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IPAR NAPJAI 2014 néven idén májusban kerül
megrendezésre a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban
Magyarország legátfogóbb ipari szakkiállítása, amely
egy időben, egy helyen ad lehetőséget minden ipari
szegmens bemutatására.

2014. május 27–30.
programod van
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A teljes árucsoport listából kiemelt tematikai pontok:
• INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika,
elektrotechnika, automatizálás)
• ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás)
• FLUIDTECH (fluidtechnika: pneumatika, hidraulika,
szivattyúk, kompresszorok, tömítéstechnika)
• SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás)
• MACH&WELD (gépgyártás, hegesztéstechnika,
robotika)
• CHEMTECH (vegyipar, műanyagipar, gumiipar)
• SECUTECH-VÉDTECH (munkavédelem, tűzvédelem,
biztonságtechnika)
• LOGEXPO (ipari logisztika)
www.iparnapjai.hu

Tisztelt Olvasónk!
A tavasz a megújulás évszaka, de nem csupán a természetben, hanem az iparban is. Az alkatrészgyártás, az automatizálás, a szerszámgépgyártás és a fémmegmunkálás, valamint
a munkavédelem legújabb fejlesztéseivel egy helyen ismerkedhetünk meg az Ipar napjai 2014
kiállításon. A szakkiállítás egy időben, egy helyen ad lehetőséget minden ipari szegmens bemutatására és május utolsó napjaiban kerül megrendezésre a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
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Az új fejlesztések jelentősen megkönnyítik a munkavégzést, ezáltal csökkentheti
a munkahelyi stresszt is, amelytől sok munkavállaló szenved. Sokan azonban már
nemcsak a folyamatos nyomást érzik, hanem azt is, hogy kezdenek kiégni. Nekik
magazinunk nyújt segítséget abban, hogy felismerjék ennek tüneteit és megelőzzék, vagy – ha már kialakult – kezelni tudják az úgynevezett burnout szindrómát.
Ez a betegség nemcsak az alkalmazottak számára okoz nagy problémát, hanem
a cégeknek is, hiszen a dolgozók munkából való kiesése vagy épp a hatékonyság
csökkenése komoly kiadásokkal illetve bevételcsökkenéssel jár, így a cégvezetők
számára is érdekes olvasmány lehet a témával kapcsolatos írásunk.
Lassan esedékessé válnak a nyári szabadságolások, amelyek feltöltődést biztosítanak a munkában megfáradt testnek, léleknek és elmének. Azonban a munkával kapcsolatosan is megtalálhatjuk azokat az apróságokat, melyek segítségével harmonikusabb hangulatba kerülhetünk.
Ezek közé tartozik a mindennapi, szépségápolásra – hölgyeknek és uraknak egyaránt - vagy
épp a megfelelő öltözék kiválasztására fordított „saját idő”. Egy könnyedén, akár a munkahelyen
is tartható diéta, valamint az egészségünkre való odafigyelés, de még egy jó hangulatú edzés
is sokat javít az ember hangulatán. Ráadásul, a jól megérdemelt vakáció is pihentetőbb lesz, ha
már előtte is jól érezzük magunkat a bőrünkben!
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nem úgy állt rajtam, ahogy kellett volna.
Ekkor kezdtem el igazán a divattervezéssel foglalkozni, hiszen rajzolgattam,
anyagokat nézegettem, és megálmodtam
a kollekciómat.
Mesélnél egy kicsit a Green Culture
pályafutásáról? Úgy hallottam, hogy
nagyon fontos számodra a természetvédelem és az ökoszemlélet. Ezt a ruháid által is képviseled?
Kislányaim születése után is foglalkoztatott a divat és a tervezés. Lili lányomnak
nagyon érzékeny a bőre, és nem mindegy, milyen kozmetikumot használok,
avagy milyen anyagú ruhát hord. Ekkor
találtam rá az ökoanyagra, melynek tanúsítványát cégünk meg is szerezte. ÖkoTex 100 minősítésű anyagból készül az
ökokollekció.
Minden általunk forgalmazott termék
humán-ökológiai szempontok szerint
optimális tulajdonságú, vagyis nem tartalmaz az egészségre káros összetevőt.
A Green Culture a környezettudatos
életmód szellemében olyan eleganciát
tervezett alkalmi és mindennapos viseletre szánt kollekciójában, amely a környezetére igényes hölgyek megfelelő viselete lesz. Jelenleg üzletet nem nyitottunk,
de a showroomban, illetve az interneten
megtalálhatóak vagyunk.

A Green Culture
ruhák megálmodója
szakmáját tekintve jogász, ám idővel a környezettudatosságtól
indíttatva feltett szándékává vált, hogy igényes, a saját és környezetünk egészségét nem
mérgező ruhakollek
ciókkal foglalkozzon.

Ökotudat
és divattervezés
egy helyen

Dr. Szabó Krisztával beszélgettünk pályafutásáról, ruháiról és a jövőbeli elképzelésiről.
Mi volt az első sikerélményed, illetve
honnan indult a karriered?
Egészen gyerekkoromra nyúlik vissza
a pályafutásom kezdete. Maximalista
családban nőttem fel, ahol nagyon fontos volt a tanulás. Édesanyámék mindig is tanárnak vagy jogásznak szántak.

Gimnázium után elvégeztem a tanárképző főiskolát, majd a jogi egyetemet,
de a nagy szerelem – a ruhák és a divat
világa – mindig megmaradt. Az egyetem után elkezdtem jogászként dolgozni. Számos rendezvényre és tárgyalásra
kellett járnom, ahol fontos volt a jó megjelenés. Sok márkát kipróbáltam, mégis
úgy éreztem, hogy amit viselek, az nem
én vagyok. Megvettem az adott méretet, majd átalakítottam a ruhát, mert

Mi a cég profilja?
Ezen célkitűzésének elérése után a Green
Culture alaptevékenysége köré egy környezettudatos és társadalmi felelősségvállalást épített fel. Emellett foglalkozunk stílustanácsadással, tréningekkel,

fotózással, környezetvédelmi tanácsadással, illetve szeretném a jogi munkakört is
belevenni a tevékenységünkbe.
Úgy tudom, hogy a Green Culture formaruhákat is tervez. Mesélnél erről
egy kicsit?
Komoly tapasztalatunk és gyártási hátterünk van, így most az üzleti világ felé is
nyitunk a formaruhák tervezésével és előállításával. A Green Culture vállalja, hogy
a cég imázsának és a ruhák felhasználási
területének megfelelően megtervezi, és legyártja a formadarabokat. Sokszor előfordul, hogy egy adott munkahelyen a mindennapok során nem viselnek formaruhát
a kollégák, de lehetséges, hogy egy-egy
kiállításon, bemutatón való megjelenés
mégis szükségessé teszi, hogy egységes
öltözetben jelenjenek meg. Ezen kívül cégünk rendelkezik alapruhákkal, melyekből igény és méret szerint lehet választani,
ez esetben nem szükséges egyedi tervezés.
Ezeket a ruhákat is az adott munkahely
arculatának megfelelően tudjuk alakítani,
akár az anyag színének változtatásával,
akár csak a kiegészítőkkel.
Hogyan valósítod meg a kollekciódat?
Mi a menete egy ruhatervezésnek?
Mindig este álmodom meg, mit szeretnék a kifutón látni. Ilyenkor attól félek,
hogy egyszer úgy kelek fel, hogy már
nem lesz több ötletem (mosolyog). Lelkileg maximálisan feltölt a rajzolás és
a tervezés. Tudatosan nem gondolkozom az új ruhákon. Amint meglátom
az anyagot, egyből ráérzek, hogy mit is
szeretnék a modelleken látni. Számom-

Előtérben a szépség
A Green Culture havonta egyszer átalakító napot tart, ami a nőiesség és a kiegyensúlyozottság jegyében zajlik. A hölgyek szépségéről egy professzionális csapat gondoskodik, hiszen
a sminkes,a fodrász és egy stylist segít a vendégeknek, hogy megtalálják önmagukat. A végeredményt pedig egy teljes portfólió fotózással jutalmazzák a szervezők.

A Green Culture-t bemutatótermét megtalálhatjuk Budapesten, a VI. kerület Andrássy út
32. szám alatt, illetve a www.greenculture.hu weboldalon.

ra nagyon fontos, hogy nem a nagyon
vékony, modell alkatú hölgyeknek tervezem a ruhákat, hanem a hétköznapi
édesanyáknak, olyan nőknek, akiknek
fontos a divat, a megjelenés és a nőiesség.
Sokan azt hiszik, ha már egyedi a tervezés, akkor drága a ruha. Pedig nem így
van. Az enyémek nem drágábbak bármelyik nagyáruházban található márka
ruháinál. Itt a lényeg az ökotudatosság,
a kifinomultság és az egyediség.
Kiknek ajánlod a viselésüket?
Mindenkinek. Nincsen kimondottan
célcsoportom. A jövőben számos olyan
divatbemutatót és rendezvényt kívánunk
szervezni, amelyeken ruháimmal azt
tudjuk közvetíteni, hogy minden korosztály lehet csinos, kifinomult és elegáns.
Fontosnak tartom megmutatni a nőknek, hogy nem a súly, a magasság, a testalkat vagy a kor számít, hanem az igazi
nőies természetesség. Azt gondolom, ha
ilyen bemutatók lennének, akkor a magyar hölgyek is örömmel járnának divatbemutatókra.
Czető-Pauer Krisztina
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SZÉPSÉG

Hirdetés

ÚJ INNOVATIV MUNKARUHA ANYAGOK
A KLOPMAN CÉG KÍNÁLATÁBAN

NEM MINDEGY,



synergoTM

MITŐL ÉDES AZ ÉLET!

A munkahelyi teendők között sokan isznak néhány csésze kávét vagy
teát. Van, aki mézzel, mások cukorral édesítik „pihentető” italukat, ez
azonban egy idő után plusz kilókat eredményezhet, ráadásul megterheli
az inzulinháztartást is. Az emberek egyre tudatosabbak, és egyre jobban
figyelnek arra, hogy mivel édesítik ételeiket, italaikat. 10-ből 6 ember
ügyel arra, hogy az általa fogyasztott élelmiszer mivel van édesítve.

E

gy friss, édesítőszerekről szóló kutatásból az is kiderül, hogy erre
leginkább a nők és az idősebbek figyelnek. Különösen az üdítőitalok
és a gyümölcslevek esetében gyakori, hogy
megnézzük, mit
tartalmaz a termék, és a felmérés
arra is rámutat,
hogy az édesítőszerek közötti választást döntő módon
annak természetes
jellege befolyásolja.
Az édes íz az egyik legnépszerűbb a négy
alapíz közül, a csecsemők is ezzel az ízzel
találkoznak először, hiszen az anyatej is
édes. Az elmúlt évszázadok során számtalan
édesítőszert fedeztek fel, fejlesztettetek ki és
használnak az emberek. Az édesítőszereket
két nagy csoportba soroljuk, az energiatartalmú (például a cukor és a méz) és az alacsony energiatartalmú vagy energiamentes
édesítőszerek, amelyek között vannak növényi kivonatok is, ilyen például a sztívia. „Ma
már széles választékban állnak rendelkezésre édesítőszerek, valamint az azokkal készült
élelmiszerek és italok. Ezek fontos szerepet
töltenek be az ideális testsúly elérésében és
megőrzésében, valamint a diabétesszel élők

diétájának változatosabbá tételében. Nagyon jó dolognak tartom, hogy mindenki
ízlése és életmódja szerint választhat számos
édesítőszer alternatíva közül” – mondta el
Györki Niké, dietetikus.
A reprezentatív
kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a magyar
lakosság
közel
fele
alkalmaz
édesítőszert éte
lek, ita
lok éde
sítésére, és az életkor emel
kedésével nő
az édesítőszerek népszerűsége. Az édesítőszerek közötti választást döntően befolyásolja az a tény, hogy a kérdéses édesítőszer
természetes eredetű-e (a válaszadók 53%-a
számára ez meghatározó szempont), majd
a sorban a megfelelő ár-érték arány és az alacsony kalóriatartam (30-30%) következik.
Az egyik legismertebb természetes eredetű édesítőszer a sztívia, az édesítőszert
használók 41%-a ismeri. Főként a nők,
és az idősebbek részesítik előnyben.
A kutatásban résztvevő nők 42%a ismeri és használja, míg
a férfiak és a fiatalabb
korosztály esetében

Ha a cukorfogyasztást
kiváltjuk alternatív
édesítőszerekkel,
a fogyás is beindulhat
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ez az arány jóval alacsonyabb (26-27%).
A sztívia egy Dél-Amerikából származó
növény. A sztíviából kinyert összetevő
a szteviol glikozid egy energiamentes,
természetes eredetű édesítőszer, amely
200-szor édesebb a kristálycukornál.
A megkérdezettek azon része, akik már
hallottak a sztíviáról, tisztában vannak
az édesítőszer természetes eredetével, valamint legtöbbjük azt is tudja, hogy alacsony a kalóriatartalma. Azoknak a megkérdezetteknek, akik ismerik a sztíviát,
közel a fele, leginkább tea, kávé és sütemények készítése során használta már. Az is
kiderült a kutatásból, hogy egyre többféle
ételnél alkalmazzák édesítésre. A kutatás
eredményei arra engednek következtetni, hogy a sztívia-alkalmazók tudatosan
használják ezt az édesítőszert, hiszen
a használat legfőbb okaiként a természetes eredetet jelölték meg (44%), melyet
az alacsony kalóriatartalom követ (12%).
A Szinapszis Kft. által készített online
kérdőíves felmérésben közel 600
magyar, 18 és 70
év közötti budapesti
és vidéki lakos vett részt.
Az interjúalanyok 47%-a
volt férfi, 54%-a nő.

Az elmúlt évi Frankkfurti Techtextil ki-

emelkednek a sztrech, soft-shell

állításon mutatta be a Klopman Int.

és különböző laminált anyagok,

– Európa vezető munka-és védőruha-

valamennyi high-tech tulajdonságok-

szövet gyártója – új nagyteljeítményű

kal rendelkezik és számos alkalmas

innovatív anyagkollekcióját synergo™

a bérmosodai szektor részére is.

néven. A legmagasabb szintű igényeket ill. követelményeket kielégítő

Multifunkcionális komfortot biztosíta-

anyagok a SCHOELLER TEXTIL AG

nak a különböző kikészítési technoló-

schoeller®-works divizójával szorosan

giákkal gyártott anyagok, ilyen például

együttműködve kerültek kifejlesztés-

a kitűnő nedvesség kezelő képesség-

re a legkorszerűbb gyártási technoló-

gel rendelkező 3XDRY® (jó nedvszí-

giák felhasználásával.

vó és egyidejüleg gyors nedvesség
elvezető) az extrém helyzetekben is

A synergo™ tökéletesen kiegészíti

jól használható szenny- és víztaszitó

a meglévő termék portfóliót és új táv-

kikészítésü NanoSphere® anyagok.

latokat nyit a funkcióban védelemben

Az

és komfortban. A választék kifeje-

mentes kikészítést kínál a víz-

zetten a legnagyobb igényt hordozó

taszító

végfelhasználói alkalmazásokra lett

A coldblack® szövetek a speci-

kialakítva a munkaruházat és védőru-

ális kikészítésük révén

házat területén beleértve a forma- és

a

egyen ruházatot többek között a had-

a meleg és UV sugarak ellen,

sereg és a rendőrség ruházatát is.

így magas komfort faktorral rendel-

A kollekció széles választékából ki-

keznek.

ecorepel® egy fluorcarbon
anyagok

közvetlen

választékában.
védenek

napsugárzásban

Klopman Int. magyaroszági képviselője Bánfi Erzsébet | Kloptex Kft.
00-36-1-481-1127 | 00-36-309338-589 | e-mail: ebanfi@chello.hu

www.klopman.hu
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A kiégés szindróma egy tünet
együttes, amely hosszútávú
fokozott érzelmi megterhelés,
kedvezőtlen stresszhatások
következtében létrejövő
fizikai-érzelmi-mentális
kimerülés. A fogalom
Freudenberger
(1974) nevéhez
fűződik.

A kiégés szindróma jelei
kimerültség
bizonyítási kényszer
önfeláldozás
közömbösség
fásultság
intolerancia
depresszió
reménytelenség
cinikusság
érzelemmentesség
visszahúzódás
túlérzékenység
negatív szemlélet
önbizalomhiány
reménytelenség

A kiégés nem
egyik napról
a másikra történik

BURNOUT

 – a kiégés szindróma

K

ezdetben,
mindannyiunk
lelkében ott munkálkodik
a lelkesedés, amelyet az új
munkahely vagy munkakör
betöltése ébreszt. Természetesen ilyenkor
a magunkkal és a környezetünkkel szemben támasztott elvárások nagyrészt irreálisak, mivel saját hiedelmeinket vetítjük ki
rá. Az idő múlásával azonban ezek a bennünk vibráló színek elhalványulnak. Környezetünkről, munkakörünkről, munkatársainkról és saját státuszunkról alkotott
képünk egyre racionálisabbá válik. Szerencsés esetben ez a kép egy normális,
befogadható valóság megélésébe húz bele,
de sajnos az ébredés lehet ennél jóval
kellemetlenebb is. A kezdeti lelkesedést,
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amelytől reggelente rugóként pattantunk
ki az ágyból, lassan felváltja az apátia,
a kiábrándultság érzése. A számos stres�szes helyzet végül a kiégés (BURN OUT
szindróma) felé terel.

