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Örömmel köszöntjük  
olvasóinkat!
 

N
agy megtiszteltetés, egyben óriási kihívás számunkra 
ennek az üzleti magazinnak a létrehozása. A SYNLAB 
Magyarország és Európa legnagyobb magánlaborató-
riumi szolgáltatója. Széles körű feladataink teljesítése 
során mindig igyekszünk a számunkra érintett területe-

ken a lehető legkiemelkedőbbet nyújtani, ahogyan – bízom benne – 
önök is tapasztalhatják. Egy magánlaboratóriumi szolgáltatónak a 
precíz munkavégzés fogalma nemcsak hangzatos kommunikációs 
fogás, hanem életbevágóan fontos tevékenység. Bizton állíthatom, 
hogy a minőség a SYNLAB esetében nem kompromisszum, ha-
nem meghatározó hozzáállás a nap minden percében! Nos, ugyan-
ilyen alapossággal készítettük az önök számára ezt a lapot. 
Tartalmát tekintve hosszas előkészítő munkálatok előzték meg, mi-
vel a szerkesztési folyamat során igyekeztünk nagy érdeklődésre 
számot tartó témákat érinteni.
Biztosíthatom önöket, hogy minden, a lapban érintett témakör la-
boratóriumi háttere megtalálható a vizsgálataink között.
 
Miben több mégis ez az újság a „hagyományos” üzleti magazinok 
sorában? Tudjuk, hogy maga a laboratóriumi szakterület egy mo-
dern, fejlődő, igazán XXI. századi technológiát alkalmazó orvostu-
dományi ág, amely kevésbé ismert a laikusok számára. A SYNLAB 
vezetése arra törekszik, hogy könnyen elérhető legyen a bárhol a 
világon legfejlettebbnek számító laborvizsgálati palettája, amellyel 
minden, hazánkban gyógyítással foglalkozó szakember számára 
biztos és erős támaszt tud nyújtani. Azt szeretnénk megmutatni 
önöknek mint olvasóknak, hogy a szorosan vett rutin-humándiag-
nosztikai szolgáltatásokon kívül számtalan terület használja ezeket 
a laboratóriumi vívmányokat. 
 
Ezeken az oldalakon olyan – általunk nagyra becsült – interjúala-
nyok szólalnak meg, akik garanciát jelentenek a minőségi tarta-
lomra, valamint arra, hogy hiteles információkkal szolgáljanak. 
A témák összeállítása során igyekeztünk kerülni a szorosan vett 
szakmai megközelítést, illetve nyelvet, ezért ugyanúgy kitekintünk 
a társadalom és a gazdaság különböző szegmenseire, mint bár-
mely más üzleti magazin. 
 
Forgassák bizalommal a BuSYNessLAB első számát!

Lévai Richárd, 
ügyvezető igazgató
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Telegdi Attila

S
portágunk felfelé ívelése magyarországi 
viszonylatban talán 30 évet ölel fel. Kez-
detben természetesen mindenféle gyer-
mekbetegséggel küzdöttünk, amit egy 
sportág elszenvedhet, viszont folyamato-

san fejlődtünk. Ennek az első, de remélhetőleg nem 
utolsó állomása az olimpiai bajnoki cím – mondja Te-
legdi Attila, a Magyar Országos Korcsolya Szövet-
ség Rövidpályás Gyorskorcsolya Sportági igazgató-
ja. Hogy mögöttünk milyen munka van, arról sokat 
tudnék beszélni… A sportdiagnosztika vonatkozá-
sában akár 10-15 évvel ezelőtt is jelentős előrelépé-
seket tettünk. Ennek a folyamatnak komoly részét 
képezik a laboratóriumi vizsgálatok, mert rendkívül 
fontos visszajelzéseket kapunk a versenyzők pilla-
natnyi állapotáról vagy a különböző hiánytünetek fel-
lépéséről. Ezenkívül a teljesítménydiagnosztika vo-
natkozásában a különböző paraméterek felkutatása, 
az ok-okozati viszonyok megértésében nagy segít-
ség több laboratóriumi paraméter. 

A kezdetekben milyen nehézségekkel kellett 
szembesülniük? 
Azt gondolom, hogy a mi sportágunk belecsöppent a 
hazai orvosi környezetbe, ezért az a standard, amit a 
Sportkórház biztosít számunkra. Viszont korán kide-
rült – és ez minden sportágra jellemző –, hogy szá-
munkra korántsem fed le minden lehetőséget. Amikor 
a különböző nemzetközi trendeket kezdjük el követni, 
azokkal az információkkal, módszerekkel szembesü-
lünk, amelyeket az ellenfeleink is alkalmaznak, akkor 
nem egyszerű a helyzet – és ez természetesen a diag-
nosztikára is vonatkozik. Szerencsére a hazai környe-
zetben találkoztunk olyan szakemberekkel, akik kiváló 
hozzáadott értékkel tudják segíteni a munkánkat. Biz-
tos vagyok benne, hogy a találkozás pillanata volt az 
egész sikertörténetünk alfája és ómegája. A külföldi 
szakemberek, akikkel dolgozunk, inkább edzéselmé-
leti kiválóságok, akik más vonalon segítik a munkán-
kat. Így indulhatott el a különböző edzéstervek kialakí-
tása során az energiaháttér mélyreható vizsgálata, és 

elmélyülhettünk azokban a fontos részletekben, ame-
lyek biztosítják számunkra a maximális teljesítményle-
adás lehetőségét.

Lehet mondani, hogy úttörők ezen a területen?
Minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy 
eléggé beleástuk magunkat ebbe a tudományba.  
Talán a magyar viszonylatban az egyik legmesszebb-
re jutott sportág vagyunk ezen a területen. Amellett, 
hogy mindent elkövetünk a pályán, azon kívül is. Ta-
lán az eredményességünknek is ez a kulcsa. 

Amikor azt mondjuk, hogy sportdiagnosztika, 
akkor egy reménybeli élsportoló életében mi-
kor kezdődik el egy vizsgálatsor?
Ez már a kiválasztás pillanatában eldől, hiszen ekkor 
történnek az alapvizsgálatok. Valójában ez egy orvosi 
alkalmasság, hogy egyáltalán bármilyen sporttevékeny-
séget végezhet-e a fiatal. Ugyanis az élsportnak meg-
vannak a maga veszélyei, a fantasztikus eredmények 
lehetőségein kívül. Ha nem alkalmas rá a szervezete, fi-
gyelnünk kell arra, nehogy olyan eset történjen, amely 

NINCS KISIKLÁS –  
SPORTDIAGNOSZTIKA  
A GYORSKORCSOLYÁBAN
A gyorskorcsolya-válogatott fantasztikus sikerei mögött hosszú évek kemény munkája 
áll. Ez nemcsak az edzésekről, hanem azokból az egészségügyi állapotfelmérésekből is 
adódik, amelyet szívós, szisztematikus munkával végeznek.

jogi következményekkel is járhat. Ez tehát az origo, min-
den innen indulhat el, de elmondhatjuk, hogy ez nálunk 
a legmagasabb szinten is így működik. Az olimpiai ke-
ret, akik között már vannak Európa-, világ- és olimpiai 
bajnokok, minden évben, mielőtt megkezdik az általá-
nos alapozást, egy alapvizsgálati soron esnek át, ami 
az ellenőrzési folyamat kezdete. Csak utána kezdjük el 
a további terhelésdiagnosztikai vizsgálatokat.

Az edzésterv, amit kidolgoznak egy adott spor-
tolóra, milyen ellenőrzési szinteket jelent?
Az éves felkészülési terv tartalmazza az edzésprog-
ramot, amely mikrociklus, mezociklus és makrociklus 
szakaszból áll. Attól függően, hogy melyik edzési cik-
lusban vagyunk, zajlanak tervszerűen a vizsgálatok. 
Ezek dátuma előre ütemezett. Van egy fantasztikus, 
XXI. századi rendszerünk, ami a szívfrekvencia figye-
lésén keresztül folyamatosan ellenőrzi a versenyzők 
szervezetének visszajelzéseit. Ez interaktív visszajel-
zést ad minden állapotváltozásról, vagyis akár a mo-
biltelefonunkon megnézhetjük. Ha ott folyamatosan 

látunk egy piros jelzést, hogy nem terhelhető tovább 
a szervezet, vagy bizonyos szinten csökkenteni kell az 
intenzitást, akkor azonnal belép az orvosi segítség, és 
a sportolót elküldjük különböző célzott vizsgálatokra. 
Ebben laboratóriumi és egyéb tesztek elvégzésére ke-
rül sor.

Ezekben a jól tervezett folyamatokban szerepet 
játszik a sportolók pszichés felkészültsége is?
Valóban, a rendszer bevezetésénél az volt a legne-
hezebb dolog, hogy higgyenek benne a versenyzők. 
A szakvezetés az elejétől fontosnak tartotta, mert mi 
egyértelműen látjuk, számokkal alátámasztva, hogy 
a kért adat tükrözi a valóságot. Amikor piros riasztás 
érkezik, akkor arról nemcsak a szakvezetés, hanem a 
sportoló is értesül. Innentől pedig elindul a folyamat. 
Van egy kiváló csapatunk, amellyel sok problémát tu-
dunk megoldani, megbeszélni. Az utánpótlás szá-
mára hamarosan szervezünk egy komplett képzési 
rendszert, amelyben már aktív elemként megjelenik a 
pszichológiai kontroll lehetősége is. 
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A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor 
összeállítású magyar csapat aranyérmet szerzett a férfi 5000 
méteres rövidpályás gyorskorcsolyaváltó döntőjében, a pjongcsangi 
téli olimpián (2018. február). Ezzel nevükhöz fűződik a magyar 
gyorskorcsolya első téli olimpiai aranyérmének megszerzése.

