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Tisztelt Olvasóink!

Á
llandó változásban lenni, ez a jövő útja mind az 
egyén, mind a társadalom számára – mintegy 
két éve jövendölte ezt az élet különböző terüle-
teiről vett példáin keresztül az akkor nyugdíjba 

vonuló Mercedes-vezér. Azóta az élet több felvetését is 
igazolta. 

Nyugodtan mondhatom, hogy a SYNLAB Hungary Kft. 
vezetősége már akkor felismerte a kor szavát és magáévá 
tette a kihívást. Mostanra az is bebizonyosodott, hogy a 
hatalmas beruházás megérte, élni tudunk a lehetőséggel. 
E folyamat egyik sarokköve új büszkeségünk, a Csepelen 
található Központi Laboratórium megnyitása, melyben a 
környezetanalitikai üzletág jelentős része is helyet kapott. 
A fejlesztésnek köszönhetően elérhetőbbé válunk amel-
lett, hogy gyorsabb és egyre magasabb színvonalú szol-
gáltatást és minőséget tudunk biztosítani. 

Úgy vélem, minden ember életében vannak olyan pillana-
tok, amelyekre mindig örömmel tud visszagondolni. Szá-
momra ilyen jeles napként maradnak meg azok, amikor 
újabb és újabb környezetanalitikai labor költözött be a cse-
peli központunkba. Biztos vagyok benne ugyanis, hogy az 
új labortechnológia nyújtotta lehetőségek és a most már 
egy helyen felhalmozott szaktudásban rejlő potenciált is 
kihasználva új távlatok nyílnak partneri együttműködése-
ink vonatkozásában. Szeretnénk a fentiekből egy kis íze-
lítőt adni, ezért összeállításunkkal bepillantást nyújtunk a 
XXI. század modern kihívásainak megfelelő, mintegy 2000 
négyzetméteres új épületbe beköltözött analitikai laborja-
ink működésébe. 

Emellett, mivel a működésbe beépítő vállalatként folyama-
tosan törekszünk partnereink mindennapjait könnyebbé 
tenni és igényeiket mind teljesebben kiszolgálni, beavat-
juk olvasóinkat jelenleg is futó infrastrukturális fejlesztése-
inkbe, melyek végső megvalósulása szintén az ügyfélköz-
pontú működést hivatott elősegíteni.  
Ugyanakkor büszke vagyok azon partnereinkre is, akik 
– eddig is velünk tartottak és elfogadva felkérésünket – 
bemutatkoznak e lapszámban, bizonyítva, hogy milyen 
széles spektrumon vagyunk jelen és dolgozunk megelé-
gedésükre.

Kellemes ünnepi készülődést, jó olvasást és boldog ünne-
peket kívánok Önöknek!

 
Póda Tamás 

kereskedelmi és marketingigazgató
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A Munkavédelmi törvény alapján a foglalkozás-egészségügynek alap-
vetően prevenciós feladata van, így a munkavállalók munkaköri alkal-
massági vizsgálatainak elvégzése. Ezekkel a vizsgálatokkal megálla-
pítjuk, hogy az adott munkakörben a munkavállaló egészségi állapota 
és a munkakör egészségkárosító kockázatai összeilleszthetők-e vagy 
sem. Amennyiben nem, mi vagyunk azok, akik a munkáltatóval közöl-
jük, hogy munkakör-változtatásra van szüksége, vagy épp indokolt a 
munkahelyváltás. Országos szinten (az ország legalább 250 pontján) 
végezzük orvosainkon és orvospartnereinken keresztül ennek a közel 
200 000 embernek a foglalkozás-egészségügyi ellátását. 

Nyilván az eltelt évtizedek megfeszített munkájának kö-
szönhető az, hogy ennyi orvossal, illetve munkavállaló-
val vannak kapcsolatban. 
Alapító tulajdonosaink az alapellátásban tevékenykedő orvos házaspár, 
akik közel 20 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy belevágnak egy alapel-
látói hálózat létrehozásába. Ehhez nyertek meg cégeket, és őket ellá-
tó orvosokat a főváros mellett szerte az országban. Ennek a szerves, 
organikus fejlődésnek lett az eredménye, hogy az üzemegészségügy 
területén piacvezetővé vált a cég, az ellátott munkavállalói létszámot te-
kintve. Az alapellátásban szerzett tapasztalatok és a vállalati igények 
vezettek oda, hogy egyéb szakmák egészségügyi ellátását is meg kel-
lett szerveznünk, és ennek a szintén folyamatos fejlődésnek az ered-
ményeként jutottunk ma oda, hogy a város 2 pontján komoly egész-
ségközponttal rendelkezünk, ahol kb. 25-30 szakma ellátását tudjuk 
biztosítani, elsősorban magánügyfelek számára. 

