. Egészen addig, míg oda nem
költöztem, semmilyen viszonyban nem voltam a borral. Az ottani
borok, az élet a szőlőtőkék közelében határozta meg ezt a szerelmet.
Míg ott éltem, nem gondoltam volna, hogy így fog hiányozni az a város. Ezért elhatároztam, pár éven belül – ha majd megengedhetem
magamnak ezt – veszek ott egy pici telket, földet vagy egy düledező
pincét, még nem tudom. Aztán szőlőt termesztek, bort készítek vagy
valami hasonló. Meglátjuk. A képesítésem mindenesetre már meg van
hozzá.” – nevetett fel Erika, elárulva ezzel egyik legnagyobb álmát.

Az elgondolás alapvetően
nem volt rossz,
de a dolgozók mégsem
érzik jól magukat
Az is komoly gondként merült fel a munkavállalók részéről,
hogy az egylégterű irodában túl nagy a zajterhelés és zavaró
a privát tér hiánya. „A kutatás eredményei teljes mértékben
ellentmondanak annak a véleménynek, hogy a közös tér
segíti a munkatársak közötti kommunikációt, így növelve
a dolgozói elégedettséget. A kommunikáció egyszerűsége
nem jobb, mint a kisebb szobákban ülők között.” – olvasható a tanulmányban. Az elemzésből az is kiderült, hogy
az alkalmazottak legalább a felét zavarta az, hogy nincs
lehetőség a privát beszélgetésre még egymás között sem,
hiszen a környezetük hallja mondandójukat. A vizsgálat
során kiderült, hogy a legelégedettebb munkavállalók azok,
akik kisebb irodákban, csukott ajtó mögött végezhetik
munkájukat. Őket követik a több személlyel közösen használt irodákban elhelyezett alkalmazottak. A sereghajtók
azok, akik egylégterű irodában, de válaszfalakkal határolt
kis egységekben, illetve teljesen nyitott térben dolgoznak.

(forrás: telegraph.co.uk)
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Szépség

szépség
Egy kis szín és fény
A középen elhelyezett
highlighterrel kiemelhetjük a szemek természetes
szépségét, azt egymáshoz
illő színek segítségével
pedig álomian füstös szemfestést készíthetünk.

Precíz vonalak
Pontos kontúrt
húzhatunk a tartós
szemhéjtussal, melyet
egy pörgős munkanap
viszontagságai sem
tudnak elkenni!

Smink



a munkahelyen?

A

Csak finoman!

mi az idei
sminkt rendet
illeti, az ártatlan, nagy szemeké a főszerep, amit ki lehet alakítani
tussal és tartós szemceruzával is. „Az
Affinitone folyékony alapozóval egységesítsük bőrünk színét, szerkezetét, finoman
púderezzük
le.
A Big Eyes szemhéjpúder
paletta közepén lévő
High
Lighter-t
satírozzuk a mozgó
szemhéjra.
A barna árnyalatot a mélyítő vonalra és egy keveset
az alsó szempillasorra. A Master Drama
Khol liner 16H, tartós, fekete szemceruzával húzzunk felül egy szép vékony
tusvonalat, amit satírozzunk el, alul emeljük ki a vízvonalat. Végül szempilláinkat
a Volum’Express The Falsies BIG EYES
szempillaspirállal fessük ki alul-felül.
A szemhangsúly fokozásához használd
a Master Shape szemöldöktökéletesítő ce-

ruzát. Rajzold meg a kívánt formát, majd
a spirálos kefével finomítsd le. Az ajak
természetességéhez a Color Sensational
méznektárban gazdag, hidratáló ajakrúzs
halványrózsaszín árnyalatával fessük ki.
A Colorama körömlakk szürke árnyalata
nagyon finoman passzol ehhez az érzéki
sminkhez.” – javasolja Oscar.
A sminkmester
a láthatatlanul tökéletes arcfestést
javasolja munkába. „Ártatlanul,
friss és tiszta tekintet, ami tutti
nyerő. A fáradtság felfrissítésére vagy a szemalatti terület
üdévé varázsolásához az Affinitone folyékony korrektorát ajánlom. Egységesítsük,
legyen ragyogó bőrünk színe az Affinitone
ultra vékony, folyékony alapozóval, finoman púderezzük le a T-zónát. Az orcákat
élénkítsük pirosítóval. Hideg bőrszínhez
a mályvás, rózsaszínes árnyalatok, a meleg
bőrtónushoz a barackos, bronzos árnyalatok illenek. Szempilláinkat természetes

Kifinomultság
és harmónia, ez
a tökéletes munkahelyi
megjelenés titka
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Egy nő szépségét
csak fokozni tudja
a megfelelő make up.
Egy dolgot azonban
nem szabad elfelejteni,
mégpedig azt, hogy
egy munkahelyen
nem viselhető ugyanaz
a make up mint például
egy koktélozással
töltött estén. Larion
Oscar, a Maybelline
New York magyarországi
sminkmesterének
véleményét kértük
ki a témában.
hatású szempillaspirállal fessük ki, ettől
szintén ártatlan és friss marad a tekintet.
Ajkunkat ajakbalzsammal vagy ajakfényekkel emeljük ki, de kerüljük a szájfényeket. Körmeink legyenek ápoltak, a körömlakkok közül a porcelán tisztaságú,
kifinomult árnyalatok közül válasszunk.”
S hogy mi szerepel a munkahelyi tiltólistán a make-up terén? Oscar ezt is elárulja!
„Tolakodó tud lenni egy munkahelyen
az erős smink, elvonja a figyelmet. Ennek
kivetülése, ha elkenődve összegyűlik a sok
festék a szemzugban, szemhéjon. Kiábrándító a csomós szempilla is. A szájfény
és az erős ajakrúzs olcsó ingereket kelthet.
A lepattogzott körömlakk pedig az igénytelenség jele. Természetesen, ha az ember
foglalkozása megkívánja, illik mindenre
kiterjedő figyelemmel sminkelnie magát,
de ebben az esetben törekedjünk a klas�szikus elegancia szabályaira, azaz ha szemhangsúly van, akkor az ajak legyen vis�szafogott és fordítva. Az öltözködésünk
kövesse az üzleti életben gyakorolt szabályokat. Sminkünk is harmonizáljon épp
úgy, mint kiegészítő színeink.”

Kettő az egyben
A kétvégű szempillaspirál vékonyabb keféje tökéletes a nappali
sminkhez, de könnyedén drámaivá tehetjük pillantásunkat
a vastagabb kefe segítségével.

Tökéletes arcbőr
Egyszerre nyolc bőrproblémával veszi fel a harcot ez a kön�nyű BB krém, amely ragyogóvá
és gyönyörűvé teszi az arcot,
alapozó használata nélkül.
Üde és friss marad egész nap!

Leheletnyi igazítás
Ha nem elég sűrű a szemöldök, néhány apró vonással
kipótolhatjuk a hiányt, majd
a kefével észrevehetetlenné
tehetjük a turpisságot.

Megújít, megszépít
Eltünteti a mindennapi élet,
a kialvatlanság és a stressz
nyomait az arcbőr mélyebb rétegeiből is. Már nyolc nap után
szemmel látható a változás.

Pikáns pillantások
A színes szemceruzák különlegessé teszik viselőjüket és
kiemelik a szemek színét. Az
élénkebb árnyalatokat azért
hagyjuk meg a szabadidős
tevékenységekhez!

Ezek a szezon trendi színei
Idén ősszel hatalmas keletje van a szürkéskékes, kékeslila, türkizkék, türkiz zöld, királykék lilás-szürkés árnyalatoknak, valamint a smaragdzöld, olajzöld, almazöld,
teve, rozsda, khaki, military, narancsos barna, bordós
piros, élénkpiros, pink, halványrózsaszín, szilvakék,
padlizsán, burgundi és klasszikus fekete színeknek.
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Alakformálás ebédid őben?
Könnyedén!

Az irodai munkát végzők
között sokan vannak,
akik arról számolnak be,
hogy bár odafigyelnek
arra, mit esznek, mégis
egyre terebélyesednek.
A mozgáshiányt ugyanis
nem ellensúlyozza teljesen a visszafogott táplálkozás, hiszen az izmok
eltunyulása nagyban
befolyásolja a külsőnket.
Jó hír azonban, hogy manapság már az ebédidő is
elég arra, hogy formába
hozzuk testünk.

A

Lipobelt
lézeres
zsír
bontás lényege, hogy a szer
vezetbe
jutva, úgy halad át az emberi test vezető
közegein, hogy a bőr alatti zsírsejtek magjában fotokémiai reakció megy végbe, miközben a környező szöveteket sértetlenül
hagyja. A zsírbontó lézerek fénykibocsátása 635-680 nm hullámhossz között mozognak. Ezt a tartományt idáig kizárólag
az esztétikai orvostudomány használta, de
ma már elérhető szépségszalonok számára
is. A 660 nm hullámhossz maximális hatékonysággal redukálja a zsírszövetet úgy,
hogy közben nem bántja az adipocyta sejteket (az adipocyta sejtek tárolják a felesleges zsírt) radikálisan. A Lipobelt lézerfény
hatására a zsírsejtek sejtfala nem robban
szét, – mint a korábban alkalmazott zsírbontó technológiáknál – hanem a zsírsejteket körülvevő hártya áteresztővé válik
és a zsírleadás, valamint a méreganyagok
kiürülése intenzíven és könnyedén megindul. A zsírsejteknek így nincs szükségük
regenerálódási időre. A nagyteljesítményű
lézerfény hatására a mikrokeringés és a
bőr oxigénellátottsága javul, amely feszes
és tónusos bőrt eredményez a kezelt te-

rületen. A hatékony zsírbontás az óriási
lézerteljesítménynek, 760 mW / lézer
POD és a lézer podokon elhelyezett dió
dalézerek ötszögű lézerenergia hálójának köszönhető, mely egy spanyol cég,
a RÖS’S szabadalma. Mivel a podok egymáshoz csatlakoztathatók, mint valami
építőjáték, nincs olyan testrész, amelyet
ne lehetne vele kezelni, tökéletesen illeszkedik a pocakra, a csípőre és a popsira is. A lézeres biostimuláció a kollagén
és elasztin rostokat aktiváló fibroblaszt
sejtekre hat, így az új, egészséges rostok
és a rostokat alkotó fehérjeszálak termelődése felgyorsul, míg a kollagén szintézis
növekedésével és a kötőszövet jelentős javulásával, a bőr megfiatalodása és rugalmasságának fokozása is beindul. A nyirokkeringést serkentő Thermostimulációs
technológia (TEI SYSTEM by RÖS›S)
segíti elvezetni a zsírsejtekből kiürülő felesleges zsírokat és méreganyagokat, melyet a kezelés 2. szakaszában végeznek el.
Súlyfeleslegtől és kötőszövet problémától
függően 6-10-12 alkalom szükséges ahhoz, hogy a zsírpárnák eltűnjenek, így
heti 1-2 kezeléssel 5-6 hét alatt csúcsformába kerülhetünk. Az elektronmikroszkópos vizsgálat során a Lipobelt Laser
hatására a kezelés első 4 percének elteltével a felesleges zsír 80%-a távozott el
a zsírsejtekből a sejtmembránon keresztül
a sejt közötti térbe. Majd az azt követő 6
percben ez a szám elérte a 99%-ot. Fontos
azonban tudni, hogy a lézer nem tünteti
el a zsírsejteket, azok csupán kiürülnek,
így ha visszatérünk a tespedő életmódhoz és a hizlaló falatokhoz, könnyedén
megjelenhetnek újra a nem túl kívánatos
párnácskák. Éppen ezért, ez a testkezelési
módszer főleg azoknak ajánlott, akik szilárd elhatározással meg is akarják tartani
jó formájukat! – tudtuk meg Takács Nórától, a Signora Szalon testkezelő és kozmetikus mesterétől. A Lipobelt Laser
egyedülálló abban, hogy a kezelés során
az intelligens, érintőképernyős programozó rendszerével nemcsak a kezelési
időt állítja be a készülék, hanem a kezelt
vendég testtömeg indexét is, amelyet
a súly, és a magasság alapján számít ki
a rendszer, így személyre szabott energiát
juttat a kezelendő felületbe. Ez azért fontos, mert minden vendég más és más testi
adottságokkal rendelkezik. A nők zsíraránya köztudottan magasabb, mint a férfia-
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ké és testen való eloszlásban is más. Még
a nők között is más a területenként eloszló
zsírmennyiség, más a kötőszövet minősége,
és nem lehet ugyanúgy kezelni a fiatal szervezetet sem, mint az idősebbet, ahol a dis�szimilációs (lebontó) folyamatok kerülnek
már túlsúlyba. Ezt mind figyelembe kell
venni egy alakformáló kezelés során.