SPORTDIAGNOSZTIKA: 
A sportdiagnosztika a versenysport esetében elengedhetetlen 
előfeltétel, ugyanakkor a szabadidős sportolók számára is komoly 
segítséget nyújt. A megfelelő tudományos háttér felhasználása 
alapvető a minél jobb teljesítmény elérése érdekében.

Küldetésünknek tekintjük a szerepvállalást az egész-
ségmegőrzés és az egészségtudatosságra nevelés 
területein, valamint a megelőzés fontosságának hang-
súlyozását.

Humándiagnosztikai, környezetanalitikai és igazság-
ügyi laborszolgáltatásainkat magas színvonalon, ki-
váló szakembergárdával és korszerű technikai háttér 
segítségével végezzük.

A Humánanalitikai Üzletág orvosi laboratóriumai 
az  MSZ EN ISO 9001:2015  szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszert és az  MSZ EN ISO 
14001:2015  szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási rendszert működtetnek. 

A Környezetanalitikai Üzletág vizsgálólaboratóriumai 
önálló, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak 
megfelelő minőségirányítási rendszert működtetnek, 
a laboratóriumok akkreditált tevékenysége, az akk-
reditálás műszaki területe a Nemzeti Akkreditáló Ha-
tóság honlapján lévő adatbázisban megtalálható.

Szakorvosaink a leletértékelés mellett konzultációval 
is segítik a klinikus kollégák munkáját. A szakértői te-
vékenységet a humán orvoslás mellett az állatorvosi 
és a környezetkémiai elemzések területein is kiemel-
kedően fontosnak tartjuk.

A SYNLAB-RÓL DIÓHÉJBAN

SYNLAB –MINDEN, AMI LABOR

SZOLGÁLTATÁSAINK
•  A Magyarországon megtalálható humán  

labordiagnosztikai vizsgálatok legszélesebb palettája
•  Környezetanalitikai vizsgálatok  

(víz, talaj, növény, élelmiszer, környezethigiénia stb.)
•  Országos logisztikai hátterünk nyújtja partnereink  

számára a mintaszállítás gördülékenységét
•  Jelszóval védett leletküldés,  

valamint értékelési szolgáltatás.

A Centrumlab 2016-ban történt felvásárlásával  
a SYNLAB-csoport a hazai privát laboratóriumi szfé-
ra első számú szolgáltatójává lépett elő.

A jövőben, kihasználva a szinergiákat, valamint tisz-
teletben tartva egymás üzleti modelljét és törekvé-
seit közös erőfeszítéseket teszünk az innovatív fej-
lesztések, és szolgáltatások terén, ügyfeleink minél 
magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

A SYNLAB Magyarország és Európa legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója. 
A SYNLAB Group 40 országban van jelen, nagyságrendileg 20 000 munkavállalót 
foglalkoztat, árbevétele megközelíti a 2 Milliárd Eurót, évente 500 millió vizsgálatot  
végez. Magyarországon országos vérvételi és laboratóriumi hálózattal rendelkezünk  
(közel 70 helyszínen), összesen 5 000 féle, éves szinten 45 millió vizsgálatot végzünk. 
Szolgáltatásaink beutaló és előjegyzés nélkül is bármikor igénybe vehetők.
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Dr. Sydó Tibor

Ha egy szálloda, vagy vállalkozás szeretne sport-
diagnosztikai szolgáltatást indítani, milyen hát-
tér szükséges ehhez?
Már most látható, nagyon komoly a hiány ezen a te-
rületen. De az egyértelmű, hogy Magyarországon még 
mindig gyerekcipőben jár a sportolók orvosi támoga-
tása, a terhelésdiagnosztikától kezdve a táplálkozás-
tudományon át számos területen. Nemzetközi szinten 
nézve a különböző trendeket, a sportágunkon be-
lül említhetem a kanadai csapatot. Olyan támogatás-
sal érkeznek, amely nemcsak az egészségügyi vona-
lon, hanem minden más érintett területen profi hátteret 
biztosít számukra. Úgy a profi sportolók, mint a saját 
egészségük megőrzése miatt mozgó emberek számá-
ra rendkívül nagy figyelmet kell biztosítani egy komp-
lex sportdiagnosztikai tudományos fejlődés elérésére.

Mi történik, ha a jól végiggondolt, követett 
edzéstervet felborítja egy váratlan betegség?
Mindig támaszkodhatunk a Sportkórház szakembe-
reire. Viszont figyelembe kell vennünk az időténye-
zőt, számunkra egyetlen nap kiesése felboríthatja az 
edzéstervet! Ezért is veszünk igénybe magánlabora-
tóriumi szolgáltatást. Nekünk életbevágó, hogy ha a 
versenyző kiesik az edzésekből, minél előbb legyen 
meg a diagnosztika, a kezelés, és a rehabilitáció után 
a lehető leghamarabb visszakerüljön a rendszerbe.

A jövőbeli terveik sorában szintén kiemelt he-
lyet kap a teljesítménydiagnosztika?
Azt a vonalat szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, 
mert az eredményeink is bizonyítják, hogy jó úton já-
runk. A további fejlesztési terveink között kiemelt he-
lyen szerepel a dietetikai szemlélet tudományosabb 
megközelítése, amely sarkalatos kérdés egy sporto-
ló pályafutása során. Hiszen oda kell figyelni a test-
súlyukra, látnunk kell, hogy hajlamosak lefogyni, ami-
kor egy komoly versenyidőszakon vannak túl, vagy a 
pihenő alatt elkerülhetetlenül felszaladhat pár kiló… 
Minden támogatást megadunk, felhasználva az ösz-
szes orvosi és technikai lehetőséget.

DR. SYDÓ TIBOR – SPORTORVOS,  
A VESZPRÉMI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOSA

„Örömmel mondhatom, hogy látható fej-
lődés van Magyarországon ezen a terü-
leten. Mivel a teljesítménydiagnosztika 
meglehetősen eszközigényes, ezért a 
múltban viszonylag háttérbe szorult ha-
zánkban. Az utóbbi néhány évben alakult 
ki az orvosláson belül egy szűkebb réteg, 
amely a sportdiagnosztikával mélyebben 
foglalkozik. Az utánpótlás viszont lassan 
érkezik, pedig a tapasztalat megszerzé-
se nagyon fontos. 
Ha valaki üzletet lát ebben a területben, 
annak nem elég csak a szükséges eszközöket megszerezni, hanem ér-
tékelni is kell tudni a kapott eredményeket, ami egyre komolyabb hát-
tértudást igényel.
A szakemberek hosszú éveket töltenek el a teljesítménydiagnoszti-
kával, hogy egy idő után önálló véleményt tudjanak alkotni, és ezzel 
tudják segíteni az edzőket és versenyzőket a munkájukban. Számos 
szakterület összefüggéseit kívánja meg a sportdiagnosztika: nekem 
belgyógyász, kardiológus, üzemorvos, sportorvos szakvizsgám van, 
emellett fizikoterápiával is foglalkozom. Ez nem tartozik szűken a tel-
jesítménydiagnosztikához, de a tudásom minden egyes összetevője 
szükséges a teljes képhez.
A laborvizsgálat az egyik legfontosabb elem a sportdiagnosztikában! A 
laboratóriumi paraméter gyorsan kivitelezhető, az eszközpark befekte-
téséhez képest minimális a költsége, szinte bármikor ismételhető, nem 
kell hozzá jelentős személyzet. Hazánkban ugyan még ritkán alkalmaz-
zák a genetikai laboratóriumi vizsgálatokat ezen a területen, de véle-
ményem szerint ez a jövő egyik útja.
Aki ezeket a tudományos eredményeket ki tudja használni, csak az fog 
a dobogó legfelső fokára állni. Aki nem él vele, az lemarad.”
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„HAGYOMÁNY ÉS  
INNOVÁCIÓ”

A DOLGOZÓI CAFETERIA KERETEIN  
BELÜL KIEMELT FONTOSSÁGÚ  
AZ EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁS

Elsősorban a nagyvállalati, multinacionális 
szemléletű cégekre jellemző, hogy a munkaerő 
megtartását prioritásként kezelik, és  
ehhez minden lehetőséget felhasználnak.  
Úgy a cafeteria-rendszer által biztosított 
elemeket, mint az egyéb kiegészítő 
lehetőségeket, amelyeket a cég belső kultúrája 
és anyagi lehetőségei biztosítani engednek. 
A Tungsram láthatóan nagy figyelmet fordít 
dolgozói elégedettségének növelésére.  
Jörg Bauer, a Tungsram vezérigazgatója  
és tulajdonosa nyilatkozott lapunknak.

A Tungsram csoport, amely az ön vezetésével megalakult, 
több mint négyezer munkavállalót foglalkoztat. Milyen ér-
zésekkel vette át a cég vezetését? 
A vállalatot tulajdonosként vettem át, amely sokkal tágabb mozgás-
teret biztosít számomra. Karrierem ezen szakaszán úgy éreztem, el-
jött az idő, hogy kipróbáljam magam tulajdonképpen vállalkozóként 
egy olyan cég élén, amelynek irányait, jövőjét és működését én ma-
gam határozom meg. Multinacionális vállalatoknál szerzett bőséges 
tapasztalataim miatt, valamint azért, mert nem éreztem magamban 
elég türelmet egy teljesen friss startupba belevágni, így jó ötletnek 
tűnt élni a lehetőséggel, amikor a GE eladásra kínálta fényforrásüz-
letágának nagyobb részét.