Több kapcsolódási pontja is van a két cégnek, ezek egyike 
a foglalkozás-egészségügyi monitorozást végző BEM-la-
bor, mely bizonyos vegyi anyagok bomlástermékét vizsgál-
ja vizeletben vagy vérben, így segítve az Önök munkáját.
Labordiagnosztika terén közel 10 éve kezdtük meg az együttműkö-
dést az azóta a SYNLAB-ba beolvadt Centrum Labbal. A foglalko-

SVÁJCI TAPASZTALAT, 
PONTOSSÁG, HUMÁNUS 

MEGKÖZELÍTÉS – EZ  
A SWISS CLINIC

Az ország egyik legnagyobb foglalkozás-egészségügyi szolgáltatója a Swiss Clinic, 
mely jelenleg közel 200 000 munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátását végzi. 
Beszélgetőpartneremtől, Dr. Deutsch Norberttől, a Swiss Clinic orvos igazgatójától 
elsőként aziránt érdeklődtem, hogy melyek a foglalkozás-egészségügy fő feladatai.

zás-egészségügyet érintően 2,5 éve kötöttük meg a 
szerződést a SYNLAB BEM Laboratóriumával. Dönté-
sünkben szerepet játszott a SYNLAB nemzetközi elis-
mertsége, a meggyőző technikai fejlődés, az időköz-
ben megszerzett szükséges akkreditációk, valamint a 
szerződésben vállalt mintaanyag begyűjtése és szállí-
tása.

Mondhatjuk, hogy jó az együttműködés a két 
cég között?
Természetesen, persze minden kapcsolatban, így eb-
ben az együttműködésben is vannak nehézségek, de 
azt tudom mondani, hogy ezeket a megfelelő kapcso-
lattartói szinteken folyamatosan tudjuk egyeztetni. Ru-
galmasságot és szakmaiságot tapasztalunk a SYNLAB 
részéről, ráadásul nagyon szimpatikus, hogy ez utóbbit 
részesítik előnyben. Számunkra is meglepő módon rög-
tön elfogadta például a laborvezető úr a cégünk részéről 
elhangzó szakmai indokokat, és nem rukkolt elő sem-
milyen üzleti vagy gazdasági, kényelmi szemponttal. Ez 
számunkra nagyon rokonszenves volt és meg is alapoz-

ta a jó munkakapcsolatunkat a BEM-labor vezetőjével, 
dr. Csay Tamással.

Igen, a SYNLAB elkötelezett a szakmaiság és 
az ügyfélközpontúság mellett, öröm, ha ezt 
a partnerek a hétköznapokban is így érzik. 
Pláne azért, mert ez a szakmai terület egyre 
fontosabbá válik, de miért van ez így?
A világban a lakosság és bizonyos munkavállalók is 
egyre több kemikáliának vannak kitéve, melyeknek rö-
vid vagy hosszú távon mérhető egészségkárosító ha-
tásai vannak. Ugyanakkor ezeknek az ártalmas ténye-
zőknek a felderítése is egyre inkább halad előre, emiatt 
az idevonatkozó szabályok is állandóan változnak, át-
alakulnak, szigorodnak. Ennek köszönhető, hogy úgy 
tűnik, az uniós irányelvek is hamarosan változnak, ami 
magával hozza a hazai jogszabályok változását is. 

Az európai irányelvek változása, a várható 
jogszabályi szigorítás lehet, hogy még átfo-
góbb együttműködésre ösztönzi a két céget?
Amennyiben sor kerül a jogszabály-módosításra – min-
denképp. Nyilván a SYNLAB oldaláról is követik a szak-
emberek ezeket a változásokat, melyek számukra is 
feladatot jelentenek, például adott esetben a mérése-
iken pontosításokat kell végrehajtani, reagensek, gépi 
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Dr. Deutsch Norbert, 
a Swiss Clinic orvos igazgatója