A munkahelyi stressz
tízszer akkora bevételkiesést okoz, mint
a munkabeszüntetések
Testi-lelki egészségünk megőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően ellássuk feladatainkat a munkahelyen, és
a magánéletben egyaránt. Saját magunkba

vetett hitünket veszélyeztetik a nap, mint
nap felénk irányuló elvárások, kritikák.
Egyre többet és többet vállalunk, hogy bebizonyítsuk, mindenre képesek vagyunk
a munkánk megtartása érdekében. A magunkkal szemben támasztott valós vagy
vélt elvárások kegyetlen tempót diktálnak.

Jelen gazdasági helyzetben amúgy sem
könnyű lelki egészségünk megóvása. Már
nem a minőségi munkakör megtalálása
az ember alapvető célja, hanem a meglévő
bármilyenhez való görcsös ragaszkodás.
Félelem a bizonytalan holnaptól, a kifizetetlen csekkektől, az egzisztenciális
megsemmisüléstől. A családunk, baráti
körünk, kollégáink, szomszédjaink ugyanezekkel a démonokkal küzdenek, így kevés
a pozitív impulzus, ami kiránt, és pozitív
irányba tereli gondolatainkat. A fulladástól
kalimpáló ember analógiájára ösztönösen
keresünk egy kapaszkodót, ami egyben
tart. Meglepő (?) módon az alkohol, vagy
egyéb romboló tudatmódosítók mellett
többnyire a munkánkban találjuk meg ezt.
Sajnos az egzisztenciális bizonytalanság
csak az egyik kiváltója a kiégés szindrómának. Vannak olyan munkakörök (pl. egészségügyben dolgozók, ügyfélszolgálatos
munkatársak, ügynökök, rendőrök), ahol
emellett még számos negatív hatás érhet,
hiszen az adott személyre zúdul mások ös�szes frusztrációja, haragja, problémája. Széles skálán mozognak azok a szakmák, ahol
minden nap emberekkel kell dolgozni, bánni, s amelyek művelőinél fennáll a kiégés
veszélye. A motivált személyiség is telítődik

egyszer azokkal a problémákkal, amelyek
folyamatosan ráömlenek. Hosszú távon
ezek a hatások akkor is kifektetik az embert, ha egy viszonylag nyugodt és biztos
anyagi és családi háttérrel rendelkezik.
Ugyan a burnout szindrómát – a pánikbetegséghez hasonlóan – sokan divatbetegségként aposztrofálják, ám a helyzet nem
csak elkeserítővé, de kritikussá is válhat!
Amellett, hogy fizikai, mentális és érzelmi
kimerültséggel jár, ami a reménytelenség
érzetét idézheti elő, ehhez még durva testi
tünetek is társulnak, pl. krónikus fáradtság,
alvászavarok, de gyakoriak a fertőzések, fekélyek és emésztési zavarok is. Megjelenik
a depresszió, a kudarcélmények a mindennapok részévé válnak. Sokszor mások által
indokolatlannak
tartott düh, agresszió tombol
bennünk. Nehezen leplezzük
egyre fokozódó
koncentrációs és
emlékezeti zavarunkat. Ugye
milyen remek divatosnak lenni?
Az már csak hab a tortán, hogy mindezeket olyan viselkedési anomáliák is kísérik,
mint a munkamorál romlása, az egyre
gyengébb teljesítmény, amely gyakran
a munkahely változtatásához, vagy a munkaügyi központ várótermébe vezet. A regisztráció hosszas folyamata alatt szerencsére bőven van időnk merengeni az egyéni
életünkben is fokozódó válsághelyzeten.
Hiszen megváltozott tudatállapotunk miatt a privát életünkben még felmerülnek
további nehézségek, pl. sokaknál ide vezethetők vissza a párkapcsolati problémák, sőt
a válás is.
Ez a kiégési folyamat hosszabb idő alatt
és szakaszosan alakul ki, bőven akad tehát
alkalom, hogy elemezzük a helyzetünket,
tegyünk ellene, és ne az ég felé mutogassunk, hogy a sors próbál minket megsemmisíteni. Először megszületik új énünk
az IDEALISTA. Ekkor még lelkesedünk
a szakmánkért, lelkesen ápoljuk munkahelyi kapcsolatainkat. Majd egy reggel már
REALISTA-ként kelünk fel. Elkötelezettek vagyunk a munkánk iránt, a kollégákkal még mindig együttműködünk, de
egyre nagyobb távolságot tartunk a körülöttünk dolgozókkal. Kreatív énünk még
fel-felbukkan. Majd eljön a nap, amikor
már legújabb énünk, a KIÁBRÁNDULT
valónk indul hazafelé a cégtől. Ekkorra jelentősen lecsökken a teljesítményünk, nyitottságunk. A kollégákkal való beszélgetéseink egyre terhesebbek, kommunikációnk

„minimál” üzemmódba kapcsol. Nemsokára üdvözölhetjük reggel a tükörben
a FRUSZTRÁLT önmagunkat. Munka
előtt, közben és után csupán egy gondolatunk van, csak éljük túl ezt a napot is.
Valahogy. A kreativitás, az alkotás öröme,
a felszabadult beszélgetés már csak egy mások által birtokolt luxuscikknek tűnik. Ez
egyre inkább irritál. De „szerencsére” már
az APÁTIÁS szakaszunkba érünk. Ekkorra már a minimumra korlátozódik a másokkal való az interakciónk, a ridegen, sőt
ellenségesen viszonyulunk a külvilághoz.
A szakmai munkánk sematikussá válik.
Elkerülünk minden segítő szándékú személyt, mert már nem hiszünk a változtatás
lehetőségben. A csattanó persze az, hogy
ekkorra
már
kénytelenek vagyunk váltani,
ha ugyan van
hova.
Mondhatnám,
hogy itt a vége.
De a burnout
szerencsére nem
egy elkerülhetetlen sorscsapás. A kiégés nem következik be, ill. a folyamat visszafordítható, ha… a cégvezetés
más típusú, nem rutinszerű feladatokat
ad…ha a munkahelyünk továbbképzésekkel, stábértekezletekkel, kollegiális konzultációkkal rámutat szakmai fejlődésünk
lehetőségeire… ha tudunk nemet mondani
a túlterheltséget okozó többletfeladatokra…ha találunk a privát életünkben olyan
elfoglaltságot, ami folyamatos sikert és
örömérzést biztosít a számunkra. A sport
(pl. a futás vagy az úszás) lehet egy igazi
mentális wellness, egy valódi katartikus
élmény is a számunkra, ha rendszeresen
űzzük. Egyfajta metaforája az életünknek.
Ha reális célt tűzünk ki, és élvezzük az odáig vezető utat, a beérkezés is örömteli, és
újabb távok kitűzéséhez vezet.
-ellandi-

Már az életvitelünk
apró változtatásaival is
sokat tehetünk azért,
hogy elkerüljük
a munkahelyi kiégést.

„Oktalanság, ha túlságosan bizonyosak vagyunk
önnön bölcsességünkben. Egészséges, ha
eszünkbe véssük, hogy
a legerősebb is elgyengülhet, és a legbölcsebb
is hibázhat.”
-Gandhi1: Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/
Kiégési_szindróma
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Produktivitás
és egészség
Habár a technológia robbanásszerű
fejlődése óriási
hasznot hozott
az emberiség számára, ez a változás együtt járt a népesség „fizikai inaktivitásának” rohamos leépülésével. Ez
a folyamat a biológiai hatások mellett a gazdaság állapotára, eredményeire is negatív hatást
gyakorolt. Az egészség megőrzésében kiemelt
szerepet kap az aktív, sportos életmód, amely
nem csak egészségügyi és szociális szempontból
fontos, de gazdasági szemszögből is jótékony,
sőt produktív hatása van. A rendszeres testmozgás ugyanis nem csak az egészséges életmód
kialakításában játszik kulcsszerepet, de pozitív
hatással van a teljesítményfokozásra és a személyiségfejlesztésre is.
10 | MUNKAHELYI módi

A

XX. században megkezdődött és napjainkban is zajló
tudományos-technológiai forradalom, az urbanizációs folyamatok felgyorsulása, a települések infrastrukturális ellátottságának növekedése,
a városi életmód kiszélesedése alapjaiban
változtatta meg az emberiség életmódját,
szokásrendszerét. A tudomány és technika
térnyerése megszabadította az embereket
a fizikai és szellemi munka egyre nagyobb
részétől. Az emberi erőforrásokat mind
nagyobb részben váltotta fel a gépesítés,
emellett a közlekedés motorizálttá vált, ez
pedig globális változásokat okozott az emberek általános fizikai aktivitását, állóképességét illetően.
A fizikai inaktivitás az egyik legnagyobb
globális népegészségügyi problémává vált
a XXI. században, hiszen az emberi test úgy
van felépítve, hogy a rendszereit (pl. csontváz-, izom-, anyagcsere-, szív- és érrendszer) optimális módon kell „működtetni”,
gyakori fizikai tevékenységgel stimulálni,
különben nem fejlődik megfelelően.
Olyan intő jelek hívják fel a figyelmet
a kérdés aktualitására és a változtatások
szükségességére, mint a testsúlyadatok,
a dohányzók, szenvedélybetegek magas,

növekvő száma, a stresszel való megbirkózás képességének gyengesége. Mindezek
következménye, hogy a XX. század végére
a fejlett országokban a betegség-struktúra
átalakult: a megbetegedések vezető indokai
a civilizációs megbetegedésként is emlegetett, nem fertőző betegségcsoportok vették
át, amelyek abból a szempontból kockázatosabbak, mint a fertőző betegségek, hogy
sokkal nehezebb beazonosítani a szükséges
alapvető beavatkozásokat.
A szív- és érrendszeri betegségek, a rákos
megbetegedések és a pszichés betegségek képezik a legfőbb problémát (ahol a mentális,
ill. függőségi problémák tartósak és visszatérőek). A további leggyakoribb kockázati
tényező pedig a II. típusú cukorbetegség,
az elhízás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás.
A
folyamat
visszafordítható,
azonban ehhez
elengedhetetlen
az erős elhatározás, támogatás, motiváció,
nem csak az egyén részéről, hanem szűk
és tágabb értelemben vett környezetétől.
Továbbá szükséges a megfelelő körülmények megteremtése, és az ezekben rejlő
lehetőségek kihasználása, egyszóval társadalmi szemléletváltásra van szükség.

(és több pénzt keresnek). A jó egészségi
állapot összefügg a magasabb várható
élettartammal; az egészségesebb egyének
nagyobb hajlandóságot mutatnak arra,
hogy oktatásba és képzésbe fektessenek
be, mivel a megszerzett tudásuk gyümölcsét még sokáig élvezhetik.

4

Több lakossági megtakarítás: A jó
egészségi állapotban lévő embereknek szélesebb az időhorizontja, megtakarítási hajlandóságuk ebből következően
valószínűleg magasabb lesz.

Összefoglalva, az egyéni szinten a növekvő produktivitás magasabb jövedelmet generál, de elősegíti azt is, hogy az egyén saját
egészségmegőrző magatartását
jobban
tudja
f inanszírozni.
A járulékos pozitív
hatások
pedig továbbfokozzák ezt a pozitív körforgást:
a sportos életmód egyben pszichikai-, fizikai-, és szellemileg felfrissüléssel, kellemes közérzettel, és
fitt külsővel is jár.
Aki pedig már hosszú távon rendszeresen mozog, annál ez beépül az életvitelébe, természetessé válik, és ha fizikai
inaktivitás valamilyen oknál fogva hangsúlyosabbá válna rövid időre, az már kényelmetlenséget okozna számára. Tehát
a fizikailag aktív, sportos életmód
folytatása, egy olyan önger-

Jól profitáló befektetés
a munkavállalóit
egészséges és fizikailag
aktív életre ösztönözni!

A gazdasági növekedés, GDP-ben kifejezve a tőkeállománytól, a munkaerő-állománytól és a termelékenységtől függ,
amelyet nagymértékben befolyásolja a humántőke, melynek egyik rendkívül fontos
alkotóeleme az egészség. Vagyis a humántőkébe való befektetés növeli a termelékenységet, és mivel az egészség – melyet környezeti,
genetikai, gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők határoznak meg – az emberi
tőke egyik jelentős komponense, ezért az is
hatással van a gazdasági teljesítményre.
Az egészség 4 csatornán keresztül járul hozzá a gazdasági növekedéshez:

jesztő folyamat, amelynek csak pozitív
hatása van mind életviteli mind gazdasági
szempontból.
Varga Brigitta
Rekreációszervező és egészségfejlesztő
A témáról bővebben a Munkahelyi
Módi magazin következő számában olvashat.

„A fizikai erőnek csak akkor
van értelme (...), ha az embernek célja van vele. Máskülönben csak kellemetlen és
zavaró, mint a szárnyak egy
dodón.” 
(Robert Sheckley)
„Akik úgy vélik, hogy nincs
idejük a testmozgásra, azok
előbb-utóbb kénytelenek
lesznek időt találni a betegségre.”
(Edward Stanley)
(Endnotes) Forrás: HealthOnLine: Az egészség
hozzájárulása az EU gazdaságához,
http://eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=642, 2006

1

Magasabb termelékenység: Az egészséges emberek többet és jobban tudnak
teljesíteni, mint beteg munkatársaik.

2

Magasabb szintű munkaerő kínálat:
A jó egészségi állapot csökkenti a betegen eltöltött napok számát, így több időt
lehet munkával, valamint szabadidős tevékenységgel tölteni.

3

Magasabb képzettségi szint: A humántőke-elmélet szerint a képzettebb egyének egyben produktívabbak is
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NE A BÚTORAIT CSERÉLJE LE!

VAN JOBB MÓDSZER IS HÁZIPORATKA ALLERGIA ELLEN!

A poratka allergiával kapcsolatban sokan
az irodában időről-időre felbukkanó pormacskákra gondolnak, a háziporatka allergiának azonban valójában nem sok köze
van a porhoz. Az allergiás tünetek kiváltója
az atkák családjába tartozó háziporatka
nevű élőlény mikroszkópikus méretűre
feltöredezett, levegőben szálló beszáradt
széklete – mondta el dr. Balogh Katalin,
a Budai Allergiaközpont allergológus főorvosa. Ez az ürülék az, amit belélegezve,
megérintve az arra érzékenyeknél szénanáthás, asztmás tüneteket válthat ki, de
okozhat csalánkiütést, ekcémát is.

A takarítás nem
szünteti meg
a panaszokat
A háziporatkák főként az ember elhalt, lehullott hámsejtjeivel táplálkoznak, így
a legnagyobb mennyiségben
az ágyneműkben, párnákban,
bútorhuzatokban, szőnyegekben, plüssállatokban találha12 | MUNKAHELYI módi

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

www.vektorkft.hu

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

Az irodán belül
jelentkező allergiás
tüneteket nagy százalékban a háziporatka
jelenléte okozza.
A tüsszögéssel, orrdugulással és köhögéssel
járó panaszok a téli
időszakban felerősödnek, megfelelő kezeléssel azonban mindez
elkerülhető. Jó hír ez
azoknak, akik az allergia kellemetlen tüneteitől szenvednek.

Nem a por okozza

VEKTOR Munkavédelmi Kft.

SZÉPSÉG

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

Termék csoportok

tóak. A fűtési idény alatt az irodákban és
a lakásokban gyakori magas – 60 százalék
feletti páratartalom és a 17-25 °C közötti
hőmérsékletet kedvező feltételeket biztosít
az atkák elszaporodásához. A háziporatka
allergia tünetei ezért főként a téli időszakban jelentkeznek. A háziporatkamentesítő praktikák sokat segíthetnek
az atkák számának csökkentésében. Rendszeres takarítással és az iroda berendezésének kisebb-nagyobb átalakításával sokat
tehetünk az allergiás tünetek enyhítéséért. De megéri-e megválni a kárpitozott
bútoroktól, vagy kidobni a szőnyegeket,
ha létezik más, ennél jóval költségkímélőbb megoldás is? A háziporatka okozta
allergiás tünetek kezelésére alkalmazható
az immunterápia, melynek során a beteg
azt az anyagot kapja cseppek, vagy tabletta formájában, szigorúan ellenőrzött
mennyiségben, amire allergiás. A szervezete így idővel
megtanulja elviselni azt
az allergént, amely korábban az allergiás tüneteket
okozta. A kezelés költsége
pedig nem haladja meg
a havi 8000 forintot.

A kezelést már korábban el kell kezdeni
Az immunterápiás kezelést még a tünetek jelentkezése előtt javasolt megkezdeni, így a betegek elmondása alapján
már az első évben is jelentős javulás tapasztalható – magyarázza a főorvosnő.
Háziporatka allergia esetében a „szezont” egyértelműen a téli hónapok jelentik, november végétől-decembertől erősödnek az allergiás panaszok. A kezelést
ezért javasolt már, az őszi hónapokban
megkezdeni. A terápia sikerességéhez
3 éven keresztül, évi 6 hónapon át tartó
kezelés szükséges.

• Arc- és fejvédelem
• Hallásvédelem
• Kézvédelem
• Lábvédelem
• Leesés elleni védelem
• Légzésvédelem
• Speciális védőruházat,
munkaruházat és formaruha
• Szemvédelem
Ügyfeleink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy döntő
többségük már hosszú évek óta a partnerünk. Reméljük, hogy
hamarosan Önt és cégét is az elégedett vevőink között üdvözölhetjük!