Magyarországon biztosan sokaknak megdobbant a szíve, 
amikor újra a régi név használatával találkoztak. Ez a szub-
jektív elem biztosan fontos a későbbi kommunikáció során. 
Mitől lesz több a régi-új Tungsram? 
A Tungsram márka természetesen Magyarországon a legerősebb, 
de jól ismert a környező országokban és a Közel-Keleten is. Utób-
bi régióban például, ha valaki izzót akar vásárolni egy szaküzletben, 
nem azt mondja, hogy villanykörtét kér, hanem hogy egy „tungsra-
mot”. Vagyis a márkanév eggyé vált a termékkel. 
Valóban fontosnak tartjuk a hagyományainkat, ezért választottuk 
jelmondatunknak azt, hogy „Örökségünk az innováció”. Ezzel azt 

szeretnénk kifejezni, hogy folytatjuk az innováció 
és a kreativitás 120 éves hagyományát a Tungsra-
mon belül és Magyarországon. A második világhá-
ború előtti nagy korszakában fantasztikus kutató-
labor működött a vállalaton belül, amelyet Aschner 

Lipót, a legendás cégvezető ala-
pított. Itt fedezte fel a kriptonégőt 
Bródy Imre, itt mérte meg radarral 
a Föld–Hold távolságot Bay Zoltán, 
itt zajlottak a fénymásolás és a te-
levízó első kísérletei. Ezeket a tech-
nológiákat ma divatos szóval úgy 
neveznénk, hogy diszruptív techno-
lógiák, amelyek felforgatják az üzle-
ti életet, sőt az egész társadalmat. 
Ami a mi korunkban az okostelefon 
vagy a mesterséges intelligencia 
megjelenése, akkoriban ezek egy 
részét a Tungsram szolgáltatta, rá-
adásul úgy, hogy gazdaságilag is si-
keres lett és exponenciális növeke-
désre volt képes. Ezt a szemléletet 
és természetesen a vele járó sikert 

szeretnénk megismételni, olyan iparágakban hasz-
nosítani a világítástechnikában szerzett tudásunkat, 
tapasztalatunkat, amelyek révén néhány területen 
globális vezetők lehetünk. Mindeközben pedig a vilá-
gítástechnikai tevékenységünket is erősítjük, moder-
nizálunk például a LED-es autólámpák vagy az okos 
épületek, okos városok ágazatban.

Az átalakulás során a dolgozók kaptak új moti-
vációt akár juttatások formájában? 
Meglehetősen sokrétű a Tungsram juttatási rendsze-
re. Az arra jogosult munkavállalók cafeteriát kapnak, 
amelyet sokféleképpen tudnak felhasználni, akár 
ajándékozásra, szabadidőre, pihenésre is. Együtt-
működések révén a Tungsram munkavállalói többfé-
le kedvezményre jogosultak bizonyos szolgáltatók-
nál, és további megoldásokon is dolgozunk. Mindez 
fontos nekünk mint munkáltatónak, hiszen a munka-
erőhiányos időkben meg kell ragadnunk minden le-
hetőséget arra, hogy a legjobb munkatársakat meg 
tudjuk szerezni és meg is tudjuk tartani.  

Sok cikket olvastam arról, hogy ön hisz az 
utánpótlás kiemelt szerepében. A munkaerő 
keresésénél fontos szempont, hogy egészség-
ügyi elemeket is tartalmazzon az ajánlott fize-
tési csomag? 
Általában véve fontosnak tartom az egészségmegőr-
zést a vállalaton belül, én magam is dolgoztam pénz-
ügyi vezetőként egészségügyi területen a GE Health- 
care keretein belül. Talán az is emlékezetes, hogy 
a GE Hungary irodaházánál magam is részt vettem 
egy fitneszterem megnyitóján. Az első pillanattól 
kezdve a Tungsramnál elkötelezett voltam az iránt, 
hogy az előd, a GE egészségügyi programját foly-

tassam, sőt, új életet leheljek belé. A programot FiT-
Tungsramnak hívjuk, és rendszeres egészségügyi 
szűréseket, edzéseket, sportprogramokat, előadá-
sokat tartalmaz. Munkavállalóink közül több mint ez-
ren veszik igénybe ezeket a lehetőségeket. 

Hazánkban még alig ismert a corporate well-
ness fogalma, ami egy összetett szolgáltatás-
csomag. Lát esélyt arra, hogy Magyarorszá-
gon is meghonosodjon ez a juttatás a dolgozók 
számára?
A valóban sok elemből álló corporate wellness egyes 
motívumait más munkavállalókhoz hasonlóan már mi 
is alkalmazzuk, hiszen a kötetlen munkaidejű vagy 
szellemi munkát végző alkalmazottaknak van lehető-
ségük rugalmas munkavégzésre, távmunkára, a már 
említett FiTTungsram program keretein belül pedig 
gondoskodunk egészségügyi vizsgálatokról, sport-
lehetőségekről. Sőt, a Tungsram SC keretein belül ki-
fejezetten kedvező sport- és szabadidős lehetősége-
ket kínálunk. A vállalaton belül van olyan iroda, ahol 
gyermekkel együtt dolgozhat a munkavállaló. Tehát 
a corporate wellness keretében sok mindent megte-
szünk, de még nem állt össze egy egységes szolgál-
tatáscsomaggá. 

Reális igénynek tartja, hogy a privátlaboratóri-
umi szolgáltatások szerepe kiemelkedőbb le-
gyen, hogy ez is az emberek igényeinek növe-
kedését szolgálja? 
Úgy gondolom, hogy nőhet az igény a professzioná-
lis diagnosztikára. Mivel a Tungsram is új utakat ke-
res, amelyekben a világítástechnikai tapasztalata so-
rán szerzett tudást, ismereteket más iparágakban is 
kamatoztatja (gondoljunk csak bele, hány műanyag, 
fém- és üvegelemet tartalmazhat egy egyszerűnek 
tűnő izzólámpa), magunk is keressük annak lehető-
ségét, hogyan tudnánk ilyen high-tech eszközök elő-
állításában, kifejlesztésében közreműködni. 
Személyesen úgy látom, hogy a diagnosztika, legyen 
az laboratóriumi vagy egyéb vizsgálatok sora, számos 
lehetőséget rejt a személyre szabott gyógyászat alap-
jaként. Nem feltétlenül az a lényeg, hogy konkrét beteg-
séget keresünk, hanem hogy kidolgozzunk egy olyan 
egyéni kockázati profilt, amely konkrét jelzést ad a to-
vábbi szükséges diagnosztikához és vizsgálatokhoz. 
Ez pedig a biomarkerek, családi örökségi, labor- és 
más tesztek intelligens elemzéséből állna össze, amely 
különösen értékessé válna, ha a kötelező munkahe-
lyi egészségügyi szűrés részeként évente elvégeznék 
hozzá a vizsgálatokat. Így az elváltozásokra hamar rá 
lehetne találni, és a megfelelő lépésekkel, például élet-
módváltással, a táplálkozás reformjával megelőzhe-
tő lenne a betegség, vagy legalábbis nagymértékben 
csökkenthetők lennének a tünetei. Ez kiegészíthetné az 
állami egészségügyi ellátást, valamint közös erőfeszí-
tés lenne mind a munkáltató, mind a munkavállaló ré-
széről az aktívabb és önállóbb életért.

Valóban  
fontosnak tartjuk  

a hagyományainkat, 
ezért választottuk 
jelmondatunknak 

azt, hogy 
„Örökségünk  

az innováció”.

Joerg Bauer
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A 
hagyományos citológiai módszer csak 
korlátozottan felel meg a szűrési rend-
szerrel szemben támasztott kritériumok-
nak, mert kizárólag alaki eltérésekre tá-
maszkodik, az érzékenysége alacsony. 

Mivel szubjektív értékelésen alapul, bizonytalan di-
agnosztikai csoportokba sorol – mondja dr. Benczik 
Márta, a SYNLAB GenoID laboratórium szakmai 
igazgatója. – Ezért ma már nem kérdés a molekuláris 
irányvonalak létjogosultsága. Kétségkívül megbízha-
tóbbak, reprodukálhatók, objektívek, költséghatéko-
nyak, gyorsan elvégezhetők, automatizálhatók és fő-
ként érzékenyek.

A szakmai és lakossági kommunikáció kiemelt fon-
tosságú számunkra, ezért magyar és nemzetközi 
konferenciákon, valamint a SYNLAB saját szervezé-
sében megrendezendő kerekasztal-beszélgetések 
formájában tájékoztatjuk az érintett orvosokat, szak-
embereket. Edukációs célból számos sajtómegjele-
nés, cikk és interjú jelenik meg, hogy minél jobban 
érthető legyen a vizsgálatok bevezetésének fontos-
sága. Emiatt a lakosság számára méhnyakrákszű-
rést népszerűsítő kampányokat is indítottunk, akci-
ókkal és egyéb ismertetők terjesztésével. Cégünk 
fontosnak tartja a prevenció ilyen jellegű támogatá-
sát, ezért a közeljövőben több hasonló rendezvényen 
veszünk részt, és továbbra is folytatjuk ismeretter-
jesztő és figyelemfelhívó tevékenységünket – a nők 
védelmében.