beállítások tekintetében is lehetnek tennivalók, illetve, 
hogy éppen más bomlástermék mérését kell bevezetni. 
És az esetleges jogszabályi változások feladatot jelen-
tenek nekünk is, hiszen tájékoztatást kell adnunk mind 
az orvosaink, mind az általunk ellátott munkavállók és 
munkaadók felé, hogy a kémiai kockázatértékelések 
átvezetésre kerüljenek azokban az esetekben, amikor 
a határértékek szigorodnak. Ez ugyanis azzal jár, hogy 
a munkaadónak sok esetben csökkentenie kell a mun-
kavállalók expozícióját, kitettségét a vegyi anyagokkal 
szemben.
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Talán ez az állandó változás okozza, hogy a 
Swiss Clinic jövőképében ott van a fejlődés 
továbbra is.
Igen és ez független a SYNLAB és ezen belül a 
BEM-laborhoz fűződő kapcsolatunktól. Számunkra, 
mint szakmai alapon működő szolgáltató számára,  
a magánegészségügyi tevékenységünk hangsúlyos 
része, hogy precízen és a szakmai előírásokat mesz-
szemenőkig betartva működjünk. Ezért természetes, 
hogy a beszállítóink felé is ilyen minőségügyi követel-
ményeket támasztva végezzük az ellátásokat. Ebben a 
SYNLAB kiváló partner, melyet igazol a megfelelő mi-
nőségű hozzáállásuk, illetve az általuk biztosított meg-
felelő minőségi követelmények.

A CSEPELI  
KÖZPONTBA KÖLTÖZTEK 

KÖRNYEZETANALITIKAI 
LABORATÓRIUMAINK

Elfoglalták új helyüket a környezetanalitikai laborok a csepeli Központi 
Laboratóriumban. Részletek Téglás-Kovácsné Szováti Katalin 

környezetanalitikai üzletágvezetőtől.

A SYNLAB Budapesti Központi Analitikai  
Laboratóriumának munkatársai vizeletből és 
vérből vett minták alapján végzik megrendelés-
re a biológiai expozíciós hatásmutatók (BEM) 
vizsgálatát a hatályos munkaegészségügyi  
jogszabályok alapján (25/2000. (IX. 30.)  
EüM-SzCsM együttes rendelet).

Vizsgálataink: 
•  foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok  

(oldószermaradványok, fémexpozíció stb.)

Forduljon bizalommal kérdéseivel,  
ajánlatkérésével munkatársainkhoz  
a SYNLAB telephelyein:
•  Budapest •  Kecskemét •  Békéscsaba 
• Nyíregyháza• Eger • Zalaegerszeg • Kapos-
vár

Részletek a honlapunkon: 
https://www.synlab.hu/kornyezet-analitika/ 
leiras/bem

BUSYNESSLAB

A csepeli Központi Laboratóriumba költözés 
is jó alkalom volt a SYNLAB számára e téren 
is a továbbfejlődésre, portfólióbővítésre.
Nyilvánvalóan, ha új cégekkel kötünk szerződést, vagy 
amikor új vegyi anyagok kerülnek fel a monitorozás-
ra váró palettára, ez konkrétan is bővíteni fogja a már 
meglévő együttműködést. Ám ettől függetlenül is ter-
vez változtatásokat, szakmai fejlődést a Swiss Clinic. 
Készülünk a vállalati egészségügyi programjaink szé-
lesítésére, ami különböző prevenciós tevékenysége-
ket is jelent amellett, hogy a klinikáink révén lehetősége 
van a munkavállalóknak vagy a biztosított magánsze-
mélyeknek arra, hogy különböző szűrővizsgálatokon, 
vagy gyógyító ellátásban részesüljenek a Swiss Medi-
cal egyéb telephelyein. E terv megvalósulásának része 
lesz egy további járóbeteg-klinika megnyitása 2020 kö-
zepére Újbudán. Így a Swiss Prémium Egészségköz-

pont elérhető lesz nemcsak Pesten a Váci úton és a 
Nagyenyed utcában, de Budán is, ahol a foglalko-
zás-egészségügyi szakellátás mellett elsősorban járó-
beteg-ellátást működtetünk széles spektrumon. A járó-
beteg-ellátó szakmák bővítését célzó kapacitásbővítés 
mellett természetesen az új lokációban is elérhetőek 
lesznek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásaink 
is, így az alapellátáshoz való hozzáférést is bővítjük a 
munkavállalók számára. 

LEGYEN ÖN IS  
A SYNLAB PARTNERE!

BUSYNESSLAB
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E
lsőként a környezetanalitikai terület két la-
borja költözött be sikerrel – teljes műszere-
zettséggel és dolgozói létszámmal – október 
21–24. között a csepeli Központi Laborató-

riumba. Az eddigi telephelyek visszaadása jórészt 
lezárult. A Kecskemétről áttelepült vízvizsgálato-
kat végző, valamint a szintén átköltözött foglalko-
zás-egészségügyi vizsgálatokat végző budapesti 
BEM Labor minden műszere és szakembere vég-
leges helyére került. Ennek köszönhetően mindkét 
területen október 28-tól rutin szerint, akkreditált stá-
tuszban folynak tovább a vizsgálatok. Végül novem-
ber 6-án megérkezett a központba a mosonmagyar- 
óvári talajlaboratóriumunk egy része is. Így, az új la-
bortechnika adta lehetőségeket és a most már egy 
helyen felhalmozódott szaktudásban rejlő potenciált 
is kihasználva tudjuk feladatainkat továbbra is part-
nereink megelégedésére ellátni.   