Apró szúrások
támadják a zsírt
Az injekciós zsírbontás az egyik legújabb módszer, amelynek segítségével
felvehetjük a harcot a zsírpárnák ellen.
Csak ott hat, ahol kell, így kimondhatjuk, hogy az egyik legprecízebb testszobrászati technika! Gyakori, hogy
az amúgy vékony nőkön is van olyan
kis kiterjedésű zsírlerakódás, amivel
a legkeményebb diéta és a sok edzés
sem tud megküzdeni. Ilyenkor vetjük be
a különböző testkezelési módszereket.
Az injekciós zsírbontás csak és kizárólag azon a területen hat, ahová
beadják a zsírsejteket megtámadó anyagot. Miután a szakember felméri a páciens állapotát,
meghatározza, hogy mennyi
hatóanyagra van szükség a megfelelő hatásfokú kezelés elvégzéséhez. Egy pisztoly segítségével
az egyénileg szükséges, a zsírszöveg meghatározott mélységébe injekciózza a szert, ami hamarosan el
is kezd dolgozni a zsírszövetben. A növényi proteinekből álló hatóanyag nem
átmenetileg üríti ki a zsírsejteket, hanem
azoknak falát (membránját) feloldva,
teljesen elpusztítja azokat. Tartalmuk
a szövetek közé folyik, majd a nyirok-,
illetve a kiválasztó rendszeren keresztül
(vizelet, széklet) távozik a szervezetből.
A kezelés nem csupán a zsírréteget bontja le, hanem regenerálja a kötőszövetet
és feszesíti a bőrt is, így nem marad kellemetlen nyoma az átalakulásnak. Általában 2-4 kezelés szükséges a kívánt cél
eléréséhez, de már az első beinjekciózás
után is érzékelhető a változás és látható a zsírréteg elvékonyodása. Előfordul
azonban olyan eset is, amikor az amúgy
keményebb tapintású zsírpárna nem ki-

sebb, hanem puhább, „löttyedtebb” lesz.
Ez azért van, mert a zsírréteg mélyebb
rétegeibe jutó hatóanyag elkezdi megbontani a szövet struktúráját, és így
fellazítja azt. A második kezelés ennek
hatására már jóval hatékonyabb lehet,
hiszen a hatóanyag könnyebben hatol be
a szövetek közé. A beadás utáni 10-14
napon belül bomlanak le a zsírsejtek.
Bár a módszer maga újnak mondható,
semmiféle veszélyt nem jelent a páciensek számára, hiszen a hatóanyag kizárólag a zsírszövetekbe kerül beinjekciózásra, nem érinti az izmokat. A növényi
proteinek keveréke analitikai tisztaságú,
allergén-mentes és olyan intenzív koncentrációban kerül beadásra, amely biztosítja a gyors és hatékony zsírbontást.
Az első találkozón felveszik a páciens
adatait, illetve kikérdezik esetleges betegségeiről és arról, hogy van-e olyan
egészségügyi problémája, ami miatt
nem lehet elvégezni a hatóanyag beadását. Ha ilyen probléma nem áll fenn,
akkor máris elkezdődhet a kezelés,
amelynek elején a szakember felméri
a kezelendő testrész állapotát, a zsírszö-

A legkeményebb edzés
mellett is maradhatnak kis
helyi zsírpárnák. Ellenük
hatékony e két módszer
vet vastagságát és ennek tükrében tesz
javaslatot a beadandó hatóanyag men�nyiségére. Többféle keverék is létezik
a növényi proteinekből, az egyik a fehér,
míg a másik a barna zsír ellen hatásos.
Az injekciók beadása előtt természetesen lefertőtlenítik a kezelendő testrész
bőrét, majd beadják a zsírgyilkos hatóanyagot és kissé szétmasszírozzák, hogy
mindenhová eljusson, ahova kell. Maga
a kezelés minimális fájdalommal jár,
és maximum fél órát vesz igénybe, utána 1-2 napig enyhe, izomlázhoz hasonló
érzés tapasztalható, ahogy a szer elkezd
dolgozni a zsírszövetben. 3-4 hetente ismételhető meg az eljárás, a kívánt eredmény eléréséig. Egyszerre több testtájék
is kezelhető, így nem kell hosszú időn át
várni a tökéletes sziluettre.
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Elég beállni a körbe!
Ha jobban belegondolunk, a napi teendők mellett mindig van egy olyan óránk,
amikor talán semmilyen roppant fontos
dolgunk nincs, csak épp úton vagyunk,
hosszú ebédidőt tartunk, vagy a bevásárló listát írjuk össze. Ezt az órát jobban is
fel lehet használni, például a testedzésre.
Nem elírás, valóban egyetlen óráról van
szó! Sőt, ebben az órában már az átöltözés
és a sportolást követő zuhany is benne van!
Hogy miként lehet ez? „A Curves módszer úgy építette fel a gyakorlatok sorát,
hogy egy-egy munkaállomáson – gépeken
és dobogókon - csupán
fél percet kell tölteni
körönként. Az edzés
során két kört kell
teljesíteni, ez pedig
mindössze harminc percet vesz igénybe! S hogy
mire elég fél óra? Mindenre, hiszen egy Curves edzés
tartalmazza mind az öt elemet: a bemelegítést, az aerobic
edzést, az erősítést, a levezetést és
a nyújtást. A másik előnye, hogy a terembe
kizárólag hölgyek léphetnek be, így bizto-

Munkahely
sított a nyugodt edzés, nem kell behúzott
hassal feszengeni!” – mondta el Rátkai
Viktória, a Margit körúti Curves klub
vezetője.Az edzőteremben egymás kezébe
adják a nők a kilincset. Ez cseppet sem
meglepő, hiszen az Amerikában kifejlesztett testedző módszert kizárólag hölgyeknek szánták, és ez nem csak az erősítésre
használt gépeken, de a terem hangulatán
is látszik. Itt mindig szól a zene, mindenki
vidám és ez
nem csak a betérő
vendégnek
szól! „Módsze-

Árammal fogyhat
és erősödhet is

Dilibogyó helyett: oldja
mozgással a stresszt!
Egy átlagos dolgozó nő
hétköznapja rohanással telik.
Sokan arra hivatkoztak korábban,
hogy azért nem sportolnak, mert
nincs két-három órájuk arra, hogy
a konditeremben izzadjanak.
Az időhiány azonban már nem
lehet kifogás, hiszen, van, ahol fél
óra alatt végigcsinálhatunk egy
egész edzésprogramot!
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a rendszeres testmozgás – még ha idősebb
korban is kezdjük el – hatékonyan veszi
fel a harcot a csontritkulás és az izmok
korral járó elgyengülése ellen. A Curves
módszert úgy építették fel, hogy szabályozni lehessen az izmokat és ízületeket
érő terhelés erősségét. „A hidraulikus kialakítású erősítő gépek két irányban működnek, húzni és tolni is kell őket, hiszen
az ellenállás mindkét irányba kifejti hatását. Ennek segítségével egyszerre edzhetjük a test feszítő- és hajlítóizmait, anélkül,
hogy sérülés fenyegetne, hiszen a terhelés
csak tőlünk függ.” – mondta el a klubvezető. Az edzőterembe járó nagymamák azt
is elárulták, hogy az unokáik is örülnek
annak, hogy a nagyi rendszeresen sportol.
„Így semmi sem akadályozza meg a közös
mókát, például hogy végigjárjuk velük
az egész Állatkertet, vagy éppen együtt
próbáljuk ki a játszóházak szerkentyűit!”

rünk és az itt uralkodó hangulat jóvoltából szinte minden
korosztályból jönnek
hozzánk a lányok,
a legfiatalabb 13 éves,
míg a legidősebb tagunk
78 esztendős!” – tudtuk
meg. Azt már régen bebizonyították a tudósok, hogy

Az elektromos izomstimulációt korábban csak rehabilitációs céllal illetve az élsport világában alkalmazták, de manapság
már az alakformálásban és a testedzésben
is a segítségünkre lehet. Mindenki szép
és kidolgozott izomzatú testre vágyik, de
azok, akik már elhatározták és neki is álltak valaha edzeni, tudják, hogy az igazán
látványos és tartós eredményre meglehetően sokáig kell várni és igazán kitartónak
kell lenni ahhoz, hogy az ember elérje
a kitűzött célt. Ráadásul a maximális hatásfokhoz és a gyors eredményhez olyan
koncentrált izomösszehúzódásra van
szükség, amit eleddig csak a profi élsportolók voltak képesek megvalósítani. Egészen eddig! Az EMS technológia segítségével már heti 2*20 perc edzéssel, néhány
hónap alatt elérhetjük a hőn áhított vonalakat, ráadásul személyre szabott edzéssel. Az XBody módszerrel az egész test
egyszerre dolgozik, hiszen az elektromos
impulzusok a felszíni izmok mellett a nehezebben dolgoztatható és edzhető tartóizmokat is stimulálják, így a szép külső
mellett még a tartást is javítja. A speciális
– pamutból készült – ruhára felvett, vízzel
beszórt edzőnadrágba és edzőmellénybe
szerelt elektródák segítségével megerősödnek a gerinc menti izmok, így kiküszöbölhetőek a gyenge tartóizmoknak köszönhető panaszok. Az intenzív izommozgás
előidézése nemcsak az edzés ideje alatt
égeti a kalóriákat, hanem jóval később
is, egészen addig, amíg kitart az izomláz,
hiszen az izomsejteknek igencsak megnö-

vekedik az energiaigénye. Ez az utóégető
effektus az anyagcsere-fokozás lehető leghatékonyabb és legtermészetesebb módja.
Több egyéb előnye is van az XBody-nak
az edzések rövidsége és komplex hatása
mellett. Mivel nincs szükség nagy súlyzók emelgetésére és a test megerőltetésére,
az ízületek nincsenek kitéve extrém terhelésnek és így elkerülhető a sérülés veszélye.
A testre pontosan felfekvő elektródáknak
köszönhetően minden impulzus pontosan
célba talál, így nincs rosszul végrehajtott
gyakorlat. Az XBody-val végzett edzés
bármilyen mozgásformával kombinálható. Legyen szó akár funkcionális tréning,
Pilates vagy Yoga mozdulatokról, az elektromos impulzusok minden tevékenységet
még intenzívebbé és koncentráltabbá tesznek, így remek kiegészítői lehetnek más,
már kedvelt mozgásformáknak. A nők
egyik legkegyetlenebb átka, a csontritkulás ellen is hatékony a módszer, hiszen
az edzések során nehezebbé váló izomzat
szinte kényszeríti az őket tartó csontokat,
hogy megvastagodjanak, így erősebbek,
ellenállóbbak és kevésbé törékenyek lesznek. Ezen kívül pedig – az edzésprogra-

mokon kívül – egy speciális beállítás segítségével
a cellulitisz ellen is felvehetjük
segítségével a harcot, a felszíni
zsírpárnák intenzív külső megdolgozásával, masszírozásával.
Mivel az XBody nagyon komolyan stimulálja az izmokat és így
az egész testet, néhány esetben
ellenjavallt az alkalmazása. Lázas
megbetegedéseknél, akut bakteriális vagy vírusos, tuberkulózis, vérzékenység vagy súlyos neurológiai betegség, szklerózis multiplex,
diabétesz, epilepszia, vérzékenység
esetén ez az edzésmód nem végezhető, ahogyan trombózis, vagy arra való
hajlam meglétekor sem. Az sem használhatja a gépet, akinek szívritmus szabályozója van, hiszen annak működését megzavarhatják az elektromos impulzusok.
Természetesen terhesség alatt
sem lehet alkalmazni a módszert, ahogy a szülés utáni 3
hónapban sem! Általános rossz
közérzet esetén se erőltessük
az edzést.