A CONFIDENCE TESZT,  
ÚJ DIMENZIÓ A MÉHNYAKRÁK 
SZŰRÉSÉBEN
Hosszas előkészületek után a SYNLAB bevezette a HPV-teszt új verzióját, a Confidence  
HPV-X™-et és az ezt kiegészítő Confidence MarkertTM, amelyek új perspektívát nyithatnak  
a méhnyakrák szűrésében. A módszer egyedülálló, és nem túlzás azt állítani,  
hogy dimenzióváltást jelenthet a szakmai protokollok megújítása során. 

BUDAPEST–DUBLIN BICIKLITÚRA –  
A HPV-SZŰRÉS NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE

Budapestről Dublinba kerékpárral? Igen, ez lehetséges!
A SYNLAB támogatásával egy hatfős csoport, dr. Balázsy Károly 
szülész-nőgyógyász vezetésével, európai kerékpártúrára indult.
A cél, hogy felhívják a figyelmet a HPV (humán papillómavírus) ki-
mutatásának jelentőségére. A kerékpártúra május 13-án indult Bu-
dapestről, hogy kb. 2300 km tekerés után érkezzen meg Dublinba, 
Írország fővárosába.
A kerékpártúra résztvevői információs anyagokat osztogatnak a 
hosszú út során érintett nagy- és kistelepülések lakóinak, így olyan 
helyekre is eljut a HPV-szűrés fontossága, ahová eddig kevesebb in-
formáció érkezett a veszélyes vírusról. 

T
óth Icó, a Mályvavirág Alapítvány vezető-
je mesélt pár szóban a SYNLAB-bal közös 
tevékenységekről.
Az elmúlt években a Mályvavirág Alapít-
vány kapoccsá vált a méhnyakrákos nők, 

az orvosok, a védőnők, a hatóság, a média és a la-
kosság között. Számos programmal, kezdeménye-
zéssel dolgozunk azért, hogy az egészséges nők tu-
datossá váljanak a méhnyakrák megelőzésben, hogy 
minél többen tisztában legyenek azzal, a méhnyak-
rák megelőzése legnagyobb részt rajtunk múlik.
Épp most vagyunk 5 évesek, ami nagyon nagy szó 
egy mai civilszervezet életében! Számos tervünk 
van, mindig frissek és fiatalok szeretnénk maradni a 
célkitűzéseinket és programjainkat tekintve. 
Ezekben az elképzeléseinkben nagyon jó partnerre 
leltünk a SYNLAB kollégái személyében. A HPV-vel 
kapcsolatos összes munkában nagyon komoly hát-
téranyagokat, szakmai segítséget kaptunk a cégtől. 
Eddigi legfontosabb kapcsolódó tevékenységeink két 
kórházi osztály kifestése volt, ahol együttműködtünk. 
Elmondhatom, hogy nagyon sikeres volt, jó visszajel-
zéseket kaptunk a kórházaktól és a betegektől. 

MÁLYVAVIRÁGOS  
JÓKEDVÜNKBEN 

KÓRHÁZAKAT FESTÜNK
A Mályvavirág Alapítvány a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és  
a megelőzésért 2013 májusában alakult meg. Ennek oka az volt,  

hogy legyen egy olyan szervezet Magyarországon, amely kifejezetten 
méhnyakrák-megelőzéssel és -rehabilitációval foglalkozik.

Nagyon fontos az Alapítvány életében, 
hogy „középen meneteljen”. Ez alatt 
azt értjük, hogy függetlenek legyünk 
cégektől, ideáktól, viszont kapcsolat-
ban legyünk minden szereplővel, aki a 
nők méhnyakrák megelőzési tevékeny-
ségében bármilyen céllal részt vesz. 
Nem vagyunk termék iránt elkötelezet-
tek, mert mindegyik fontos.
Végül a jelmondatunk, amiben minden 
benne van: „Egy pihe nem repít az égig, de sok toll 
szárnyakat ad”. A SYNLAB lett a mi egyik tollunk. 

„Egy pihe nem 
repít az égig,  
de sok toll 
szárnyakat ad”

A SYNLAB végzi Magyarországon  
a legtöbb HPV-tesztet!

TUDTA?

Tóth Icó
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Az emberek szempontjából miért van jelentősége az egész-
ségügyben tapasztalható átrendeződésnek?
Egyértelműen a magánegészségügy előretöréséről lehet beszélni, ezt 
az adatok is bizonyítják. Évről évre 5-6 százalékkal bővül a magán- 
egészségügyi költés Magyarországon, lassan eléri az 1000 milliárd 
forintot, amit egy évben magánegészségügyre költünk. Igénybevé-
teli statisztikai adataink is vannak. Amikor megkérdeztük az embe-
reket, hogy az utóbbi két évben hányan fordultak magánegészség-
ügyi szolgáltatóhoz, akkor ez az arány országosan több mint 60% 
volt. Az is egy nagyon lényeges szempont, hogy ez nem pusztán bu-
dapesti trend, hanem egy országos bővülést jelent. Hogy a növeke-
dés minek köszönhető, az már egy érdekesebb kérdés. Egyrészt a 
magánegészségügy sok esetben még mindig az állami korrekciójá-
nak minősül. Ahol az állam nem képes időben vagy jó minőségben 
szolgáltatni, akkor belép a magánegészségügy, mint egyfajta máso-

dik választás. Nagyon lényeges az időtényező, hiszen 
a várólisták nagyon sok területen ismeretesek. Példá-
ul az ország keleti felében akár 4-5 hónapot is várni 
kell egy MR-vizsgálatra. A trend azért az, hogy egyre 
inkább előtérbe kerülnek egyéb szempontok is, így a 
minőség, a betegközpontú működés, a kényelmes és 
kulturált környezet.

Látható, hogy az állam változtatni szeretne a 
rendszeren, hiszen egy felfokozott várakozás 
tapasztalható a társadalom részéről. Ön sze-
rint mi lehet az ideális megoldás a kialakult 
helyzet feloldására?
Hogy mit lép az állam, az egyelőre nem látható szá-
munkra. Viszont mindenképpen lépéskényszerben 

van. Az biztos, hogy az Európán belül tapasztalható 
demográfiai változásokkal, az idősödő társadalom-
mal, valamint a technológiai folyamatokkal az álla-
mi egészségügyi rendszerek önmagukban nem tud-
nak lépést tartani. Mindenképpen be kell vonni más 
finanszírozókat is. Ez hazánkban egyelőre maga a pá-
ciens, aki az esetek 90 százalékában zsebből fizet. A 
szolgáltatás finanszírozása nem előtakarékos és ön-
gondoskodó alapon történik, hanem a páciens ak-
kor fordul orvoshoz, amikor panasza van, problémája 
adódik. Az államnak lehetővé kellene tennie azt, hogy 
kiegészítő módon az egészségbiztosítók, amelyek 
egyébként a vállalati oldalon már egyre erőteljeseb-
ben megjelennek, bekapcsolódhassanak a szolgálta-
tásfinanszírozásba. Az egyéni biztosított oldalon még 
nagyon bátortalan lépések tapasztalhatók. Minden-
képpen egy világosabb, transzparensebb szabályo-
zási helyzetet kellene teremteni, ösztönözve az állami 
ellátás kiegészítését vagy akár helyettesítését is bizo-
nyos esetekben. Egy egészséges egészségügyi rend-
szerben az állami és a magánszolgáltatás jól megfér 
egymással. Ebben a pillanatban inkább erőforrásokat 
vonnak el egymástól.

Ön az Affidea igazgatója. Mi a magánegész-
ségügyben tapasztalható sikeres működésük 
titka? Az igény kialakulása vezetett ebbe az 
irányba, vagy pedig az, hogy az állami egész-
ségügy már évek óta képtelen ellátni az alap-
vető feladatait?
A siker tulajdonképpen a kínálkozó lehetőségek ko-
rai kiaknázásában rejlik. Az Affidea volt az első Ma-
gyarországon, amely dedikáltan térítéses képalkotó 
diagnosztikai szolgáltatást indított 7 évvel ezelőtt. 
Jelenleg a hagyományos kompetenciánkon túl ter-
jeszkedünk. Ezért vásároltunk egy olyan céget, 
amely jól kiegészíti a képalkotó diagnosztikai felada-
tainkat, vállalat-egészségügyi és járóbeteg-szakellá-
tási területet lát el, és amellyel kiválóan kielégíthetjük 
a növekvő igényeket.  

Mit takar a Primus Egyesület elnevezés? Mi-
lyen szándékok vezettek a megalakulásához?
Valójában egy időben több nagy magánegész-
ségügyi szereplő jutott el arra a felismerésre – és a  
SYNLAB-nak is oroszlánrésze volt ebben –, hogy  

a látható trendek miatt egyfajta kö-
zös platformot kell létrehozni. Más 
oldalról pedig megjelent annak az 
igénye, hogy tegyünk végre rendet a 
piacon. Rendkívül szétaprózott mó-
don működik a magánegészség-
ügy, és sajnos sok résztvevő szür-
kén és feketén praktizál… Nem a 
nagy szolgáltatókról van szó, inkább 
a kisebbekről. Minőségbiztosítási 
folyamataik vagy a nem igazán be-
tegközpontú működésük sokszor 
súlyos problémákat vet fel.
Ezért hozunk létre egy jelzőrend-
szert, egy védjegyet, amelyet min-
den minősítési folyamaton áteső 
cég megkaphat és használhat. A 
társaságokat erre szakosodott kül-
ső vállalatok vizsgálják és világítják 
át. Ha minden rendben van, onnantól a vizsgált cég büszkén hasz-
nálhatja a Minősített Egészségügyi Szolgáltató címet.