Téglás-Kovácsné Szováti Katalin

BUSYNESSLABBUSYNESSLAB

KÖRNYEZETANALITIKA  
SZÁMOKBAN: 

•  évi 22 000 víz-, 25 000 talaj-  

és 2300 növényminta vizsgálata;

•  21 fő akkreditált mintavevő;

•  841 m2 új, modern, minden szakmai és techno-
lógiai igényt kielégítő laborrész;

•  folyamatosan bővülő korszerű műszerpark;

•  45 fős, kiválóan felkészült szakmai csapat.
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Magyarországon a Vasi Vasember elnevezésű, szom-
bathelyi megmérettetés volt az első verseny a triatlo-
nosok életében, majd 1991-ben meg is alakult a Ma-
gyar Triatlon Szövetség, mely azóta is egységbe fogja 
a sportág klubjait és a versenyzőket az amatőröktől, 
az utánpótláson keresztül, a professzionális sportolóig. 
Rövid idő alatt igazi karriert futott be ez a mozgásforma 
a világban, hiszen 2000-től felvették az olimpiai sport-
ágak közé. Jövőre pedig Tokióban az olimpián, új ver-
senyszámmal, az úgynevezett triatlon mix váltóval gya-
rapodik a triatlonversenyszámok palettája, melyben mi 
magyarok igen esélyesek lehetünk. A triatlon ma már 
nemcsak személyes népszerűségével, hanem ered-
ményességével is feltűnést kelt.

DIAGNOSZTIKA  
A SPORTBAN:  
AMIKOR NEM MINDEGY  
A VÍZ MINŐSÉGE
A triatlonban három versenyszámot, az úszást, kerékpározást és futást kell egymás után, 
pihenés nélkül teljesíteni a versenyzőknek úgy, hogy a versenyidőbe a két szám közötti 
átöltözés ideje is beleszámít. De vajon mi a kapcsolódási pont e fiatal sportág  
és a SYNLAB között? Ez is kiderül a Triatlon Szövetség elnökségi tagjával,  
a triatlon hangjával, Péter Attilával készült interjúból.  

Valóban nagyon rövid idő alatt vált széles 
néprétegek körében kedvelt mozgásformá-
vá a triatlon, pedig nem könnyű sport. Talán 
a sportágak ötvözése az oka a népszerűség-
nek?
Az úszás azért különleges, mert nem uszodában kell 
úszni, hanem nyílt vízben, a kerékpározás és futás so-
rán minden domborzati viszonnyal meg kell küzdenie a 
sportolónak, és ha ez nem lenne elég, mivel nem fedett 
pályás versenyekről beszélünk, így minden alkalommal 
számolni kell az időjárás nehézségeivel is. De a távok is 
próbatétel elé állítják a résztvevőket a sprint távtól (750 
m úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás), egészen a 
klasszikus hawaii versenytávig (3800 m úszás, 180 km 
kerékpározás és egy maratoni futás). Mindegyik táv-
ból van országos bajnokság és váltóversenyen is. Úgy-
hogy valóban nehéz sportág a triatlon, de rengeteg 
sokoldalú sportoló keresi a kihívást és a csaknem öt-
ezer fős amatőr és profi sportoló mindegyike megtalálja 
a felkészültségének megfelelő versenytávot.   

A triatlonversenyek szervezőinek biztosíta-
niuk kell a megfelelő terepet, hiszen nem 
mindegy például az úszás esetében a víz mi-
nősége sem. 
Így van, olyannyira igaz ez, hogy ezt törvény írja elő. Nem 
lehet bármilyen vízben versenyzeni, annak megfelelő mi-
nőségűnek, tisztaságúnak kell lennie, hiszen egy-egy 
rossz levegővételkor akár bele is kortyolhatnak a vízbe 
a versenyzők. Ezért a víz minőségére vonatkozó elvá-
rásokat a Magyar Triatlon Szövetség szabálykönyve is 

tartalmazza, és csak az előírásnak megfelelő minőségű vízben lehet 
megtartani a versenyt. Ha a víz minősége nem megfelelő, mert ez akár 
hirtelen is megváltozhat…

Igen, hiszen ne feledjük, hogy nyílt vízről beszélünk, 
nem medencéről!
Igen, akár egy árvíz esetén is megtörténhet, hogy kifogásolt lesz a 
vízminőség, akár, ha szennyvíz kerül a versengésre kijelölt tóba vagy 
folyóba. De erre van egy 
szabály, hogy ne vesszen 
kárba az utazás, a felké-
szülés és az abba beleölt 
energia. Ha a versenyzők 
nem úszhatnak, a ver-
seny nem marad el, akkor 
úgynevezett duatlonver-
senyt rendeznek. Ilyenkor 
az úszás helyett futás-ke-
rékpározás-futásban kell 
bizonyítani. Mivel pedig 
kiemelten oda kell figyelni 
a víz minőségére, fontos 
az is, hogy ki ellenőrzi azt. Úgy vélem, azzal, hogy a SYNLAB munka-
társai végzik az ellenőrzést, a legtöbbet tesszük a biztonságért. 
 
