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V I S S Z A  az irodába

Az otthoni munkavégzés, visszaszoru-
lása jellemző a jelenlegi időszakra a 

koronavírus járvány enyhülése miatt, 
ezért várhatóan az irodaházakba is tel-

jességgel visszatér a pandémia előtti 
megszokott élet. Így van ez a 

Terraparkban is, hiszen az irodabérlés 
vitathatatlan előnyei csak most, az ott-

honról végzett munka során, annak 
minden hátrányát megtapasztalva 

értékelhetők igazán. Továbbá érzékel-
hető az is, hogy a bérlők egy része kife-
jezetten természet közeli helyen kere-

sett új irodát alkalmazottainak, egész-
ségesebb környezetet teremtve ezáltal 

a hosszú járványos időszak után.
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a franchise tagjai is magyar vállalkozók. A cégnél nemrég be-
következett generációváltás után idén a HUF-BAU Építőpont 
Hálózat berkeiben fokozott modernizációs folyamatok zajlanak 
a digitalizáció és a kereskedelmi modellváltás terén. „A legújabb 
áruházunk már egy újfajta beruházás lesz Magyarországon, 
melynek célja, hogy megújítsa a hazai építőanyag-kereskedel-
mi modellt, amivel fölébe tudunk emelkedni a versenytársak-
nak. Ez nem történhet modern üzleti szolgáltatások nélkül, s en-
nek része az országos központ a Terraparkban” – mondta Dávid 
Lajos. „Ezen kívül olyan innovációkat hozunk , melyek növelik a 
hatékonyságot és egyszerűsítik a folyamatokat” – tette hozzá.

A találkozási pont kialakítása mellett jövő nyárra tervez-
nek nyitni a budapesti agglomerációban is egy áruházat, ami 
2000nm-es építőanyag, illetve barkács- és festékszakáruház 
lesz. „A városban ugyan sok hasonló profilú üzlet van, de a HUF-
BAU budaörsi árukészlete nem úgy lesz konkurenciája a helyi 
építőanyag kereskedő szereplőknek, ahogy gondolnák – tá-
jékoztatott a marketingvezető -, de legyen meglepetés, mivel 
készülünk!”

HUF-BAU
A KÖZÉPPONTBAN 

A HUF-BAU Építőpont Hálózat egy franchise vállalko-
zás, melynek üzletei többnyire építőanyag szakáru-
házak, illetve Tüzép-jellegű lerakatok. Ennek a repre-
zentációs céllal megnyílt tárgyaló egysége költözött 
Budaörsre, a Terraparkba, kifejezetten a hálózat tagjai, 
illetve a gyártók központi találkozóhelyeként.

A 2004-ben alapított HUF-BAU Építőpont Hálózatnak or-
szágszerte negyvennégy üzlete van, jellemzően a nagyvárosok-
ban. Ezeknek közel a fele Tüzép-telep jelleggel működik, a töb-
bi pedig 5-600 nm-es alapterületű építőanyag áruház, melyek 
kompakt, nem hiper-nagyságú áruházak, hanem a helyi lakos-
ság igényeihez és lehetőségeihez alkalmazkodnak. A meglévő 
építőpontok vidéki helyszínek, de hamarosan Budapesten és a 
főváros agglomerációjában is képviseltetni fogják magukat.

„A földrajzi fekvése miatt esett a választásunk a Terraparkra” 
- mondta Dávid Lajos, a HUF-BAU Kft. marketing- és kommuni-
kációs vezetője, majd hozzátette: „az irodapark üzemeltetőinek 
kedvessége, szakmai hozzáállása és profizmusa is nyomós érv 
volt a döntés meghozatalában. Óriási segítséget nyújtottak ah-
hoz, hogy egy hónapon belül be tudjunk költözni. Végtelenül 
rugalmasak, nem tudtunk olyat kérni, amit ne teljesítettek vol-

na.” A bérleti díj megállapítása is zökkenőmentes volt és mind-
két fél megelégedettségével végződött.

A Terraparkban 121nm-t bérelnek, ez két tárgyalóból, egy 
kis irodából és a kapcsolódó helyiségekből áll: ez a HUF-BAU 
franchise hálózatnak a reprezentációs központja. Két fő dolgo-
zik itt állandó jelleggel. Közlekedési, logisztikai szempontból 
került éppen Budaörsre ez a találkozási pont, mely országos 
kereskedelmi tárgyalásoknak ad helyszínt, valamint a tagok 
számára is lehetőséget biztosít tárgyalásaikra. Esetenként elő-
fordulhat, hogy országos találkozó esetén, a nagy létszám miatt 
a konferenciatermet is igénybe fogják venni.

