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TISZTELT OLVASÓINK! 

Vannak bérlőink, amelyek cégei nőnek, mások 
világosabb helyre vágynak, megint mások 
azért költöznek új helyre, hogy a többieknek 
segítsenek. És eközben, például magához a 
költöztetéshez egymás szolgáltatásait is 
igénybe veszik, amit jellemzően kedvezmé-
nyes áron kapnak meg. E lapszámunkban is 
megismerhetnek újonnan érkezett cégeket is, 
és további érdekességekről írunk, például egy 
kiemelten védett madárról, amelyik tavasszal 
a Terraparkot választotta új otthonául. 
Kérdéseiket vagy észrevéleiket, a hírlevélben 
való megjelenési szándékukat pedig kérjük, 
hogy írják meg az erikawg@terrapark.hu 
e-mail címre a titkárságunkra! 
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 J.S.LOGISTICS KFT. 
BŐVÜLÉS

A J.S.Logistics Kft. 2020 májusában költözött a Terraparkba, 
az érdi központjukat kinőtték és itt Budaörsön találták meg 
a megfelelő új irodaközpontjuk helyszínét; 2022.áprilisában 
további területekkel növeli bérleményét a cég. Az elmúlt 2 év 
történéseiről kérdeztük Bujtás-Kiss Emese ügyvezetőt:

>>Miért döntöttek a Terrapark mellett két éve?
Fontos volt számunkra, hogy a korábbi érdi telephelyünk 
közelében találjunk új irodamegoldást, valamint Budapest 
közelsége is; de ugyanakkor szerettük volna elkerülni a zsúfolt 
városi környezetet, a csúcsforgalmat. A budaörsi iroda könnyű 
megközelíthetősége, a közelben elérhető sokrétű szolgáltatói 
infrastruktúra – az ebédlehetőség széles kínálata vonzó aján-
lattá tette a Terraparkot. Az egy szinten található, egybefüggő 
irodaterület ár-értékarányban is megfelelő volt a többi iroda-
ajánlathoz viszonyítva. 

>>Hogyan telt az elmúlt 2 év Budaörsön?
Éppen a Covid derekán zajlott a költözésünk, aminek zök-
kenőmentes lebonyolításában nagy segítséget nyújtottak 
a Terrapark irodák üzemeltetői. A pandémiás időszakban a 
munkatársi létszám megtartása mellett a forgalom stabilizá-

lása kiemelt feladat volt a cég számára: 2021-ben már az volt 
a célunk, hogy elérjük a 2019-es forgalmat, illetve eredményt. 
Jelenlegi adataink alapján ez sikerült is, sőt az eredményünket 
több mint 30 százalékkal javítottuk. Erre nagyon büszkék va-
gyunk.  

>> Mi a vállalat fő tevékenysége?  
Vállalatunk fő profilja a közúti szállítmányozás, de a Német-
országban, Kirkelben található anyavállalatunkkal együttmű-
ködve megoldásokat kínálunk a logisztikai és szállítmányozási 
alaptevékenységek mellett olyan speciális szolgáltatásokra is, 
mint például az integrált logisztika vagy a kontraktlogisztika. 
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Az olyan „klasszikus” logisztikai feladatok mellett, mint a szál-
lítmányozás és a raktározás, a J.S. Logistics a logisztikai tanács-
adás, a folyamatfejlesztés és -optimalizálás területén is sikeres: 
így egyebek mellett a Mercedes-Benz, a Volkswagen, Audi, 
Lamborghini, a Porsche vagy éppen a Decathlon is a partnere-
ink között található. 
Fő szállítási útvonalaink: Németország, Ausztria, Olaszország, 
Spanyolország, Portugália, Franciaország, Benelux államok, 
Szlovákia, Belföldi fuvarozás  
A legmodernebb járműtechnológia alkalmazásával, hatékony 
erőforrás-felhasználással és munkavállalóink elkötelezettségé-
nek köszönhetően a J.S.Logistics Kft. évek óta Magyarország 
TOP 100 Fuvarozói vállalatainak középmezőnyében található.  