A magánegészségügy ellenőrzött minősége és a tervezett 
védjegy kiadása együtt jár ennek magas fokú társadalmi 
kommunikálásával. Ez egy bevezető stratégia, vagy a későb-
biekben is szükség lesz a médiamegjelenésekre?
Itt is látható egy fordulópont. Ahogyan a nagy cégek kezdenek te-
ret nyerni, egyre több figyelmet és erőt fordítanak a megfelelő kom-
munikációra. Mi ebben egyesületként és magánegészségügyi sze-
replőként is igyekszünk húzószerepet játszani. A védjegyet meg 
kell ismertetnünk a páciensekkel, amely valóban folyamatos kom-
munikációt igényel.

Lehetőség van arra, hogy a magánegészségügy akár egészé-
ben kiválthassa az állami rendszert?
A magánegészségügy nem mindig tud jó megoldást kínálni, így 
például a súlyosabb, komplex onkológiai ellátást igénylő esetek-
ben elsősorban az állami ellátásban koncentrálódik az a tudás, ami 
az optimális ellátást nyújthatja. Mindkét szereplőnek megvan az 
ideális feladatköre, és ha jól működik a rendszer, ezek jól építenek 
egymásra. 

Vajon hány év kell, mire a magyar állami egészségügy és a 
magánegészségügy viszonya konszolidálódik?
Az biztos, hogy a GDP-arányos költségeket tekintve a 7-8 száza-
lékos egészségügyi kiadás kevés. Ráadásul ezen belül a magá-
negészségügyi kiadások aránya nagyon magas, 35 százalék. Ez az 
egyik legmagasabb Európán belül, így nem várható ennek a rész-
aránynak a drámai emelkedése. Az egészségügyi összköltés min-
denképpen emelkedni fog, és a növekvő igényekkel az állami el-
látásnak mindenképpen lépést kell tartania. Az elmúlt években a 
kormányzat ugyan látható erőfeszítéseket tett az áldatlan humán- 
erőforrás-helyzet javítására, de ez még nem egészségügyi reform. 
Bőven van még mit tenni, hogy mindenki számára egy jobb, haté-
konyabb, átláthatóbb, a preventív szemléletet jobban előtérbe he-
lyező rendszer alakuljon ki. 

ÁLLAMI  
KONTRA  
MAGÁN- 
EGÉSZSÉGÜGY
Mit tehet az, aki olvasva a folyamatosan megjelenő sajtóhíreket az egészségügyről, 
képtelen meghozni a saját magának és családjának legoptimálisabbnak tűnő döntést, 
hogy hová forduljon a panaszával? Olyan bábeli zűrzavar keletkezett ezen a területen, 
amely mindenképpen megoldásért kiált. Leitner Györgyöt, az Affidea Kft. ügyvezető 
igazgatóját, egyben a Primus Egyesület elnökét kérdeztük a lehetséges kiutakról.

Ha minden  
rendben van, 
onnantól  
a vizsgált cég 
büszkén  
használhatja 
a Minősített 
Egészségügyi 
Szolgáltató  
címet.

A Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók 
Egyesületének alapító tagja a SYNLAB.  
Az egyesület célja, hogy a magán egészségügyi 
szolgáltatásokat igénybe vevő páciensek érdekeit 
képviselve, elősegítse egy etikusan működő  
magán egészségügyi ágazat létrejöttét.

TUDTA?

 Leitner György
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GENETIKAI MÚLTUNK  
NYOMÁBAN
SZÁRMAZÁS- ÉS EREDETVIZSGÁLAT  
MAGYARORSZÁGON
Melyik családban ne merült volna fel, hogy vajon honnan származhat, milyen ősök vére 
keveredik benne? A genetika olyan dinamikusan fejlődő szakterület, amely az elmúlt 
évtizedekben komoly válaszokat adott a tudomány számára, de egyben olyan  
eszközzé is vált, amellyel a hétköznapi emberek is élhetnek.

A 
genetikai eredet vizsgálatának kérdésé-
vel körülbelül 15 éve találkoztam először. 
Mint tudományos lehetőség, a kétezres 
évek közepétől már adott volt a kutatók 
és a szakemberek számára. A nemzet-

közi szaksajtóban például már több cikk jelent meg 
hasonló tartalommal. Azonban annak az esélye, 
hogy bárki, aki kíváncsiságból szeretné tudni felme-
női eredetét, bizonyosságot nyerjen, nem tekint visz-
sza ilyen hosszú időre – mondja dr. Egyed Balázs, a 
SYNLAB GenoID DNS Laboratórium laborvezetője. 
Aki mélyebben érdeklődik a téma iránt, két könyvet is 
ajánlhatunk számára (Spencer Wells: Az ember útja – 
egy genetikai Odüsszeia és Bryan Sykes: Éva hét le-
ánya). Mindketten a tudományos utat képviselik, és a 
szakmailag laikus, de érdeklődő emberek számára is 
kézzelfogható, bizonyított információkkal szolgálnak. 

Mit lehet tudni a kezdetekről?
A kilencvenes évek elején kezdték a mitokondriá-
lis genom (a sejtek energiát termelő szervecskéi-
nek örökítőanyaga) vizsgálatát Sykes és munkatár-
sai a Cambridge-i Egyetemen orvosi célból, és ezt 
kiterjesztették különböző eredetű és múltú populá-
ciókra is. Felfedezték, hogy az emberi populációk 
tekintetében eltérések tapasztalhatók, és mivel el-
ső alkalommal két gyökeresen más, egymástól távol 
élő népcsoportot vizsgáltak (brit és polinéziai erede-
tű embereket), szembetűnő különbségeket találtak. 
Ekkor kezdték el tüzetesebben vizsgálni a különbö-
ző európai népességeket is, és bár kiderült, hogy 
kisebb-nagyobb eltérések itt is megfigyelhetők az 
egyes populációk, népcsoportok között, Európa la-
kosságának nagyjából hasonló genetikai tulajdon-
ságai vannak a mitokondriális DNS vonatkozásában. 

Végső soron ezeknek a kutatásoknak 
köszönhető, hogy minden ember ere-
detét tekintve visszavezethető egyet-
len közös ősre, egy „ősanyára”, akit 
mitokondriális Évának hívunk. Ugyan-
így, a ma élő összes férfi a földön az Y 
kromoszómájának vizsgálatával visz-
szavezethető egy közös ősre, egy „ős 

Ádámra”. Ez ma a legelfogadottabb tudományos teória az embe-
riség korai történetére. Minden egyes családfakutatás mögé oda-
tehetjük a fentiek alapján tudományosan alátámasztott genetikai 
ismereteket. 
 
Azt megtudhatjuk egy eredményből, hogy milyen beteg-
ségre vagyunk hajlamosak?
Nem igazán. Ez a vizsgálat nem ilyen célú. Ritkán előfordulhat, 
hogy olyan változatokat/mutációkat találunk egy embernél, amely-
nek lehet orvosbiológiai, egészségügyi vonatkozása – például van-
nak olyan mitokondriális DNS-tulajdonságok, szekvenciák (nevez-
zük ezeket haplotípusnak), amelyek nagyobb ellenálló képességet 
mutatnak a HIV-vel szemben –, de maga a vizsgálat sokkal inkább 
arról ad információt, hogy a kimutatott haplotípusnak milyen a ge-
netikai múltja.
A kizárólag anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS és az apáról fi-
úra öröklődő Y kromoszómás tulajdonságegyüttest haplotípusnak 
hívjuk, az azonos genetikai múlttal rendelkező haplotípusok együt-
tesét pedig haplotípusnak nevezzük.

Hazánkban is voltak hasonló kutatások? 
Elmondható, hogy Európában szinte teljes a kutatások köre, így per-
sze nálunk is, és ezért elég jól ismerjük az európai népesség ge-
netikai variabilitását. Például a férfi haplotípusokat tekintve ma 
Európában az R1 haplocsoportba sorolható haplotípusok a legel-
terjedtebbek. Ennek két fő ága van: egyik az R1a, amely leginkább 
a szláv eredetű és nyelvű népek körében elterjedt, Közép-Európától 
egészen az Urálig. A másik ág, az R1b pedig inkább Európa nyuga-
ti felén jellemző. A Rajna-torkolat vidékén, a Németalföldön az R1b 
csoport például 60-70 százalékos gyakorisággal fordul elő a férfiak 
körében. Mi magyarok ebben is középúton vagyunk. Mindkettő és 
egyéb más Y kromoszómás tulajdonságok is jellemzők ránk. Egyéb-
ként az R1-tulajdonság elterjedését sok kutató az indoeurópai nyel-
vek elterjedéséhez köti, mivel ott figyelhető meg leginkább, ahol az 
ilyen nyelvet beszélő népek is élnek.
 