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

H -1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
Tel.: +36 1 281 1945; Fax: +36 1 281 1947
kereskedelem@vektorkft.hu

Ahol jelen vagyunk
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az élettől

Balesetek minden
nap történnek. Egy
koccanás a forgalomban, vagy épp megbotlunk
az utcán, megégetjük a kezünket főzés közben. Van azonban,
hogy a baleset a munkahelyünkön következik be.
Arról, hogy mi ilyen esetben a teendő, az Országos
Mentőszolgálat Központi Mentésirányításának vezetőjét, dr. Golopencza Pál főorvost kérdeztük.

A

munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapját tartották
április 28-án, amelyen a munkavégzés során megsérült, megrokkant
vagy meghalt dolgozókra emlékeztek.
Ezt a napot Magyarországon 2012-ben
nyilvánították hivatalosan emléknappá.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a tavalyi
évben 53 olyan halálos munkabaleset kivizsgálását zárta le, amely a 2013-as évben
történt, ebből 6 halálos munkabalesetet a
fővárosban regisztráltak.

Ha baleset történik és a 104-es számot
tárcsázzuk, mi az, aminek mindenképpen el kell hangzania?
Először is az, hogy mi történt. Ennek
az a célja, hogy a Mentőszolgálat elvei alapján az adott eseményhez a legmegfelelőbb
szintű egységet küldjük a helyszínre. Ezzel
biztosíthatjuk azt, hogy az ellátás olyan színvonalú legyen, amit az adott helyzet megkíván. Ezért a mentésirányító kollégák először
általában azt kérdezik, hogy mi történt, és
ilyenkor célszerű a lehető legnyugodtabb
hangon elmondani, hogy a bejelentő mit
lát a sérülten, aki miatt a bejelentést teszi.
Például, ha a bejelentő azt mondja, hogy
a sérült vérzik, akkor a mentésirányító arról fogja tovább kérdezi, hogy a sérült mely
testtájon vérzik, nagyon vérzik-e, eszméleténél van-e a beteg, tehát nincs-e kivérzett
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állapotban, és így tovább. Egy-egy jól elkezdett mondatból a mentésirányító már
célzottan fog kérdezni, és ki fog alakulni
egy kép, amelyből már könnyebb eldönteni, hogy milyen szintű egységet küldjünk a helyszínre. Fontos kiemelni, hogy
a mentésirányítók nem diagnózist várnak
a bejelentőktől. Legyen szó akár balesetről,
mérgezésről, belgyógyászati rosszullétről,
a mentésirányítók
mindig tüneteket
kérdeznek. Ilyen
tünet lehet a fájdalom, hányinger,
szédülés, verejtékezés, illetve hogy
eszméleténél van-e
a beteg, lehet-e vele kommunikálni, stb.
Számunkra nem jó az, ha valaki bejelenti,
hogy a betegnek infarktusa van, mert ezzel
gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni.

jutnia a helyszínre. Ha egy gyárba, ipartelepre vonul ki a mentő, akkor azt szoktuk kérni, hogy a bejáratnál várja valaki
az egységet. Fontos, hogy a mentőautó ne
bolyongjon egy üzem területén a különböző csarnokokban, hanem legyen valaki, aki
a kaputól akár felvezeti az egységet, akár
egy személy beül a sofőr mellé, és menet
közben navigál. Ezen felül mindig kérjük
a bejelentő nevét és telefonszámát. Ennek
az a célja, hogy ha az egység bárhol megakad – például nem érjük el a pontos címet,
vagy nem tudjuk, hogy a gyár mely kapuján kell bemenni, mert az véletlenül nem
hangzik el az eset rögzítésekor –, akkor
vissza tudjuk hívni a bejelentőt, aki a részleteket pontosítani tudja.
Ha baleset történik, van-e olyan, hogy
a mentésirányító azt mondja, hogy
az adott eset nem a mentők feladatkörébe tartozik?
A bejelentéseket a mentésirányítók minden
esetben rögzítik, egyrészt papíron, másrészt
a beszélgetés hangrögzítésre kerül. A feltett
kérdésekből a mentésirányító ki tudja következtetni, hogy
az adott eset igényel-e kivonulást
a mentők részéről, illetve milyen
szintű mentőegységet kell küldeni
a helyszínre. Én azt
tudom mondani, hogy a lehető legkisebb
sérüléshez és rosszulléthez is kocsit kell
kérni. A kivonuló egység a sérült vizsgálata alapján a helyszínen dönthet arról, hogy
szükséges-e elvinni a beteget kórházba,
de ha olyan az állapota, akkor otthagyja
a helyszínen. Ezt azonban egy laikussal
történő telefonbeszélgetés alapján nem lehet eldönteni. Ezért döntő kérdés, hogy ha
a mentőket hívják, akkor a mentők soha
nem fognak olyat mondani, hogy az adott
feladat nem a mentők kompetenciája.

A mentésirányítók
a tünetek minél
pontosabb leírását
várják a bejelentőtől

Összefoglalva: a korrekt, pontos, jó értelemben vett laikus tájékoztatás segíti
igazán a munkájukat.
Pontosan. Ezt követően jönnek a szokványos kérdések, például hogy hová kell kivonulnia a mentőegységnek? Nagyon fontos
a helység megnevezése, a pontos cím, tehát
az utca, házszám, emelet megadása, illetve
ha több épületből áll a házsor, akkor a lépcsőház számozása. Mindig elkérjük a kaputelefon számát, mert a mentőknek be kell

Ha már baleset történt, mi a helyszíni
teendő? Elkezdhet-e valaki a helyszínen bármilyen szintű segítséget nyújtani a sérült részére?
Kötelező elkezdeni a segítségnyújtást, legalább a laikus szintnek megfelelően. Általában az üzemekben úgynevezett elsősegély
helynek kötelező lennie, ez előírás. Veszélyes üzemekben még orvosi szolgálatnak is
lennie kell, és sok esetben a helyszíni segítségnyújtás megkezdése döntő kérdés lehet.
Volt már példa arra, hogy valaki a helyszínen laikusként elkezdett elsősegélyt
nyújtani, és nagyobb kárt okozott ezzel, mint amekkora segítséget nyújtott?
Erre azt tudom mondani, hogy amennyiben
az illető laikus elsősegélynyújtó bizonytalan
a dolgában, akkor inkább ne csináljon semmit! Egy bizonytalanul, vagy egy rosszul értelmezett elsősegélynyújtás árt a betegnek.
Aki jártas elsősegélynyújtó, vagy rendelkezik bármilyen más egészségügyi tapasztalattal, az ténylegesen segíteni tud nekünk.
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Karnyújtásnyira

jában számít-e, vagy a sürgősségi ellátás mindenkinek jár?
A mentők munkája állami finanszírozásban,
költségvetési forrásból történik, ezért a sürgősségi ellátás mindenki számára elérhető.
Aki az ország területén tartózkodik – legyen
az feketén foglalkoztatott munkavállaló,
külföldi turista, vagy olyan ember, aki nem
fizeti a társadalombiztosítási járulékot –, jogosult a sürgősségi ellátásra. Tehát a mentők
minden olyan esetben ki fognak vonulni,
ami mentési feladat, de ha egyik kórházból
a másikba kell szállítani a beteget, az már
kérdésessé teszi a finanszírozást. Ez utóbbi
azonban már nem mentési feladat, nem tartozik a sürgősségi ellátás témakörébe.

Mit tehet a munkáltató, hogy baleset esetén
minél hamarabb elkezdődjön a segítségnyújtás?
Véleményem szerint nagyon sok lehetőség van. Például a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren a vezetőség elhatározta, hogy minden olyan
munkavállalót, aki a repülőtéren megforduló személyekkel napi kapcsolatban áll, alapfokú elsősegélynyújtási-oktatásban részesít. Ennek az volt
a célja, hogy az adott helyzetben minden munkavállaló tudjon segíteni, ha
valaki megsérül, vagy akár csak rosszul érzi magát. Az oktatás során a tananyag részét képezte többek között az akut belgyógyászati rosszullétek kezelése, a vérzések és
égési sérülések ellátása, illetve a törések, ficamok rögzítése. Az oktatás végén minden résztvevőnek alapfokú vizsgát kellett tennie a tanultakból. Mindeközben a repülőtér megteremtette
a maga eszközparkját is az elsősegélynyújtáshoz, ebből ki tudom emelni, hogy a félautomata
defibrilátorból jelenleg több mint 14 darab található a repülőtér területén. Ennek is az a célja,
hogy aki tudja kezelni az eszközt, az azonnal meg tudja kezdeni az újraélesztést. Számunkra
nagy öröm, hogy az oktatás befejezése után két héttel az egyik defibrilátort éles helyzetben és
sikeresen használták az ottani munkatársak. Ezt tudom javasolni minden üzemben, különösen
a veszélyes üzemekben, hiszen egy baleset, sérülés, rosszullét esetén az első ellátásban a szó
szoros értelmében a beteg élete függhet attól, hogy ha egy laikus – ismerve a beavatkozási
lehetőségeket –, az alapfokú elsősegélynyújtást el tudja kezdeni.
az adott munkahelyen előírnak. Ezek a szabályok szakemberek által vannak összeállítva, akik tudják azt, hogy mely munkafolyamat milyen baleseti veszélyforrásokat rejt.
Vannak olyan helyzetek, amikor
a mentők mellett más készenléti szervre
is szükség lehet. Ilyen esetben mi a teendő, egyenként kell hívni a segélyhívó
számokat?
A jelenlegi protokoll alapján, ha a mentőkhöz érkezik olyan jellegű bejelentés, amely
indokolttá teszi más készenléti szervek
bevonását is, akkor a Mentőszolgálat hivatalból értesíti az adott szervet. Például,

ha egy gyárban veszélyes anyag szivárgása
okozta sérüléshez kérnek mentőegységet,
akkor a Mentőszolgálat hivatalból értesíti
a Katasztrófavédelmet. Azon belül, hogy
a Katasztrófavédelem milyen egységet
küld, az már az ő saját kompetenciája. Azzal nem tesz rosszat a bejelentő, ha a mentők mellett azonnal a Katasztrófavédelmet
is értesíti. Természetesen a Rendőrségre is
ugyanez vonatkozik, ez egy évtizedek óta
bevett protokoll. A három készenléti szerv
szorosan együttműködik, de azt szoktuk
mondani, hogy inkább kétszer szóljon
a bejelentő, mint egyszer sem.

Kisanyik Tímea

Ön szerint mi lehet a balesetek megelőzésének egyetlen módszere?
Véleményem szerint egyetlen
módszer nincs. Sokféle módszer van, az egyik, hogy
be kell tartani azokat
a balesetvédelmi szabályokat, amelyet

Mi történik akkor, ha a sérültnek nincs
bejelentett munkahelye, nem jogosult
kórházi ellátásra? Ez a mentők munkáMUNKAHELYI módi | 15

MUNKAHELY

Pá, Papesz!

Dr. Molnár Tamás vízilabdázó visszavonul
Búcsút int a medencének dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok vízilabdázó.
A válogatottságtól már a Pekingi Olimpia után
elköszönt, most a Diapolo-Szegednél is abbahagyja
a játékot. A július 14. és 27. között tartandó margitszigeti vízilabda EB-n sportdiplomáciai szerepe lesz.
Nem lesz paprikával fűszerezve a jövőben a szegedi ősleves, azaz az uszoda
vize. Papesz végleg kiszáll a vízből?
Elérkezett az idő. Harminckilenc éves koromig játszom. Ez most lesz augusztusban.
Húszévesen nem álmodtam ilyen hosszú
és sikeres pályafutásról. Biztos hiányozni
fog, de meg kell találni azokat a feladatokat, amiben az örömömet, motivációmat,
céljaimat megtalálom, és akkor nem lesz
hiányérzetem.

Menekülsz attól, hogy negyvenévesen
sportoló maradj? Ez a negyven év nagyon vízválasztó?
Nem gondolom, hogy vízválasztó, de
most van itt a lehetőség. Most van itt
a perc, hogy egy másik irányba elinduljak.
Akarattal, pszichikummal, erővel bírnám
még. Ezen a szinten, sőt akár magasabb
szinten is el tudnék játszani két-három
évet, de eddig tartott. Az idei év kicsit elvette a kedvem az aktív játéktól.

Igaz-e hogy szakmai igazgatóként folytatod tovább, s Varga Péter lesz az edző
Szegeden?
Mire megjelenik ez a magazin, addigra
hivatalossá válik. Ez a felállás nem csak
Szegeden, hanem azon kívül is szimpatikusnak tűnhet, ami hosszabb távon sikeres
jövővel kecsegtet.

Konkrétan mi vette el a kedved?
Nem mondom, hogy elsődleges ok, de
Szegeden három évvel ezelőtt történt egy
váltás, és a klub sok mindent megtett
azért, hogy a bajnoki bronzérmes csapatból magyar bajnok legyen. Ehhez a feltételek adottak voltak. Igaz, hogy nyertünk
három magyar kupát, de ez epizódsiker.
A Szeged történetében nagyon jó eredmény, de nem ez volt a fő cél. A legfőbb
probléma, hogyha a négy vagy öt évvel
ezelőtti csapatnak a játékosállományát
összehasonlítjuk a mostanival, akkor ez
a csapat kétszer jobb. Jobbak a lehetőségek. És ennek ellenére nem jutottunk
bajnoki döntőbe. Tavaly inkább a saját
hibánkból. Idén a körülmények áldozatai

Ez a poszt megfelel annak a nyilatkozatodnak, hogy kevésbé szeretnél edző lenni,
mint inkább sportvezető, sportdiplomata?
Teljesen egyezik. Sokan számítottak arra,
hogy én leszek az edző, de mivel a fő cél
továbbra sem az, ezért nem is indultam
az edzősködés felé. Nem fogok a kispadra
leülni.
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voltunk a betegségek és a sérülések miatt.
De nem jutottunk be. És az elmúlt három
év alatt két elődöntőből egyet sem sikerült
megnyernünk. Ezt nem sikertelenségnek
kell értékelni, hanem kudarcnak.
Annak ellenére, hogy a vízben a legkeményebb harcnak vagy kitéve, pont a te
posztodon kifejezetten, a vízben egyfajta
védettséged is volt a gyermeki éned, játékod továbbéltetésével, amelyet olimpiai
és világbajnoki szintre emeltetek, s mindenki kedvencei lettetek. Ugyanakkor,
ha az uszoda széléről kilestél, a kemény
hétköznapokat láthattad. Fölkészültél
arra, mi vár rád? Fölmérted, hogy száz
százalékig ezt vállalod?
Csak menet közben fog kiderülni. A puding próbája az evés lesz. Nyilván kikerülni
egy olyan közegből, ahol harminc évig voltam, nehéz. Biztos, hogy más lesz, biztos,
hogy új lesz, biztos, hogy bele kell tanulni,
de az a rutin, a múlt, az eredmények, amelyeket a vízben szereztem, ott is segíteni fog.
A vízilabdás Molnár Tamáshoz képest
tudsz-e majd a hétköznapokban ugyanakkora kaliberré válni?
Az hogy a vízben milyen játékos valaki, elsősorban önmagának köszönhető. A tehetségének, a befektetett munkájának, a türelmének, az alázatának. Van szerencse faktor is,
nevezetesen az én generációmban olyan sok
jó játékos jött össze, hogy azt a csapatot alkottuk, amely tíz éven keresztül meghatározta
a nemzetközi vízilabda élvonalát. Gyakorlatilag megnyertünk mindent. Ezek a sportsikerek nekem előnyt jelentenek. Ezt tudni kell
kamatoztatnom. Utólag fog eldőlni, hogy
a vízilabdán kívüli pályafutásom milyen lett.

INTERJÚ
Mi lesz a filozófiád szakmai igazgatóként
vagy vízen kívüli Molnár Papeszként,
ami vezérelni fog innentől kezdve?
Jó a felvetés. Ezen még nem gondolkodtam. Többnyire jó edzőim voltak, de nekik
is voltak hibáik. Ezek is szerepet játszottak abban, hogy most azt mondom, elég.
A hosszú pályafutás alatt láttam azokat
az erényeket, amelyeket meg kell tartani, és
azokat a hibákat, amelyeket el kell felejteni,
s tanulni kell belőlük. A kettő egyvelegéből
kell fölépíteni egy sikeres klubot. Most úgy
látszik, a szegedi vízilabda biztos lábakon
áll. Új időszak következik. Az elmúlt hét évben nagy erény volt az utánpótlás, ahonnan
többen válogatottá lettek. Jelen pillanatban
csak egy főt tudok említeni, aki idáig jutott.
A cél egységes szerkezetben építeni a szegedi vízilabdát, hogy az utánpótlásban részvevő fiatal lássa a jövőjét. Tudja, hogy számítunk rá. Annak ellenére, hogy nem lesz
mindenkiből első osztályú vagy válogatott
játékos, szeretnénk olyan élettapasztalattal
elindítani a fiatalt, amire egész életében
büszke lehet, hogy igenis megérte vízilabdázni. Mert ettől kapta ezt az ismeretséget,
amelyet a későbbi életében kiaknáz; mert
büszke lehet rá, hogy csak azért sem hízott
el tizennyolc éves korára; mert a vízilabda
segített a tanulásban. Meggyőződésem,
hogy aki sportoló, annak sokkal jobban
fog az agya, sokkal sikeresebb a tanulásban.
Világunk legnagyobb problémáira is választ
kap. A MOB „Sportolók a drog ellen” egyesületének elnökeként kijelenthetem, hogy
egy sportegyesülethez tartozni, sportolni,
a mai világban nagyon fontos, hogy elkerülje a fiatal a lejtőre jutást.