>> Minek köszönhető, hogy 2022.áprilistól további iroda-te-
rületekkel növeli a JS a bérleményt?
A jelenlegi eredményeink megtartása mellett szeretnénk to-
vább növelni a forgalmunkat. Ehhez nagy szükség van az elhi-
vatott munkatársakra, így már 2021-ben jelentősen növeltük 
az irodai dolgozók létszámát, amit idén is folytatunk. Emiatt 
volt szükségünk további iroda-területekre, 2022.áprilistól 
újabb 75nm bérlésében állapodtunk meg a Terrapark-kal. 
A forgalom növelése érdekében a gépjárműparkunkat is folya-
matosan fejlesztjük az elnyert megbízások arányában. Tavaly 
25 járművet cseréltünk, a nyerges vontatóink átlagéletkora 1,5 
év. 2022-ben a flottánk további bővítését tervezzük, valamint 
az elképzeléseink között szerepel még egy saját telephely és 
raktár létesítése a jelenlegi bérleményeink mellett.
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ÚJ OTTHONÁBAN 

A  BUDASENSOR Kft. – 

ISMÉT JÓ VÁLASZTÁS A TERRAPARK

A Budasensor Kft. nemcsak meghosszabbította a szerződését, 
hanem az erőteljes fejlődésének következtében nagyobb terü-
letet is igényelt a Terraparkban: az általa korábban a D1 épület-
ben béreltnek közel a dupláját. Ezt úgy lehetett megvalósítani 
– mivel tevékenysége miatt földszinti helyiségekre van szük-
sége –, hogy a D3 épületben három kisebb bérlőnek kellett új 
helyet keresni. E bonyolult logisztikai feladat során került az 
előző számban bemutatott a Progast Kft. egy kisebb, de vilá-
gosabb helyre. Mindkét cég költöztetését az a Frachtmeister 
Kft. végezte, amely szintén a D3 épületben bérel irodát, ami jól 
mutatja, hogy a Terrapark irodaházak bérlői olykor, mint egy 
szimbiotikus közösségben, szolgáltatnak egymásnak, a profil-
juknak megfelelően.
A Budasensor Kft. gyors fejlődésének egyik oka, hogy az ipari 
technológia egy teljesen új területén remekel, ami az ipari 
képfeldolgozáshoz kapcsolódik. Egyébiránt folyamatirányítási 
és adagolástechnikai berendezések fejlesztése, tervezése és 
gyártása, valamint karbantartása amivel foglalkoznak. Bősze 
Monika, az 1993-ban alapított cég ügyvezetője lapunk kér-
déseire válaszolva elmondta, hogy „a Budasensor Kft. 2010-től 