Említette, hogy a vízminőségi vizsgálatokat a SYNLAB 
végzi számos triatlonversenyen. Honnan a kötődés, mi-
ért pont cégünkre esett a választás?   
Személyes kapcsolatnak köszönhető. Kaposvári lakos vagyok, ma-
gam is versenyzek a Deseda-tónál, sőt én magam is többször rendel-
tem vízminőségi vizsgáltokat. Egyszer aztán Csapóné Szarka Edit ve-

gyészmérnök sógornőmmel 
folytatott beszélgetésem al-
kalmával tudtam meg, hogy 
a SYNLAB (melyet addig nem 
ismertem) országos lefedett-
ségű cég és hogy olyan vizs-
gálatokat is végez, ami a Tri-
atlon Szövetség számára is 
érdekes lehet. A beszélgetést 
tett követte, melynek gyümöl-
cse egy kölcsönös együttmű-
ködés lett. Azóta a SYNLAB 
közmegelégedésre elvégzi az 
összes szükséges vízvizsgá-
latunkat, a Triatlon Szövetség 
pedig versenyein közvetlenül, 
illetve tagjai és klubjai felé is 
kommunikálja a SYNLAB kí-
nálta széles vizsgálati palettát. 
Tesszük ezt örömmel, hiszen 
tudjuk, hogy milyen hasznos 
lehet egy sportoló számára egy terheléses vérvizsgá-
lat elvégzése vagy egy állapotfelmérés, melyek a SYN-
LAB-nál könnyedén elvégezhetők. 

A triatlon és az Ön neve gyakorlatilag az el-
telt évtizedek alatt összeforrott, Önt a triat-
lon hangjaként is ismerik országszerte. 
Annak immár 30 éve, hogy a futás mellett a triatlon is 
az életem részévé vált versenyzőként és műsorvezető-
ként egyaránt. Korábban a futás volt a szívem csücs-

Úgy vélem, azzal, 
hogy a SYNLAB 
munkatársai végzik 
az ellenőrzést,  
a legtöbbet tesszük  
a biztonságért.

A SYNLAB 
közmegelégedésre 
elvégzi az összes 
szükséges 
vízvizsgálatunkat,  
a Triatlon Szövetség 
pedig versenyein 
közvetlenül, illetve 
tagjai és klubjai felé 
is kommunikálja 
a SYNLAB kínálta 
széles vizsgálati 
palettát.
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Mesélne nekünk a nagy múltú cég múltjáról, 
a kezdetekről és az egyre tökéletesebbé vá-
ló termékekről?
Kiss Lajos: A soproni Sempermed Kft. a 195 éve 
alapított műszaki gumitermékgyártó osztrák SEMPE-
RIT AG magyarországi leányvállalata. A SEMPERIT 
AG világszerte 14 gyártó telephelyen több mint 7000 
munkavállalóval és globális értékesítő hálózatával az 
iparág meghatározó vállalata. A Társaság nevének 
latin jelentése tükrözi filozófiáját: „semper it = mindig 
megy”, azaz mindig, mindenre van megoldás, ha mű-
szaki gumitermékről van szó. A Semperit szegmensei 
két csoportba tömörülnek. A feketegumi feldolgozásá-
val foglalkozó SEMPERTRANS ipari szállítószalagokat, 
a SEMPERFLEX ipari gumitömlőket, míg a SEMPER-
FORM fröccsöntött gumitermékeket gyárt az építőipar, 
az autóipar és a vasútipar részére. Fehérgumi feldolgo-
zásával foglalkozik a SEMPERMED szegmens, mely-
nek része vállalatunk is. A SEMPERMED márkanév 
egyet jelent a minőségi gumikesztyűvel, legyen az Dél-
kelet-Ázsiában előállított vizsgálókesztyű, vagy az ál-
talunk csomagolt operációs gumikesztyű, közismert 
néven: műtőskesztyű. Az első SEMPERMED műtős-
kesztyű 1920-ban készült a wimpassingi telephelyün-
kön. A gyártási és csomagolási eljárás az elmúlt 100 
évben számos evolúciós szakaszon ment keresztül, 
igazodva a felhasználók, szabványok követelményei-
hez – gazdaságossági és termelékenységi szempon-
tok figyelembevételével. A Semperit mind a gumikesz-
tyűk, mind az egyéb gumitermékek területén kiemelt 
figyelmet és erőforrást fordított az innovációra, amit 
számos szabadalom és nemzetközi innovációs díj iga-
zol. Ezen innovációs folyamat része például a szinte-