Hogyan merül fel valakiben a szándék, hogy 
megtudja a származását? Milyen indokokkal 
keresik fel a DNS-laboratóriumot?
Számos indokkal fordulnak hozzánk, de minden egyes 
megkeresés számunkra is izgalmas eredményt hozhat. 
Ez a munka sohasem rutin, a jövő küszöbén állunk, hi-
szen egészen biztosan fejlődik ez a terület is. 
Volt olyan esetünk, hogy valaki azzal keresett meg 
bennünket, hogy egy amerikai szolgáltatónál végez-
tette el a vizsgálatot, és tanácsot, szakvéleményt 
kért az eredmények értelmezéséhez. Mivel jól is-
merte a családja eredetét dokumentumokból, úgy 
gondolta, hogy valahonnan a Rajna völgyéből szár-
mazhat az „ősapja”. A vizsgálat kimutatta, hogy a rá 
jellemző Y kromoszómás tulajdonság valóban a Raj-
na völgyében a leggyakoribb a mai férfiak között is, 
tehát a genetikai eredetvizsgálat megerősítette a fel-
tételezését, hogy a családja az általa megjelölt terü-
letről érkezhetett hazánkba több száz évvel ezelőtt. 
Hasonló legendák, történetek, de akár ismert törté-
nelmi tények minden családban léteznek, ezért a ge-
netika ma már segíteni tud ezek feloldásában vagy 
megerősítésében. 

Elmondható, hogy világszerte fokozódik az ér-
deklődés a genetikai leszármazásvizsgálatok 
iránt? Ha már Magyarországon is elérhető, ak-
kor azt jelenti, hogy fizikailag is itt végzik el a 
vizsgálatot?
Nem véletlenül az Egyesült Államokban lett népsze-
rű ez a vizsgálat, hiszen a mai kevert amerikai po-
pulációban elvesztek az információk, hogy honnan 
származnak az őseik. Sok esetben ennek komoly je-
lentősége lehet, még akkor is, ha látszólag csak a 
pillanatnyi helyzetük érdekli az embereket. Minden 
családban keringenek legendák, viszont bizonyí-
tékaik nincsenek, a múlt elveszettnek tűnik. Igen, a 
vizsgálatokat Magyarországon végezzük, mivel min-
den feltétel adott rá. Természetesen vannak külön-
leges, igen komoly technológiát igénylő DNS-vizs-
gálatok, amelyeket az Egyesült Államokban működő 
laboratórium készít el, mi pedig a szakvéleményt 
csatoljuk hozzá.

Tehát viszonylag egységes, hasonló képet kapunk, 
bármelyik európai lakosságot vizsgáljuk. Nyilván a 
mára kialakult genetikai tulajdonságokat rengeteg 
minden befolyásolta és alakítja a jövőben, például 
olyan alapvető dolgok, mint hogy ki kivel házasodik, 
hány gyereke születik, ők milyen neműek és hogyan 
adják tovább utódaiknak az örökölt jellegeket.

Ez azt is jelenti, hogy egy átfogó DNS-vizsgá-
lat kapcsán megtudható, hogy milyen össze-
tettségű, milyen eredetű a genetikai informá-
ció, amely jellemző egy emberre, de akár egy 
populációra is?
Igen, ez így van. Ennek a hátterét az adja, hogy a 
jelenlegi genetikai adatokból következtetni tudunk 
saját és az egyes csoportok genetikai múltjára is. 

Végső soron  
ezeknek a kutatá-

soknak köszönhető, 
hogy minden  

ember eredetét 
tekintve vissza- 

vezethető egyetlen  
közös ősre,  

egy „ősanyára”,  
akit mitokondriális  

Évának hívunk.
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2018 áprilisában Dr. Bartl Wimmer 
leköszönt a SYNLAB-csoport elnök-
vezérigazgatói pozíciójáról. Dr. 
Wimmer továbbra is részt vesz a 
SYNLAB-csoport életében,  
az igazgatótanács tagjaként szenior 
tanácsadóként segíti a vállalat 
munkáját 

A SYNLAB csoport új  
vezérigazgatója Mathieu Floreani,  
a DHL csomagküldő szolgáltatás
észak- és latin-amerikai divíziójának
korábbi vezetője, közel 20 ország
irányításáért felelt. Ezt megelőzően  
a McKinsey-nél helyettes 
igazgatóként több ágazat szervezeti 
és stratégiai fejlesztéseiért volt 
felelős. Szakmai pályája 27 éve 
íve töretlenül ível felfelé, mely 
igazolja képességét a gyors üzleti 
növekedés megteremtésére különféle 
ágazatokban illetve nemzetközi 
piacokon egyaránt.

A SYNLAB Hungary Kft. a nyolc  
új működési egység/régió közül  
a CEMEA-régióhoz tartozik  
(Central Europe, Middle East, Africa 
– Közép-Európa, Közel-Kelet, Afrika), 
amelynek új vezetője Stuart Quin.

M
íg a különleges ízek fogyasztása soha 
nem látott méreteket kezd ölteni, addig 
csendben olyan mellékhatásokat is ta-
pasztalhatnak a fogyasztók, amelyek 
eredetét először nem tudják beazono-

sítani. Ugyanis a távoli országokból érkezett élelmi-
szerek potenciális allergénként működhetnek, meg-
nevezésük szerint neoallergének.

NINCS ÚJ A NAP ALATT

Minden antigén a szervezetünk számára idegen fe-
hérjét jelent, de mégsem mindegyikkel szemben ala-
kul ki allergiás reakció. Mégis az antigéncsoporton 
belül azokat nevezzük allergéneknek, amelyek hatá-
sára az emberben allergiás reakció képződhet. Ter-
mészetesen minden idegen fehérjével szemben tör-
ténik immunreakció, de annak egy töredéke igazán 
az, amelyik allergiát vált ki, vagyis tüneteket okoz – 
mondja prof. dr. Nékám Kristóf allergológus és kli-
nikai immunológus. Amit úgy nevezünk, hogy neo-
allergén, azzal valójában csak az adott allergén 
„újdonságát” világítjuk meg, mert maga az általa 
okozott reakció ugyanaz. A származási országok-
ban, ahonnan érkeznek ezek a gyümölcsök, zöld-
ségek, ugyanúgy kiváltanak allergiás reakciókat, és 
természetesen az emberi szervezet mindenhol ha-
sonlóképpen reagál. Hazai viszonyok között újdon-
ság, de semmi olyan szerkezet nincs benne, amely 
máshol a világon ne fordulna elő. 

Akik viszont most először érintkeznek vele, és aller-
giára hajlamosak, azok allergiás reakciót képeznek 
majd ezzel a számukra új fehérjével szemben.
Az élelmiszeripar sok esetben felhasznál olyan alap- 
és adalékanyagokat, amelyek nem jellemzők a hazai 
táplálkozásra, mint például a hüvelyesek közé tarto-
zó csillagfürtöt (lupin), a guargumit vagy a szóját.

LÉGÚTI NEOALLERGÉNEK IS LÉTEZNEK

Ahogy a klíma változása egyre erőteljesebb, Magyar-
ország éghajlata is egyre melegebb, szárazabb. Már 
nem is olyan új megfigyelés Európában, hogy azok-
nak a gyomnövényeknek, amelyek elsősorban a me-
diterrán részen megszokottak, hazánkban és más kö-
zeli országokban egyre kedvezőbb feltételek alakultak 
ki. Így aztán szépen lassan észak felé kezd tolódni a 
terjedési határuk. Ezért ezeknek a pollenjei neoaller-
génként nevezhetők meg, amelyek okozhatnak légúti 
allergiás tüneteket az arra érzékenyek számára.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOKKAL 
UGYANÚGY KIMUTATHATÓ

Mivel a saját, eredeti országukban, éghajlatukon szin-
tén kiváltanak allergiát, nem kell újra kitalálni ezeket 
a teszteket. Láthatóan még nincsenek sokan azok, 
akik neoallergén által okozott tünetekkel érkeznek az 
allergológusokhoz, ezért a diagnózis alátámasztásá-
ra készült laboratóriumi vizsgálatok igénye alacsony 
– mondja Nékám professzor. A SYNLAB nemzetkö-
zi hálózatában könnyen megtalálhatók azok a pon-
tok, ahol elvégeznek ilyen teszteket, ha a magyar im-
munológiai laboratóriumban még nem rutinszintű a 
vizsgálat. Így sikerülhet a beazonosított anyagot el-
távolítani a páciens étkezéséből, ezzel pedig el tudja 
kerülni őket, és makkegészséges lehet!

NEO-ALLERGÉN –
A FOGALOM, AMELY NEM CSAK  
ALLERGIA VONATKOZÁSÚ

Alig néhány évtizeddel ezelőtt hazánkban  
a táplálkozás azokra az élelmiszer-alapanyagokra 
támaszkodott, amelyeket leginkább Magyarországon 
lehetett termelni, míg a távoli kultúrák konyhája, növényei 
és fűszerei kuriózumnak számítottak. Ám táplálkozásunk 
is globalizálódott, így olyan élelmiszerek és kapcsolódó 
technológiák hódítanak, amelyek eddig távol álltak a 
magyar ízléstől. Ma már a mindennapi táplálkozásunk részét 
képezheti az avokádó, az okra vagy a bizonyos táplálkozási 
trendek követői körében népszerű édesburgonya.

Az élelmiszeripar 
sok esetben 
felhasznál 
olyan alap- és 
adalékanyagokat, 
amelyek nem 
jellemzők a hazai 
táplálkozásra,  
mint például  
a hüvelyesek  
közé tartozó  
csillagfürtöt  
(lupin), a guargumit  
vagy a szóját.

GDPR HÍREK
A  2018. május 25-től kötelező ér-
vényű, és az Európai Unió által el-
fogadott Általános Adatvédelmi 
Rendelet  (GDPR) előírásainak való 
megfelelése érdekében a SYNLAB 
Hungary Kft. elindította a jelszóval 
titkosított leletküldést.