A vízilabdát egy nagy színházi játéknak is tekinted. Ebben a színjátékban
te tűnsz általában kívülállók számára
a legmarkánsabb személynek. Ez a játékod mellett a szemöldöködnek is köszönhető. Ez veleszületetten ilyen nagy vagy
valahogy kezeled, hogy az arcmimikád
jobban érvényre juttassad a játékvezetés
és a közönség felé?
Szemöldök-növesztőt szedek. Amúgy játékvezetőként is tudom majd használni:
szúrós szemmel fogok majd nézni súlyos
szabálytalanság esetén.
Csak a munkában hiszel, magadra vonatkoztatva. Szakmai igazgatóként
azonban azt kell elérned, hogy más is
így gondolja. Hogy fogod ezt megtenni?
A tapasztalataimat, az eredményeimet,
az abból fakadó, rutint, bölcsességet, át kell,
hogy adjam. Meg kell győznöm a sportolókat, akikkel együtt dolgozok, hogy eredményt csak úgy lehet elérni, ha megfelelő
mennyiségű munkája van mindenkinek
személy szerint. Ha ez nincs meg, akkor
imádkozhatunk, és a szerencsében bízhatunk. Nem fog sikerülni. Volt meccsünk,
amikor egy góllal nyertünk. Mondhatják
azt a kívülállók, akiknek teljesen mindegy, ki nyert, hogy persze, szerencsénk volt.
Nem. Én biztos vagyok abban, nem volt
szerencsénk. Azért pattant ez a labda kifelé a mi javunkra vagy éppen befelé a mi
hasznunkra, mert mi több munkát tettünk
megelőzően abba a mérkőzésbe, mint az ellenfél. A sorstól ez egy olyan segítség, amivel azt jutalmazta, hogy mi beletettük azt
a munkát, ami ehhez kell.

Teremteni, alkotni nagyon szeretsz…

A Szeged szakmai igazgatójaként mivel
győznéd meg az esetleges szponzorodat,
hogy titeket támogasson?
Nagy hagyománya és presztízse van az ország egyik legnagyobb városában, Szegeden
a vízilabdának. Annak a sportágnak, amelyben az ország a legjobban csengő eredményeket tudja elérni nemzetközi szinten,
amelyek a leginkább kivívják ország-világ
figyelmét. A külföldi sikerek részesei közül
sokan erősítik a szegedi vízilabdázás életét.
Így volt ez az elmúlt ötven évben mindig.
S kell az a társadalmi szerepvállalás, hogy
azokat a nemes ügyeket, amelyek hungaricumokká lettek, azt te, aki tudod támogatni, mert megadatott, biztosítsad annak
a lehetőségét, hogy ezek így is maradjanak.
S ha ez így marad, a te neved, presztízsed is
megfelelő elismerésben részesül.
Melyik bankszámlára utalhatom a támogatást? Teljesen profi a menedzser…
Komolyra véve a szót, a kapu előtti
kavarodások oroszláncápa-szemlélete
a hétköznapjaidat miként jellemzi?
Szívós Marci az elmúlt két évben csapattársam volt. Az egyik fiamnak a keresztapukája, s ő az egyik legjobb barátom. Sok időt
töltöttem vele. Mindenből viccet, versenyt
csinálunk. Miután szendvicset eszünk,
a szemetet nem dobjuk ki, hanem összegyúrjuk, és a papírgalacsint
a vécébe dobáljuk pontokért. Erre még fogadunk
is. Ez a versengés a siker
záloga a sportban is.
 Hegoczki F. Zsolt

A szabadidődet
mivel töltöd?

Műszaki szakközépiskolába jártam, tehát nem állok hadilábon a műszaki témával. Gyengeáramú osztályba kerültem. Tanultunk mindenfélét, amit soha az életemben nem fogok kamatoztatni. De jó volt
Szeretek búvárkodni. Minmegismerni mást. Amit ott elsajátítottam, a hétköznapokon
den évben például Máltán
hasznát látja az ember. Villanymotort és transzformátort
tekercseltünk, esztergáltunk. Elektronikából is sok rögjut erre lehetőségem. Ágáltam
zült bennünk. Ezekből kifolyólag a mindennapok során
a síelés ellen a sportpályafutátudok csillárt és kapcsolót szerelni. Volt például egy
mikrokapcsolós vasalónk. A kapcsoló hibája miatt
som során, de amikor a gyerekek
szétszedtem, vettem bele egy új alkatrészt, összeelkezdtek síelni, én is megtanultam.
szereltem, és működött. Volt egy kutyánk, megnéztem neki, milyen kutyaházakat lehet kapni.
Minden évben rendszeresen járunk
De nem volt megfelelő ár-érték arányú lak. Így
lesiklani. Felelőtlennek is lehetne monezt a szempontot figyelembe véve saját kézzel
kutyaházat építettem. OSB-lapokat
dani emiatt, de annyi áldozatot válösszeraktam, kívülről feslaltam a sportért, hogy ha az a sorotett lambériával borítottam. A sátortetőt meg
som, hogy ebből bajom lesz, akkor
zsindellyel fedtem. Belül
az, de ennyinek bele kell férnie.
linóleummal béleltem.
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Tökéletesen egyszerű 
A szezon női frizurái kreatívak és elbűvölőek,
ráadásul a családi összejövetelektől a fekete
nyakkendős eseményekig bárhol az eleganciát megkövetelő megállják a helyüket.

ÍGY KÉSZÍTSEN IGAZÁN NŐIES FRIZURÁT!
LAZA
BOB

A

frizurák elké
szítésében Sally
Brooks
volt
segítségünkre. Sally a London
Hairdresser of the Year háromszoros bajnoka, és a brit fodrász
közösség elismert tagja. Ő a
NIVEA nemzetközi hajstylistja
2008-óta. A haj előkészítéséhez, és a frizura fixálásához kimondottan ajánljuk a Diamond
Gloss, illetve a Volume Sensation
termékcsaládokat, mert lenyűgöző fényt, és volument kölcsönöznek a hajnak.

DÖGÖS
TUPÍR

HOGYAN KÉSZÍTHETED?

1

2

3

CSÁBÍTÓ
LÓFAROK

HOGYAN KÉSZÍTHETED?

1

2

HOGYAN KÉSZÍTHETED?

1

3
4

A ’60-as évek trendjét
követő hajviseletet
otthon sem nagy
ördöngösség elkészíteni, és nem is kell
hozzá feltétlenül ilyen
hosszú haj.
1. Az elülső hajtincseket válassza
külön, és rögzítse egy csattal. Ezt
a rész később formázzuk.
2. Tupírozza fel a fejtetőn lévő
hajtincseket, hogy megkapja a ’60-as
évekre jellemző formát.
3. Simítsa át az eddig letűzve
várakozó hajtincseket egy természetes
sörtéjű kefével, hogy visszakapják
fényüket. Tűzze meg a tincseket
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4

5

hátul, közvetlenül a fejtető alatt, így
hangsúlyozhatja, milyen dús a haja.
4. A hátsó tincseket formázza
hajsütővassal. Válasszon olyan
feltétet, amivel nagyobb, lazább
hullámokat tud kialakítani,
a kész tincseket pedig húzza szét
az ujjaival.
5. Rögzítse a frizurát Diamond
Gloss hajlakkal.

Ezt a természetes, mégis
alkalmi jellegű megjelenést
egyáltalán nem nehéz kialakítani: a haj lelapulását
1. Egyenletesen oszlasson el
a nedves hajon egy adag Volume
Sensation hajhabot, hogy dúsabb
hatású legyen a frizura - a legjobb eredmény érdekében a habból mindenhová elegendő jusson,
a hajtövektől a hajvégekig.
2. Válassza külön, és fogja
össze a fejtetőn lévő hajat, majd
csatolja fel, hogy ne zavarja
a munkában. A haj szárítását
kezdje az alsó tincsekkel. Még

dúsabb hatást érhet el, ha közepes
méretű körkefe segítségével hajtja
végre a műveletet. Haladjon
tincsenként, és várja meg, amíg
a hajfürt kihűl, csak azután
tekerje le a keféről. Így tartósabb
lesz a forma.
3. A fejtetőn lévő tincsek
szárítása során praktikus lehet
tépőzáras hajcsavarót használni,
de ha nincsen otthon, a körkefe
továbbra is megteszi. A frufrut
szárítsa előre, hogy megtartsa
a frizura modern megjelenését.
A kész frizurát rögzítse Diamond
Gloss hajlakkal – ez csodás fényt
ad a hajnak.

2

5

3

6

Ez a frizura ugyan a ’60-as
évekből merít, mégis egy
igazán vagány, modern
változat, mely tovább bővíti a lófarok fogalmát.

3. Válassza el az arcot keretező tincseket,
és rögzítse csattal. Kicsit tupírozza meg
a fejtetőn lévő tincseit, majd fogja össze
a többi hajtinccsel úgy, hogy a fejtető alatti részen legyen a legnagyobb hajtömeg.

1. Vigyen fel Volume Sensation hajhabot a haj teljes hosszára. Ez segít a haj
formázásában, és megóvja a hajszálakat a hajszárítás során.

4. Simítsa hátra a haját, és egy természetes sörtéjű kefével fésülje fényesre
a lófarkat, majd rögzítse egy hajgumi
segítségével a tarkójánál.

2. Egy nagyméretű körkefe segítségével szárítsa meg a haját tincsenként,
ügyelve arra, hogy a hajtövet mindig
megemelje. Így sokkal dúsabb hatást
érhet el.

5. Simítsa hátra az első lépésben lecsatolt tincseket is, és csavarja körbe a lófarok tövénél, majd rögzítse hajtűvel.
6. Tupírozza fel egy kissé magát a lófarkat is, hogy tovább tartsa a formáját.
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A férfiaknak is JOGUK VAN A SZÉPSÉGHEZ
Régebben a szépségszalonok látogatása
kizárólag a nők előjoga volt. Ez nem is csoda,
hiszen annak idején a nők számára kötelező volt
a tökéletesség, míg a férfiaknak elég volt, hogy
eljártak a borbélyhoz, ahol megberetválták
őket és a hajukat is levágták és beillatosították
magukat, esetleg egy kis pomádét kentek
a hajukra. Nagyjából ebben ki is merült a férfi
szépségápolás fogalma abban az időben. Sokáig
tartotta magát az a gondolkodásmód, hogy
egy férfi számára az arckrémek, kézkrémek,
netán ajakbalzsamok használata pusztán úri
huncutság, sőt egy időben meglehetősen furcsán
is néztek arra, aki élt ezekkel.

R

égebben a szépségszalonok
látogatása kizárólag a nők
előjoga volt. Ez nem is csoda,
hiszen annak idején a nők számára kötelező volt a tökéletesség, míg a
férfiaknak elég volt, hogy eljártak a borbélyhoz, ahol megberetválták őket és a
hajukat is levágták és beillatosították
magukat, esetleg egy kis pomádét kentek
a hajukra. Nagyjából ebben ki is merült
a férfi szépségápolás fogalma abban az
időben. Sokáig tartotta magát az a gondolkodásmód, hogy egy férfi számára az
arckrémek, kézkrémek, netán ajakbalzsamok használata pusztán úri huncutság, sőt egy időben meglehetősen furcsán

is néztek arra, aki élt ezekkel. Szerencsére ez a szemlélet mára megváltozott
és a cégek egymás után dobják piacra a
speciálisan a férfiak bőrének ápolására
kifejlesztett kozmetikumokat. Bár azt kijelenthetjük, hogy az urak bőre másképp
öregedik, mint a nőké, ápolásra éppúgy
szüksége van. Az évek során kialakult az
úgynevezett metroszexuális típus, ami a
magára nagyon adó, különböző kozmetikumokat használó és még a hajfestéstől, szemöldökszedéstől sem idegenkedő,
divatos és stílusos férfiakat jelenti. Természetesen a metroszexualitás normális
esetben nem jelenti azt, hogy az ilyen
típusú úriember több sminket és kencét

Jó minőség a saját márka

After shave
Minden bőrtípus
megtalálja a neki
megfelelőt
20 | MUNKAHELYI módi

Uda con nisto tem. Ut as a iliat magnis nonse
voluptatqui doloreic te nempore digenis se
volorat inventi ne dem ad et quam, volores
equiassedi blamus eturibu scipsum harione
nissin con con ressuntis milictus quibus molorro
explia nat officiis sequi delende libusae exped
que di omnimet ilita abo. Et iniatem eseque molo
conserc imagnim ossitati dem nim re nis poribus,
volupta testrum fuga. Nemporeped quid eum hil
in recumet quati que estiis num aciumquo ditia

INDULJON
JÓL A NAP!

A manikűr nem
csak nőknek való
piperészkedés!
Akárki akármit mond, de a nők egy
férfin először a cipőjét és a kezét nézik
meg. Ha a cipő tiszta, az jó pont, de az
ápolt kezek még fontosabbak, sokak
szerint egyenes utat biztosítanak a
sikerhez. Ebben lehet is valami, hiszen
melyik nő szereti, ha elhanyagolt,
ápolatlan kézzel akarják megérinteni?
Éppen ezért egyre több úriember már
nem elégszik meg az otthoni körömvágással, inkább szakemberhez fordul
kezei ápolása érdekében. A manikűrös,
miután levágja a körmöket és finoman
megformázza a körömágy bőrét, finom
és tápláló olajos vagy krémes kézmas�százst is végez azért, hogy a kéz bőre
még bársonyosabb és hidratáltabb legyen. Vannak, akik színtelen körömlakkot is felkenetnek, ami nem feltűnő,
de finom fényt kölcsönöz a körmöknek,
ezzel is fokozva az ápoltság érzetét.
Fontos, hogy két manikűrözés között
se feledkezzünk meg a kéz bőrének
táplálásáról, főleg ha napi tevékenységeink során könnyen kiszáradhat,
kipirosodhat. Egy jó minőségű kézkrém
megelőzheti ezeket a problémákat.
használ, mint egy nő, egészen egyszerűen ad magára, hiszen tudja, hogy az első
benyomást a külsőségek jelentik az emberekre. Ehhez manapság már nem elég
egy jó parfüm, dezodor és a borotvahab
használata az emberek számára.
Ahogy a hölgyek esetében, úgy a férfiak
számára is fontos, hogy időről időre megszabaduljanak az elhalt hámsejtektől, így
ajánlott a rendszeres bőrradírozás, ennek
segítségével bőrük fiatalabbnak tűnik.
A környezeti ártalmak káros hatásai az
urak arcbőrén is meglátszanak, így egy
jó minőségű ránctalanító krém kötelező
eleme a fürdőszobaszekrénynek, sőt, még
a szemkörnyék ápoló készítmény sem ördögtől való találmány!
Ha esetleg valakit az riasztana el, hogy
az általában ismert termékeknek túl erős,
nőies illatuk van, megnyugtatásul szólunk:
lehet kapni semleges illatú változatot is!

Már több, mint 90 év telt el
azóta, hogy a drogériák polcain
megjelentek az első, kimondottan
férfiaknak szánt termékek.
A rohanó hétköznapokkal járó
korai kelés, stressz, és a hosszúra
nyúló éjszakák az urak bőrét
is próbára teszi, ezért legalább
olyan gondos bőrápolásra van
szükségük, mint a nőknek.
Hidratáló
Az aloe verát,
E-vitamint és aktív
hidratáló anyagokat
tartalmazó lotion
segíti a bőr borotválkozás utáni regenerálódását.

FONTOSAK
A RÉSZLETEK!

Ébresztő!
A tusfürdő gazdag
habja intenzíven tisztítja és ápolja a bőrt,
klasszikus illata pedig
felpezsdíti a testet és
az elmét.
Tisztító
Az áttetsző sampon
frissítő lime kivonattal
tisztán csillogó hajat,
és egészséges fejbőrt
hagy maga után.

Frissítő
A kétEscid quat
em. Magnatectore
volupta nimint,
ommoloreped ut
quam, cuptibus.
Uga. Ut rem arum

Többnyire a hölgyek hordanak neszeszert maguknál,
de néhány praktikus apróság a férfiak táskájában is jó
szolgálatot tehet. Főleg akkor, ha a hosszú munkanap után
fontos találkozóra készül! Egy csipet illat, egy kis arcápolás
és máris visszatér a reggeli frissesség.

Ápoló
A La Roche-Posay
ajakápoló balzsamja
és kézkréme véde,
regenerálja és hidratálja a kiszáradt bőrt.
After shave
A kétEscid quatem.
Mag natectore vol upta
nimint, omm oloreped
ut quam, cuptibus.
Uga. Ut rem arum il et
aut eicabo. Equae

Csábító
Nappalra és éjszakára
különböző parfüm dukál.
A Giorgio Armani pour
homme Eau De Toilette két,
egymással harmonizáló illatot kínál mindkét napszakra.
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A ruha (is)
teszi az embert

Hogyan öltözzünk a munkahelyünkön?
A sok-sok beszivárgott angol szó közül mostanában kezd polgárjogot
nyerni a dress code kifejezés, amit eddig jobbára csak fogadások vagy bálok
meghívóin használtak. Manapság azonban egyre gyakrabban szembesülünk
azzal a problémával, hogy bizonyos alkalmakkor milyen „szettben”
jelenjünk meg - ahogy a fiatalabb korosztály nevezi az adott napra kitalált
„szerelést”. (Ez utóbbi szó a régi megfogalmazások közé tartozik
és a sport világából érkezett a köznyelvbe.) Ideje tehát megismerkednünk
a dress code, azaz öltözködési tanács, javallat fogalmával.