Ilyen a hangulat egy Curves teremben
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A

divat egyes elemei időről időre
visszatérnek,
ahogy mondani
szokták: nincs új a nap alatt! A munkahelyen való megjelenés azonban nem függhet teljesen az épp aktuális divattól, hiszen
a dolgozó személyes kompetenciájának
megítélése is múlhat azon, hogy milyennek látják munkatársai, főnökei. Az öltözék legfontosabb elemei – a ruhán kívül
– a cipő és táska. Sok férfi számára szinte
érthetetlen, hogy egy nőnek miért van
szüksége több példányra mindkettőből,
de a hölgyek tudják, hogy ha a megjelené-

öltözködési egyszeregy

Irodai módi
A borvörös velúrból készült, mokaszinra hajazó
felsőrész és a trottőr sarok
kifinomult megjelenést
és kényelmes viseletet
biztosít az 50-es évek
stílusában.

A fekete, vastag talpú,
de vékony sarkú bokacsizma inkább az esti
szórakozáshoz illik.

A telitalpú
szegecses, sportcipőhöz hasonlatos
bokacsizma inkább
a tinik divatja.

Klasszikus körömcipő
egy kis csavarral. A talpon végigfutó fehér szín
különlegessé, izgalmassá
teszi ezt a modellt.

Az óarany szín tökéletes kiegészítője a barna és drapp színvilágú
öltözéknek. Elegáns, finom darab.

Főleg a nők figyelnek arra nagyon,
hogy cipőjük és
táskájuk színe és stílusa harmonizáljon
az öltözékükkel. De
a divat néha megnehezíti a dolgukat.

éppen túl zárt darab. Egyrészt a cipőnek
sem tesz jót, de a lábaknak igazi kínszenvedés lehet a túlerőltetés. Természetesen
a munkahelyi váltócipő nem egy régi,
kitaposott lábbelit jelent! Kisebb beruházás, de megéri keresni egy olyan könnyű
modellt, amely illeszkedik a munkahely
öltözködési stílusához és akkor sem válik benne az ember nevetségessé, ha csak
a teakonyháig megy.
Bármennyire is szépek a szegecsekkel,
gyöngyökkel, netán csillogó kövekkel
díszített cipők, be kell látni, hogy nem
a munkahelyre valók. Egyrészt, nem illeszkednek a hivatali stílushoz, másrészt

A férfiak sem vehetnek fel bármit az irodába. Ez a bélelt,
magasszárú sportcipő
például inkább
egy városnézéshez
ajánlott.

A spanglis cipő kecsesebbnek mutatja
a lábfejet, a betéttel
díszített félmagas
sarok és a cipőorr
pedig a 30-as évek
decens divatját idézi.

A körbefutó szíj és a visszafogott fémdíszítés
dinamikus látványt kölcsönöz ennek a táskának

A piros bokacsizma sem
ideális munkahelyi viselet
a sarokrésznél csillogó, feltűnő díszítés miatt.

Bár a hajfestés világából lassan kikopik az ombre stílus, a lakkbőr táskán
jól mutat a színátmenet. Dekoratív,
mégis visszafogott.

Félmagas sarkú, fekete
körömcipő: tökéletes
minden alkalomra!

A nyitott orrú, bokapántos fekete bőrcipő gyöngydíszítése ragyogó viselet,
de nem munkahelyre!

Foto: Deichmann, Humanic

Ez sem az ideális munkahelyi viselet a férfi
cipők terén.
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sük harmonikus, akkor a napjuk is sokkal
kiegyensúlyozottabb lesz és a bőrükben is
jobban érzik majd magukat. Manapság
nincs egyetlen divatirányzat a cipők terén, ugyanazon boltban megtalálhatóak
a 30-as és 50-es évek stílusát idéző topánok és a jelenkor cipellői is. Az pedig,
hogy mit viselünk, kizárólag a hangulatunktól és öltözetünk stílusától függ. Egy
dologról azonban nem szokás beszélni,
pedig fontos! Ez pedig nem más, mint
a váltócipő kérdése. Senki sem várhatja el,
hogy egész nap, 8-10 órán át ugyanabban
a cipőt viselje az ember a munkahelyén,
főleg nem akkor, ha az magassarkú vagy

A férfiak egy része
a kényelmet
részesíti előnyben.
Néha azonban kell
egy kis kifinomult
elegancia.

pedig túl feltűnőek és elvonják a figyelmet a lényegről, az emberről, aki fontos
munkát végez! Ugyanez igaz a táskák esetében is. A kevesebb itt is több, a túldíszített, csiricsáré darabok olcsónak hatnak
és egy komoly munkahelyen felületesnek
tarthatják gazdájukat. Ha valaki mindenáron ragaszkodik a feltűnőbb darabokhoz, az nem baj, de ilyenkor nem árt egy
egyszerűbb táskát tartani az irodában.

Így, ha ki kell szaladni hivatalos ügyet intézni vagy épp egy ügyfélhez, nem érheti
kellemetlen meglepetés az ember lányát.
Férfiak esetében a váltócipő fogalma inkább egy elegáns modellt takarjon, amely
elfér a szekrény aljában és amelyben meg
lehet jelenni egy megbeszélésen, ha tulajdonosa aznap épp a kényelemre szavazott
volna reggel és sportos darabban érkezett
a munkahelyére.
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A modern természettudomány megfogalmazásában
a holisztika olyan szemléletmód, amely kísérletet tesz
a jelenségek eredendő komplexitásának megértésére.

Luan
by Lucia,
a holisztikus
divatház

Végletek körüli mozgás
A holizmus kifejezés
(a görög „holos” szóból)
a teljesség figyelembevételét jelenti. A holisztikus szemléletű gyógyítás
az embert egésznek
tekinti, feltételezi testének,
szellemének és érzelmeinek
egységét, mert bármely
betegség megjelenését
a szervezet harmóniájának
felbomlása váltja ki.

A

Május 1. Ruha
gyárban talál
koztunk először – igen,
nem tegnap történt. Lucia többek
között az akkori ruhaipar legendás
utódvállalatának, az Elegant Charmemal együttműködve tervezte a Wan
by Lucia kollekciót. Már akkor feltűnt
felhajtott gallérú elegáns, fehér, selyem
blúza – azóta is sok fotón így jelenik
meg – amely szinte a védjegye lehetne.
Ez a találkozás 1999 körül lehetett, Lucia ekkor már közel 10 éve saját vállalkozását építette. A 80-as évek végén in20 | MUNKAHELYI módi

dult el azon a szép, ám rögös pályaíven,
amely mára az egyik legpatinásabb
hazai divatmárkává repítette. Megfigyeltem, hogy életének fordulóin milyen sok a kilences szám. Lehet, hogy
a tehetségén túl ez a számára oly szerencsés szám is segítette a pályáját?

Egy harkovi lány elindul

S. Hegyi Lucia 1959-ben született
az ukrajnai Harkovban. Gyerekkorát
Prágában töltötte. A gimnázium után,
1979-ben hivatásként a ruhaipart,
a ruhakészítést, a divattervezést vá-

lasztotta, amely nemcsak szakmája, de
hitvallása, missziója is lett. 1990-ben
megalapította a Lucia Stúdió Kft-t, azzal a küldetéstudattal, hogy a magyar
divatot újra az őt megillető helyen kezeljék, itthon és külföldön egyaránt.
A legnemesebb alapanyagok felhasználásával indította el luxuskategóriás,
egyedi ruhaköltemények alkotóműhelyeként méretes női szabóságát. Fő
céljai közé tartozott, hogy megteremtse a technológiai lehetőségeket egy
jól működő, kiterjedt vállalkozáshoz.
Egyszóval: lerakta egy sikeres hazai
divatház alapjait.

„Azt tudtam, hogy sikeres szeretnék
lenni a munkámban és a magánéletemben egyaránt. Bár tizennégy éves
koromban még a mérnöki karrierrel
kacérkodtam, amikor beiratkoztam
a budapesti Vámos Ilona Ruhaipari
Szakmunkásképzőbe, és elkezdtem
tanulni a francia, angol szabászatot,
tudtam, hogy ez lesz az életem. Azt
is sejtettem, hogy a célom eléréséhez
a ruhakészítést a legapróbb részletekig
el kell sajátítanom, a gyakorlat minden
fortélyát ismernem kell” – jegyzi meg.
Már fiatalon tisztában volt vele,
hogy tudatosan kell építenie karrierjét. Mindig is az volt a vágya, hogy
Budapest
újra
olyan divatnagyhatalom
legyen,
mint amilyen volt
a II. világháború
előtt. Apránként,
hang yamunkával
kezdett a kitűzött
cél megvalósításához. Mintaként
a külföldi nagy divatházak stratégiája szolgált, eszerint látott hozzá cége
arculatának formálásához. A márkanév az akkori partner, Kovács Andor
és Lucia keresztnevének kombinációja, ami azért is különleges, mert kínai
nyelven a jelentése annyit tesz: örök
mozgásban lenni, megújulni.
Ezen az úton haladva a tavaly
25 éves fennállását ünneplő Luan by
Lucia Divatház és vezetője a hazai luxus haute couture egyik kiemelkedő
alakja lett. A két, egymásba forduló

„L” betű mára már a Luan by Lucia
Szalon közismert márkajele, a középkori pajzsokat idéző gomb pedig
a szalon védjegyévé vált.

Szellemiség
és kollekciók

A kollekciók szimbólikus elnevezése is része a gondosan megalapozott
márkaépítésnek. A Rózsák Világa,
A gomb, Ezredvégi Reneszánsz, Tűz
és Jég, Horoszkóp-kollekció, Sparkling
Diamonds, Sky Collection, Természet
Adománya, Freskó, Észak legendái,
A Színek Rejtett Üzenete, Aranyló szépség,– mindezek együtt és egyenként
fejezik ki S. Hegyi
Lucia és divatháza
küldetését, a magyar kézműves értékek megőrzését,
és a ruhán túlmutató üzenetek közvetítését.
A tervező a tudást, a szellemiséget,
a művészetet, tradíciót helyezi előtérbe minden tevékenységében, a ruhatervezéstől kezdve a Lucia Divatakadémia létrehozásáig.

A Luan by Lucia
Divatház a hazai luxus
haute couture egyik
kiemelkedő alakja.

Holisztikus szemlélet

Bármelyik üzletágról is beszélünk,
mindig egységben gondolkodunk –
hangsúlyozza Sümeghy Claudia, a cég
projekt menedzsere, Lucia lánya. Mit
is jelent a divatban a holisztikus szemlélet? A női és férfi megrendelők szá-

mára – az öltözködési tanácsadáson
és ruhatervezésen túl – a sminkre,
a frizurára, a lelki egyensúlyra, a külső és belső harmónia megteremtésére
való törekvést helyezzük előtérbe.
A női test és lélek tökéletes megismerésével Lucia és munkatársai elhivatottan – és változásra ösztönözve
– segítik a hozzájuk fordulókat, így
hozzájárulva ahhoz, hogy a számukra tökéletes megoldást megtalálják. Felmérik a vendég külső-belső
körülményeitparamétereit, mint például munkakörét, bizonyos közösségekben való szerepvállalását, mint
nőt, anyát, feleséget, üzletasszonyt,
továbbá, hogy milyen alkalmakra veszi majd fel az öltözéket. A megfelelő
közös ráhangolódás után kerül sor
magára az öltözködési tanácsadásra,
a ruhatervezésre és az úgynevezett
„lélekszabászatra”.