NEVÉBEN FILOZÓFIÁJA: 
SEMPERIT – MINDIG MEGY,  

ÉS MINDENRE MEGOLDÁST KÍNÁL

tikus (latexmentes) kesztyű vagy a hő 
helyett UV-fénnyel térhálósított gyártási 
technológia, valamint a fenntarthatósá-
gi törekvéseinket igazoló környezetbará-
tabb „zöldkesztyű”.

Hogyan került a csomagolási rész-
leg hazánkba?
Kiss Lajos: A kesztyűgyártás csak-
nem 100 évvel ezelőtti indítását követően 
a csomagolás 70 évig Ausztriában történt. 
A rendszerváltást követően a SEMPERIT, 
más nyugati vállalatokhoz hasonlóan nyi-
tott kelet felé, elsősorban a szaktudást és 
az olcsóbb munkaerőt keresve. Így került 
a vállalat tulajdonába két soproni gyár: A 
Semperform Kft., ami az akkor felszámo-
lás alatt álló Autófelszerelési Vállalat műkö-
dő gumiüzeme volt, illetve a Sempermed 
Kft. mai épülete. Épületünk eredeti fel-
használási célja a Semperform által gyár-
tott műszaki gumitömítések csiszolása és 
csomagolása lett volna, de mivel ehhez a 
tevékenységhez minden adott volt a Sem-
perform telephelyén, az akkori vezetők új 
tevékenység után néztek, ami történetesen az operációs gumikesztyű 
csomagolása lett. Az épület korábbi felhasználása is beleillett a képbe: 
vámszabad területként volt nyilvántartva, így a szükséges átalakítások 
után (elsősorban higiéniai rendszer kiépítése) megkezdődhetett a vám-
mentes bércsomagolás a Semperit számára. A termelés 1992 nyarán 8 
géppel indult meg, napi 150 000 páras termeléssel, napjainkban pedig 
már több mint 600 000 pár kesztyűt csomagolunk naponta, ami hozzá-
vetőlegesen megfelel Magyarország egyhavi felhasználásának.  

Mindannyiunk számára evidens, hogy amikor műtétre kerül sor, az orvos steril kesztyűt 
húz a kezére. Abba azonban már talán kevesen gondolnak bele, hogy ezt gondos 
kezek csomagolási munkája és az előírt szabályok betartása együttesen teszi lehetővé. 
Ráadásul az végképp nem köztudott, hogy a hazai, állami kórházi műtők szinte 
mindegyikében az 1980-as évektől gumikesztyűt gyártó Semperit Group termékeit 
használják, melynek csomagolását Magyarországon végzik. Beszélgetőpartnereim  
Kiss Lajos ügyvezető és Markó Mónika minőségügyi vezető.