fordult az ipari képfeldolgozás irányába, amikor megnyert a 
 Procter & Gamble-nél egy nagy tendert, amit teljesen saját fejlesz-
tésű (hardver és szoftver egyaránt) termékkel, sikeresen meg is 
valósított.  Az akkor ötfős, a piacon teljesen ismeretlen vállalkozás 
nagyon nagy cégekkel szemben nyerte ezt el, ami magával hozta, 
hogy az egyik óriáscég rendszerintegrációs partneri együttműkö-
dést ajánlott fel.”
Az ipari képfeldolgozás két részből áll. Először készül egy kép, 
ami lehet fotó, de lézerszkennerrel vagy fényhullámok alapján 
is készülhet. Majd erről a képről matematikai módszerekkel 
nyerik ki a szükséges információkat. Végül ezeket vagy arra 
használják, hogy ott rögtön sor kerüljön egy beavatkozásra, 
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vagy csak eltárolják az információkat a későbbi nyomon követ-
hetőség érdekében. 
Első magyar sőt, a világon is első kisvállalkozásként a Procter & 
Gamble velük kötött egy olyan szerződést, aminek a keretében 
a világ összes Always gyárába a Budasensor szállította a kame-
rás ellenőrző rendszereket. „Ez 2014/2015-ben nagy felfutást 
adott a cégnek, ugyanakkor sokat kellett tanulnunk ahhoz, 
hogy ezen a globál piacon megálljuk a helyünket, hiszen fel 
kellett nőnie a cégnek ehhez a szintű szolgáltatáshoz” – fej-
tette ki Bősze Monika.
A cég ekkor hirtelen és gyorsan fejlődött, ami szükségessé 
tette, hogy nagyobb helyre költözzön. Földrajzi elhelyezkedése 
miatt döntöttek Budaörs mellett, az irodaház kiválasztásánál 
pedig szempont volt, hogy busszal is meg lehessen közelíteni, 
így esett a választásuk a Terraparkra. Megközelíthetősége, de 
főleg zöld környezete, az irodák világos terei a nyugati óriás-
cégeket képviselő partnereiknek is tetszik, amit rendszeresen 
meg is jegyeznek. Az irodai rész mellett az új bérleményben 
a programozókon kívül mérnökök dolgoznak, ott építik fel 
ugyanis a gépeket, hangolják össze a szoftverekkel, illetve vizs-
gáló állomásokat tesztelnek.
A Budasensor többnyire olyan problémákra nyújt megoldáso-
kat, amelyek korábban még nem is léteztek. Egy-egy felkérést 
követően első lépésben megvalósíthatósági tanulmányt készí-
tenek, hogy miként lehet megvalósítani vagy milyen korlátok 
között lehet megoldani a feladatot. „Van igény a munkánkra, 

 A TERRAPARK 

ÚJ BÉRLŐINK
Zalapack 96 Kft                

D2-es épület bruttó 127 m2

Dimantec Medic Kft
D11-es épület    bruttó 32,95 m2

HOSSZABBÍTOTTAK:
Dr Gerard Hungary Kft 

D11-es épület    bruttó 80,59 m2

EPLan Software and Service GmbH
D2-es épület      bruttó 219 m2

Sága Foods Zrt
  D3-as épület       bruttó 215 m2

Petes-Vill Kft
D12-es épület    bruttó 24 m2

Magyar Vitorlás Szövetség
  D12-es épület    bruttó 97,69 m2

 

BŐVÜLT:
J.S. Logistics Kft

D9/D10-es épületek        bruttó 421 m2
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állandó időszűkében vagyunk. Most 26-an dolgozunk itt, de fo-
lyamatosan bővülünk, és egy növekedésnek az infrastruktúrális 
feltételeit igyekszünk megteremteni a területbővítéssel. Munka-
társakat is folyamatosan keresünk” - tudtuk meg. 
Az épületben a harmadik emeleten is van egy bérleményük, 
ami funkcionálisan jól kapcsolódik a földszintiekkel. Minimális 
náluk a fluktuáció, de nem könnyű új kollégákat felvenniük, 
mert egészen speciálisak az igényeik. Az iparág újszerűsége 
miatt bármennyire is tapasztalt programozó kerül hozzájuk, 
náluk tanulja meg ezt az új szakmát, ami jellemzően több 
évet vesz igénybe. A fiatalokra pedig tapasztalataik szerint 
sajnos nem jellemző, hogy ilyesfajta kihívásokat keresnének. 
Az sem mindegy, mennyire talpraesett, gyakorlatias a jelent-
kező, vagy mennyire szociális, hiszen sokszor kell emberekkel 
együttműködni. Márpedig az IT szakmában kevésbé jellemző 
a sokoldalú, nyitott, rugalmas, ügyeskezű, gyakorlatias, kreatív 
programozó.
Ugyanakkor, aki erre a munkára alkalmas, az marad is, és a cég 
részben ennek köszönheti a szakmai sikereit, hogy bár mindig 
új megoldásokat kell keresni, a cégen belüli tapasztalat meg-
könnyíti a dolgot, amikor egy-egy fázis kitalálásához korábbi 
ötleteikhez nyúlhatnak vissza.
Nem csak üres frázis a cég életében, hanem szintén tapaszta-
lat, hogy az egyéni érdekek és a céges érdekek összehangolása 
nagyon fontos, továbbá a munka és a magánélet egyensúlya is. 
Kiegyensúlyozott emberekkel lehet jól dolgozni  - hangsúlyoz-