A divat érzelmi döntés

A divat egy olyan iparág, ahol domináns az emberek hiúsága, önértékelése. Úgy is mondhatnám, hogy az ügyfelek döntései mögött többnyire
érzelmi tényezők vannak túlsúlyban
– mutat rá Claudia. – Az ügyfelek egy
része „teljesen rendben van” önmagával, nem szükséges számára komplett változás, hanem „csak” olyan ruhát szeretne, amilyen nincs még egy
az országban, ami maximálisan figyelembe veszi az alkati sajátosságait,
idomul a személyiségéhez, és amelyben jól érzi magát. A szalonba látogató útkeresők nyitottak, szeretnének
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összeállított kérdőív kitöltése következik, ami kielemzésre kerül. Következő lépés a személyre szabott ajánlat,
és maga a tanácsadás, az arculatkialakítás csak ezek után következik.

Lucia Divatakadémia

Az Akadémia idén indított, egyedülálló tematikájú vállalkozásfejlesztési
programsorozata – a Fashion Business
Workshop – a divat üzleti vonulataiba
hivatott bevezetni a hallgatókat. Felismerték ugyanis, hogy nagy szükség van
a hazai divattervezők, kreatív szakemberek és divatvállalkozások gyakorlati, üzleti képzésére annak érdekében,
hogy a pályájukon itthon és külföldön
is érvényesülni tudjanak. A sikeres
nemzetközi piacra lépés és hírnév megszerzéséhez meg kell tanulni az eladás
művészetétől kezdve a designjogokon
keresztül a márkaépítés és a divatmarketing fogásait is. Az órákat ismert divatvállalatok vezetői, munkatársai, sikeres vállalkozók és kreatív gazdasági
szakemberek tartják. Aki hozzánk jön,
az a Luan by Lucia Divatház belső életének megismerésén keresztül sajátítja
el a karrierhez vezető út lépéseit- hangsúlyozza a tervező.
Céljuk, hogy az eddig közel száz
fős hallgatóság egy közösséget alkosson. Hisznek
abban, hogy a közösségen belüli
ismerkedésen
keresztül betekintést kapnak
a
rendszerben
való
gondolkodásba, a szakmailag vagy akár
emberileg egymás felé való nyitásba,
továbbá építik a saját kapcsolati tőkéjüket. A divatmagazinnál dolgozó újságíró, az online divatblogger,
a bankár, az agrármérnök, az egye-

Nem formális téma:
a formaruha

Utazási irodák, nagyvállalatok,
bankok felsővezetői, munkatársai
és ügyfélszolgálati dolgozói viselik a divatház magas árkategóriás,
prémium minőségű öltözékeit. Ezen
a területen is elsőrendűnek tartják
a vezetővel való elmélyült beszélgetést. Kikérdezik a vállalat profiljáról, piaci helyzetéről, kapcsolatairól,
fejlődési terveiről, majd kialakítják
a személyes ajánlatot. Általában
a néhány fős felső vezetés számára
komplett gardróbot rendelnek. Egyegy cég formaruha igénye ötven darab is lehet, de a nemes, tiszta selyem,
vagy más természetes alapanyagból
készült kendőket, nyakkendőket,
mint jellemző szín-összeállítású arculathordozókat, ötszáz-ezer darab
példányban is viselnek a nagyobb cégeknél dolgozók.

A divatház arculatát
a vezető személyiségén keresztül az egymásra
épülő tevékenységmodulok is meghatározzák.

Az egész nem azonos
a részek összegével,
hanem egy új minőség.
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temi tanár életében ezek a találkozások egyben kitekintést és bekapcsolódást is jelentenek egy divatszalon
hétköznapjaiba - folytatja Lucia. Természetesen egy bizonyos fokú érettség és tapasztalat szükséges ahhoz,
hogy a hallgatóink a huszonöt oktató
óráin elsajátított ismereteket a vállalkozásaikban eredményesen hasznosítsák.

Mit csinál
a lélekszabász?

Foto: György Kata

változást, elfogadják Lucia tanácsait,
ajánlásait, mert fontos nekik a márka
tekintélye, megbízható, egyedi minősége. Aki nem, annak nem ez az útja
– teszi hozzá Lucia.
Tevékenységi körük ma már széles:
az haute couture mellett styling szolgáltatással, vállalati formaruha tervezéssel- és készítéssel, kiegészítők
tervezésével, lakásdekorációval, a jógaés életmódstúdióval és a divatakadémiával bővült a divatház portfoliója.
Magyarországon az elsők között
indították el a személyre szabott stílus- és életmód programokat. A privát
és céges megrendelőkkel először elbeszélgetünk, majd a szakértőink által

A Lucia Divatakadémia 2012. júniusában jött létre. A divatház tulajdonosa
az oktatásban is fontos feladatának
tartja, hogy hallgatói a szakmai tudás
megszerzése mellett bővítsék komfortzónájukat, megismerjék önmagukat és kialakítsanak egy követhető
jövőképet. Az Orientációs Hét nevű
workshopra pályaválasztás vagy pályamódosítás előtt állókat várnak,
a Fashion Busines Workshopokon
divatvállalkozás indítását, a Couturekurzusokon a luxus színvonalú, méretes termékek kézműves készítésének
rejtelmeit és a varrás alapjait sajátíthatja el a hallgató. A divatrajz kurzuson a pontos és stílusos divatrajz
technikák tanulhatók meg, a divattörténet és a jelenlegi trendek megismerésével együtt.
A Divatház kiemelkedő jelentőségűnek
tartja a fiatal tehetségek mentorálását
illetve a szakmai
utánpótlás nevelését. Az elmúlt 15
évben rendszeresen fogad tehetséges fiatalokatott szakmai gyakorlatra.
A tervező a La Femme Magazin Tehetségpont programjának mentora, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakma Sztár versenyének vizsgaelnöke.

Üzleti vonulatok

Fennállásuk negyedszázados évfordulójának megkoronázásaként hozták létre tavaly2011-ben a Luan LélekForma Stúdiót. A tervezőnő szerint
úgy lehet igazán magabiztos fellépése
valakinek, ha békében van testileg
és lelkileg, és ez tükröződik öltözködésén is. Szándéka, hogy az ügyfelei
külső harmóniájának megteremtése
mellett a lélek is „formába” kerüljön,
így a Lélek-Forma Stúdió ban lehetőséget nyújt a kiteljesedésre, feltöltődésre, relaxációra. A különféle jóga
órák mellett egyéni kezelések, terápiák is helyet kapnak a repeortárban,
mint például masszázsok ,kineziológia, hangtál-terápia, nlp NLP vagy
reiki. A kliensek külső és belső világának megszépítésével valósul meg S.
Hegyi Lucia és csapata lélekszabász
missziója.

Metszéspontok
Az idén jubiláló Design Hét Budapest
2013: Metszéspontok címmel megrendezendő eseménysorozatában a Luan
by Lucia Divatház idén is részt vesz.
Tavaly a 25 éves fennállását ünnepelte nagy sikerrel egy rendhagyó retrospektív kiállítással, amelybe több
fiatal tervezőt és diákot is bevont.
Idén a kortárs képzőművészet és az
haute couture ruhatervezés inspirálták a divatházathatárátlépéseit feszegeti az október 2-a és 5-e között
megtekinthető kiállítással.
A tervezőnő kiemelkedő munkásságát díjakkal ismerték el: a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés a Parlamentben
vehette át. A Best of Budapest díjak
többszörös birtokosa.
www.luanbylucia.com 
Barna Judit
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Munkahely
hírek

Új munkatárs
az irodában:

hírek

az állat

Nagyon sokat keresnek a belgák,
de sokat is adóznak
Majdnem egymillió forintot keresnek Belgiumban az emberek, de a fizetés
nagysága nagyban függ az iskolai végzettségtől és attól is, melyik szektorban
és régióban dolgoznak. Az adókulcs viszont szintén magas, 42,8 százalék!

Ugyan még nem terjedt el túlságosan,
de már Magyarországon is akadnak
olyan munkahelyek, ahol megengedik, hogy a munkatársak magukkal
vigyék kutyájukat, vagy épp egy
közös macska oldja a hangulatot
és a stresszt.

A

zt már mindenki tudja, hogy
az állatok társasága jótékony
hatással van az emberre. Simogatásuk csökkenti a vérnyomást és a stresszhormonok szintjét a szervezetben, de ha több ember közé kerülnek,

Tudta ezt?

akkor segítenek a közösség formálásában
és a dolgozói elégedettség, illetve teljesítmény növelésében is. A kutyák a legkommunikatívabb kedvencek, szeretik és
igénylik is az emberi társaságot, így nem
csoda, ha egy is megjelenik az irodában,
máris jobb a hangulat. De vajon milyen
feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy
ilyen lehetőség valóban életképes legyen?
Míg a szociális otthonokban és a kórházakban már dolgoznak terápiás ebek,
amelyek komoly kiképzést kapnak,
hogy mindenki – ők is – biztonságban legyen, addig egy munkahelyi kutyának hazánkban
eddig nem volt szüksége
ilyesmire. A szomszédos
országokban már jó
ideje egy speciális tanfolyam elvégzése után
viheti be a gazdi a kutyát a munkahelyére
– már persze ha a főnök és a cég előírásai
engedélyezik – addig
idehaza erre eddig
nem volt szükség.
Volt azonban másra,
ami ugyanolyan fontos, ez pedig a megfelelő nevelés és fegyelem!
Ha egy kutya nem hallgat
a gazdájára, túlontúl ugatós vagy nem engedelmeske-

Az Amerikai Egyesült Államokban már 1988 óta tartanak
„Vidd be a kutyádat a munkahelyedre!” napot. Azon cégek,
amelyek csatlakoztak a kezdeményezéshez, minden június
utolsó péntekén megengedik
dolgozóiknak, hogy egy napot
együtt tölthessenek kedvencükkel a munkahelyükön is.
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S
dik az alapvető parancsszavaknak, sajnos
nincs helye egy munkahelyen, mivel ekkor csak gerjesztené a feszültséget. Ugyanígy rossz pont, ha nincs kellőképpen szocializálva más kutyákkal illetve idegen
emberekkel szemben, mert az esetleges bizonytalanságát agresszióval fejezheti ki, ez
pedig kizáró ok, ahogy az is, ha egy munkatárs allergiás a szőrre. Az sem mindegy,
hogy mekkora kutyát szeretnénk a munkahelyünkre bevinni. Bár a nagyobb testű
ebek általában nyugodtabbak, némelyik
fajta már akár néhány óra múlva is saját
területeként kezeli a gazda környezetét
és az problémát okozhat az irodában, így
a munkahelyi környezet a kis- vagy középtermetű kutyáknak kedvez. Ezen kívül az is fontos, hogy a kutya megfelelően
ápolt legyen.
De ne feledjük, nem csak az emberek,
hanem a kutya érdekeit is szem előtt kell
tartani! Az ebek élettempója más, mint
a miénk, sokkal több időt töltenek alvással,
és ha egy munkahely nagyon pörgős és sok
hatás éri, folyamatosan éberré válhatnak,
ez pedig nem tesz jót az idegrendszerüknek. Éppen ezért, leginkább olyan irodába
ajánlott a házi kedvenc időnkénti beköltöztetése, ahol családias a hangulat, kevés
munkatárs dolgozik egy helyen és nincs
nagy zaj. Ha kutyánk eleve félénkebb,
akkor még inkább meggondolandó, hogy
munkahelyi kedvencet csináljunk-e belőle,
mert stresszes állapotba kerülhetnek.

ok helyről lehet hallani, hogy az emberek szerint idehaza sokat kell adózni
a fizetésből. Nos, ez sajnos valóban így van, de ne gondoljuk, hogy ez egyedi
eset az Európai Unióban. A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap a kormány statisztikai adataiból kiderítette, hogy mennyit lehet keresni Belgiumban. Kiderült, hogy a magánszektorban, teljes munkaidőben foglalkoztatottak
bruttó átlagbére átlagosan 3190 euró, körülbelül 960 ezer forint! Az írásból kiderül,
hogy a legtöbbet a fővárosban lehet keresni, itt 3694 eurót kapnak munkájuk után
az alkalmazottak, szemben a flamandok 18,1 és a vallonok 23,6 százalékkal kevesebb
fizetésével. Ez a különbség pedig évről-évre egyre nő. Az sem mindegy, hogy melyik
szektorban dolgozik az ember. A legjobb fizetést a pénzügy világában dolgozók vihetik haza. Ők 4003 eurót kapnak a hó végén, ami körülbelül 1.200.000 forintot
kóstál. Átlagon alul keresnek viszont a közlekedési és a távközlési, a kis- és nagykereskedelmi, valamint az építőpipari szektorban dolgozók. Legkevesebbet a szállodaiparban és a vendéglátásban lehet keresni, itt 2350 euró az átlagfizetés. Az sem mindegy,
hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik Belgiumban az ember, hiszen minél
jobban képzett valaki, annál több fizetést kaphat. Egyetemi diplomával az átlagbér
másfélszerese, 4944 euró (kb. másfélmillió forint) a bruttó fizetés, míg főiskolai végzettséggel csak 3469 euró. Alapfokú oktatással vagy képzetlenül mindössze 2517
eurót kaphat az ember.
Nyilván lehetne irigykedni ezekre a fizetésekre, de azért Belgiumban sem fenékig
tejfel az élet. A magas keresetekhez magas adókulcs is járul, az alkalmazotti munkabéreket átlagosan 42,8 százalékos adó terheli. Ennek tudatában pedig már nem is
olyan szépek azok a számok.