Arra a kérdésre, hogy a Terrapark környezete mennyire volt 
megnyerő számukra, Dávid Lajos elmondta, hogy a választás-
nál fontos szempont volt, hogy üzleti és ne lakókörnyezetbe 
érkezzenek. A HUF-BAU ugyanis Magyarország második leg-
nagyobb építőanyag-kereskedő hálózata, és a Terrapark, mint 
üzleti negyed, megadja ennek a reprezentációs központnak a 
méltó helyét.

A HUF-BAU franchise hálózat jogai hat magyar családi vál-
lalkozás tulajdonában vannak, melyek már csaknem három év-
tizede képviselik magukat a magyar építőanyag kereskedelem-
ben. A hálózatot önerőből építették fel, saját, magyar tőkéből, 
privát befektetésekből, nincs benne EU-s és állami támogatás, 

A TERRAPARK
 ÚJ és HOSSZABBÍTÓ BÉRLŐI

 Ricoh Hungary Kft
 C/A épület / 352 m2 – hosszabbított

 HUF-BAU Csoport Kft 
C/A épület / 121 m2 – új bérlő

 Apave Magyarország Kft
C/C épület / 450 m2 – új bérlő

 Perfectus Consilium Kft
C/C épület / 36 m2 – új bérlő

 Simulex Kft
D3-as épület / 24 m2 – új bérlő

 Dance Talent TSE
D12-es épület / 21 m2 – új bérlő

 Petes-Vill Kft
D12-es épület / 24 m2 – új bérlő

 Gaweb Invest Kft
D11-es épület / 33 m2 – új bérlő

 Livolo Hungary Kft
D2-es épület / 52 m2 – bővülés, hosszabbítás

 Székelyi Ügyvédi Iroda
D12-es épület / 30 m2 – bővülés

 Grafo Lit Hungary Kft
 D3-as épület / 133 m2 – hosszabbítás
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APAVE 

KEDVEZMÉNYT AD A BUDAÖRSIEKNEK

Az Apave egy olyan francia központú, tudásalapú vál-
lalat, amely komplex és a megrendelő személyére sza-
bott, magas szakmai színvonalú megoldásokat kínál a 
tanúsítás, a környezetvédelem, a munkavédelem és a 
szakmai képzések területén. Az Apave Magyarország 
Kft. 20 éve segíti a vállalkozásokat szerteágazó szol-
gáltatáskínálatával a hazai piacon. „Partnereink azért 
választanak minket, mert terhet veszünk le a vállukról, 
s így ők arra összpontosíthatnak, amiben a leginkább 
jók: a saját üzleti kiválóságukra” – osztotta meg velünk 
Penyigey-Seres Diána operatív igazgató.

Milyen részleg és hány fő költözött a Terraparkba?

2021. június1-től dolgozunk az új irodában. Abban mindenki 
egyetért, hogy ez egy minőségi váltás volt, szerethetőbb, inspi-
rálóbb a környezet. 25 kollégánk vette birtokba az új munkaállo-
mását a május végi költözést követően. Az általunk bérelt kb. 600 
négyzetméteren 2 oktatótermet, 1 tárgyalót, 2 labort, 1 vezetői 
irodát és egy nagy nyitott teret alakítottunk ki.  A megközelítést, 

illetve a bejárást még mindenkinek szoknia kell. Van, akinek távo-
labb, van, akinek közelebb van az új iroda. Egyelőre próbálgatjuk 
a bejutási lehetőségeket, illetve igyekszünk megtalálni a min-
denki számára legkedvezőbb megoldást. Ebben segít az is, hogy 
heti 2 napban továbbra is biztosítjuk kollégáinknak az otthoni 
munkavégzés lehetőségét. Abban mindannyian egyetértünk, 
hogy (főként a pandémia után) jó bejönni, és végre újra együtt 
pezsegni, ötletelni. Az új, nyitott terű iroda kifejezetten jót tesz a 
csapatdinamikának, úgyhogy nagy lelkesedéssel kezdtük újra az 
irodai munkát a sok otthoni munkavégzést követően.