za Bősze Monika. A munkavégzés hatékonyságát pedig a ma-
gánélet rendezettsége elősegíti, illetve  az szintén igaz, hogy 
hatékonyabb a munka, ha időnként megtörik azt más jellegű 
elfoglaltságok, hiszen muszáj időnként feltöltődni. 
Hasonlóan humánus megközelítés, az ember természetét fi-
gyelembe véve, hogy a Budasensornál minden alkalmazottnak 
van saját helye az irodában, akár bent van rendszeresen, akár 
távmunkát végez a munkaideje nagyobb részében, mert ez is 
egy megtartó erő, lelki-pszichológiai pozitívum, bár egyáltalán 
nem ez a jellemző a mai világban, hiszen elég sokba kerül. Ha-
sonló okokból toleráns a cég a családi élettel, szükség esetén 
a dolgozó behozhatja a gyermekét a munkahelyére, a játszó-
szoba kialakítása folyamatban van.
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 ZALAPACK 
BEMUTATÓTEREM ÉS SHIP-SHOP

A Zalapack több mint 30 éve a csomagolástechnika meghatá-
rozó szereplője Magyarországon, és teljes egészében magyar 
családi vállalkozás. Vevőik az ipari és e-kereskedelmi cégektől 
a háztartásokig szinte mindenki, a csomagolásaik alapanyaga 
pedig lehet papír, műanyag vagy fa  – tájékoztatta lapunkat 
Szili Ádám ügyvezető. „Tevékenységi körünk a csomagolóanyag 
gyártástól a disztribúción és a szállításon (amit saját flottával 
végzünk) keresztül a raktározásig terjed, ez utóbbit  bérben is kí-
náljuk, és a hagyományos értékesítés mellett van webáruházunk 
is, illetve hamarosan lesz egy új bemutató termünk, úgynevezett 
„ship-shop”-pal, itt a Terraparkban.  Jelenleg a vállalat  három 
telephelyen működik, a budaörsin kívül Zalaegerszegen található 
a központunk és a gyártó üzemünk, és Tökölön van a  logisztikai 
elosztó központ.”

A cég széles portfólióval rendelkezik az ipari csomagolástech-
nika terén, míg Magyarországon egyedülálló portfólióval az 
e-commerce szektorban használt csomagolódobozok, tasa-
kok és egyéb termékek oldalán – tudtuk még meg. Továbbá 
ISO9001 minőség és ISO14001 környezet irányítási rendsze-
rekkel rendelkeznek. Termékeik között nagy arányban vannak 
újrahasznosíthatók. A környezetvédelem jegyében több ter-

mék készül klímasemleges gyártástechnológiával, illetve  újra-
hasznosított alapanyagból. „Gyártásunk során környezetbarát 
anyagok használatáratörekszünk. Mindamellett termelésünk so-
rán napenergiát használunk a saját áramellátásra és elektromos 
targoncákat a termékek mozgatására. Jelenleg 26 állandó és 10 
alkalmi munkavállalóval dolgozunk, a három telephelyen össze-
sen. Évről évre igyekszünk beruházásokkal, új szolgáltatásokkal és 
innovatív termékekkel előre vinni cégünket. Ennek köszönhetően 
az elmúlt öt évben sikerült megdupláznunk az éves forgalmat, 
mely alapján az idei évet 2,5 milliárd forint körül várjuk.” 