(forrás: La Libre Belgique)

Több női vezetőt akarnak látni
az Európai Központi Bankban
Megkétszereződik 2019 végéig az Európai Központ Bank nők aránya a vezetői pozíciókban a női kvóta bevezetésével. Ennek eredményeképpen a középszintű menedzserek
körében 17-ről 35-re, a felsővezetők között 14-ről 28 százalékra emelkedik a nők aránya.
Mivel ahhoz, hogy az EKB el tudja látni új feladatát,
az euróövezeti bankrendszer felügyeletét, jelentős létszámfejlesztés kell végrehajtani a frankfurti központú
intézményben, megközelítőleg 800 embert kell felvenni, így a kvóta teljesítése könnyen meg is valósulhat. Bár jelenleg egy nő sincs az EKB legfelsőbb vezetésében, az igazgatótanács tagjai és a döntéshozók
között, Jörg Asmussen, az EKB igazgatóságának német tagja úgy nyilatkozott a müncheni lapnak, hogy
kellő számban dolgoznak nagyon jól képzett nők
a banknál.
(forrás: Süddeutsche Zeitung)

Felbosszantotta
a telemarketing, hát
pénzt keresett vele
Kicsit ideges lett egy idő után Lee
Beaumont, akit folyamatosan zaklattak
a telemarketingesek, akik különböző
szolgáltatásokat és termékeket akartak
neki eladni. 2011-ben már annyira zavarták a folyamatos és megállíthatatlan
telefonhívások, hogy leszerződött telefontársaságával és megállapodtak abban,
hogy minden hozzá beérkező hívás után,
ha elég sokáig beszélteti a hívót, a cég fizet neki. Ha eztán a privát telefonszámán
hívták, elmondta a telemarketingesnek,
hogy ha a 0845-öt hívja, ott örömmel
meghallgatja ajánlatát. Annyira bevált
ez a módszer, hogy egyre többen keresték az új számán és három év alatt
Beaumont 300-350 eurót keresett csak
azzal, hogy felvette a kagylót. Annyira
belejött az ilyesfajta pénzkeresésbe, hogy
már az interneten is hirdeti magát. Igaz,

miután a cégek rájöttek, hogy a hívások
után percenként 10 pennyjükből 7 a hívott fél számlájára érkezik, már jóval ritkábban keresik a férfit ajánlataikkal. Korábban havonta 20-30 hívást is kapott,
de mióta munkaként kezeli az ajánlatok
meghallgatását, már csak 10-15-ször keresik ilyen ügyben.

Új szintű nyelvvizsgát
vezetnének be
Manapság szinte minden pozícióban követelmény legalább egy idegen nyelv minimum középfokú ismerete, bár ez nem
mindenhol indokolt. Egy, a kormany.hu
oldalon közzétett javaslat alapján elképzelhető, hogy a jövőben az eddigi három
szint mellett A2 szinten is lehessen vizsgázni, mely a mindennapi életben, illetve
szakmai tevékenységhez szükséges nyelvismeret meglétét bizonyítaná.
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MOBBING

Munkahely

Munkahelyi pszichoterror
kezdőknek és haladóknak

Mivel életünk több mint egyharmadát a munkahelyünkön töltjük, nem mindegy, hogy ezt
milyen minőségben tesszük. A mai gazdasági
helyzetben a válság egyik keserű utóíze a munkalehetőségek leszűkülése, illetve szorongásunk
a munkánk megtartása miatt. Ebből adódhat,
hogy akkor is kitartunk munkahelyünk mellett,
ha az hosszútávon egészségkárosodást okozhat.
Életünkre pedig úgy gyakorol hosszú távon negatív hatást, ahogy azt elsőre nem is gondolnánk.

A

vállalkozások jelen gazdasági
helyzetre adott természetes reakciója, hogy keresik a költségcsökkentés lehetőségeit. Ennek egyik
leggyakoribb módja a dolgozói létszám leépítése. A „biztos állás” fogalma megszűnt,
hiszen szinte minden dolgozónak „aggódnia
kell” a munkahelyéért. Az is általános, hogy
a leépítésekkel együtt a munka mértéke nem
csökken, az ott maradó dolgozók veszik át
ezeket a feladatokat. Hosszú távon azonban ez túlterheléshez vezet, a stressz pedig
egyre növekszik, munkálkodik a színfalak
mögött.
A munkahelyi „fúrás” másik kiváltó oka
az emberi természetben keresendő. Hiszen
gyakran előfordul, hogy a főnökök és munkatársak csupán a szadista hajlamaik, vélt
vagy valós hatalmuk kiélését élvezik, amikor
a kiszemelt munkatárs életét pokollá teszik.

A MOBBING fogalma,
jelei, szereplői
Maga a szó angol eredetű, jelentése: megtámad, ostromol. Olyan ellenséges és etikátlan magatartás, ami egy vagy több személy
részéről egyetlen ember ellen irányul, és legalább fél éven át tart, minimum heti 1 alkalommal, amely során az egyén szervezett
és rosszindulatú támadásoknak van kitéve.
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Szereplőit aktív és passzív résztvevőkre
oszthatjuk. Aktív résztvevői a támadásban
résztvevő csoport tagjai, illetve maga az érintett fél, az „áldozat” is. A passzív résztvevők
körébe tartozik minden olyan személy, aki tud
az inzultusról, kívülről szemléli azt, ám semmit nem tesz a helyzet megoldása érdekében.
A passzív szereplők viselkedésének oka sokszor
a szorongás attól, hogy ha beavatkoznak ők is
célpontokká válnak.
Az angol szakkifejezés Konrad Lorenz-től
származik, aki a csókáknál figyelte meg:
csoportosan támadnak egy másik állatra azzal a céllal, hogy elűzzék. A munkahelyi konfliktushelyzetek leírására Heinz
Leyman német munkapszichológus alkalmazta először, aki a jelenséget vizsgáló leg-

elismertebb szakértőnek számít. Nevéhez
kötődik az ún. LIPT kérdőívek összeállítása,
amelyek szerint a résztvevői aktivitások
csoportosítása az alábbiak szerint történik:
• a kommunikációs lehetőségek csökkenése
(a vezetőség, csoport nem ad lehetőséget
a kommunikációra),
• szociális kapcsolatok fenntartásának ellehetetlenítése (a kollégák nem állnak szóba a személlyel, ez esetleg a menedzsment izolálja),
• a jó hírnév fenntartásával kapcsolatos effektusok (pletykák, gúnyolódás, rosszindulatú tréfák gyártása az egyén sajátosságaira, pl beszédstílusára alapozva),
• munkával kapcsolatos effektusok (munkamegbízások elmaradása, lényegtelen,
vagy kivitelezhetetlen feladatok)
• testi egészséggel kapcsolatos tényezők (veszélyes megbízások, fenyegetés, támadás,
fizikális inzultusok)

Hatás és ellenhatás –
a MOBBING kiváltó okai
Akár dolgozóról, akár vezetőről van szó, mindenki tart egzisztenciális helyzetének megingásától. Ez a folyamatos veszélyhelyzet felerősíti az egyén önvédelmi mechanizmusát, úgy
érzi a saját biztonságát meg kell őriznie minden áron, ehhez pedig nem válogat az eszközökben. Egy dologra koncentrál: meg kell
erősítenie a vállalaton belül betöltött pozícióját a (lehetséges) vetélytársak kiszorításával.
Amíg egyéni reakcióként jelenik meg, a jelen-

Amennyiben az alábbi tényezők közül többet is észlel hosszabb ideje a munkahelyén,
ideje elfogadni, Ön is a MOBBING áldozata:
• k ritizálják a megjelenését, a szokásait,
a beszédmódját,
• munkahelyét elszigetelik a munkatársaktól
(pl.: íróasztal elfordítása),
• munkáját lekicsinylik, kritizálják,
• nem beszélnek/kommunikálnak vele,
kiközösítik a csoportból,
• e lhallgatnak, ha belép a szobába,
• k étségbe vonják a szellemi képességeit,
• egészségére veszélyes feladatokkal bízzák meg,

• méltatlan, a kvalitását alábecsülő, vagy
megoldhatatlan feladatokat osztanak rá,
• fizikailag bántalmazzák,
• fenyegető (esetleg névtelen) leveleket kap,
• véleményét semmibe veszik,
ítélőképességét kétségbe vonják,
• a szavába vágnak,
• teljesítményét nem ismerik el,
• szabálytalanságokba hajszolják,
• mások előtt megalázzák.

Munkahely
séget még nem nevezhetjük MOBBING-nak.
Bár a ki-nem-mondott cél az, hogy eggyel kevesebb vetélytárs maradjon a környezetében,
a munkahelyi pszichoterror nem egyszemélyes, hanem csoportos „hadviselés”.
Talán elsőre logikus az a következtetés, hogy
a munkáltatónak mindig érdeke ezt az állapotot megszűntetni, ám a munkáltatót többnyire nem érdekli, hogy ki kezdte a „fúrást”,
és ki a valódi „áldozat”. Bár a cégvezetés számára a folyamatos konfliktus zavaró tényező,
amely fölösleges erőforrásokat vesz el a munkától, emellett a vezetőknek gyakran kapóra
jön a dolgozók közötti áskálódás. Eggyel
kevesebb embertől kell megválni, ha a dolgozó maga mond fel azért, mert belefáradt/
belebetegett a személyét ért támadásokba.

A jelenség kialakulásának folyamata
A munkahelyi fúrás egy több szakaszra osztható, hosszabb folyamat:

1

szakasz: egy személyes konfliktus kialakulása miatt az érintett személyt kikezdi
a csoport többi tagja. Az érintett személy védekezni kezd, amelyek újabb indokot szolgáltatnak az újabb vitáknak, veszekedéseknek. Az áldozatban kialakul a kitaszítottság
érzése, amit fokozott teljesítménnyel próbál
kezelni. A stresszes állapotban hibázni is
könnyebb, ami a nyomás hatására egyre
gyakoribbá válik, amelyet a csoport ismét
ellen fordít. Az áldozat az agresszív támadások kereszttüzébe kerül.

2

szakasz: az áldozat csapdába kerül, nem
tud külső beavatkozások nélkül kikerülni
a munkahelyi „hadszíntérről”, nincs megadás,
sem fehér zászló. A helyzet tovább fokozódik.
Az áldozat megbélyegzetté válik, emberi kapcsolatai -amelyeket a munkatársaival ápoltmegcsonkulnak vagy megsemmisülnek, így
teljesen izolálttá válik munkakörnyezetében.
Erőforrásai kimerülnek a folyamatos bizonyítástól és túlmunkától, fizikai és lelki állóképessége lecsökken, önbizalma folyamatosan
fogy. Egyre gyakoribbá válnak a megbetegedései, a rossz közérzet állandósul, a fizikai
tünetek mellett megjelennek a pszichoszomatikus problémák, a depresszió jelei. A környezet gyakran az áldozat személyiségében keresi
az összeférhetetlenség okát.