Hogy találtak rá a Terraparkra, milyen szempon-
tok szerint döntöttek mellette?

Mi a XIV. kerületből telepítettük át a bázisunkat, így elég nagy a 
váltás. Eddig a Hungária körút mellett volt az irodánk, de most 
igyekeztünk egy zöldebb, élhetőbb környezetet választani. 
Amikor elkezdtük a keresést, haladtunk folyamatosan nyugat 
felé, de Budapesten belül nem találtunk az elvárásainknak meg-
felelő irodát. Így jött Budaörs. Sok irodát megnéztünk, de végül 
itt találtuk meg mindazt, ami számunkra szükséges, illetve az ár 
és a bérbeadó rugalmassága is megnyerő volt.

Van-e olyan termékük és/vagy szolgáltatásuk, 
amit szeretnének a Terrapark többi bérlőjének 
 illetve a környéken élők figyelmébe ajánlani?

Csak olyan szolgáltatásunk van. A vállalatok többségének szük-
sége van tanúsításra, illetve környezet- és munkavédelmi szol-
gáltatásokra. A szerteágazó képzési palettánk pedig mindenki 
számára biztosít érdekes témákat. Javaslom, hogy látogassanak 
el honlapunkra (http://apave.hu), tekintsék meg a teljes szol-
gáltatáskínálatunkat, és keressenek minket bizalommal, hiszen 
szakértőinknek köszönhetően minden fenti kihívásra tartoga-
tunk megoldásokat. Tekintettel arra, hogy már budaörsi szék-
helyű vállalat vagyunk, szeretnénk kedvezni a helyi magánsze-
mélyeknek és vállalkozásoknak, így képzési díjainkból minden 
budaörsi lakosnak, illetve budaörsi telephellyel rendelkező vál-
lalatnak 10% kedvezményt biztosítunk 2021-ben. Arra biztatom 
Önöket, hogy lépjenek kapcsolatba velünk, tegyenek próbára 
minket, és tartozzanak Önök is az elégedett ügyfeleink közé!

BIZTOS 
PARKOLÓHELY 

 KEDVEZMÉNYES ÁRON 

A Puskás Tivadar út mentén 
található murvás parkolóban, 

bármelyik irodaépülettől 
maximum 200 méter távol-
ságra 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 megkapják 
a belépőkártyát 

a sorompó nyitásához.
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Tisztelt BÉRLŐTÁRSAK!
NAGY TAMÁS GYÓGYMASSZŐR VAGYOK, 
A TAMANDILLA KFT EGYIK TULAJDONOSA

2021.04.1. napjától kezdődően bérlem a Budaörs Liget u. 3/2.épület 3.emeleti 
helyiségét, masszázs-szolgáltatás céljából. 

TÁRSASÁGUNK  KORÁBBAN  10 ÉVE A BVUSS BUDAÖRSI USZODÁBAN LÁTTA EL  
EZT A TEVÉKENYSÉGET, MELYET MOST AZ ÖNÖK IRODAHÁZÁBAN   
BŐVÍTENI SZERETNÉNK FŐLEG IRODA-MASSZÁZS SZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉGGEL.

Az iroda-masszázs élettani hatása, az elfáradt lumbális (deréktáji)  
cervikális  (felső vállöv, trapézizom )  beállt izmainak  rövid időtartamú  
regenerálása, felfrissítése és minél előbbi vérbőséget okozó helyreállítása,   
a szövetek helyes oxigén ellátásával.
E masszázs jó hatással van a mentális és fizikális egészségre, amelyre a nap  
bármely időszakában – telefonos egyeztetés alapján – lehetőségük nyílik. 

Vállaljuk sportsérülések, vagy meglévő ortopédiai, vagy reumatológiai betegségek 
kezelését is, ezek mellett kineziológiai tape szakszerű felhelyezését.

     Szeretettel várom Önöket! 

Telefonszám:

06 30 500 5791

 ÁRAINK: 
20 ’ perc: 2.500,-Ft
30 ’ perc: 3.500,-Ft

40 ’ perc: 4.500,-Ft
50 ’ perc: 5.500,-Ft
60 ’ perc: 6.500,-Ft 90 ’ perc: 9.000,-Ft

SIMULEX KFT. 