És hogy találtak rá Zalagegerszegről a Terraparkra, illetve mi 
szólt mellette? „Az iroda komplexumot egy ügynökön keresztül 
találtuk, aki bemutatott minket Szilágyi Évának. A választás fő 
okai: a frekventált elhelyezkedés (IKEA és egyéb nagy áruházak 
a közelben) és a kialakításában tökéletes iroda. Pontosan olyan 
helyiségek vannak, melyekre szükségünk van. Célunk a sales iroda 
mellett a már említett bemutató terem és a „ship-shop” létreho-
zása, hiszen ezekkel a vállalatunk két új szolgáltatást (a weben 
megrendelhető termékek bemutatását és a helyben vásárlási és 
azonnal csomagfeladási lehetőséget) nyújt majd a meglévő és új 
vásárlóink részére” - emelte ki az ügyvezető.
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 DIMANTEC 
 „VISSZAJÖTTÜNK, MERT 
MEG VOLTUNK ELÉGEDVE”

A Dimantec korábban már bérelt irodát a Terraparkban és most 
visszatértek. Mi volt ennek az oka? - kérdeztük Kálmándi Gábor 
ügyvezetőt, illetve a termékeikről is faggatuk, melyek orvos-
technikai eszközök, bőrhálósításhoz, sterilizáláshoz. 

„Igen, már voltunk a Terraparkban, és most amiatt jöttünk visz-
sza, mert eredetileg meg voltunk elégedve a Terrapark szolgál-
tatásával és a hozzáállással is. Ami a költözés okát illeti: mivel 
alapvetően orvosi eszközök gyártással foglakozunk és a korona-
vírus járvány miatt egyes kórházi osztályokat Covid centrummá 
alakítottak, az intézmények elérhetősége minimálisra csökkent, 
így szinte teljes mértékben Home office-ra rendezkedtünk be. Je-
lenleg azonban újra élénkülés tapasztalható, az ügyfeleket is újra 
személyesen fogadjuk, tehát az irodákra megint egyre nagyobb 
szükség van” - tudtuk meg. A cég székhelye szintén Budaörsön 
van, mint fix pont, az óvárosban. Itt összesen hárman dolgoz-
nak, tehát jelenleg a startup státuszból próbálnak átlépni a 
skálázható szintre. Továbbá a Veszprémben működő kihelye-
zett területeken további hatan tevékenykednek.

Fontosabb vevőik a fentiekből következően a hazai nagy kór-
házak, az orvostudományi egyetemek, speciálisan az égésse-
bészet és traumatológia. „Jelenleg egy kazahsztáni kapcsolaton 
dolgozunk, ahol el is indult a forgalmazás. Cél az Európai Unió 
tagországaiban történő forgalmazás. Termékeinket természe-
tesen mi forgalmazzuk, de a tervezéstől kezdve a gyártáson ke-
resztül mindent kézben tartunk. A gyártást (egyelőre) kihelyezett 
tevékenységként, erre a célra szakosodott tisztatéri technológiát 
üzemeltető vállaltoknál végezzük a volumen felfutásáig.”

Egyelőre a Terraparkon belül nincs kapcsolatuk más szolgálta-
tókkal, de – ahogy az ügyvezető fogalmazott - „ezt csak a terü-
let specialitásának tudjuk be.”
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KONFERENCIATEREM
ÁRAK:

KONFERENCIA TEREM 
(max. 50 fő) 
50.000 Ft + áfa/nap
30.000 Ft + áfa/félnap

PEPITA TEREM 
(max. 15 fő) 
30.000 Ft + áfa/nap
15.000 Ft + áfa/félnap

FELSZERELTSÉG:

Projektor,vászon, mennyezeti 
konzol, hangszórók,  
csúcsminőségű német Neuland 
tréning eszközök, falitáblák,  
szónoki pulpitus, bútorok  
(igény szerinti elrendezéssel)

EGYÉB LEHETŐSÉGEK:

Társalgó tér, melyben 
megoldható a vendéglátás. 
Catering rendelési lehetőség. 
Teakonyha hűtővel, mikróval.

TEREMBÉRLÉSSEL 
kapcsolatban 
érdeklődjön 
Wolfné Glasz Erikánál
Tel.: +36 23/423-323

   KONFERENCIATEREM
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 V É D E T T   m a d á r
E Z É R T N E M K A S Z Á L J Á K M É G A F Ü V E T

Védett madarat fedeztek fel a lakók a 
Terraparkban, amiről két hét alatt dől el, hogy 
megtelepszik-e nálunk. Addig a füvet sem szabad 
kaszálni a területen.