A

z üzemekben ma is nyilvánvalóan mindenki a kötelező
munkaruhát, védőfelszerelést
viseli – biztonsági és higiéniai
okokból. Az itteni dress code-ot a vállalati munkamenet határozza meg, és ezzel
mindenki egyetért, hiszen egy gyógyszergyár kémiai laborjában nem az a cél, hogy
kitűnjünk trendkövetéssel. De ugyanezen
dolgozók egy vállalati ünnepen, kitüntetés átadásakor már többnyire elegáns
kosztümben, finom kis ékszerrel, friss
frizurával, szolid sminkkel és szép cipővel
jelennek meg.
Ez a cikk a jelen dress code-ját részletezi,
és nem a elsősorban a futószalag mellett
dolgozóknak szól.

Befolyásolhatja
a jövedelmünket is
Ma mindenki felsőt hord, ami egyfajta
gyűjtőfogalom, belefér a decens pamutpólótól a kombinévállpántos topig minden.
Ugyanakkor soha nem volt annyira igaz,
mint ma, hogy ruha teszi az embert, főleg
a munkahelyén. Léteznek kritikus helyzetek és alkalmak, amikor még inkább:
ilyen az állásinterjú, az első nap a munkahelyen, egy-egy fontosabb meeting
(értekezlet) egy-egy vállalati ünnepség
(bocsánat, buli vagy parti), több napos
továbbképzés. Az sem titok, hogy a ruha22 | MUNKAHELYI módi

tárunk akár még a teljesítményünkről alkotott képet is befolyásolhatja. Mindegy,
milyen munkahelyről van szó, egy jól öltözött, ápolt külsejű nő vagy férfi bizalmat
kelt és megbecsülést vált ki.
A „hibás”, hanyag öltözék vagy túlöltözés
viszont olykor indulatokat szíthat, irigységet, lenézést kelt, de az is elég, ha csak sugdolóznak rólunk, ha kimegyünk a szobából.

Az a bizonyos
arany középút
Természetesen ideális munkahelyi viselet nem létezik, hiszen ahány cég, iparág,
multinacionális vállalat, szolgáltató ágazat,
vagy éppen alkalom, annyiféle öltözékben
kell gondolkodnunk. De ismerünk alapszabályokat és elveket. Ez utóbbiak közül
a legfontosabb, az arany középút, ami ez
esetben nem valamiféle megalkuvást jelent, hanem megfontoltságot és józan észt
tükröz. A másik, hogy mindig adjunk magunkra – ez növeli a megbecsülésünket, de
nem kelt irigységet, ugyanakkor számunkra önbizalmat kölcsönöz.
Ami fontos: ne legyünk feltűnőek és túl bohókásak, különösen nem 35-ön felül – a fiatalabbaknak talán még megbocsátják, ha
szoros leggingben és egy kis felsővel libbennek be egy váratlanul összehívott meetingre,
de ez is kockázatos dolog, hiszen a férfinép
egyből félreértheti a feltűnő megjelenést.

MUNKAHELY
Természetesen más a helyzet, ha a művészetek világában kaptunk állást – a színészek például civilben is sokszor jelmezt
viselnek – de ebben a körben is minden
attól függ, ki milyen posztot tölt be. Egy
színházi titkárnőtől már inkább visszafogott öltözetet várnak el. A pr-os cégek,
fiatal kisvállalkozások, startup-ok, reklámügynökségek, művészi galériák is bizonyos
fokig kivételt képeznek, itt többnyire a lazább, egyedi stílus a magától értetődő.

Ha interjúra megyünk
Az állásinterjú fontos alkalom. A legfontosabb jelszó ilyenkor is a középút. Divatosan, de ne kihívóan öltözködjünk.
A hajtő nem lehet lenőve.
A smink szolid, hiszen bele kell
majd néznünk annak a szemébe, aki kérdezget. A fogunk

lehetőség szerint hibátlan. Ez egy olyan
befektetés, mint a csinos szemüveg: nem
olcsó, de megtérül, és nemcsak egészségügyi szempontból.
A túl harsány színek kerülendők.
Az élénkpiros helyett, hiába áll jól, inkább
egy szolid húspiros, netán korall vagy sápadtabb paradicsom-piros legyen a nyerő,
az is inkább felsőben. A fekete bánatos, de
ha szoknyában ez áll jól, mert erős a csípőnk, akkor viseljük, csak a felső legyen
hozzá (meg a kiegészítők) színesek. A szürkének, bár, mint tudjuk, ötven színes árnyalata van, én mégsem javaslom állásinterjúra. Kivéve, ha középkorúak vagyunk,
szőkék, púder rózsaszínnel kombináljuk és
könyvelőnek jelentkezünk. A szürke bámulatosan szép tud lenni, esetleg pici arany
szegéllyel (emlékezzünk csak a Római vakációra, ahol Audrey Hepburn viselte) huszonéveseknek különösen bájos, viszont túl
elegáns egy állásinterjúra.
Kitűző jöhet, de kicsi,
és ne selyemrózsa, az inkább egy fogadásra való.
Vicces, de legyen, megtörtént: egy ismerősöm,
aki elvesztette az állását,
szakmájában
ajánlat
nem lévén, takarítónőnek jelentkezett, de jócskán túlöltözte azt, aki
meghallgatta őt. Nem is
vették fel, mert elegánsabb és ápoltabb volt,
mint a leendő főnök.

Elek Lenke

Mit vegyünk fel az első napon?

Mire figyeljünk?
Fiatal lányoknak jó tanácsok: a nagyon
csicsás, csillámos-strasszos műkörmöt
felejtsük el, ha ebbe szerettünk bele,
tartsuk meg a szabadság idejére. Egy
ápolt, finoman manikűrözött kéz vagy
egy szolidabb francia manikűr sokkal nagyobb bizalmat kelt, akárhány
diplománk és nyelvvizsgánk van. Egy
állásinterjúnál ugyanis kezet kell fogni, és nem biztos, hogy a leendő főnök
kellemesnek találja a kemény, szinte
karomszerű műkörmöket.
Túl magas sarkú vagy platform cipőben imbolyogni – pláne annak, aki ehhez nem szokott hozzá, ráadásul izgul
is az állásinterjúra jelentkező – ilyenkor nem ajánlatos.

Ha túl vagyunk az interjún, és meg is kaptuk a hőn vágyott állást, gondoljuk meg, mit veszünk fel az első munkanapon. Ne legyünk szürke kisegerek,
de szexbombák se. Egy kellemes, fiatalos kosztüm, vagy blézer, póló, színes
sállal, drága ékszerek és feltűnő bizsuk nélkül – aztán majd meglátjuk, hogyan öltözködnek a kollégák. Túl drága táskát ne viseljünk, még ha telik is
rá: egy Michael Kors darabbal megjelenni egy munkahelyen – pláne az első
nap – legfeljebb akkor menő, ha a legexkluzívabb divatszalonba, vagy egy
glossy magazin főszerkesztői székére pályázunk. Az irigységből még semmi
jó nem született.
Próbáljunk alkalmazkodni a többiekhez, mert kilógni a sorból – pláne egy
multi cégnél – nem nagyon lehet. Jómagam egy nemzetközi nagyvállalat
magyarországi központjában dolgozó nőnek nem ajánlom a farmert – maradjon ez meg a közös hétvégi bulikra, a csapatépítés laza délelőttjeire.
Akkor se koptatott, itt-ott lyukas fajtát, hiába divatos, inkább fekete vagy
drapp farmerszabású vászonnadrágot, amelyhez jól illik egy blézer egy csinos, nem műszálas felsővel, esetleg sállal, lapos, puha sportcipővel. Inkább
derékba szabott nadrágot, mint csípőközépig érőt – lehajlásnál nem biztos,
hogy mindenki látni szeretné az alsóneműnket.
Ha meg akarjuk adni a módját, és anyagilag is megtehetjük, cipőre és órára
költsünk. Selyemsálból se lehet elég. Ezek variálásával mindig elegánsak,
de nem kihívóak lehetünk, kortól függetlenül.
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NE ADJA FEL A DIÉTÁT



Amikor az ember lánya
(ritkább esetben fia)
nagy nehezen elhatározza, hogy itt az ideje
a komoly diétázásnak,
két dolog tudja ezt megcsáklyázni. Az egyik
a családi ebédek, ahol
ugyebár ritkán vannak
tekintettel szegény fogyózóra. A másik pedig
a munkahely, ahol naponta minimum nyolc
órát töltünk el. Enni
viszont még ott is kell!
Persze, lehet rendelni
valamelyik ételfutár cégtől és még az sem kizárt,
hogy kínálatuk megfelel
a diétánknak, de tegye
fel a kezét az, aki már találkozott olyan dobozos
étellel, ami esztétikailag
is megütötte azt a bizonyos szintet!

Enni kell!
Az nem jó módja a diétázásnak, hogy minimális kalóriamennyiséget viszünk be, kvázi éhezünk, mert ennek eredményeként gyengék és nagyon éhesek leszünk. Néhány zöldség azonban igen jó
hatással van az emésztőrendszerre és a vércukorszintre is. Ilyen
a brokkoli és a zeller, amit napközben bármikor ehetünk. A vörös
húsok kerülése ajánlott, de pulyka- és csirkehúst nyugodtan lehet
fogyasztani. Fontos, hogy a reggelit sose hagyjuk ki, segítségével
beindul az anyagcsere és fokozódik a belső szervek működése.
A legjobb, ha a felkelés után maximum egy órával később együnk.
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an néhány apró, ám könnyen
betartható trükk, amivel
megtámogathatjuk diétás étrendünket. Az első az, hogy
amikor csak lehet, magunk készítsük el
az ebédünket. Manapság már remek és
csinos ételtároló dobozokat lehet kapni,
amelyeket elég reggel kivenni a hűtőből,
a cégeknél pedig minden teakonyha tartozék a mikró, így a melegítéssel sem kell
sokat bajlódni. Ahhoz viszont, hogy a doboz tele legyen, még előtte való este el kell
készíteni a betevő falatokat. Némi időráfordítással azonban tényleg azt esszük,
amit mi akarunk, és amiről pontosan tudjuk, hogy miből is készült! Ráadásul egy

A MUNKAHELYEN SEM!
A legbrutálisabb étvágycsökkentő
Nemrég adta hírül a Daily Mail, hogy egy újfajta módszerrel
szoknak le Beverly Hills lakói az evésről. A bizarr eljárás kiagyalója egy helyi plasztikai sebész, Nikolas Chugay, aki azt vallja,
hogy a fogyás szempontjából az emberi test számára naponta
tökéletesen elég 800 kalóriányi folyékony táplálék. Hogy páciensei ne essenek kísértésbe egy-egy finom falat láttán, kegyetlennek tűnő megoldást talált ki. A fogyni vágyók nyelvére hat
öltéssel egy műanyag tapaszt varr, amelynek viselése akkora
fájdalmat okoz, hogy az embernek esze ágába sem jut szilárd
ételt a szájába venni. További mellékhatásai közé tartozik,
hogy viselője alig bír beszélni és aludni szinte egyáltalán nem
tud. A bevarrt tapasz egy hónapig viselhető, utána ki kell venni,
mielőbb túlzottan beágyazódik a nyelv szövetei közé.
hónap alatt komoly összeget spórolhatunk
így meg, amit el lehet költeni másra (hölgyek esetében például táskára, cipőre).

A stressz tehet
mindenről!
A mindennapok problémáin való idegeskedés és a munkahelyi nyomás komoly
stressznek teszi ki szervezetünket, ezért
érezzük időnként azt, hogy „ölni tudnánk”
egy leveles tésztából készült péksüteményért
vagy egy szelet csokiért, netán egy egészségesnek gondolt, ám cukorral bőségesen
átitatott energiaszeletért. Ezek valóban nagyon finom falatok, de a hatásukra a vércukor szintje hirtelen megemelkedik, majd
lezuhan. Ha érezzük, hogy lassan becsönget
a szénhidrát iránti vágy és nem tudunk ellenállni, sétáljunk egyet munka után, hadd
égesse el szervezetünk a plusz kalóriákat.

Néha a gének nehezítik meg az életet
Sokan mondogatják, hogy azért nem tudnak fogyni, mert lassú az anyagcseréjük,
vagy épp a génjeikben van a hízékonyság.
Korábban az emberek többsége csak megmosolyogta e mondatok hangoztatóit és
magában arra gondolt, hogy egyszerűen
lusták az illetők mozogni, vagy túlságosan szeretik a hasukat. Nemrég azonban
kiderült, hogy valóban lehetséges, hogy

egy DNS-mutáció olyannyira lelassítja
az anyagcserét, hogy még az alacsonyabb
kalóriabevitel is hízást okozhat. Ebben
a cambridge-i Anyagcsere-tudományi
Intézet kutatói arról számoltak be, hogy
emberekben is megtalálták azt a gént,
a KSR2-t, amit egerekben már kimutattak és tudták róla, hogy elhízást okoz.
Összesen 2101 súlyosan elhízott személy
DNS-ét vizsgálták és néhányuknál kimutatták a KSR2 mutációját. Ennek hatása
az embereknél kettős volt, miközben növelte az étvágyat, lassította az anyagcserét
is. Kiderült, hogy ezek az személyek több
ételt kívánnak, miközben a lassabb emésztés miatt keveset mozognak, lassan égetik
a kalóriákat, és valószínű, hogy már fiatal korban kialakul náluk a kettes típusú diabétesz. Ha ezt a mutálódott KSR2
gént gyógyszerekkel tudják módosítani,
az megkönnyítheti a túlsúlyos emberek
életét. A rossz hír viszont az, hogy az emberek kevesebb, mint egy százalékánál fordul elő ez a mutáció.

Ivás nélkül nincs fogyás!
Naponta 2-3 liter folyadékot kell bevinni
a szervezetbe ahhoz, hogy egyrészt segítse a fogyást, másrészt kimossa testünkből
a salakanyagokat. A legjobb a szénsavmentes ásványvíz és a zöldtea. A kávé és az alkohol nem megfelelő erre a célra, ráadásul
az alkoholos italokban töménytelen men�nyiségű cukor van!

Sült mozzarella
paradicsomsalátával
– egyszerűen finom

Hozzávalók:
• két vékony szelet füstölt mozzarella
• két paradicsom
• bazsalikom
• oregánó
• extra szűz olívaolaj
Elkészítése: A mozzarella szeleteket
szórja meg bazsalikommal, majd grillen
vagy serpenyőben süsse pár percig. Ha
elkészült, adja hozzá a felszeletelt paradicsomot, szórjon rá kevés oregánót
vagy bazsalikomot és öntsön rá kevés
extra szűz olívaolajat.

Joghurtos csirke
– mindössze 150 kalória

Hozzávalók:
• két vékony szelet csirkemell
• 1 dl natúr joghurt
• 10 dkg trappista sajt
• egy gerezd fokhagymavagy
fokhagyma granulátum
• görögös fűszerkeverék
• só, bors
Elkészítése: A joghurtba keverje bele
az apróra vágott fokhagymát, sózza,
borsozza, vagy tegye bele a görögös
fűszerkeveréket! A csirkemellet vágja
vékony szeletekre. Helyezze egymás
mellé egy jénai edénybe, öntse rá a fűszerezett joghurtot, szórja meg reszelt
sajttal, fedje le és süsse 15-20 percig
a sütőben. Miután a hús megpuhult,
fedő nélkül még 5 percig hagyja a sütőben, hogy megpiruljon a sajt a tetején.
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Évente egy 4-es metró árát veszítjük el

a munkahelyi stressz miatt
A bilbaói székhelyű Európai Munkavédelmi
Ügynökség (OSHA) áprilisban közreadott
információi szerint az Európai Unióban évente 136 milliárd euró, ezen belül Magyarországon kb. 440 milliárd forint, azaz a 4-es
metró árával azonos nagyságrendű érték vész
el a nem, illetve nem megfelelően kezelt munkahelyi stressz miatt, amely a kieső munkanapok 50-60%-áért felelős. E kedvezőtlen
helyzet megváltoztatásának érdekében kétéves
kampány indul az egészséges munkahelyekért
az unió 28 tagállamában.

A

z OSHA Magyarországon
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) által működtetett Nemzeti Fókuszponttal
együttműködve, „Egészséges Munkahelyek - Kezeljük a stresszt!” címmel indítja
kétéves kampányát, amellyel a vállalatoknak kíván módszertani segítséget nyújtani a megfelelő stresszkezelési gyakorlatok
kialakításában. A munkával kapcsolatos
stressz szervezeti kérdés, amelynek megoldásához a munkáltatók és a munkavállalók közös erőfeszítése szükséges” – mondta Balogh Katalin, a Nemzeti Fókuszpont
vezetője a kampány nyitórendezvényén.
„A kampány célja annak bemutatása, hogy a pszichoszociális kockázatok
ugyanolyan szisztematikus módon kezelhetők, mint bármely más munkahelyi
biztonsági és egészségi kockázat. A kampány olyan egyszerű eszközök használatát
igyekszik előmozdítani, amelyek segítségével a szervezetek hatékonyan kezelhetik
e kockázatokat, de emellett rámutat a folyamat kedvező hatásaira is” – tette hozzá.

Mi a stressz és
a munkahelyi stressz?