Beküldő partnereinknek egyedi kódo-
kat küldtünk, melyekkel megnyithat-
ják a laborjainkból érkező leleteket.  
A SYNLAB folyamatosan fejleszti a 
jelszavas védelmet annak érdekében, 
hogy a partnerek minél kényelmeseb-
ben átléphessék a titkosításból faka-
dó akadályokat.

Pácienseink TAJ-számuk utolsó 5 je-
gyéből, születési évük 3. és 4. karak-
teréből, és a születési hónap 2 szám-
jegyéből képzett automatikus kóddal 
tudják megtekinteni a leleteket. Bármi-
lyen a jelszavakkal kapcsolatos prob-
léma esetén érdemes ügyfélszolgála-
tunkhoz fordulni. 

Központi ügyfélszolgálatunk  
elérhetőségei: +36 1 5 888 500, 
ugyfelszolgalat@synlab.com

A SYNLAB nemzetközi vizsgálatai között 
több, mint 500-féle egyedileg kérhető 
allergén is megtalálható! Például:  
a csillagfürt, guargumi, édesburgonya.

TUDTA?

prof. Dr. Nékám Kristóf

Mathieu Floreani

Stuart Quin

NEMZETKÖZI 
SYNLAB HÍREK
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A 
WHO adatai alapján 33 újszülöttből egy 
valamilyen veleszületett fejlődési ren-
dellenességben érintett. A hazai adatok 
alapján évente mintegy ötezer születés 
során észlelnek problémát az újszülött 

egészségi állapotában, azonban sok esetben ez nem 
is születéskor, hanem az azt követő fejlődési szaka-
szokban derül ki. Így lehetséges az, hogy egy felfede-
zett halláskárosodás vagy tanulási nehézség okozta 
beilleszkedési probléma kivizsgálásakor szembesül-
nek a szakemberek azzal, hogy egy méhen belüli élet-
ben bekövetkezett fertőzés lehetett a kiváltó forrás.

A SZŰRÉS LEHET A KULCS

Az egészségügyi háló ma Magyarországon – a saj-
tóhírekkel ellentétben – közel sem olyan lyukas, mint 
hisszük. Mégis felmerülhet a kérdés: ha olyan jól mű-
ködnek az államilag bevezetett orvosi protokollok a 
terhesgondozás során, miért születik hazánkban is 
terhesség alatti fertőzés miatt károsodott gyermek? 
A válasz egyik része a laboratóriumi vizsgálatok el-
végzésében rejlik. Ugyan az állami finanszírozás ke-
retében kötelező módon elvégeztetik a várandósok 
szifilisz- és a Hepatitis B- (HBsAg) vizsgálatát, azon-
ban sok más olyan kórokozó károsíthatja a magza-
tot, amelyek jelenlétére – mint a fertőzés okára – so-
hasem derül fény. Ennek egyszerű a magyarázata: 
nem végeztek megfelelő időben erre irányuló szero-
lógiai vizsgálatokat – mondja dr. Latkóczy Krisztina, 
a SYNLAB mikrobiológiai diagnosztikai igazgatója. 
Pedig egy komplett mikrobiológiai vizsgálattal több, 
a magzatot közvetlenül károsító kórokozó szűrésére, 
ezzel esetleg a fertőzés megelőzésére kerülhet sor. 
Az említett panel a TORCH, amelynek betűi a kór-
okozók nevének kezdőbetűiből adódnak.

VESZÉLY, VAGY ESÉLY?

Ezek a kórokozók egészséges emberben akár tü-
netmentes fertőződést okozhatnak, míg egy édes-
anya méhében fejlődő magzatnál súlyos, néha visz-

A NYUGODT VÁRANDÓSSÁG 
KULCSA: A SZŰRÉSEK
Viszonylag kevés hírhez jutunk olyan szűrővizsgálatokról, amelyek leginkább a gyermekvállalás 
kapcsán kapnak kiemelt szerepet. Aki érintett a témában, kimerítő információhalmazhoz férhet 
hozzá az interneten keresztül, de nem árt, ha értjük és értelmezzük is a kapott tartalmakat.

szafordíthatatlan károsodással járó 
állapotot idézhetnek elő. Az optimá-
lis családtervezés során el kellene 
végezni több szerológiai vizsgála-
tot egy kismamánál, azonban erre 
többnyire nem kerül sor.  Tudnunk 
érdemes, hogy hazánkban minden 
századik újszülött Cytomegalovírus- 
fertőzéssel születik. Sajnos sok eset-
ben már csak akkor derül ki a terhes-
ség alatt történt fertőződés, ha meg-
születik a beteg gyermek. Ilyenkor 
mind az anya, mind pedig az újszü-
lött vérét elküldik elemzésre a pontos 
ok megtalálása érdekében.
A terhesség alatt bekövetkezett fer-
tőzések eredménye lehet vetélés, 
méhen belüli elhalás, koraszülés, 
fejlődési rendellenességek vagy 
akár tünetmentes hordozás is. Ezek 
a súlyos és kevésbé súlyos kongenitális/perinatális 
megbetegedések megelőzhetők, illetve csökkenthe-
tők lennének a nők terhesség előtti, vagy terhesség 

alatti szélesebb körű vizsgálatával, valamint az új-
szülöttek szűrésével, a gyermek fejlődésének nyo-
mon követésével. Esély lehet ezek elkerülésére a 
megfelelően célzott vizsgálatokat tartalmazó szűrés.

MIT TEHET A SZAKORVOS?

Mindenekelőtt fontos, hogy a kismamákat kellőkép-
pen tájékoztassák az állapotukat érintő fertőzések le-
hetőségéről és arról, hogy mit tehetnek ezek elkerülé-
sére. Nem mellékesen, ha az orvosok nem a terhesség 
bekövetkezésekor találkoznak először a pácienssel, 
érdemes felhívni a figyelmüket a gyermekvállalás előtti 
laboratóriumi vizsgálatok fontosságára. Ha a labora-
tóriumban meghatároztuk már az ún. szerológiai stá-
tuszt mondjuk a TORCH panel vizsgálataival, akkor ki-
derül, hogy a leendő anyuka fogékony-e még az adott 
betegségre, vagy a szervezete találkozott már az adott 
fertőzéssel. Néhány kórokozó esetében védőoltással 
megelőzhető a probléma. A védőoltás hatékonysága 
érdekében az első szűrést már hónapokkal a terve-
zett terhesség előtt célszerű elvégezni, hogy a meg-
felelő oltási sor még időben beadható legyen. Azoknál 
a mikrobáknál, amelyek ellen nincs megfelelő oltó-
anyag, bizonyos időközönként folyamatos nyomon kö-
vetés javasolt a leendő terhesség alatt.

Magyarországon, sok 
más nyugati országgal 
ellentétben jól kiépített és 
működő védőnői hálózat 
segíti a kismamákat 
abban, hogy az orvosi 
felelősség körében 
kevésbé hangsúlyos 
területen támaszt 
nyújtsanak.

A SYNLAB Hungary Kft.  
az „Év magánrendelője pályázat” 2017. 
évi megmérettetésén a „Diagnosztika” 
kategóriában közönségdíjat nyert! TUDTA?

TORCH: Toxoplasma gondii, Rubeola vírus,  
Cytomegalovírus, Herpes simplex vírus és „others” –  
ott vannak az egyebek is, például a Parvovírus B19 és  
a Varicella zoster vírus, a bárányhimlő vírusa.

MIT JELENT  
A LELETEN 
SZEREPLŐ 
INFORMÁCIÓ?

Szeronegatív: IgG és IgM nega-
tív. Fogékonyság a megbetege-
désre. (Még nem fertőződött  
az adott kórokozóval.)
IgG pozitív: Immunizáltság –  
átvészelt fertőzés vagy oltás utáni 
védettség.
IgM pozitív: Friss fertőzés lehet-
séges. További vizsgálatok szük-
ségesek ennek igazolásához.

Fontos! A fenti információk  
tájékoztató jellegűek, a lelet értel-
mezése orvosi feladat, amelyet  
a páciens állapotának és eset-
leges tüneteinek függvényében 
kell értelmezni! Kórokozónként 
más lehet az eredmény jelentése, 
amelyet az anamnézis alapján kell 
szakmailag értelmezni!
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Dr. Latkóczy Krisztina

A VÉDŐNŐK FELELŐSSÉGE IS ÓRIÁSI

Magyarországon, sok nyugati országgal ellentétben, 
jól kiépített és működő védőnői hálózat segíti a kis-
mamákat abban, hogy az orvosi felelősség körében 
kevésbé hangsúlyos területeken támaszt nyújtsanak. 
Ez olyan információk átadását is jelenti, mint a higi-
éniai körülmények fontossága. Mivel egyes kóroko-
zók terjedését alapvető tisztasági szabályok betartá-
sával elkerülhetjük, ezért jobb, ha tisztában vagyunk 
ezekkel is. 