Egy fokozottan védett madarat láttak, illetve inkább hallottak 
a Terraparkban a napokban, és az egyik lakó felvételeket is ké-
szített a jellegzetesen recsegő hangjáról, de lencsevégre kapni 
még nem sikerült. A harisról van szó – tájékoztatott Wolfné 
Glasz Erika,  munkatársa. Ez ez a rész, ahova régebben a cirku-
szosok évente kétszer letelepedtek. A lakossági tiltakozások 
miatt előadások már nincsenek, de a környékről sokan járnak 
ide kutyákat sétáltatni, vadvirágot szedni. Holott ez egy ugye 
magánterület. A közösségi hasznosítását azonban a cég nem 
bánja. Amit igen, ha alaptalanul támadják őket. Most például 
néhány azért – és így ér össze két témánk –, hogy mikor lesz fű-
nyírás, hiszen a korábbi években ilyenkor az első már lezajlott.

Nos, mint kiderült két héten belül eldől, hogy a haris valóban 
megtelepszik-e itt, szakszóval sikeres lesz-e a most észlelt pél-
dány “revírfoglalása” vagy sem, azaz alkalmasabb helyet keres-
ve tovább megy-e. De addig nem szabad a területet bolygatni. 
„Addig türelemmel kell lenni. Szakmai javaslatom, hogy 05.31-ig 
ne végezzenek a területen semmiféle munkát, főként kaszálást 
ne! Az általunk alkalmazott védterület nagysága 100-200 méter 
sugarú kör szokott lenni” – írta a cég megkeresésére Selmeczi-
Kovács Ádám a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 Börzsöny-Gödöllői-dombság Tájegység tájegységvezetője.
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„Sajnos tavaly háromszori kaszálás után is megbüntettek ben-
nünket lakossági bejelentésre, mert valóban találtak az ellenőrök 
egy kevés parlagfüvet” – mondta még kérdéseinkre válaszolva 
Wolf Erika. „Ezt szeretnénk az idén elkerülni, de ha most nem le-
het kaszálni és kézzel egy ekkora területen képtelenség a gyomot 
kihuzigálni, kérjük mindenki türelmét.”
A haris, ami tehát vagy itt marad velünk vagy tovább áll, foko-
zottan védett faj, ezért kiemelten védendő érték, ezt a termé-
szet védelméről szóló törvény mellett a büntető törvénykönyv 
is megerősíti. Testhossza 27–30 centiméter, szárnyfesztávolsá-
ga 46–53 centiméter, és testtömege 135–200 gramm. Felső tol-
lazata feketés, világosbarna szélekkel, ezért kissé pikkelyesnek 
tűnik. Hasalja fakó-barna, vörösesbarna csíkozással. Mellkasa, 
torka és feje oldalt galambszürke. Csőre rövid és erős, hogy fel 

tudja csipegetni a vetőmagokat és a gabonát. A fiókák egysé-
gesen feketés barnák, ami egy mezei madár esetében szokat-
lan. Magányosan él. Tápláléka vetőmagokból, gabonából és kis 
gerinctelenekből áll. A költési időszak május–június között van, 
ritkán költ kétszer. Talajon lévő mélyedésbe fűszálakból készíti 
fészkét. Egy fészekaljban 7–12 szürkészöld vagy vörösbarna 
tojás található, ezeken rozsda- vagy bíborszínű foltok vannak. 
A költés 14–18 napig tart és csak a tojó vesz részt benne. A 
kirepülés 5 hét után jön el. 