3

szakasz: A vezetés szemében az áldozat
bűnbakká válik, így gyakran a sértett
elbocsátásával próbálják meg orvosolni a kialakult helyzetet. A másik lehetőség rendszerint az, hogy maga a fizikailag, pszichikailag és érzelmileg sérült dolgozó maga

elégeli meg a helyzetet és felmond. Az esetek elenyésző részében szűnik meg a probléma magától, vagy vezetői beavatkozástól.
Külföldön bevett gyakorlat, hogy ilyenkor
a dolgozó munkajogi lépéseket is tehet,
sajnos Magyarországon ennek még nincs
kialakult szokásrendszere, hiszen az amúgy
is sérült egyén nem szívesen vállal be egy
anyagi veszteségeket is magában rejtő, elhúzódó munkajogi pereskedést.

4

szakasz: A veszteségek számbavétele,
az újrakezdés lehetőségei, avagy szomorú életkép az üres csatatérről. Ebben
a szakaszban az egyén vagy szembenéz
a személyiségének és lelkének torzulásaival,
és szakember segítségével igyekszik lelki
egészégét visszanyerni, vagy sok
esetben eltűnik a munkaerőpiacról. Ugyan nincsenek pontos
adatok arról, hány eset végződik
munkahelyváltással, hány esetben kerül sor a korai nyugdíjazásra, hányan lesznek tartósan vagy
véglegesen munkanélküliek, de
a betegbiztosítók becslései szerint
a munkából való végleges kiesés
a feltárt „mobbing ügyek” mintegy felének valószínűleg ez a következménye.

sos. Ha némán szenvedünk, azzal valójában
a minket zaklatók „árnyékmunkáját” erősítjük, a kimondatlan sérelmek felhalmozása
a helyzet elmérgesedéséhez vezet.
A legtöbb esetben sajnos a legjobb választás, ha előre menekülünk, vagyis munkahelyet váltunk. Ha túl sokáig várunk,
a helyzet olyan súlyossá válhat, annyi sebet
szerezhetünk, annyira eltorzulhat az önértékelésünk, hogy mi magunk leszünk alkalmatlanok a munkakeresésre. A legrosszabb,
ha azért maradunk, mert arra gondolunk,
hogy „máshol sem lesz jobb”, „ez legalább
biztos megélhetés”, vagy „az élet már csak,
ilyen, ez jutott nekem”. Ugyan bárkiből lehet áldozat, de az már rajtunk (is) múlik,
hogy meddig maradunk azok.

„A főemlősök kiemelkedően
okosak és elegendően szervezetten élnek ahhoz, hogy
a szabad idejüket arra áldozzák,
hogy nyomorulttá tegyék,
agyonstresszeljék egymást.”

Mit tehetünk ellene?
Nagyon fontos, hogy a helyzetünket minél
racionálisabban szemléljük. A legrosszabb,
amit ilyenkor tehetünk, ha magunkban keressük a hibát. A helyzet kezelésében kulcsszerepet játszik a pozitív énkép erősítése,
a reális önértékelés megőrzése. A valós eredményeink árulkodnak értékeinkről, amelyekből önbizalmat meríthetünk.
Ha a „munkahelyi fúrás” kialakulásának
korai szakaszában felismerjük és tudatosan
kezeljük kialakult helyzetünket a csoportban, több esélyünk van munkahely-váltás
nélkül átvészelni ezt a nehéz időszakot.
Természetesen a negatív ingerekkel, hallottakkal, látottakkal így is telítődhetünk.
Ilyenkor jó megoldás lehet egy hosszabb
szabadság, vagy egy olyan hobbi, amely
pozitivitással, örömmel tölt el, vis�szabillenti lelki egyensúlyunkat.
Amennyiben a vezetés nem
része az agresszoroknak, érdemes hozzájuk fordulni
segítségért. A vezetői
fellépés kulcsfontosságú a MOBBING
megszüntetésében, de a kezdeti szakaszban
igazán hatá-

(Prof. Robert Sapolsky, Stanford)
Ugyan a folyamat bizonyos minták mentén
alakul ki, az adott munkakörnyezet, a dolgozók személyiségi jegyei, a vezetői elkötelezettség mértéke minden helyzetet egyedivé
tesz, instant recept nem létezik. Egyet azért
mindig tartsunk szem előtt: ismerjük fel
azt a határt ameddig és amennyit érdemes
tűrni,
egészségünk
megőrzése saját felelősségünk.
-ellandi-

MUNKAHELYI módi | 27

Munkahely

Munkahely

– a karrier betegít?
Workalcoholism – így is nevezik a munkamániát, amely nevének megfelelően komoly
betegséget takar. Az ebben szenvedők szinte
észrevétlenül csúsznak bele egy olyan állapotba, amelyben az öröm és az önigazolás egyetlen
forrása a munka, amely szinte minden mást
kiszorít az életből. A következmények pedig
nem csak lelki, de testi problémákban is
jelentkeznek. – világosít fel dr. Kocsi Anikó,
az Oxygen Medical pszichoterapeutája.

S

okan magától értetődőnek tekintik, hogy a munkamánia korunk
tipikus menedzser-betegsége, de
érdekes adat, hogy az író Gustav
Flaubert már 1852-ben jelentetett meg
megfigyeléseket a túlzottan munkájukba
temetkező emberekről. Ferencz Sándor
kutató 1919-ben írt például a vasárnapi
neurózisról, amelynek okát a munkája
nélkül maradt ember céltalanságában
kereste.
Mai értelemben a munkamánia leírása: olyan függőségi álla
pot, amelyben
a munk a drogként funkcionál, az élet
egyetlen értelmévé válik, ezáltal háttérbe
szorítva a társas, szociális és családi kapcsolatokat. Ez pedig nyilvánvalóan az érzelmi kiüresedéshez,
illetve akár összeroppanáshoz
is vezethet, ha az érintett nem
kér idejében segítséget.

Mikortól beszélünk betegségről?
Ma, amikor a közép- és felsővezetők 70-80 százaléka heti 60 órát
is dolgozik, fontos elkülöníteni

Fizikai következmények
lehetnek többek közt:
• s tressz kiváltotta tünetek
• s zenvedélybetegségek
(italozás, dohányzás)
• g yomorfekély
• s zív- és érrendszeri betegségek
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a kitartó munkát a munkamániától. A fő
különbség talán abban áll, hogy a mániás egyáltalán nem élvezi a tevékenysége
gyümölcsét, sőt, inkább folytonos rossz
érzésekkel küzd, ráadásul a szabad idejét
sem tudja örömszerző tevékenységekre
fordítani.
Eleinte még csak azt tapasztalhatja
a környezete, hogy egyre több időt fordít
a munkájára, kevesebb időt szánt viszont
a barátaira, családjára. Később már nem
is lehet ezt szóba hozni előtte, hiszen agresszívvé válik, ha akadályozzák a ténykedéseiben. A következő fázisban
a fordított hatékonyság jelentke-

Szellemi, lelki
tünetek
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Legyen szó
munkahelyről,
bevetésről vagy
sürgősségi
beavatkozásról:

„Fókuszban
az EMBER!”

Szakszerű segítség
Akik testi problémáikra keresnek gyógyírt, gyakran jutnak el belgyógyászhoz,
kardiológushoz. Azok viszont, akik belátják, hogy esetleges pánikbetegségük,
depressziójuk is kezelést igényel, fontos
lépést tesznek meg azáltal, hogy felkeresnek egy lélekgyógyászt. Fontos tudni,
hogy egy ilyen típusú tünetegyüttesből
nem könnyű kigyógyulni, de a visszaesések után sem szabad feladni. A fő feladat,
hogy meg kell tanulni lassítani, nemet
mondani és az élet más területeire is helyezni a hangsúlyt. Akinek a személyiségébe kódolva van a megfelelni vágyás,
az önigazolás kényszere, a munkamániát gyakran váltja egy másik, túlzásba
vitt tevékenységre, például sportolásra.
Az ilyen jellegű szenvedélybetegeknél
beválhatnak a kommunikációra és hatékony konfliktuskezelésre irányuló családterápiák, esetlegesen gyógyszerszedés
mellett. De mivel minden egyes eset mögött egyedi motívumok húzódnak meg,
kizárólag a szakemberrel folytatott terápia vezethet tartósan eredményre.

Fizikai tünetek esetleg
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Termékportfólionk:
 Fej-, arc-, szemés hallásvédelem
 Légzésvédelem
 Védő és munkaruházat
 Kéz- és lábvédelem
 Leesés-védelem
– alpintechnika
 Gázérzékelő készülékek
 Tűzoltósági, rendvédelmi
és taktikai felszerelések

Safety Systems Hungária Kft
Bemutató terem/ SSH SHOP:
1149 Budapest, Mogyoródi u.32.

Tel.: +36-1/784-7079
info@sshshop.hu

bizalmat teremt
motivál
hozzáértő megjelenést kölcsönöz
öltöztet - látványosan
és erősíti a vállalkozás értékeit!

www.AplusA-online.com

Munkamánia

zik, vagyis bár egyre többet vállal, egyre
kevesebb feladatát tudja tökéletesen elvégezni. Végül eljut arra a szinte, amikor
úgy érzi, teljesen kimerült, eljutott energiái határáig, számtalan fizikai tünetet
észlel magán. Sajnos, a legtöbben már
csak ilyenkor fordulnak orvoshoz, és elsősorban a fizikai tüneteik miatt.

A vállalati formaruha az összetartozás szó szerint
„öltöztető” érzése. Hogy egy vállalati formaruha
a munka- és védőruházat területén mennyire
lehet modern és célszerű, azt az ágazat vezető
seregszemléjének kiállítói mutatják be az A+A 2013
szakvásáron.

2013. november 5 – 8.
Düsseldorf, Németország

Egyéni védőfelszerelések, munkahelyi biztonság
és foglalkozás-egészségügy
Nemzetközi szakvásár és kongresszus

Magyarországi képviselet: BD-EXPO Kft.
1122 Budapest _ Maros u. 12/b
Tel.: 346-0273 _ Fax: 346-0274
office@bdexpo.hu _www.bdexpo.hu
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Utazási és szállás információk: Tours For You Kft.
Tel./Fax: 250-8132, 367-6695
toursforyou@starkingnet.hu

Hirdetés
színes
hírek

Hirdetés

hírek
Tévézéssel ütik el
szabadidejüket a németek
Akad, aki a szabadidejét értelmes elfoglaltsággal tölti ki, de olyanok is vannak
bőven, akiknek elég, ha a tévével bámultatják magukat. A németek is ez utóbbit
szeretik leginkább csinálni.

N

émetországban rendszeresen végeznek életmód-időmérleg vizsgálatot, hogy
kiderítsék, mivel foglalkoznak legszívesebben az állampolgárok. Az már
kiderült, hogy egyre kevesebb szabadidővel gazdálkodhatnak a németek.
A felmérés szerint a munkanapokon átlagosan 3 óra 49 perc szabadidő jut egy munkavállalónak, ami 15 perccel kevesebb, mint amennyi 2010-ben volt. A legelfoglaltabbak a gyereket nevelő, 25-49 év közöttiek, nekik csak 2 óra 47 percnyi szabadidejük van, míg a 65 év felettiek már 5 órával és 8 teljes perccel gazdálkodhatnak.
S hogy mivel töltik a németek szabad perceiket? Nos, 1986 óta a legnépszerűbb szórakozásuk a tévénézés, 100-ból 96-an ezt választják üres perceik kitöltésére. A második az otthonról való telefonálgatás lett. A negyedik a listában az újságolvasás, míg
hetedik helyre az útközben történő mobilozást szavazták be. Meglepő, hogy a barátokkal való találkozás, ami még 2002-ben is a kilencedik helyre futott be, most kimaradt a TOP10-ből, ahogy a könyvolvasás is. Az e-mailezés, a testápolás és az édes
semmittevés viszont egyre több ember számára jelenti a szabadidő hasznos eltöltését.