A stressz szervezetünk általános védekezési reakciója, izgalmi-éberségi és motivációs állapota, amely összefügg végzett tevékenységünk jellegével. A pozitív stressz
(eustressz) önmagában nem kóros, segít
a vészhelyzetekben, a problémák megoldásában. A negatív stressz (distressz)
azonban az eustressz állapotot meghaladó
túlzott feszültséget jelent, amelyben már
a lelki folyamatok károsító hatásai kerülnek felszínre az életesemények, a konfliktusok, az egyéni adottságok miatt.
Dr. Erősné dr. Bereczki Edit, az NMH
orvos szaktanácsadója szerint a munkavállalók a fizikai, idegrendszeri és pszichológiai adottságaiknak megfelelően
képesek a munkavégzés terhelő hatásait
kompenzálni. Egyes munkavállalóknál
azonban a krónikus munkahelyi stressz
miatt magatartási, pszichoszomatikus és
pszichiátriai megbetegedések alakulhatnak ki.

A munkahelyi stressz kezelése
a munkáltató kötelessége
A munkahelyi stressz kezeléséről 2004-ben, a munkahelyi zaklatás és erőszak megakadályozásáról pedig
2007-ben kötöttek keret-megállapodást az EU és Szociális Partnerei, akik a munkahelyi stresszt komplex
kezelést igénylő kollektív (nemcsak munkavédelmi)
problémaként nevesítették. Magyarország 2008-ban
ültette át jogrendjébe az uniós szabályozást, az arra
vonatkozó részeket a Munkavédelmi Törvénybe integrálva. A jogszabályokhoz kapcsolódva Dr. Bakos József,
az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság főigazgató-helyettese a kampánynyitó rendezvényen úgy fogalmazott,
hogy „A munkavállalók biztonsága és a stressz megfelelő kezelése
nemcsak a munkáltató törvényi kötelessége, de egyben alapvető érdeke is. A munkahelyek
nem engedhetik meg maguknak, hogy ne törődjenek a munkahelyi stressz kérdésével, mivel az növeli a hiányzások számát és csökkenti a termelékenységet”.

A munkavállalók
legalább harmada
érintett
Az OSHA korábbi, 36.000 vállalat megkérdezésével elvégzett felmérése szerint
a munkabaleseteket követően, a munkahelyi stressz a második legnagyobb kockázati tényező, amely az unió aktív korú
népességének 28%-át, azaz 56 millió
munkavállalót, a mintegy 4 millió magyar
munkavállalóból pedig közel 1,1 millió
főt érinthet közvetlenül. A munkavállalók
a munkaadóknál valamivel borúsabban
látják a helyzetet. Az Ügynökség által megkérdezett dolgozók 51%-a szerint a stressz
gyakori a munkahelyén, 10-ből 4-munkavállaló pedig úgy véli, hogy ezt a problémát
és a vele járó pszichoszociális kockázatokat
nem megfelelően kezeli munkaadója.

Nem jó az egyénnek,
nem jó a vállalatoknak,
nem jó az államnak

A munkahelyi stressz az Európai Unió tagállamaiban évente 136 milliárd euró kárt
okoz a foglalkoztatóknak, mivel a betegség miatt kieső és elveszített munkanapok
mintegy 50-60%-ának hátterében a stressz
és annak negatív egészségi következményei
állnak. Uniós szinten a tagállamok átlagosan évente a GDP-jük 4%-át, Magyaror26 | MUNKAHELYI módi

szágon kb. 880 milliárd forintot fordítanak
a munkáltatók és az állam a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések következményeinek kompenzációjára. Az európai statisztikák kijelenthető, hogy ennek
az összegnek a fele, vagyis Magyarországra
vetítve mintegy 440 milliárd forint, azaz
kb. egy 4-es metró árával azonos nagyságrendű érték, a munkahelyi stressz nem
megfelelő kezelése miatt vész el.

Az Ön munkahelye
példaértékű lehet?
Pályázzanak!

Az OSHA meghirdeti az Európai Helyes
Gyakorlat Díjat, amelyet a munkavédelem szempontjából példamutató vállalatok
nyerhetnek el. A pályázaton részt vehet
bármely, az Európai Unió tagállamaiban
működő munkáltató, a pályázati anyagban
a munkahelyi stressz és a pszichoszociális
kockázatok kezelésére alkalmazott megoldásokat kell feltüntetni.
A nevezéseket a nemzeti fókuszpontok és
az OSHA képviselői értékelik, két lépésben. Az országos fordulóban tovább jutó
pályamunkákat bírálja el a nemzetközi
szervezet. A díjkiosztó rendezvényt 2015
áprilisában tartják, a soros EU elnökségi
országban, amely jövőre Lettország lesz.
Az Európai Munkavédelmi
Ügynökség közleménye alapján
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Hirdetés

Allergének

Készlet akciók a Jansiknál!

 fogságában

Az allergiák kialakulásáról, megelőzéséről dr. Argay Katalint,
allergológus- és pulmonológus szakorvost kérdeztük.
Allergiásnak születni kell, vagy azzá lehet válni?
Az allergiára való hajlam örökölhető, de a betegség kialakulásához bizonyos környezeti tényezők is szükségesek. Az allergia
bármely életkorban kialakulhat, de általánosságban elmondható, hogy minél fiatalabb korban ér allergén hatás egy gyermeket,
annál valószínűbb, hogy kifejlődik az allergia az adott anyagra.
Az immunrendszer fejlődése is fontos tényező, ugyanis az allergia az immunrendszer egyfajta kisiklásának, túlérzékenységének
tekinthető.
Tehát a védelmet a szülők adják a gyermek számára?
Igen, például az anyatejnek a gyermek számára védő hatása van, így a természetes, anyatejes
szoptatás sokat segít abban, hogy a gyermeknél
a későbbiekben ne alakuljon ki allergia. Télen
pedig a gyermekkori megfázások, felső légúti
fertőzések átvészelése csökkenti az allergia kialakulásának esélyét. Más tényezők azonban
– mint például a dohányzás, vagy a légszen�nyezettség –, jelentősen hajlamosítanak az
allergiára. A dohányos szülők gyermekeinél az asztma jóval gyakoribb, mint
a nemdohányzóknál. Az allergia
megelőzésére felnőttkorban
nehéz tanácsot adni, de ha
a tünetek jelentkeznek, cél28 | MUNKAHELYI módi

VOLVO V40
T3 R-Design
Kinetic

A munkáltató is segítheti
a munkavállaló helyzetét

8 305 000,-

6 990 000,-

A munkáltató szerencsés esetben megfelelő munkakörülményeket biztosít. Ez jelentheti a tiszta levegőjű, füst és por, illetve penészmentes légteret, esetleg a beszerelt pollenszűrőt.
Amennyiben a munkavállaló esetében valamilyen munkahelyi
anyagra felmerül az allergia gyanúja, akkor a munkáltató optimális esetben másik, allergénmentes munkakört kereshet
az alkalmazottjának.
szerű orvoshoz fordulni. A részletes kivizsgálás tisztázhatja, hogy
mely allergén az, amit a későbbiekben kerülni érdemes.
Mik okoznak leggyakrabban allergiát?
Magyarországon a leggyakoribb inhalativ allergén talán a parlagfű, de egyéb pollenek, füvek, fák, és gyomnövények pollenjei mellett az atkák, állati szőrök is sokak életét megkeserítik. Fontos tudni, hogy keresztallergia létrejöhet a szervezetben bizonyos pollenek
és elfogyasztott ételek hatására is. Például a parlagfűre érzékenyeknél a dinnye, uborka, cukkini, banán fogyasztása is okozhat allergiás reakciókat. Itt említeném meg a rovarméreg allergiát, amely
Magyarországon a méh- vagy darázscsípés következtében léphet
fel leginkább, és jelentőségét az adja, hogy gyors orvosi beavatkozás nélkül súlyos, akár halálos kimenetele is lehet a csípésnek.
Mennyire nehezíti meg az allergia a munkavégzést?
Noha az allergia általában nem halálos betegség, az életminőséget
jelentősen ronthatja. Elég elképzelni, hogy milyen zavaró lehet,
ha valaki a folyamatos tüsszögéstől, orrdugulástól nem tud
aludni, és másnap kialvatlanul csak kevésbé hatékony
munkát tud végezni. Vannak azonban olyan allergiák,
amelyek állandó veszélyhelyzetet jelenthetnek, például egy méh- vagy darázsméreg allergiában szenvedő nem tudja garantálni, hogy el tud kerülni egy
újabb csípést. A legszerencsésebb helyzet ugyanis
mindig az, ha az allergént el tudjuk kerülni.
Mely munkakörökben rejlik a legtöbb veszély allergia szempontjából?
Minden munkakörben rejtőzik veszély.
Egy irodai munkásnak a porallergiája ugyanolyan nyomasztó lehet,
mint egy adott növényre adott
allergiás reakció egy kertépítő számára. Létezik az úgynevezett foglalkozási allergének listája, amely

VOLVO V40
CC D3
Kinetic
9 035 000,-

egyre bővül. Jelenleg több mint 200 anyag szerepel a listán,
amelyek foglalkozási asztmát okozhatnak. Ezek közt állati- és
növényi eredetű fehérjék mellett egyre újabb és újabb szintetikus
anyagok szerepelnek. A foglalkozási asztma kialakulása leggyakrabban az állatokkal dolgozók körében, a gabonaporoknak, liszt
expozíciónak kitett munkavállalók esetében, valamint a műanyagiparban és a mosószergyártásban foglalkoztatott munkavállalók körében fordul elő.

7 599 000,-

Mit tehet a munkavállaló? Hogyan lehet megelőzni az allergiát, a későbbiekben pedig hogyan lehet legyőzni a tüneteket?
A tüneteket kiváltó allergént célszerű elkerülni, sok esetben már
ekkor tünetmentesség érhető el. Ez nem mindig oldható meg, például a pollenek is kilométerekre eljutnak a széllel, és a teljes poratka-mentesítés is nehezen kivitelezhető. Munkahelyen célszerű
betartani a munkavédelmi előírásokat, és egyéni védőfelszereléssel
védekezhetünk az allergének ellen (pl.: gumikesztyű használatával,
vagy maszk alkalmazásával sok esetben megoldható a probléma).
Van-e összefüggés a fokozott stressz okozta immunrendszeri gyengülés és az allergia között?
Igen, az allergia megnyilvánulása nagyon sok mindennel ös�szefügg. Tudjuk, hogy a hormonok hatására változhat a betegség, de az nem mindig egyértelmű, hogy milyen irányban. Van
olyan is, aki úgymond „kinövi” az allergiát, ugyanakkor van,
akinek felnőttkorában kiújulnak a tünetei. Az is gyakori, hogy
egy allergiás náthásnak vannak jobb- és rosszabb évei az allergia
szempontjából, amit csak részben tudunk a pollenkoncentrációval magyarázni. És amikor azt nézzük, hogy mikor lehetnek
valakinek sokkal rosszabbak a tünetei, akkor a háttérben állhat
a stressz is. Az allergia nem az immunrendszer gyengülésével,
hanem rossz irányával magyarázható. A leghatásosabb gyógyszerek – a szteroidok – az immunrendszert gátolják. A stressz is
az immunrendszer működését „tolhatja” más irányba.

Kisanyik Tímea

VOLVO S60
D4
Momentum
10 620 000,-

8 800 000,-

VOLVO XC60
D4 AWD
Momentum
13 250 000,-

10 890 000,-

HIRDETÉS

Tavasszal nyílnak a virágok, nő
a napfényes órák száma,
és mindenhol azt halljuk, hogy akiknek allergiája van, azoknak most jön
a legrosszabb időszak. Emberek milliói szenvednek a világon allergiáktól,
amelyek nem függenek évszaktól, sem
időjárástól. Van, aki allergiás ételekre,
atkákra, vagy éppen a porra, és ez mindennapos problémát okoz számára.

Idei modellek
TAVALYI ÁRON!

A fenti árak tartalmazzák az ÁFA-t, a regisztrációs adót és a fényképen szereplő
gépkocsikhoz tartoznak. A pontos felszereltségről és a vásárlás feltételeiről
kérjük az alábbi címen érdeklődjön:

Jansik Autóház Kft.

Cegléd, Külső-Jászberényi út 355/4. | E-mail: cegled@jansik.hu
Tel.: 06 53 316-495 | Mob.: 06 30/655 6058, 30/625-0870
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Az aktuális trend:

Bár ma már véget ért a házaló ügynökök korszaka – hála a megkerülhetetlen új technológiai megoldásoknak – a márkáknak
lehetőségük nyílik egyesével beférkőzni a háztartásokba. Mégis
„a nagykereskedelmi értékesítések körülbelül hány százaléka történik az interneten keresztül?” – kutatási kérdésre adott válasz:
30 százalék alatt. A kereskedelem legnagyobb része tehát nem
interneten keresztül történik, ugyanakkor a nagykereskedők, és
gyártók többsége említette, hogy növekedett azon viszonteladóik, kiskereskedőik száma, akik interneten értékesítenek. Ebből
arra lehet következtetni, hogy a vevőik, felhasználóik, vagyis
a célközönség szereplői már az interneten rendelnek, azonban
a nagykereskedők, gyártók internetes megjelenése még nem elég
erős.
Vajon miért tapasztalható egyfajta tartózkodás ezen opció
iránt, amikor az online marketing, és a közösségi média a látványos jelenlétükkel meghatározóan illusztrálják a jelen legfontosabb kihívásait és helyet követelnek maguknak.

térfoglalás a kereskedelmi
marketingben

„– A konferencia célja az, hogy a cégvezetőknek bemutassa a legújabb marketing-, gazdasági, pénzügyi és internetes trendeket.”
– nyilatkozta a Jagodics Rita, a Kereskedelmi Marketing Trendek
Kft. ügyvezetője, vezető marketingszaktanácsadója. Minden eddiginél fontosabb az alkalmazkodás. Amelyik vállalat nem képes
gyorsan, kreatívan reagálni a 2014-es év technológiai és gazdasági
változásaira, az nem fog életben maradni.” – így lehetne summázni
bevezetőjének központi gondolatát, mely a háromszáznál is több
cégvezető, nagyker-, vagy értékesítés vezető, és marketing szakember részvételével megtartott konferencia legfőbb üzenetévé vált.
Jagodics Rita által „VAD” marketingnek hívott módszer lényege
pedig az, hogy szerinte teljesen új alapokra kell helyezni a fogyasztói
kommunikációt, és mindez arra sarkall, hogy minél szokatlanabb,
közvetlenebb módokon lépjünk a vásárlóink, vagy a partnereink
felé. Ahogyan a nagykereskedelem vezető marketingszakértője fogalmazott: „– Nem azért kell a cégedhez jönnie a vevőnek, mert
leértékelted az árut. Ez a szemlélet már kihalt. A hagyományos
akciók helyett intenzíven be kell őket vonnod a céged életébe, ehhez azonban páratlan kreativitásra, és időnként extrémen hatékony
kommunikációra lesz szükséged!”

Mi történik az értékesítési
folyamatban?
Hogyan használjuk a régen beidegzett értékesítési folyamatot?
Hideghívás, rövid telefonbeszélgetés az ajánlatról, e-mail küldés,
visszahívás, érdeklődés, kifogáskezelés és sok esetben nulla érté30 | MUNKAHELYI módi

Suttógó propaganda
és a csilingelő autó
A Kereskedelmi Marketing Trendek olyan előadókat is felkért,
akik az elmúlt évek viszontagságos körülményei ellenére is mérhető eredményeket tudtak felmutatni, így a konferencia záróakkordja a prémium tejtermékeivel hatalmas sikereket elért Cserpes
István és Jagodics Rita szakmai beszélgetése volt, melynek során a jelenlévők megismerhették a 20 éves Cserpes sajtbrandből
kinőtt tejivó sikertörténetét. A cég fejlődése bármely vállalkozó
számára tanulságos minta lehet, hiszen a legnagyobb gazdasági
mélypont közepén- a multikkal való árverseny helyett- alkotott
egy olyan prémium márkát, aminek termékei mára kedveltek és
ismertek az egész országban. Cserpes István így vallja: „Termékeinket csilingelő autó viszi és hírünk a suttogó progagandával
terjed.”

Barna Judit

„A híred az első,
a terméked a második”.

kesítés. Vörös György rávilágít a folyamatnak azokra a hibáira,
amik tipikusak, például az ajánlatot a honlapunkon, hírlevelünkön meglátogató potenciális vevőjelölt „elkószál, elúszik, átklikkel” az internet tengerében, nehéz visszahúzni, de nem lehetetlen. Hét lépéses technikát ajánl arra, hogy hogyan tartsuk ott
az érdeklődőt, mikor, milyen információt adjunk át az ajánlatunk előnyeiről, hogy tudatosítsuk, erősítsük benne a termékünk
pozitívumait, hogy végül mellettünk döntsön. A termékbemutató kiállítások hatékony ügyfélszerző folyamata is megtanulható,
amihez jól alkalmazható technikákat vázolt.

Lassan nő az online marketing
szerepe
Az egymást követő előadások során is előtérbe kerültek a 2014-es
év marketing-, értékesítési-, és gazdasági trendjei, a vevő- és partnerszerzés legújabb módszereit. A szervező, a Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. a konferenciával egyidejűleg nyilvánosságra
hozta annak a kutatásnak az összefoglaló elemzését melyet 156
hazai nagykereskedelmi cég és gyártó vállalat vezetőinek kérdőíves megkérdezésével készített.