A Simulex Kft. mérnöki szimulációs szoftverek forgalmazásával, 
oktatásával és technikai háttértámogatásával foglalkozik, va-
lamint mérnöki szimulációs szolgáltatásokat biztosít partnerei 
felé. Mint H. Tóth Zsolt ügyvezetőtől megtudtuk ezek a szoftver-
megoldások, illetve szolgáltatások a mérnöki gyakorlat számos 
területét lefedik szilárdsági és dinamikai feladatoktól kezdve az 
akusztikai, folyadék- és hőáramlási problémákon keresztül a 
képlékenyalakítási, hegesztési – és a legújabb trendeknek megfe-
lelően – additív gyártástechnológiai szimulációkkal bezárólag.

A Simulex Kft. egy éve jött létre a VARINEX Zrt., a magyar 
mérnökinformatikai szektor egyik legjelentősebb résztvevőjé-
nek átalakulását követően, abból kiválva. Jelenleg egyszemélyes 
vállalkozásként működik, folytatva a több mint két évtizedes ed-
digi tevékenységét. A Simulex Kft. – áttételesen - 1996-óta látja 
el a világ egyik legnagyobb szimulációs szoftverfejlesztője, az 
MSC Software hazai képviseletét. Az MSC készítette el az MSC 
Nastran-t, a világ első kereskedelmi célú végeselem analízis szoft-
verét, melyet a NASA-nak fejlesztettek.

„Mivel 2021-ben új telephely létesítése vált szükségessé, a 
megfelelő iroda kiválasztásakor a munkába járásra fordított idő 
csökkentése, a jó megközelíthetőség, a megfelelő infrastruktúra 
és természetesen a bérleti díj mértéke is fontos v olt számomra. 
Budaörsi lakosként Budaörs, mint triviális megoldás mellett a bu-

dai 11. kerület kiadó irodáit is megnéztem, a járványhelyzet jelen-
tette korlátozások ellenére elég sokat. Majd a lehetséges megol-
dások körét folyamatosan szűkítve a választás a Terrapark egyik 
irodájára esett. Az iroda ugyanias alapvetően minden előzetesen 
megfogalmazott kritériumnak megfelel. A döntésben – a száraz 
tények mellett – komoly szerepe volt a Terrapark Kft. kollégáinak 
hozzáállása. A technikai kérdésekben Farkas Péter támogatá-
sát emelném ki, a szerződéskötéssel kapcsolatban Szilágyi Éva 
rendkívül rugalmas és korrekt üzleti magatartása példaértékű” – 
mondta az ügyvezető. 

„A mintegy 19 nm-es iroda teljesen kielégíti a jelenlegi igé-
nyeket és a létszám bővülésének sem szab gátat, „hiszen helyben 
bármikor nagyobb irodára válthatunk”. A „budaörsi” hegyekre 
való remek kilátás mellett számomra hangulatos alapzajt bizto-
sítanak a közeli teniszcentrumból kiszűrődő hangok. Kevesebb, 
mint egy hónap ittlét után természetesen korai még hosszú távú 
következtetéseket levonni, de az eddigiek alapján úgy látszik, si-
került hosszú távú megoldást találni.”

Ha a környező irodákban tevékenykedő cégek számára érde-
kes lehet a mérnöki szimuláció bármilyen formája, a Simulex Kft. 
ajtaja nyitva áll a kollégák számára egy bemutatkozó beszélge-
tésre, és egy jó kávéra! 

Bővebben: https://simulex.hu
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tudnak végezni, de biztosítjuk számukra az irodai hátteret is a 
csoportmunkához. Különösen a személyes találkozást igénylő 
megbeszélésekhez és azokhoz a munkakörökhöz melyek hely-
hez kötöttek. A járvány alatt kialakult és jól működő szokásokat 
(virtuális megbeszélések, smart bemutatóterem) szeretnénk 
a jövőben is fenntartani. Ez lehetőséget adott egy újabb fej-
lesztésre: a szerződésünket idén 3 évvel meghosszabbítottuk 
a Terraparkkal és az amúgy is érvényben lévő korlátozásokat 
kihasználva egy iroda átalakítási projektbe is belefogtunk. Az 
iroda terület ugyan csökken, de a visszatérő kollégáinkat egy 
okosabb, biztonságosabb és az új elvárásoknak megfelelő belső 
kialakítás várja.

Hogy találtak rá a Terraparkra, milyen 
szempontok szerint döntöttek mellette?