A termelés 1992 
nyarán 8 géppel 
indult meg, napi 
150 000 páras 
termeléssel, 
napjainkban pedig 
már több mint  
600 000 pár kesztyűt 
csomagolunk 
naponta, ami 
hozzávetőlegesen 
megfelel 
Magyarország 
egyhavi 
felhasználásának. 
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ke, az első triatlonos műsorvezetői felkérésem is tájfutóként ért. Egy 
kaposvári versenynél kérték a segítségemet a pályakijelölésnél, majd 
mondták, hogy akkor legyek én a műsorvezető. Aztán olyan jól sike-
rült a debütálásom, hogy több felkérés is történt felém, és gyakorla-
tilag azóta mondhatjuk, hogy én vagyok a triatlon hangja. Kezdetben 
ugyanis még nem voltak triatlonklubok, így nagyon változatosak vol-
tak a triatlonversenyek. A versengések magas színvonalát azonban 
biztosította, hogy mind a három mozgásforma külön-külön verseny-
számként ott volt már az olimpián, itt az újdonságot az adta, hogy 
egyszerre, egymás után kellett teljesíteni a távokat. Jöttek az úszók, 
úgy gondolták, hogy majd annyira leelőzik a többieket, hogy sem bi-
ciklivel, sem futva nem lehet majd őket utolérni. Hasonlóan gondol-
kodtak a kerékpárosok is: valahogy leússzák a távot, biciklire ülve pe-
dig átveszik a vezetést, és olyan előnyre tesznek szert, amit a futással 
nem lehet behozni. A futók meg nyilván azt gondolták, hogyha le is 
maradnak egy kicsit úszásban és kerékpározásban, majd futásban 
mindenkit utolérnek, és végül győznek. Így valóban változatos volt a 
versengés, mert tényleg úgy volt, hogy az úszók elsőként jöttek ki a 
vízből, aztán a bicajosok mindenkit megelőztek, végül a futók min-
denkit utolértek, és ezt nagyon jó volt közvetíteni. S mivel az elején 
nem volt túl sok versenyző (100-150 főről beszélünk, a mai 2-3 ez-
res résztvevői számhoz képest), már gyakorlatilag az úszósapkájuk-
ról, biciklijükről, távolról is megismertem őket, így nem okozott gondot 
a versengés közvetítése. Mivel pedig a versenyhelyszín mindig olyan 
terepen volt, mint a Balaton, Tisza-tó, Deseda-tó, illetve egyéb fürdés-
re alkalmas hely, eleve sok volt a fürdőző. Így aztán ahogy én ott köz-
vetítettem az eseményeket, egyszer csak fel tudtam őket állítani, meg 
tudtam tapsoltatni a versenyzőket, így egy kicsit én is hozzá tudtam 
járulni a sportág gyors népszerűvé válásához (kitüntetést is kaptam 
anno ezért), hiszen sokszor az egykori nézők később sportolóként 
tértek vissza a versenyeinkre.

Azonban azóta sem csak műsorvezetője a tri-
atlonversenyeknek még manapság sem. 
Természetesen mind a mai napig művelem ezt a spor-
tot, kétszeres ironman vagyok, és ha csak a közelmúl-
tat nézzük, nemrég jöttem haza Mallorca szigetéről, 
ahol teljesítettem az egyik távot. Vallom, hogy muszáj 
törődnünk az egészségünkkel, én igyekszem is min-
dent megtenni érte, számomra ehhez nyújt kiváló esz-
közt a sport, azon belül a futás és a triatlon.  

A SYNLAB Vízlaboratóriuma a jogszabályi 
előírásoknak és szabványoknak megfelelve 
végzi akkreditált kémiai, mikrobiológiai 
és mikroszkópos biológiai vizsgálatait és 
akkreditált mintavételi tevékenységét.

Milyen vízvizsgálatokat kínál?
•  Szolgáltatók, létesítmények önellenőrző 

vízvizsgálatát
•  Használatbavételi engedélyhez 

szükséges mikrobiológiai vízvizsgálatokat 
(vízvezetékrendszerek kiépítése, bővítése 
után)

•  HACCP rendszerben előírt ivóvíz 
önellenőrző vizsgálatokat

•  Állatjóléti támogatás igénybevételéhez 
szükséges vízvizsgálatokat

•  Ásvány- és gyógyvízzé minősítéshez 
szükséges vizsgálatok végzését

•  Magánemberek saját kútvízének 
vizsgálatát

•  Öntözővizek minőségének vizsgálatát
•  Akkreditált mintavételt
•  Magánemberek részére közvetlen 

mintaleadást

TUDTA?
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Hogyan történik a gyárban a steril gumikesz-
tyűk csomagolása? Biztosan több mindenre 
oda kell figyelni.
Kiss Lajos: A gumikesztyűk csomagolása szinte tel-
jesen automatikusan történik. Az egyedüli manuális fo-
lyamat a kesztyűszár visszafordítása és elhelyezése a 
belső csomagban. Vállalatunk a hagyományos, kétré-
tegű csomagolási módot alkalmazza: egy pár kesztyűt 
először egy papírborítékba csomagolunk, majd két 
speciális fóliaréteg közé helyezzük, amiket aztán hő-
vel és nyomással összehegesztünk. Ezután címkéz-
zük, dobozoljuk és palettázzuk a termékeket. Az így 
csomagolt műtőskesztyű bár steril körülmények között 
készült, de még nem steril: a teljes sterilitás besugár-
zásos sterilizálással (elsősorban gamma-sugárzás) ér-
hető el. A besugárzás után a tökéletesen hegesztett 
csomagban lévő kesztyű steril marad a felhasználásig. 
Ezért kiemelten fontos a higiénia mellett a csomag tö-
mítettsége, azaz a hegesztés tökéletes zárása. Szin-
tén kiemelten fontos az egyetlen kézi munkafolyamat: a 
kesztyűszár visszahajtása és a berakás: a felhasználó 
a megfelelően visszahajtott kesztyűt tudja a sterilitási 
előírásoknak megfelelően a kezére húzni.