Hiába van munkanap, az olaszok
otthon ebédelnek!
Az olaszok imádják a házias kosztot,
éppen ezért ebédidőben nem nagyon
találunk olyan embert, aki a munkahelyén ebédel. Aki ugyanis teheti – tehát
a dolgozók háromnegyede - inkább hazaszalad enni. Persze ennek praktikus
oka is van a finom ízek mellett. Azon
kívül, hogy jóval olcsóbb, mint étteremben étkezni, az olasz nők 47 százaléka egyszerűen nem tud elhelyezkedni,
így a háztartás tölti ki mindennapjaikat
és ezáltal könnyen megoldható az otthoni ebéd. A 22 millió aktív olasz dolgozónak kicsit kevesebb mint a fele családi vállalkozásban dolgozik, így úgy
oszthatják be a munkaidejüket, hogy
az otthoni, olcsóbb kosztolást választhassák, cserében délután tovább tart
a munkaidejük. De nem csak a spórolás
vezérli az olaszokat! Még a strandra is
otthon csomagolt ételekkel érkeznek,
mert úgy tartják, a házi kosztnál nincs
finomabb!
(forrás: Istat)

Jövőre ismét térítésmentes akkreditált
tanfolyam indul az egyéni védőeszközökről

A munkája során vagy a magánéletében szinte mindenki használ
egyéni védőeszközöket. A jogszabályokat és a szabványokat, amelyek
a védőeszközök forgalomba hozatalának és használatának szabályait
valamint a műszaki követelményeket tartalmazzák, természetesen
nem kell mindenkinek részletesen
ismernie. Azoknak azonban, akik
védőeszközöket gyártanak, forgalmaznak, vagy egy munkahelyen
a megfelelő védőeszközök kiválasztásáért, beszerzéséért, használatuk
ellenőrzéséért felelősek, mélyebb
ismeretekkel kell rendelkezniük.
Számukra szervez - az idei, nagysikerű képzés megismétléseként2014. februári kezdéssel tanfolyamot a Textilipari Műszaki és
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Tudományos Egyesület

A tanfolyam elsősorban azoknak
a munkavédelmi szakembereknek ajánlott, akik olyan munkahelyeken felelősek a dolgozók biztonságáért, ahol
a balesetek és az egészségkárosodás
kockázatának csökkentéséhez egyéni
védőeszközök használata is szükséges.
Nagyon hasznos lehet természetesen
azoknak is, akik egyéni védőeszközök
tervezésével, gyártásával, forgalmazásával vagy beszerzésével (pl. közbeszerzéssel) foglalkoznak, vagy a védőeszközök forgalmazását, használatát
ellenőrzik. A tanfolyam fő célja, hogy
a hallgatók képessé váljanak arra, hogy
egy adott munkahelyen felmérjék a kockázatokat, és a munkavállalók biztonsága és egészségük védelme érdekében ki
tudják választani a megfelelő egyéni védőeszközöket, melyekkel a kockázatok
elfogadható szintre csökkenthetők.
Ennek érdekében a résztvevők megismerik a leggyakrabban használt egyéni
védőeszközök (védőruhák, kézvédő- és
lábvédő eszközök) műszaki követelményeit, valamint az osztályokba (teljesítmény szintekbe) sorolásuk feltételeit
a védelmi képességükkel összefüggő
tulajdonságaik alapján. A tananyag tartalmazza a vizsgálati módszerek bemutatását is, hogy a hallgatók a vizsgálati
módszer ismeretében a követelményeket
jobban tudják értelmezni. A műszaki követelményeken túlmenően a résztvevők
megismerhetik az egyéni védőeszközök

forgalomba hozatalával, megfelelőség értékelésével és használatával kapcsolatos
jogszabályokat, betekintést nyerhetnek
a kockázatelemzés és a megfelelő védőeszköz kiválasztásának módszereibe.
A tananyag három fő részből (modulból) áll.
Az első modul alapján a hallgatók megismerkedhetnek
- az európai irányelvek szerepével a termékbiztonsággal kapcsolatos szabályozásban;
- az egyéni védőeszközök forgalomba
hozatalának és megfelelőség értékelésének jogi szabályozásával;
- a védőruhák, a kézvédő eszközök és
a lábvédő eszközök általános követelményeivel és általános vizsgálati
módszereivel;
- a jó láthatóságú védőruhák követelményeivel és vizsgálati módszereivel;
- a védőruhák elektrosztatikus tulajdonságaival kapcsolatos követelményekkel és vizsgálati módszerekkel.
A második modul termékcsoportonként
tartalmazza a tudnivalókat, a résztvevők
választhatnak az őket érdeklő témakörökből
- mechanikai hatások elleni védőruhák
(pl. motoros ruhák, kézi láncfűrészek
használóinak védőruhái);
- hideg környezet és eső elleni védőruhák;
- mechanikai hatások elleni kézvédő
eszközök;
- hideg elleni kézvédő eszközök;

- mechanikai hatások és víz elleni lábvédő eszközök.
- vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűk;
- vegyi hatások ellen védő lábbelik;
- védőruhák vegyszerek, szilárd részecs
kék és fertőző anyagok ellen.
- hő és láng elleni védőruhák, hegesztők
védőruhái;
- villamos ív által okozott hatások és
áramütés elleni védőeszközök;
- hő és láng elleni kézvédő eszközök;
- hő és láng elleni lábvédő eszközök;
- védőruhák tűzoltók részére.
A harmadik modul tematikája:
- a kockázat értékelés gyakorlatáról;
- a korszerű védőruha alapanyagokról;
- az egyéni védőeszközök kiválasztási
szempontjairól;
- az egyéni védőeszközök használatának jogi szabályozásáról;
- továbbá az egyéni védőeszközök forgalmazásának és használatának hatósági ellenőrzéséről.
A képzés írásbeli vizsgával zárul, a sikeresen vizsgázók tanúsítványt kapnak
a tanfolyam elvégzéséről.
A TMTE már várja az előzetes bejelentkezéseket az következő e-mail
címen: titkarsag@tmte.hu
A tanfolyam a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal által, a munkavédelmi bírságok felhasználása keretében nyújtott
támogatásból (OMMF-11-0090) kerül lebonyolításra.

Középpontban
a sikeres üzlet van.
Üzleti megoldások a kis-, és középvállalkozások számára
A kis-, és középvállalkozások sikeres üzletmenetéhez szükséges
szolgáltatások és információk egy helyen
Ízelítőül a programokból:

2013. október 1-3.
A rendezvény főtámogatója:

KKV Hitelezés 2013 – Vállalkozásfejlesztési konferencia - Napi Gazdaság
KKVHÁZ – Ahol játszva profitálhat – Civilek és vállalatok vetélkedője
Költségcsökkentés és hatékonyságnövelés a gyakorlatban – Megoldások Börzéje – MLBKT
Packadémia – International Roadshow – A közép-és kelet-európai csomagolási szervezetek
együttműködési fóruma
Budatranspack Live – Élő csomagolási show
Csomagolóipari szakmai programok – Magyar Logisztikai Egyesület

Egyidejű kiállítások:

Kiemelt médiapartner:
Szponzor:

Együttműködő partnerek:

Támogató:

További információ: www.businessexpo.hu
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Jövőnk,
az autó!

Munkaruházat & Munkavédelem
Megjelent új katalógusunk! Több mint 200 új termék 400 oldalon.

ÜZLET
Tudomány
karriEr

Keresse disztribútor partnereinknél!

AUTOMOTIVE HUNGARY – Jövőnk az autó!
Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

auTomotive
hungary

2013. november 7–9.

A kiállítást magas színvonalú szakmai programsorozat is kíséri, melyen kiemelt témák:
üzlet, tudomány, karrier.
Fővédnök: Miniszterelnökség Külgazdasági Államtitkársága
Társrendezvény: AUTÓTECHNIKA Nemzetközi járműfenntartó- ipari szakkiállítás
Bővebb információ és kiállítói lista: www.automotivexpo.hu
Online látogatói regisztráció az ingyenes belépésért októbertől honlapon

Cégünk végfelhasználókat közvetlenül nem szolgál ki. Kiemelt disztribútoraink elérhetőségéért írjon a gabor@portwest.hu email címre.
MM Magazin 17092013 .indd 1

Egyedülálló találkozó a járműgyártás szakembereinek a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
A rendezvény kiváló lehetőség az autóipari trendek és a piac fejlődésének nyomon követésére,
bemutatására, hosszú távú életpálya modellek megismerésére, álláslehetőségek
feltérképezésére, tematikája lefedi a járműgyártás folyamatát a tervezéstől a kivitelezésig.

18/09/2013 17:24

Garantált ügyfélelégedettség
Teljes körű ZEISS-megoldás a tökéletes szemüveglencsékért
Ügyfeleink elégedettségének biztosítása számunkra mindig elsődleges fontosságú. Ezt azzal érjük el, hogy vásárlóink egyedi igényeihez igazított szemüvegeket készítünk olyan megoldással, ami csak a szem és a lencse optimális együttműködésével érhető el. Az összes szükséges mérés elvégzése után a megbízható
vizsgálati eredmények biztosítják a szem és a lencse közötti tökéletes összhangot.
LÁSSON JOBBAN A MUNKAHELYÉN IS

JOBB LÁTÁS.
TÖBB ÉLMÉNY…

Jövője van!

LÁSSON JOBBAN
A MUNKAHELYÉN IS
ÚJ IRODAI LENCSEPORTFÓLIÓ
A NOVÁK OPTIKÁTÓL

Új irodai lencsekínálat MID (maximális köztes távolság) technológiával a Zeisstől. Az emberek idejük nagy részét zárt térben töltik, például amikor az irodában dolgoznak vagy
otthon tesznek-vesznek. Nem minden lencse tesz lehetővé kényelmes és éles látást
ezekben a mindennapi, nagyon közeli vagy köztes tartományban zajló helyzetekben.
A nem megfelelő lencsék korlátozhatják a látást, és olyan tüneteket idézhetnek elő,
mint a szemfáradtság, szemmegerőltetés, fej-, nyak- és hátfájás.
GYŐZŐDJÖN MEG A JELENTŐS ELŐNYÖKRŐL
– ÉS NE CSAK AZ IRODÁBAN!
A közelitől a köztes tartományig terjedő könnyed, éles látásnak köszönhetően sokan
most még nagyobb kényelmet tapasztalhatnak mindennapi helyzetekben. Ezt kínáljuk
Önöknek a Zeiss irodai lencséivel, amelyek a viselő konkrét igényei alapján készülnek.
RENDELJE MEG A ZEISS
OFFICELENS PLUS IRODAI LENCSÉIT
KEDVEZMÉNNYEL

30%

19 900
Ft/db áron

AUTÓTECHNIKA Nemzetközi járműfenntartó-ipari
szakkiállítás

Ajánlatunk 2013.
A PRECÍZIÓS
február 28-ig érvényes
OPTIKA
normál vastagságú lencsére
ELKÖTELEZETT
karc- és tükröződésgátló
HÍVE
réteggel.

NOVÁK OPTIKA • 1088 Budapest, Rákóczi út 25.
Tel.: 06 1 267 33 01 • Fax: 06 1 484 06 93 • Mobil: 06 20 279 89 19

Az Autótechnika kiállítás 2013-ben ismét egy helyen, azonos időpontban hozza össze a
gépjármű fenntartó és az autó háttéripari szakma jelenlegi és jövőbeli szereplőit. A
rendezvényen bemutatkoznak azon cégek és vállalatok, akik a garázsipar, a szerviztechnika, az alkatrészgyártás képviselői, valamint a jövő szakembereit képező hazai
oktatási intézmények.

www.novakoptika.hu

2013. november 7–9.