Fontos szempont volt a kiköltözésnél, hogy az osztrák kollé-
gákkal fenntartott szoros együttműködést támogassa az iroda 
elhelyezkedése. Mind az M1-es autópálya és a Kelenföldi pá-
lyaudvar közelsége pozitívan befolyásolta döntésünket. Buda-
örsöt természetesen mindannyian ismertük, és azóta is pozitív 
összkép alakult ki a településről és a környék infrastruktúrájáról 
kollégáink körében is.

Van-e olyan termékük és/vagy szolgáltatásuk, 
amit szeretnének a Terrapark többi bérlőjének  
illetve a környéken élők figyelmébe ajánlani?

A Ricoh készséggel segít a kis- és középvállalkozásoktól kezdve 
a nagyvállalatokig bármilyen méretű vállalkozás számára, hogy 
a napjaink egyre gyorsuló üzleti világában felmerülő számos 
kihívást leküzdje, a digitális transzformációt megvalósíthassa. 
Energiahatékony, multifunkcionális nyomtatóik állnak a ter-
mékportfóliónk középpontjában, de emellett további hardver-, 
szoftver- és támogató szolgáltatások innovatív szállítójaként 
több évtizedes szakértelemmel rendelkeznek a technológiai 
és üzleti folyamatok széles skáláján, melyről bármikor örömmel 
nyújtanak bővebb tájékoztatást a Terrapark többi bérlőjének és 
a környéken lévő vállalkozásoknak.

 Elérhetőségeiket a www.ricoh.hu oldalon találják.

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

RICOH: 
„INTELLIGENS DIGITÁLIS MUNKAHELYEK“

A Ricoh nyomtatók és másológépek gyártója-
ként tett szert nemzetközi hírnévre. Ma, több 
mint 85 évvel a vállalat alapítása után a Ricoh 
világszerte olyan innovatív technológiákat és 
megoldásokat kínál az „Intelligens digitális 
munkahelyek“ mottó szellemében, amelyek 
ügyfeleik vállalkozásait gyorsabbá, okosabbá 
és költséghatékonyabbá teszik – kezdte a cég 
bemutatását Eperjesi Péter pénzügyi Igazgató 
és Fekete Gábor marketing menedzser. Hozzá-
téve, hogy világszerte az egyik vezető szolgálta-
tó a dokumentum menedzsment, IT szolgálta-
tások, ipari és kereskedelmi nyomtatás, digitális 
kamerák és ipari rendszerek területén. A Ricoh 
Group 1995-ben alapította meg 100%-os tulaj-
donú magyarországi leányvállalatát, a Ricoh 
Hungary Kft-t, ahol jelenleg 51 munkatárs 
dolgozik.

Felmerült-e a bérleti szerződés hosszabbítása előtt, 
hogy máshova költöznek?

Az irodánkat 2013-ban költöztettük a Terraparkba 61 fővel. Ak-
kor ez úttörő lépésnek számított, hiszen a Váci útról költöztünk 
az agglomerációba. Amellett, hogy egy költséghatékony lehe-
tőséget jelentett, pozitívum volt a jó parkolási lehetőség, és 
önmagában is kisebb területet kezdtünk el bérelni – mert kollé-
gáink számára a távmunka lehetőségét már akkor bevezettük.

A Ricoh szeretne saját ügyfelei számára is élő példa lenni, mo-
dern és digitális munkavégzéshez optimalizált irodával. Be-
mutatótermünk és szoftver tesztelő állomásunk évek óta nagy 
forgalmat bonyolít, ahol partnereink élőben, működés közben 
is megtekinthetik rendszereinket. Az elmúlt év még inkább 
megmutatta számunkra, hogy milyen fontos a gyors adaptáció 
és a digitális transzformációban rejlő lehetőségek kiaknázása. 
Kollégáink mostantól hibrid munkarendben dolgoznak, ami 
azt jelenti, hogy a legtöbben teljes értékű home office munkát 
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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 Erre figyeljünk a FORGÓSZÉK 
kiválasztásakor

A kínálat bőséges, sajnos azonban nem minden 
termék felel meg az egészségügyi szempontoknak 
– mondja a forgószékekről Bőhm Zoltán Ákos, aki 
öt éve alapította a saját irodabútor kereskedő vál-
lalkozását. Azt is elárulja, mire figyeljünk a forgó-
szék kiválasztásakor.