Az is látszik, hogy a cégek szakítottak a megszokott módszerekkel:
egyre több értékesítési csatorna esik ki a láncból, ahol a gyártó például megkerüli a nagykereskedőt, és közvetlenül a kiskereskedőnek
értékesít, vagy egy nagykereskedő saját márkás termékek gyártásába és forgalmazásába kezd. Ezek a piacszerző technikák mind annak az alkalmazkodásnak a jelei, amit ma már minden vállalatnak el
kell sajátítania, amikor a rendkívül gyorsan változó piaci közegben
szeretne érvényesülni – márpedig ma már a piacok zöme ilyen.
Ennek az alkalmazkodó „területfoglalásnak” a régi-új, egyre fontosabb eleme az online tartalommarketing, a közösségi média, és
– ahogy „a kreatív szakma doyenje”, Geszti Péter fogalmazott az előadásában – a „mémkorszak”. A márkaépítés során a nagykereskedelmi és gyártó cégnek tudomásul kell venni, hogy megváltoztak a fogyasztók, tehát a cég stratégiájának is változtatniuk kell. Már nem
csak az üzenet a fontos, hanem az arra érkező közösségi reakciók is,
melyek a B2C mellett B2B környezetben is nagyon fontossá váltak.
Több hatásos és igazán emlékezetes példát mutat, egy közülük: Egy
vak ember ül az utcán, előtte néhány aprópénzzel egy kalap, és egy
tábla: „Vak vagyok, segíts!” Elmegy egy lány előtte, felveszi a táblát,
megfordítja és ezt írja rá: „Ez egy gyönyörű nap, és én nem láthatom
ezt”. Kis idő múlva megtelt a kalap. Ugye, mennyit jelent egy érzelmekre ható mondat?

A konferencián említést kapott az emlékezetes kommunikációs
tréner, Dale Carnegie. Korának prominens előadója, a világ vezetői
körének egyik legkeresettebb tanácsadója tanításai ma is érvényesek:

FOTÓ: SZILÁGYI GÁBOR

Az nem fog életben maradni, aki...

A nagykereskedelem marketingjének szakértője, Jagodics
Rita és csapata által szervezett
III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia
az ország egyetlen gyártókra
és nagykereskedőkre specializálódott szakmai rendezvény, ami
a három évvel ezelőtti újdonságból
immár hagyományos eseménnyé
vált. A szektor szereplői között
ismét intenzív kommunikáció és
ismeretcsere valósult meg.

A megújulás kényszer-, vagy szándék

• Nyerj meg embereket
az elgondolásaidnak
• Kezdd dícsérettel és őszinte
elismeréssel
• Bánj-, úgy az emberekkel,
hogy boldogan megtegyék,
amit kívánsz

• Tégy fel kérdéseket a közvetlen utasítások helyett
• Előlegezd meg a bizalmat
• Úgy kérdezz, hogy a másik
azonnal helyeseljen
• Tisztítsd meg az asztalodat
a felesleges papiroktól
• Tedd fontossági sorrendbe
a tennivalóidat
• Tanulj meg rendszerezni, felülvizsgálni és helyettesíteni

• Vigyél lelkesedést a munkádba
• A problémát oldd meg azonnal, ha megszerezted a döntéshozatalhoz szükséges
információkat
• Próbálj meg profitálni
a veszteségeidből
• Állj le az aggódással, mielőtt
az állítana meg téged
• Legyen mindig elegendő
feladatod
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urópa legnagyobb munkavédelmi kötöttkesztyű gyártóinak egyike, a győri Glovita Zrt., garanciát vállal minden
pár legyártott kesztyűjéért arra, hogy biztosítja azokat a tulajdonságokat, amiket elvár a megrendelő az adott terméktől. Töretlen, kemény elvük, hogy a cég kiváló terméket gyártson
minden kategóriában a vékony pamut kesztyűtől a vastag kopás-,
hő- és vágásálló típusokig. Tudják, hogy árban soha nem akarnak a
gyenge minőségű távolkeleti kesztyűvel versenyezni, viszont teszik
ezt a minőségükkel, szállítási megbízhatóságukkal, a partner kívánságára kifejlesztett kesztyűinkkel, high-tech fonalakból készült, különleges felhasználási területeken bevethető, speciális termékeikkel.

85 éve a kötőiparban

A GLOVITA kesztyűivel
kezeskedik a biztonságért
Aki munkavédelmi kesztyűt keres és a dolgozói számára
a legjobbat szeretné kiválasztani, annak nem kell elmagyarázni,
milyen fontos testrészünk, munkaeszközünk a kezünk. Számtalan
szólás, közmondás, kifejezés is igazolja ezt. „Ég a keze alatt
a munka”, „Sok kéz hamar kész”, „Kéz a kézben”, „Kezeskedik”.
Fontos óvni, védeni két dolgos, kenyérkereső kezünket, hogy
hogyan tegyük, azt kitalálták a Glovita szakemberei.
32 | MUNKAHELYI módi

Az 1929-ben alapított Glovita harisnya- és kesztyűgyár nagy ívű
története 85 évvel ezelőtt kezdődött. A gyártást a bécsi székhelyű Heller és Askonas harisnya-és kesztyűgyár indította el Győr
volt ágyúgyári telepének Trianon után üresen maradt épületeiben.
A magyarországi fióküzem kezdetben női harisnya gyártására rendezkedett be. A cég 1931-ben bővítette profilját munkavédelmi
kesztyű gyártással, használt gépeken másfélszáz, főleg nődolgozónak biztosított munkát a riasztó méreteket öltött munkanélküliséggel járó gazdasági válság idején. A háború után a létszám 120
főre csökkent, majd az 1949-ben államosított üzemben fokozatosan 240-re emelkedett. 1952-b
en a lakossági kereslet megváltozása miatt megszüntették a harisnyagyártást, a vállalkozást
átkeresztelték Győri Kötöttkesztyűgyárra, majd az évtized közepétől komoly fejlesztést hajtottak végre. Fő profil maradt a több
célra alkalmazható munkavédelmi kesztyű gyártása. A vállalat
saját gyártmányú gépein kötött divatkesztyűket és bőrkesztyűbe
való bélést készített egyre nagyobb mennyiségben. Később a megnövekedett és részben megváltozott vásárlói igény kielégítésére szabott- és gumitextilt előállító részleget létesített Celldömölkön.
Az 1970-es években a japán Shima Seiki gyártól a győriek modern
kesztyűkötő gépeket vásároltak. Az új, szabás-varrás nélküli idomba
kötő automata technológiával készült olcsó divatkesztyű rövid időn
belül háttérbe szorította az alapanyag drágulása miatt kevésbé keresett bőrkesztyűt. Az első Shima Seiki gépek behozatalát 1978-ban
40 darab Jacquard-minta kötésére is alkalmas gép munkába állítása
követte. A termelés -40 %-os anyagmegtakarítással- rövid időn belül
a nyolcszorosára növekedett. A Magyarországon gyártott munkavédelmi kesztyű Európa-szerte keresett cikknek bizonyult. Az 1984től Glovita Győri Kötöttkesztyűgyár néven önálló exportjoggal
rendelkező vállalat Közép-Európa legnagyobb kesztyűgyáraként évi
tízmillió pár kézrevalót termelt. A mennyiség fele külföldre, elsősorban a skandináv államokba, továbbá Németországba, Franciaországba és évente 1,3 millió pár az akkori Szovjetunióba került.
A bevásárlóközpontok létrejöttével megváltoztak a vásárlói szokások,
az utcai kesztyűk viselete háttérbe szorult, így a Glovita felhagyott
a divatkesztyű gyártással. Minden szakmai tudását, tapasztalatát, tőkéjét a munka- és áruvédelmi kesztyűk kollekciójának fejlesztésére,
a gyártás korszerűsítésére és a munkaerő betanítására fordítja.

A vevő a király
A cég vitathatatlan erősségei két csoportra oszthatók. Az egyik „kapott” előny. Kiváló földrajzi helyünk Európában, félúton Budapest
és Bécs között, abszolút autópálya összeköttetés Nyugat-Európával. Siker záloga azonban nemcsak a földrajzi fekvés, mert a vevő
azonnali plusz rendelésére, még a kamion rakodásakor is előves�szük „a vevő a király” elvünket és gyors átszervezéssel legyártjuk,
amit kér – mondta dr. Sándor Zsuzsa kereskedelmi igazgató.

Kapacitásunk évi több mint tízmillió pár kötött munkavédelmi kesztyű. A világ számtalan országába szállítunk, termelésünk 20%-át itthon, 80%-át pedig nyugat-európai piacokon
értékesítjük. 2013-as árbevételünk 852,6 millió Ft. Főbb export piacunk Németország, Franciaország, Finnország. A nyugat-európai vevőink felhasználói legfőképpen autógyárak, és
azok beszállítói, többek között az Audi, Daimler, VW stb.
Büszkék vagyunk, hogy a hazai autógyárak, többek között
a Suzuki szerelői Glovita kesztyűben is dolgoznak – folytatta
a kereskedelmi igazgató asszony.

Tízmillió pár három műszakban
A Glovitánál 128 fő dolgozik. A 290 darab nagy termelékenységű Shima Seiki kötőgép kapacitásának legjobb kihasználása miatt
a kötőde három műszakban üzemel. Egy kötő munkás 40 gépen
dolgozik, állandóan figyelve a működésüket, a szálszakadásokat,
esetleges hibákat. Egy műszerész 60 darab gépet tart karban. A gépek kapacitása 8 óra alatt 50 pár kesztyű/gép. Elképesztő adatok!
A bevált japán kötőgépparkot szakértő műszerészek működtetik.
A termelési folyamatban következő megmunkáló üzem tulajdonképpen egy varroda, ahol szegővarrógéppel körbevarrják a kesztyűk szegélyét, vagy jön egy érdekes munkahely, a szegély vasaló
gép. Egy műszak alatt 7200 pár a norma, de az ügyes gépkezelő
fiatalember 8400 párat is elkészít. Mindig van munka, ezért elégedett a helyzetével helyzetével – mondja dr. Sándor Zsuzsa.
Innen a pontozó üzemrészbe kerülnek azok a kesztyűk, amelyekre a Graboplast sűrű PVC anyaga kerül kis pöttyökben a tenyér oldali felületre. A karusszeles Sotex gépeken a csúszásmentes, jó fogást biztosító védőkesztyűkre hőrögzítéssel kerülnek fel
a piros- , vagy kék pontok, a megrendelő kívánsága szerint.

TISZTELT LÁTOGATÓNK!
Köszönjük, hogy meglátogatta a kiállítást,
cégünk standját,
ha most még nem tudott dönteni, hogy munkavédelmi
kesztyűit a Glovitától veszi-e, akkor emlékeztetőül
megadjuk elérhetőségeinket.
A Glovita kesztyű Magyarországon, Győrben készül,
európai minőség eredeti japán gépeken.

HIGGYE EL, JÓT VÁLASZT, KIVÁLÓT VESZ,
HA CÉGÜNK MELLETT DÖNT!
Kontakt személyek:
Nagy Lajosné  96/514-011
e-mail: nagyne.zsuzsa@glovita-gloves.hu
Dr. Sándor Zsuzsa  96-514-030
e-mail: sandor.zsuzsa@glovita-gloves.hu

GLOVITA KESZTYŰ ZRT.
9027 Győr, Kandó K. út 15.
www.glovitagloves.hu

Várjuk megtisztelő érdeklődését !
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Iparágakra szabva
A Glovita különféle felhasználói céloknak megfelelő termékeket
gyárt. Megtalálható a termékpalettán a munkadarabokat az emberi kéz érintésétől védő áruvédelmi kesztyű, a kézvédelmi célokat
szolgáló magas mechanikai ártalom, vagy a nagy kopásállóságot
és vágásállóságot is kielégítő védőkesztyű. Az alapanyagok között
a pamuttól, a poliamid, poliészteren át megtalálható a bőr, a hőálló Nomex, a hő- és vágásálló Kevlar, és jelen vannak egyéb legkorszerűbb összetételű fonaltípusok is.
A legnagyobb mennyiség száz százalék pamutból készül, alacsony koptató, vagy dörzsölő hatással szemben nyújt védelmet.
A kéz nem hagy nyomot a felületen, ezért áruvédelemben kiváló.
A pontozott változata csúszásgátló felületet ad. Kis igénybevételű mechanikai ártalom ellen véd, ezért az egészségügy használja
leginkább, de alkalmazza a műszeripar, elektronika, laboratórium, élelmiszeripar, mezőgazdaság, kertészkedés, háztartás.
Nagyob igénybevételre készülnek a pamuthoz kevert poliészter,
poliamid, polipropilén szintetikus szálakból előállított kesztyűk,
amelyek a barkácsolás, mezőgazdaság, élelmiszeripar, anyagmozgatás, autógyártás, összeszerelő munkák, gépipar, téglabeton-építőipar, üvegipar szakmunkások kezeire kerülnek.
A legkorszerűbb anyagok kombinálásával többfunkciós, nagy
védelmi képességű védőkesztyűk kerülnek külföldre. A megrendelők által igen keresett a Glovita speciális high-tech termékei
az elektromos feltöltődéstől védő antisztatikus, a Dupont kompozit szálaiból készült lángálló Nomex, és a vágásálló Kevlar
kesztyű. A kötött és konfekcionált technológia ötvözésével készül bérmunkában egy nagyon magas műszaki színvonalú tűzoltó kesztyű gyártmány- család is.

Védelem mindenek előtt
Az ISO 9001/2010 minőségbiztosítási rendszerben dolgozó vállalat -a hatályos jogszabályok értelmében- a gyártott és forgalmazott
védőeszközökhöz EK megfelelőségi nyilatkozatot is kiad. Minden
esetben mellékelnek a termékhez Tájékoztatót, mely részletesen
tartalmazza a védőeszköz szabvány szerinti megfelelőségét, a védelmi szinteket, a javasolt felhasználási területeket és a használatra vonatkozó előírásokat. A védőeszközt a 2/2002. SzCsM és
a 18/2008 SzMM rendeletekben közölt ismérvek alapján a gyártónak kell kategóriába sorolnia, természetesen ennek helyességét
a fogyasztóvédelmi felügyelet által végzett ellenőrzéskor kontrollálják. A vizsgálatokat minden esetben nemzetközileg bejegyzett
(notifikált) laboratóriummal végeztetik, a típusbizonyítványt
a nemzetközileg kijelölt vizsgálóhely adja ki a Glovita részére.

Hiányzik a szakképzés
A hajdan volt szakközépiskolai kötő-képzés megszűnt Győrben.
A városban tevékenykedő nagy multi vállalatok munkaerő elszívó hatása és Ausztria közelsége miatt nem könnyű munkaerőt
találni. A szomszédos textilipari üzem bezárása után átkerült
dolgozók sem maradtak a Glovitánál, főként az elvárt szigorú
minőségi munkavégzés követelményei miatt. A Glovita vezetése tudja, hogy a sajnálatos fluktuációt mégis át kell hidalni, és
a cég csak magára számíthat a szakember utánpótlás kérdésben.
Mivel a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nők is eltávoztak
az elmúlt években, a felvett dolgozóikat maguk képezik ki, tanítják be az adott munkahelyen történő gyakorlati betanítással, és
az azt megelőző elméleti anyagismeret, gépismeret, munkavédelmi ismeretek átadása révén.
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SIKERES MUNKÁHOZ - MINŐSÉGI MUNKAVÉDELEM
Minőségi munkavédelmi eszközök
az iparban dolgozó mindennapi hősöknek

Miért ajánljuk, mik az előnyei?

Gyárlátogatás Győrben

• megvéd a balesetektől. Az egészség a legfontosabb!
• költséghatékony a tartósság miatt. Pénzt takarít meg!
• a cégének új, egységes arculatot ad. Több megrendelést kap!
• kényelmes, stílusos. Jobb közérzetet biztosít, jobban megy a munka!

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület a 24. Műszaki Textil Fórum szakember találkozóját Győrben, a Glovita Kesztyű Zrt. üzemlátogatásának keretében tartotta.
A rendezvényen 30 szakember vett részt, a funkcionális késztermékeket, lakástextileket, ipari és egészségügyi termékeket, zoknit és harisnyát gyártó, valamint műszaki textíliákat feldolgozó cégek vezetői,
termékfejlesztői, illetve munkavédelmi eszközök forgalmazói.
A látogatókat az üzem házigazdája, Makkos Jenő cégvezető köszöntötte. A termék innováció és technológiai fejlesztésekről Marton Józsefné
főmérnök adott tájékoztatást, majd végigvezette a csapatot a termelési folyamaton.
A programban bemutatkozott a szlovéniai Beti cég a terjedelmesített,
festett és funkcionális fonalkínálatával, majd a 3D műszaki textiliák
fejlesztési irányairól és a forgalmazott termékeiről a Textil 2000 Kft
ügyvezető igazgatója, Zöld Kálmán számolt be.

Szakmát szerető befektetők
A Glovita Zrt. legfőbb tulajdonosai kül- és belföldi szakmai befektetők, akik megteremtik azt a gazdasági környezetet, amiben
a folyamatos műszaki fejlődés kerülhet előtérbe. A vezető menedzsment régi szakemberekből áll, akiknek a napi rutin mellett
mindig jut idejük a legkorszerűbb anyagokról tájékozódni, hogy
a piac gyorsan változó keresletére, és a vevők legextrémebb igényeire is pozitívan válaszoljanak.
A Glovita Zrt. saját fejlesztő gárdája képes új, innovatív termékek megalkotására, a dolgozók maximálisan megfelelnek annak,
hogy a megrendelő mintáját minden paraméterében a kért men�nyiségben, az elvárt minőségben és határidőre legyártsák.
A munkahelyeken a különféle ártalmaknak kitett dolgozók
munka- és egészségvédelme egyre fontosabbá válik az egész
világon. Az új fejlesztésű alapanyagok állandóan kopogtatnak
a gyártók és a felhasználók ajtóin. A Glovita Zrt. nyitott a kihívásokra.
A Hungexpo - Ipar Napjai keretén belül szervezett Véd-Tech
védelmi technológiai társkiállítás tavalyi versenyén a Glovita elnyerte a „Kiegészítő” kategóriában az első díjat! 