Fotó: Terrapark archív, a madár Wikipédia

A Terrapark Kft. hírlevele  2040 Budaörs, Liget utca 3/2. Telefon: +3623/423-323 E-mail: info@terrapark.hu  
Szerkesztés, grafika: Budaörsi Napló Bt. E-mail: bnaplo@t-online.hu  Felelős kiadó: A kft. ügyvezetője IMPRESSZUM
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BIZTOS 
PARKOLÓHELY 

 KEDVEZMÉNYES ÁRON 

A Puskás Tivadar út mentén található  
murvás parkolóban, bármelyik  
irodaépülettől maximum 200 méter  
távolságra kínálunk lehetőséget, 
hogy ne kelljen az utcán
parkolóhelyet keresgélni. 

Bárki bérelhet tőlünk 
parkolót, rendkívül kedvező áron,
 de a saját bérlőink az alapárból további
 kedvezményt kapnak. 
Hívjanak bennünket a táblán is  
látható 0623/423-323-as  
telefonszámon és rövid idő alatt 
szerződést köthetünk, és máris meg-
kapják a belépőkártyát a sorompó 
nyitásához.

 TÁJÉKOZODJON HELYBEN  

A Budaörsi Napló 30 éve tájékoztatja a helyi eseményekről az 
itt élőket és dolgozókat, havonta nyomtatott formában és fo-
lyamatosan online http://budaorsinaplo.hu. Az elsődleges cél-
csoportja tehát a budaörsiek, a másodlagos a vonzáskörzetben 
élők, akik ügyeket intézni, vásárolni vagy kulturális programok-
ra jönnek Budaörsre és így jutnak hozzá a közösségi helyeken 
az ingyenesen elvehető magazinhoz.  

A TRAUMATOLÓGIÁN 
MINDIG SZEZON VAN
A Budaörsi Egészségügyi Központ járóbeteg-ellátását bemutató 
cikksorozatunkban a baleseti sebészet feladatait járjuk körül dr. 
Tóth Zoltán ortopéd traumatológus és a szakrendelés állandó 
asszisztense, Kucsera Beáta segítségével. A beszélgetést a rende-
lési idő végére beszéljük meg, a doktor úrra azonban várakozni 
kell. Kemény nap volt? Nehezen fogytak el a betegek? „Szoká-
sosan zsúfolt nap volt, viszont nem árt tudni: a traumatológián 
nincsenek betegek. Itt sérültek vannak” – mondja nevetve Tóth 
Zoltán. Ami nem pusztán játék a szavakkal: a sérülést szenvedő 
embernek nincsen betegségtudata, élete váratlanul zökken ki a 
kerékvágásból, és el is várja, hogy a lehető leghamarabb vissza-
térhessen munkájához, megszokott tevékenységeihez.
https://budaorsinaplo.hu/a-traumatologian-mindig-szezon-van/
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A RICOH Spaces segítségével a munkavállalók könnyedén menedzsel-
hetik az irodai tereket, legyen szó tárgyaló, asztal, közös tér vagy akár 
parkolóhely foglalásáról. A RICOH Spaces képessége azonban nem ér 
véget ott, hogy az irodai tereket menedzseli, de a segítségével a ven-
dégek fogadása és az irodai szolgáltatások (pl. catering) igénybevéte-
le is digitalizálható, kényelmesebbé és követhetővé válik. 

A RICOH Hungary már 2021 során is használta saját megoldását, 
és ennek köszönhetően minden korábbinál hatékonyabban tudta 
menedzselni a Covid elleni védekezés érdekében hozott szabályokat 
és intézkedéseket. 
A RICOH Hungary minden bizonnyal szívesen ad jószomszédi 
tanácsot az irodaterek és a hibrid munkavégzés menedzselésével 
kapcsolatosan, kedves bérlőinket csak arra tudjuk ösztönözni, hogy 
bátran kérdezzenek a RICOH-s kollégáktól.  
Új irodatérbe költözött a RICOH HUNGARY, és a saját megoldásával 
optimalizálta az irodai terek használatát.  
A Covid-19 alatt a RICOH számos fejlesztésen dolgozott, és ezek közül 
is az egyik legkiemelkedőbb a hibrid munkavégzést támogató megol-
dása, a RICOH Spaces. 