A kiállításhoz magas színvonalú szakmai programsorozat is kapcsolódik, mely 3 téma köré
épül: OKTATÁS, TUDÁS, VÁSÁR
Társrendezvény: AUTOMOTIVE HUNGARY – Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
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A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
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A mezőgazdaság, mint
a legveszélyesebb ágazat
Talán még az építőiparét is megelőzi a mezőgazdasági tevékenységek veszélyessége, ha a szektor dolgozóinak egy
munkanapra vetített munkabaleseti esélyeit nézzük. A tavalyi évben 17025 három napon túl gyógyuló és 62 halálos
kimenetelű munkabalesetet jelentettek be Magyarországon.
744 baleset a mezőgazdasági ágazatban következett be, melyek közül 13 volt végzetes, ami a közlekedési balesetek nélkül számolt halálos munkabalesetek 1/3-át jelenti.
A munkabaleseti ráta – vagyis az 1000 munkavállalóra vetített munkabalesetek száma – az összes ágazatot
figyelembe véve 4,4, míg a mezőgazdaság esetében
3,7 eset volt a KSH 2012-es foglalkoztatotti létszámadatai alapján. A helyzetet árnyalja, hogy az év jelentős részében nincs munkavégzés a mezőgazdaságban.
Riasztóbb képet fest viszont a halálos munkabaleseti

ráta, azaz az 100.000 munkavállalóhoz viszonyított
halálos munkabalesetek száma. Az országos halálos
munkabaleseti gyakorisági mutató 1,6, míg a mezőgazdaságban ennek négyszerese, 6,5! Ha összehasonlítjuk ezt a másik legveszélyesebb ágazattal, az építőiparral, ahol a halálos munkabaleseti gyakorisági
mutató a tavalyi évben 7,3 volt, és figyelembe vesszük,
hogy a mezőgazdaságban az év kisebb részében lehet
dolgozni, mint az építőiparban, sajnos be kell látnunk,
hogy a mezőgazdaság talán még veszélyesebb ágazatnak számít, mint az építőipar!
A mezőgazdaság legfőbb veszélyforrásait a munkagépek mozgása, forgó, vagy
mozgó alkatrészeik, a nagy tömegű anyagok, termények mozgatása, a leesés veszélye, a biológiai kockázatok, a villamos
energia használata és a vegyi anyagok jelentik.
2012 első félévben – a közúti munkabaleseteket leszámítva – 24 halálos munkabalesetet jelentettek be Magyarországon, vagyis minden héten életét vesztette
egy munkavállaló a munkahelyén. A halálos munkabalesetek közül az elmúlt években a legtöbb az építőiparban következett be, de a tavalyi év első félévében
a mezőgazdaságban már ugyanannyi (nyolc) munkavállaló vesztette életét a munkahelyén, mint építőiparban.
A halálos munkabalesetek száma országosan csökkenő tendenciát mutat ugyan, de a legveszélyesebb ágazatok, így a mezőgazdaság baleseteinek részletesebb
vizsgálatát indokoltnak látta a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága
(NMH/MMI).
Az idényjelleg miatt a tavalyi év első negyedében még
„csak” két halálos munkabaleset volt az agráriumban,
a második negyedévben viszont már hat! A hazai mezőgazdaságra jellemző a nagyszámú képzetlen munkavállaló foglalkoztatása, a fluktuáció, valamint a nagy
arányban korszerűtlen géppark és a pénzhiány. Mivel
e tényezők a munkavédelem helyzetét külön-külön is negatívan befolyásolják, az MMI indokoltnak látta egy orszá-

gos célvizsgálat elrendelését az őszi betakarítási
munkák idejére.
Vizsgálat alá kellett
vonni a munkakörülményeket, az alkalmazott
technológiai
folyamatokat, munkaeszközöket és használatuk szabályszerűségét, és a betakarítási
munkákhoz használt
létesítményeket.
Az ellenőrzés elsősorban a következő területekre terjedt ki:
•szántóföldi betakarítás (kukorica, napraforgó,
cukorrépa stb.);
•terményszárítás, tárolás (terményszárító berendezések, silók, magtárak stb.);
•kertészeti betakarítás (gyümölcs-, szőlő stb.).
Az ellenőrzések célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek vizsgálata volt, ám
a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések közvetlen hozadékaként mégis a munkakörülmények javulását érdemes kiemelni. Egyúttal, a tapasztalatok széles körben történő bemutatása felhívta
a közvélemény figyelmét is az ágazat veszélyességére.
A célvizsgálat eredményei alapján az Igazgatóság
megállapította, hogy az ellenőrzött munkáltatók
85,5%-a nem tett eleget a jogszabályban előírt valamennyi munkavédelmi kötelezettségének, mely az ellenőrzéssel érintett munkavállalók 40,7%-ának jelentette bizonyos szintű veszélyeztetését.
A célvizsgálat eredményeinek széles körű ismertetése
hatással lehetett a halálos munkabalesetek számának tavalyi évben és az idei év első felében tapasztalható csökkenésére.
Az egyik legnagyobb veszélyforrást a védőburkolat
nélküli kardánhajtások jelentik, szinte minden évben történik emiatt halálos baleset Magyarországon.
Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó NMH MMI
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A mezőgazdaságban tovább nehezíti a helyzetet az úgynevezett
ad hoc munkáltatók viszonylag magas aránya. Olyan foglalkoztatókról van szó, akik csak az év bizonyos szakaszaiban alkalmaznak munkásokat, tipikusan szezonális mezőgazdasági tevékenységek elvégzésére, és akik között nagy számmal találunk
magánszemélyeket is, csekély, vagy elavult munkajogi ismeretekkel. E munkáltatói kör óhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy
a munkaügyi felügyelők az ellenőrzött mezőgazdasági munkáltatók mintegy felénél találnak valamilyen szabálytalanságot.
A fentiekben részletezett tipikus jogsértő helyzetek elkerülése végett érdemes áttekinteni azokat a legalapvetőbb szabályokat, amelyeket feltétlenül ismernie és alkalmaznia kell a munkáltatónak
még akkor is, ha csak egy-két napra vesz fel munkavállalókat.
Az első és legfontosabb szabály, hogy a foglalkoztatás tényleges
megkezdése előtt a munkaszerződés írásbeli megkötése mellett
a munkavállalót be kell jelenteni az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz (NAV). A bejelentést „hagyományos” munkaviszony
esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4)
bekezdésének megfelelően, a mezőgazdaságban szezonális munkák esetén tipikusnak mondható egyszerűsített foglalkoztatásnál
pedig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény 11. §-nak megfelelően kell megtenni.
Sajnos, az e körben elkövetett legjellemzőbb hiba, hogy a bejelentést a foglalkoztatás utánra halasztják, mivel az időjárás kiszámíthatatlansága miatt az előző napon nem mindig tudják
megítélni, hogy lehetőség lesz-e a munkák elvégzésére, vagy sem.

Szabályos foglalkoztatás
a mezőgazdaságban
A megyei munkaügyi felügyelőségek tavalyi és idei, első
félévi ellenőrzési eredményei egyértelműen megmutatják,
hogy Magyarországon a mezőgazdaságban tevékenykedő
munkáltatók által elkövetett jogsértések között első helyen
a „feketefoglalkoztatás” áll. E jogsértés okaként jellemzően
az ismerethiány merül fel, de sajnos, számos esetnél nem
zárható ki a szándékosság sem.
A bejelentés vagy munkaszerződés nélküli foglalkoztatás mellett
a nyilvántartással kapcsolatos szabályok megsértését kifogásolják legtöbbször a munkaügyi felügyelők, tipikusan a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya vagy kitöltésének hiányos
volta miatt. E szabálytalanságok jó részénél nyilvánvaló a szándékosság, ugyanakkor számos esetben mindössze arról van szó,
hogy a szabályok ismeretének hiánya, vagy azok téves értelmezése következtében kerül hátrányosabb helyzetbe a munkavállaló
és teszi ki magát a hatósági eljárással járó kellemetlenségeknek
a munkáltató.

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés
meghiúsulása esetén
– az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy
– ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb
időtartamú munkaviszonyra vonatkozott,
a módosítás-bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató
a közteher-fizetési kötelezettségének köteles
eleget tenni.

A helyes eljárás tehát, ha
a munkavállalót minden esetben bejelentjük
a tényleges foglalkoztatás megkezdése előtt,
hisz egyszerűsített foglalkoztatásnál lehetőség
van a bejelentés visszavonására, a munkavégzés közben vagy utáni
bejelentés viszont komoly gondokat jelenthet
egy hatósági ellenőrzés
esetén.
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
134. §-ának megfelelően a munkáltató kötelessége, hogy
nyilvántartsa a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, a szabadság időtartamát. A nyilvántartásból naprakészen
megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.
A nyilvántartásokkal kapcsolatos leggyakoribb probléma
a nyilvántartások teljes hiánya mellett a Munka törvénykönyvében is szereplő „naprakészség” követelménye. Naprakésznek az a dokumentum tekinthető, amelyben mindig
az éppen aktuális, valós adatok szerepelnek. Éppen ezért, egy
esetleges ellenőrzéskor szabálytalanságnak tekinthető az is,
ha például egy munkáltató a tárgynapi munkáját már megkezdte, de a munkavégzés kezdetének feltüntetése nem szerepel a munkaidő-nyilvántartásán.
Az Mt. azonban tartalmaz egy könnyítést is, ami jelentős adminisztrációs tehertől szabadítja meg a munkáltatót: a rendes
és rendkívüli munkaidőre vonatkozó nyilvántartás ugyanis
az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.
„A fentebb ismertetett szabályokról és azok helyes alkalmazásáról, valamint a mezőgazdasági és az élelmiszeripari foglalkoztatás ellenőrzését érintő további részletekről az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK)
a‑TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt
szimpóziumának keretein belül hallhat még több információt.”
Dr. Járai József Krisztián
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ÉV MUNKAHELYI ÖLTÖZETE

pályázat 2013 díjazottjai
Idén is a legjobb és legdivatosabb
munkaruhák keresésére indultunk.
Mottónk: A praktikum és a biztonság
nem a divat ellensége, avagy a védőruha is lehet trendi!

A

mikor meghirdettük a pályázatot, amelynek során a
legpraktikusabb és trendi
munkaruházati termékeket
kerestük, nem hittük volna, hogy ilyen
nehéz dolgunk lesz a győztes darabok
kiválasztásával. A hazai munkahelyeket
ruházattal ellátó szolgáltatók legújabb
termékeik széles skáláját nevezték be a
versenyre. Olyan ruházatot és kiegészítőket kerestünk, amelyek magukban
hordozzák az esztétikum, az egyediség,
a jó kezelhetőség, valamint a korszerű
és környezetbarát megoldások összességét. A feladatot – mely magáért beszélt
– örömmel fogadták a magyarországi

gyártók és forgalmazók, hiszen a legfrissebb trendeket követő, mégis megbízható és jól használható modellek
érkeztek mind a négy kategóriába.
Az újfajta alapanyagok és a divatot
követő formák ötvözése a régi, már
jól bevált kényelmi és biztonsági
megoldásokkal, olyan termékeket
eredményeztek, amelyek minden
munkahelyen megállják helyüket. Hosszú időbe telt, mire kiválasztottuk a sok remekbeszabott pályázati anyag közül a
legjobbakat, de azoknak sincs
okuk a szégyenkezésre, akik
lemaradtak a dobogóról.

Az idei év Munkahelyi Öltözet pályázat nyertesei
MUNKARUHA
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

KATEGÓRIA
VEKTOR Kft.
DOMOTORS Kft
INNOWEAR Kft.

VÉDŐRUHA KATEGÓRIA
1. helyezett VEKTOR Kft.
2. helyezett Óbudai Egyetem
3. helyezett
Nagy és Fiai Kft.
FORMARUHA KATEGÓRIA
1. helyezett MODELL Iskola
KIEGÉSZÍTŐ KATEGÓRIA
1. helyezett
GLOVITA KESZTYŰ ZRT.
2. helyezett
MSA HUNGÁRIA
Biztonságtechnikai Kft.
DOMOTORS Kft.
2. helyezett
IPOLY Cipőgyár Kft.

38 | MUNKAHELYI módi