Barna Judit

MAGIC TOOLS Munkavédelmi Kft. | 1107 Budapest, Száva u. 9.
Bővebb információ: www.magictools.hu | Tel.: (1) 347 02 42

„MINŐSÉGBEN
JOBBAN JÁRSZ”

A

mikor a világ egy rohanó tempót diktál egy gazdaság minden egyes résztvevőjére, akkor
meglepetten vettem észre,
hogy a Magic Tools Munkavédelmi Kft.
ügyvezetője – Márton István – továbbra is
magabiztosságot sugárzott felém, amikor
a cégével kapcsolatban érdeklődtem.
Mi történt tavaly óta? – kérdeztem.
A cég ügyvezetője elmondta:
„Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektetettünk, hogy munkatársaink megfelelő
képzésben részesüljenek.
Nagyon fontosnak tartjuk a szakmai
képzést is, amit a partnereink felé nyújtunk, mert ez által tudjuk a megfelelő
munkakörülményre a megfelelő munkavédelmi terméket ajánlani és így költséghatékony lesz a beszerzés, ami mindkettőnknek nyereség.

Ilyen szakmai képzést szerveztünk
az ősszel a Fortuna állóhajón is egy partnertalálkozó keretében, ahol több mint
100 partnerük tisztelt meg jelenlétével.”
A legnagyobb meglepetés az volt számomra, hogy megnyitották a 120 nm2-es
kiskereskedelmi szaküzletüket, ahol a sa-

ját importból származó jó minőségű munkavédelmi termékeiket mutatják be.
Örömmel tapasztaltam, hogy korábbi
ígéretét betartva – és a hölgyek igényeire
is odafigyelve – női ruházatot és védőeszközöket is találtam elegánsan berendezett
üzletükben.
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w w w. s s h s h o p . h u
Legyen szó
munkahelyről,
bevetésről vagy
sürgősségi
beavatkozásról:

„Fókuszban
az EMBER!”
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

FUNKCIÓ ÉS FORMA?
NYERŐ PÁROS.
SECUPRO MARTEGO
NO. 122001

ÁGÁS.
UGYANAZ A V
ÚJ KÜLSŐ.

A formatervezés díjnyertes, a funkciónak Ön a
nyertese. És ráadásként még biztonságot is kap.
Ez a markolatkapcsolós biztonsàgi csomagbontó
automatikus pengevisszahúzó szerkezettel ren
delkezik. Hatékonyan vágja a pántolószalagot,
fóliát és a hullámkartont.
A felfrissített SECUPRO MARTEGO kiválóan jeleníti
meg a MARTOR új arculatát.
További biztonsági vágóinkat keresse honla
punkon, ahol még a sorjázók és az ipari pengék
széles választékával is találkozik:
www.martor.hu / T +36 1 323 0523
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A hétköznapok
hőseinek!

?

Unja, hogy minden munkavédelmi
katalógusban, webáruházon ugyanazok
a termékek köszönnek vissza?
Elégedetlen a jelenlegi munkavédelmi
cipőjével, munkaruhájával?

NE ÁLLJON BE A SORBA!

Mi olyan márkákat, termékeket kínálunk Önöknek,
melyek 10-12 órás munkavégzés mellett sem hagyják
cserben, kényelmesek és ráadásul még jól is néznek ki!

NEM HISZI? NÉZZEN BE HOZZÁNK!
1181 Budapest, Üllői út 339-343.
Tel./fax: +36-1-291-8466 | shop@vedofelszerelesek.hu

Munkaruházat & Munkavédelem

www.vedofelszerelesek.hu
2013 szeptemberében vettem
át a Microsonic
Labor Kft. vezetését, amely
azóta több változáson ment keresztül. Ezek közé
tartozik, – amely az
egyik legfontosabb válPÁLFINÉ TÓTH MÁRTA
tozás a Microsonic
cégvezető / general manager
Labor Kft. életében
Microsonic-Labor Kft.
H-1111 Budapest, Bartók Béla út 46. – hogy főprofilunk
Mobil: +36 30 748 2717
újra a fül-illesztékek és zajvédelmi eszközök gyártása lett.
A Microsonic Inc.-et Major Miklós Úr
1964-ben alapította az USA-ban. Így az elmúlt 50 év és annak ezernyi tapasztalata, az
anyagok kiváló minősége valamint folyamatosan bővülő termékpalettája jó alapot biztosít számunkra újabb céljaink elérésében.
Magyarországon a Microsonic Labor Kft.
már szintén több mint 20 éves gyakorlati
és szakmai tudásra tekinthet vissza. Partnereink, megrendelőink pozitív visszajelzései
kedvezően hatnak munkánkra, akik továbbra is ragaszkodnak minőségi termékeinkhez.

IPAR NAPJAI 2014
szakkiállítás
Ismerje meg új, innovatív termékeinket!
Szeretettel várjuk a 313A/4 standon!

2014. május 27-30.

www. portwest.com
email: gabor@portwest.hu
MM Magazin 09052014 .indd 1
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Illeszték-technikus kollégáink havonta
több ezer darab fül-, illetve zajvédelmi
illesztéket gyártanak magyarországi és
külföldi partnereink számára, akik teljes
megelégedéssel vannak az elkészült termékek iránt, akár ipari vagy zenei zajvédőkről, akár uszodai védő illesztékről van
szó. Szerviz-technikus kollégáink nagy
örömmel és lelkesedéssel gyártják a zenei
fülmonitorokat, vadászok számára készülő aktív hallásvédő készülékünket.
Szaküzletünk Budapesten, a XI. kerület,
Bartók Béla út 41. szám alatt van, melynek bejárata a Ménesi u. 2. felől található.
Készséggel állunk minden kedves ügyfelünk rendelkezésére, akik a Microsonic
Labor Kft.-től szeretnének zajvédelmi vagy
egyéb eszközt rendelni. Napjainkban is
az egészség megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Így bátran invitálok minden
zajos közegben dolgozó, esetlegesen zajos
hobby
nak élő embert, hogy tegye meg
az első lépést és prevencióként – a hallásvesztés elkerülése érdekében – készíttessen
magának zajvédelmi eszközt. Szeretettel
várunk minden kedves Érdeklődőt szaküzletünkben és standunkon is!

+36 1 209 6490 | szakuzlet@microsonic.hu | www.microsonic.hu

ER akusztikai
hallásvédő rendszer

Sound Defender
zajvédő rendszer

Silencium zajvédő
rendszer

Silencium Pass-Guard
zajvédő rendszer

Walkman füldugó

Hunter-1 aktív zajvédő

Uszodai védőilleszték

EPIC Egyéni fülmonitor

Motoros zajvédő

Alvó védő füldugó

12/05/2014 10:24

MUNKAHELYI módi | 39

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE,
A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE
TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001
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Kockázatos értékelések
A kockázatértékelés a sikeres munkavédelmi irányítás alapja, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási megbetegedések, illetve fokozott expozíciós esetek
megelőzésének kulcsa. E dokumentum nem egyéb, mint annak gondos áttekintése, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, a feltárt veszélyek kiküszöbölhetők-e vagy sem, és milyen személyi, tárgyi,
szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy
a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők
legyenek. az eredményesen alkalmazható kockázatértékelések
elterjedését a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Igazgatósága egy hamarosan megjelenő segédlettel és a munkavédelmi felügyelők a TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt
projekt által biztosított képzésével igyekszik elősegíteni.
A közösségi jogalkotás a megelőzést teszi a munkahelyi biztonság
és egészségvédelem legfontosabb feladatává. A Luxembourgban,
1989. június 12-én kelt munkavédelmi keretirányelv (89/391/EGK
irányelv), célként tűzi ki olyan intézkedések bevezetését, amelyek
a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédel-

mének javítására ösztönzik a tagállamokat. A keretirányelv, mint
az Európai Unió „munkavédelmi törvénye” általános kötelezettségként írja elő, hogy „a munkáltatók minden szükséges intézkedést
tegyenek meg a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és
oktatást, valamint a szükséges szervezettség és az eszközök biztosítását”. Itt érdemes kiemelni, hogy a munkáltatóknak a munkakörülmények javítása érdekében kockázatértékeléssel kell rendelkezniük.

A kötelező kockázatértékelés
elmúlt másfél évtizede
Magyarországon az említett keretirányelv legfontosabb előírásait
az Országgyűlés 1993. október 5-én fogadta el. Ennek megfelelően, 1994. január 1-jén hatályba lépett a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény (Mvt.). A törvény 1998. január 1-jétől
hatályos módosítása, az irányelv fenti rendelkezéseivel összhangban előírja a kockázatértékelés kötelezettségét valamennyi munkahelyre, munkáltatóra amennyiben szervezett munkavégzés
keretében munkavállalókat foglalkoztat.
Az akkor hatályos Mvt. szövege alapján „a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség szerint mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott
munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.
az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges megtennie, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek
a munkáltató valamennyi irányítási szintjén
végzett tevékenységbe”.
A törvénymódosítás megjelenésétől kezdődően a munkavédelmi hatóság kiemelten kezelte a munkáltatók kockázatértékelési
feladatait. Már 1997-ben a médián keresztül és konferenciák alkalmával is felhívták a figyelmet az új előírásokra.
1998-tól kezdődően az összes munkavédelmi célvizsgálaton kötelező vizsgálati szempont volt a kockázatértékelési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése, a munkavédelmi felügyelők figyelemfelhívással éltek a kockázatértékelést elmulasztó munkáltatókkal
szemben. A hatóság tapasztalatai szerint a munkáltatók nagy része nem készítette el a kockázatértékelést, vagy ha igen az csak
formális, pár oldalas dokumentum volt, minden gyakorlati haszon nélkül. Ekkor már megjelentek különböző szakkiadványok
is, amelyek segítették a kockázatértékelés elkészítését.
2002-től már határozati intézkedések váltották fel a figyelemfelhívásokat. A felügyelőségek visszajelzései alapján ebben
az időszakban kevés jó vagy jónak mondható kockázatértékeléssel lehetett csak találkozni. A kockázatértékelések nagy része
sematikus, másolt, összeollózott, átláthatatlan vagy túl terjedelmes volt.

2004. május 1-jétől az Mvt. munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységhez kötötte a kockázatértékelés elkészítését, ami a szakszerűség irányába mozdította e megelőző tevékenységet. a jogszabályváltozás átütő eredményei azonban még
váratnak magukra, a mai napig nagy a minőségi szórás a kockázatértékelési dokumentumok között.
A hatósági ellenőrzés összhangja és az egységes értelmezés érdekében az akkor még Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a Magyar Bányászati Hivatallal egyetértésben
2006-ban útmutatást tett közzé kockázatértékelési tárgykörben,
amely a Munkaügyi Közlönyben jelent meg „A munkavédelmi
felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés
végrehajtásához” címmel. 2007-ig a „munkavédelmi” felügyeletet
nem egy szervezet látta el. az OMMF (munkabiztonság) mellett
az ÁNTSZ (munkaegészségügy), illetve a Magyar Bányászati
Hivatal - vett részt a hatósági felügyelet ellátásában.
2008. január 1-jét követően az intézkedésre kötelező határozatok mellett már komolyabb szankció alkalmazását is előírta az Mvt. Az I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatók
esetében munkavédelmi bírságot alkalmazott a munkavédelmi
hatóság a kockázatértékelés elmulasztása miatt. Ennek hatására
a munkáltatók komolyabban vették a kockázatértékelési kötelezettség teljesítését, de sajnos a bírságtól való fenyegetettséget
– elsősorban üzletszerzés céljával – túlhangsúlyozta egy-egy kockázatértékelést végző vállalkozó, ami szintén nem a minőségi
áttörés irányába hatott.
A legutóbbi országos hatósági adatok szerint (felmérés 2012. októberben, 1.528 munkáltatónál, ágazattól, tevékenységtől, gazdasági formától és méretétől függetlenül végzett minta) a munkáltatók
88,5%-a rendelkezik Magyarországon – változó minőségű –
kockázatértékeléssel.
A felmérés eredményeinek ismeretében, 2012 márciusában
a munkavédelmi hatóság tájékoztatót tett közzé a Munkavédelmi törvény kockázatértékeléssel kapcsolatos szabályainak megváltozásáról és az előírások gyakorlati alkalmazásáról.
Szintén 2012-ben indult a Nemzeti Munkaügyi Hivatal berkein
belül a TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt, amely – egyebek mellett
– az előírások megismerésére, betartására irányuló szándék erősítését tűzte ki céljául. A projekt célrendszerének egyes elemei a munkahelyi biztonsághoz kapcsolódó tudatosság, illetve a megelőző
szemlélet fejlesztése révén összhangban vannak a kockázatértékelések minőségének javítására tett erőfeszítésekkel.
A jelenlegi hazai törvényi szabályozás szerint a munkáltató
a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását
– eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően – az Mvt.-ben meghatározott – indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Az Mvt.
előírásán túl több egyéb jogszabály alapján is szükséges a kockázatértékelés a tevékenység megkezdése előtt, például az egyéni
védőeszközök meghatározása kockázatértékelés hiányában nem
végezhető el (65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet alapján), vagy
a kémiai biztonságról szóló törvény (2000. évi XXV. törvény)

szerint a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes készítményekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt is kockázat becslést
kell végezni. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higié
nés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján az előzetes munkaköri
alkalmassági vizsgálatnál például a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalóknál is figyelembe kell venni a kockázatbecslés
eredményeit, akár az első munkavállaló felvételekor is, amikor
a tevékenység még el sem kezdődött.
Bár a kockázatértékelés kötelezettségét jogszabályok írják elő az Unió valamennyi országában, azonban sem az irányelv, sem a jogszabályok nem határozzák meg annak mikéntjét,
a tagországok szakmai útmutatókban csupán
ajánlásokat tesznek a kockázatértékelés lépéseire, módszereire. Ez azt jelenti, hogy az értékelést
végzőre van bízva, hogyan készíti el a kockázatértékelést.

A kockázatértékelés,
mint munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység
Mivel a munkáltatók zöme nem rendelkezik munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szakemberekkel, a feladat elvégzésével külső
vállalkozókat, szakértőket bíznak meg, akiknek egy része, különböző számítógépes programokat, eltérő rendszereket, kérdőíveket, mátrixokat, súlyozásokat, pontozásokat használ. Az így
készült kockázatértékelések gyakran csupán általánosságokat
tartalmaznak, nem veszik figyelembe a munkahelyi sajátosságokat. Sok a formális, egy sémára készült, a valós kockázatokat fel
nem táró értékelés.
A kötelező kockázatértékelésről szóló legutóbbi, 2006-ban
kiadott kockázatértékelési útmutatás megjelenése óta bekövetkezett, munkavédelmet érintő jogszabályváltozások, valamint
az eltelt időszak során szerzett új hatósági tapasztalatok alapján
szükségessé vált a téma újragondolása és újra feldolgozása.

Akkor, most mi legyen
a kockázatértékeléssel?
Hamarosan egy új „Segédlet” jelenik meg a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának
(NMH/MMI) honlapján (http://www.ommf.gov.hu, „Kockázatértékelés” menüpont), amelynek célja a kockázatértékelésre

vonatkozó legfontosabb
előírások összefoglalása
és a kockázatértékelés elkészítéséhez a gyakorlat
szempontjából jelentőséggel bíró ismeretek átadása. Mindez nem jelenti
a már meglévő kockázatértékelés átdolgozásának
vagy újbóli elkészítésének
kötelezettségét, amennyiben az megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek.
A segédletben foglaltak
előmozdítják majd a kockázatértékelés rendszerének megismerését, a hivatkozások helyes
alkalmazását és a kockázatértékelésre vonatkozó követelmények
elérhetőségeinek megismerését.
Mindemellett, a TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt képzési és
társadalmi kommunikációs tevékenységeit is érdemes megemlíteni, mint a megfelelően használható kockázatértékelések elterjedését segítő tényezőt. A kormányhivataloknál dolgozó munkavédelmi felügyelők és az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóságának munkatársai számára szervezett képzések tananyagában is szerepel a kockázatértékelési témakör. A tananyagban markánsan jelen vannak azok a tartalmak, amelyek segítséget nyújtanak a kockázatértékelések ellenőrzéséhez, azon belül
a munkahelyi egészséget és biztonságot leginkább veszélyeztető
hiányosságok beazonosításához és a megfelelő intézkedések meghozatalához.
A projekt társadalmi kommunikációs tevékenysége a különböző foglalkoztatási környezetből, szakterületről érkező munkavállalók és munkaadók biztonság és egészségtudatának fejlesztését,
a felelős munkahelyi magatartást segítő ismeretek átadását tűzte
ki céljául. Ennek megfelelően programjaikon, szakmai fórumaikon, szakkiállításokhoz kapcsolódó szimpóziumaikon rendszeresen jelenítenek meg a biztonságtudat és a felelős magatartás
fejlesztését segítő tartalmakat.
Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó
NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
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