Laboratóriumunkban maximálisan törekszünk arra, 
hogy kellő alapossággal értékeljük a várandós kis-
mamák TORCH vizsgálati eredményeit is – fogalmaz 
dr. Latkóczy Krisztina. Előfordult már több esetben, 
hogy egy lelet félreértelmezése vagy nem megfele-
lő utánkövetése komoly választás elé állított leen-
dő szülőket. Sok a tév- és félinformáció ezen a te-
rületen, és mi azon dolgozunk a munkatársaimmal 
együtt, hogy szakmailag korrekt válaszokat adhas-
sunk. Ehhez elengedhetetlen a kórelőzmény isme-
rete, a klinikussal való jó együttműködés. Egyetlen 
mérési eredmény önmagában nem elegendő egy 
magzat sorsának eldöntéséhez. Emiatt nagyon fon-
tos a terhesség előtti vérminta vizsgálat is.
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A 
Tranoxy-Med Egészségügyi, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. biztosítja a  
SYNLAB-hálózat országos logisztikai 
lefedettségének jelentős részét. Olyan 
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, ame-

lyek nemcsak a pontosságot és a figyelmet, hanem 
az egyéb jogszabályi és minőségbiztosítási tényezők 
korrekt betartását is biztosítják. Valóban nem egy-
szerű megfelelni az elvárásoknak – mondja Haris Fe-
renc, a cég logisztikai divíziójának igazgatója. Ere-
dendően a vállalatnak teljesen más a profilja, de a 
tulajdonos fantáziát látott a logisztikai üzletben, és 
az idő bebizonyította, hogy igaza volt. Bár egész-
ségügyi szempontból profilba vág – aneszteziológi-
ai és sürgősségi szolgáltatással, valamint altatóor-
vosok közvetítésével foglalkozik a cég másik divíziója 
–, mégis komoly kihívás volt számunkra a mostani 
struktúra létrehozása.

Milyen engedélyek szükségesek? Létezik spe-
ciális vizsga a közúti, veszélyes anyagok szál-
lítására?
Természetesen, másképp nem létezne együttműkö-
dés sem. ADR-nek hívják a szabályozási rendszert. 
Ez egy mozaikszó, amely a veszélyes áruk közúti 
szállításáról szóló európai megállapodást takarja. 
Szabályozza, hogy bizonyos meghatározott kategó-
riájú anyagokat milyen körülmények között lehet és 
kell szállítani. Ezeknek a követelményeknek termé-
szetesen minden körülmények között meg kell felel-
nünk. A rendszer előírja számunkra, hogy bizonyos 
anyagokat milyen módon lehet szállítani és azt is, 
hogy milyen mentességek vannak ez alól. 

Ha egy ilyen komoly szabályozásnak felelnek 
meg, akkor biztosan csatlakozik hozzá egy en-
nek megfelelő oktatási rész is.
Így van, az oktatásokat is ugyanolyan komolyan 
vesszük. Külön szabályozás szerint az ADR-igazo-
lásokat ötévente meg kell újítani, és ennek jelentős 
költségvonzatát is viselnie kell a cégnek. Az utób-
bi azonban a megengedőbb, az új szabályok alap-
ján kétévente csinálunk 1.3-as oktatást, amit az ADR 
szabályzata előír. Ha figyelembe vesszük, hogy a 
kollégáink sűrűbben jutnak új, hasznos információk-

hoz, mindenképpen előnyös a számunkra. Jobban 
tudunk specializálódni, vagyis az általunk végzett te-
vékenységet pontosabban behatárolni, így arról ké-
szülhet egy tanulmány. Gyakorlatiasabb szempon-
tok alapján ez úgy néz ki, hogy minden anyagnak van 
egy száma, ezekre egyenként vonatkozik különböző 
szabályozás, így az oktatás fókusza csak a ránk vo-
natkozó információkra szűkülhet. Szemben a nagy 
ADR-es bizonyítvánnyal, ahol a robbanóanyagok, il-
letve a nagy közúti tartálykocsikon kívül minden más 
– számunkra irreleváns információ – is szerepel. 

Miből áll egy ilyen oktatás? 
Az aktuális változásokat (jellemzően kétévente válto-
zik az ADR-szabályozás, és a következő év júliusától 
hatályos), majd azokból a minket szorosan érdeklő, 
számunkra legfontosabb információkat megbeszél-
jük. Ilyenek a biológiai anyagok, a diagnosztikai min-
ták (ezek B kategóriájú anyagok), valamint a száraz-
jéggel kapcsolatos információk. Ezenkívül nagyon 
sok szállításban éghető anyagok is előfordulnak, 

ezek biztonsággal kapcsolatos információit is meg-
újítjuk. A tanulmányok kitérnek arra is, hogy ezeket 
lehet jól csomagolni, szállítani, majd az információ-
kat érdemes szabályok szerint lefektetni, és akkor 
nem lehet belőle semmilyen probléma. Mi törek-
szünk arra, hogy ezt a korrekt, szabálykövető és friss 
információkkal felvértezett mentalitást használjuk, 
mert különbözni szeretnénk a közúti szállításban sok 
esetben tapasztalt – akár engedélyek nélkül szállító 
hasonló cégektől.

A szállítók munkáját segítik modern technoló-
giai eszközök is?
Viszonylag kis létszámú back office támogatja a 
szállító kollégáink munkáját. Ennek az oka az, hogy 
a lehető leghatékonyabban tudjon működni a cég.  
A napi feladataink racionalizálása is fő prioritás, ezért 
a GPS bevezetése forradalmi változásokat eredmé-
nyezett a munkánkban. Majdnem 2-3 éve minden 
autóban van ilyen eszköz, akkor szántuk rá magun-

kat erre a nagyberuházásra. Nagyon 
nagy hasznát vesszük! Az első felmé-
rések után azokat a visszajelzéseket 
kaptuk, hogy milyen jó az optimális út-
kihasználás és a benzinfelhasználás 
szempontjából. Mégis, eleinte a legna-
gyobb reakció az volt a kollégák részé-
ről, hogy úgy érzik, megfigyelik őket. 
Óriási lépést jelentett a szervezésben. 
Ellenőrzés, szervezés, visszakeresés? 
Nem, csak a reklamációk esetén. Ha 

ad hoc szállításra volt szükség, akkor régen akár 8 
embert végig kellett telefonálni, most két kattintással 
megtalálható az, aki a legközelebb van. 

A partnereiktől milyen visszajelzések érkeznek 
a munkájuk minőségéről?
A visszajelzések, visszacsatolások a munkánk mi-
nőségére vonatkozóan nagyon fontosak, de ezekből 
pillanatnyilag csak a szóbeli információk állnak ren-
delkezésünkre. A terveink között szerepel, hogy mi-
nőségbiztosítási szempontok alapján kérdőívet kül-
dünk a partnereinknek, de erre még nem került sor. 
A régi minőségirányítási rendszerünk épp megújítás 
alatt van, és nyilván akkor beillesztjük a szabályrend-
szerünkbe.

Felmerül a kérdés egy ilyen veszélyes körül-
mények között dolgozó csapat esetében: van a 
kollégáknak egyéni biztosítása?
Nem kötelező, de mi kötöttünk alapbiztosítást a dol-
gozóinkra. Ez egyfajta többletjuttatás. Nyilván ezek 
olyan költségek, amelyek terhelik a büdzsénket, de 
szükségesek. Ez is egy elismerés, juttatás a kollégá-
ink felé. Ha valaki balesetet szenved a munkája miatt, 
akkor nincs magára hagyva. Vannak olyan kollégáink, 
akik 12-14 ezer kilométert vezetnek egy hónapban!

A környezetvédelmi szempontok milyen szere-
pet játszanak egy ilyen cég életében? 
Van egy teljesen új telephelyünk, amelynek a kialakítá-
sa során kifejezetten előtérbe helyeztük a környezet-

védelmi szempontokat. Így szelektíven 
gyűjtjük a hulladékokat, a papírhulladé-
kot pedig külön papírfeldolgozóba szál-
lítjuk. A rengeteg csomagolás, amely a 
szállítások során a munkánkból adódik, 
vagy a raktározási folyamatok során 
keletkező hulladékok mind figyelembe 
vett tényezők. Érdekesség még, hogy 
az esővizet egy szikkasztóban gyűjt-
jük össze, nem pedig a csatornába en-
gedjük. Nagyon igyekszünk szem előtt 
tartani a környezetvédelmet: a CO2-ki-
bocsátással kapcsolatban minél mo-
dernebb járműveket használunk, ame-
lyeknek az emissziós követelményeit 
elég komolyan veszik. Általában az au-
tóparkunk elég fiatalnak mondható, 
nincs nagyon 5 évesnél idősebb gép-
járművünk.

Egy jó logisztikai vezető mindig 
utolérhető?
Természetesen igen! Bár a családom 
nincsen oda ezért… De mivel az irodai 
háttértámogatás nem túl nagy (2-3 fő), 
muszáj mindig készen állni. 

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS 
PRECIZITÁSSAL

Meghatározó egy cég működése során, hogy a logisztikai háttér biztosítása megfelelő-e. 
Abban az esetben, ha országos tevékenységet végez, amely napi szintű szállítási profilt 

igényel, mondhatni kritikus tényezőnek számít. 

AZ ADR 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló európai megállapodás. 
1957-ben Genfben jött létre, Magyarország 
1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az 
1979. évi 19. törvényerejű rendelettel 
került be a magyar jogrendbe. Belföldi 
szállításokra való alkalmazását a 20/1979. 
(IX. 18.) KPM-rendelet írta elő.

A Tranoxy-med Kft. havonta 
több, mint húszezer 
laboratóriumi mintát szállít, 
25 autóval, mintegy 130 
000 km utat tesznek meg a 
sofőrök.

TUDTA?

Haris Ferenc

A napi 
feladataink 

racionalizálása 
is fő prioritás, 

ezért a GPS 
bevezetése 
forradalmi 

változásokat 
eredményezett 
a munkánkban.