A SYNLAB itt kapcsolódik a  történetbe, és 
szerepe sem kicsi a folyamatban. Hiszen 
a cég végzi azokat a vizsgálatokat, melyek 
végső soron a megfelelő gyártási környeze-
tet hivatottak ellenőrizni.
Markó Mónika: A SYNLAB-bal először 2016-ban 
vettük fel a kapcsolatot környezet-mikrobiológiai elle-
nőrzés céljából. Előtte a saját mikrobiológiai laboratóri-
umunk végezte el az összes előírt vizsgálatot, azonban 
a megemelkedett számú mintavétel, új mérési pontok 
beiktatása miatt mindenképpen szükségessé vált egy 
hozzáértő, külső cég segítsége is. 

Levegő-, kéz-, különböző felületek és textíliatisztasági 
vizsgálatok elvégzését kértük a SYNLAB-tól. Ezen vizs-
gálatokat azóta is ők végzik számunkra. 

Jóllehet a kesztyűk már becsomagolt állapotban kerül-
nek sterilizálásra, a megfelelő tisztaságú és szigorúan 
kontrollált gyártási környezet elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a nagy gondossággal, precízen becsomagolt or-
vosi műtőskesztyű minden rá vonatkozó előírásnak és 
szabványnak megfeleljen. 

A higiéniai koncepciónkban is megfogal-
mazott környezet-mikrobiológiai méré-
sekkel az a célunk, hogy egy szigorúan 
ellenőrzött, állandó tisztaságú gyártási 
szintet fenntartsunk, illetve szükség ese-
tén azonnal be tudjunk avatkozni. Ebben 
a SYNLAB általi mérési eredmények 
nagy segítségünkre vannak.

Úgy gondolom, hogy a két cég 
között kialakított jó partneri vi-
szony lehet az alapja az eltelt 
évek kölcsönös megelégedettsé-
gének, de vajon Ön is így látja?   
Markó Mónika: Igen. Nagyon elége-
dettek vagyunk a SYNLAB tevékenysé-
gével. Rugalmasak, gondosan végzik a 
munkájukat és a velünk kapcsolatban 
lévő, környezet-mikrobiológiai vizsgá-
latokkal foglalkozó munkatársaik felké-
szültek.

Milyen elképzeléseik vannak a 
jövőt illetően? Az eltelt hosszú 
időszak az állandó innovációról 
szól, gyanítom, nem lesz ez más-
ként ezután sem. 
Kiss Lajos: A SEMPERMED a világ tíz 
legnagyobb kesztyűgyártója közé tar-
tozik Európában piacvezető pozícióval, 
neves és nagy múltú orvosi eszközöket 
értékesítő vállalatoknak szállít orvosi gu-
mikesztyűt. Célunk vevőink és a felhasz-

nálók magas szintű, minőségi, innovatív és az igények-
nek tökéletesen megfelelő műtőskesztyűvel történő 
hosszú távú kiszolgálása. A fejlesztés valóban kiemelt 
helyen szerepel stratégiai céljaink között, legyen szó ter-
mékekről, csomagolásról vagy a gyártási folyamatról.  
A csomagolás további automatizálása hazánk munka-
erőpiaci viszonyait tekintve kiemelt helyen kell hogy sze-
repeljen, a tömeggyártásban a robotizálás elengedhe-
tetlen. Ugyanakkor az automatizálás mellett a gyártási 
és minőségi paraméterek felügyelete, digitalizálása is el-
engedhetetlen, hiszen az Ipar 4.0 – különösen a tömeg- 
gyártásban – a küszöbön áll, amelynek vívmányait ha-
tékonyan kell használnunk és a SEMPERMED operáci-
ós kesztyű felhasználóinak előnyére fordítani, hiszen ne-
vünkben a filozófiánk: „Semper it = mindig megy”.

Jóllehet a kesztyűk 
már becsomagolt 
állapotban kerülnek 
sterilizálásra, 
a megfelelő 
tisztaságú és 
szigorúan kontrollált 
gyártási környezet 
elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a nagy 
gondossággal, 
precízen 
becsomagolt orvosi 
műtőskesztyű 
minden rá vonatkozó 
előírásnak és 
szabványnak 
megfeleljen. 
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A SYNLAB laboratóriumokban a következő 
környezethigiéniai vizsgálatokat végezzük:
•  Felülethigiéniai vizsgálatok
•  Levegőből történő tisztasági vizsgálatok
•  Vágóhídi tisztasági vizsgálatok
•  Élelmiszeripari, higiéniai minták vizsgálatai
•  Húsfeldolgozó üzemek higiéniai mintáinak vizsgálata
•  Az ország számos pontján várjuk partnereinket!

JÓ TUDNI!
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