Sok féle szempont vezérelhet bennünket a megfelelő irodai forgószék kivá-
lasztásakor, de biztos, hogy nem szabad megspórolnunk sem a kellő anyagi-, sem a 
szükséges idő ráfordítását. Hiszen székünk a munkanap folyamán végig velünk van, 
csendesen támogatva bennünket, segít a gondolatainkat fókuszálni.

A kényelmes ülés igénye egyidős az emberiséggel, és velünk fejlődött az évszá-
zadok során. Napjainkra a modern technikát is segítségül hívva lehetőségünk van 
munkatársaink ergonómiai igényeit kielégíteni, biztosítva a komfortos munkavégzést, 
ezáltal növelve a hatékonyságot.

Forgószékekből a kínálat bőséges, sajnos azonban nem minden termék felel meg 
az egészségügyi szempontoknak, a beállítási lehetőségei szélsőséges keretek között 
mozognak. Fontos azonban, hogy egy szék esetében nem az a cél, hogy bármilyen 
irányban állítható legyen, hanem hogy a felhasználó számára legtöbb esetben előnyös 
legyen, amit érdemes szakértőkre bízni.

Vannak ugyanakkor alap dolgok, amiket elvárhatunk. Ilyen többek között a szink-
ronmechanika, ahol az ülő- és a hátlap egyaránt mozdul, de eltérő mértékben. Vagy 
a testsúlyhoz hangolhatóság, melyet a legújabb modellek automatikusan elvégeznek 
helyettünk. Bár nem elengedhetetlen, de nagymértékben javítja a felhasználói él-
ményt az ülésmélység állítási funkció, hiszen nem vagyunk egyformán magasak.

Terjedelmi korlátok miatt a részletekbe nem tudunk belemenni, de remélhetően 
a fentiekből érezhető a téma fontossága, hogy a befektetett energiánk és forintjaink 
gyorsan megtérülnek, ha a kényelmetlenség érzése helyett arra összpontosíthatunk, 
amihez a legjobban értünk, tehát a munkánkra. Különösen igaz ez az extrém hosszú, 
nagy koncentrációt igénylő munkavégzés során, amikor mi és székünk is ki van téve 
a szélsőséges igénybevételnek. Az ilyen körülményekre megfelelő választás a 24 órás 
forgószék, amit azért fejlesztettek ki, hogy a nap során folyamatosan üljenek benne és 
ennek ellenére éveken keresztül szolgálatunkban tudjon maradni.

Bármilyen ergonómiai, vagy akár reprezentatív igényről is legyen szó, számtalan 
választási lehetőség áll rendelkezésünkre, ezért egyeztessünk szakemberrel, hiszen 
döntésünk hosszútávra szól, és nagy hatással lesz munkánkra, munkatársainkra.

Bővebben: offisolution.hu
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FECSKÉK a párkányok alatt
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a Terrapark 
néhány irodaépületének eresze alatt fecskefész-
kek vannak. Ezeket molnárfecskék építették, 
melyek fehér hasukról és a hátuk alján lévő fehér 
foltról ismerhetők fel. Az, hogy az itt élő fecskék 
miért éppen a Terraparkot választották lakóhe-
lyül, nem ismert, mindazonáltal az irodapark kör-
nyéke kedvez ezeknek a madaraknak: bővelkedik 
rovarokat csalogató mezőkben és a környékbeli 
építkezések gödreiben megülő víz biztosítja a 
fészek elkészítéséhez szükséges sarat is.

A molnárfecske költöző madár, tavasztól őszig Európában 
és Ázsiában szinte mindenütt előfordul, télire Afrikába, illetve 
Ázsia délkeleti területeire húzódik vissza. A fecskék repülő rova-
rokkal táplálkoznak, melyeket röptükben kapnak el. Ezek főleg 
legyek, szúnyogok. Egy fecske átlagosan egy kilogramm rovart 
fogyaszt el magyarországi tartózkodása alatt. A füsti és a mol-
nárfecskék sárból építenek fészket, jellemzően a házak eresze 

alatt. Ideális esetben ittlétükkor két-háromszor költenek, s egy-
szerre négy-öt tojást raknak.

Az elmúlt években a fecskék védelme időszerűvé vált, mert 
az utóbbi két évtized során számuk csaknem felére csökkent 
Magyarországon. Mindhárom itt fészkelő fecskefajt (füsti fecs-
ke, molnárfecske, partifecske) érinti a fogyás. A legveszélyezte-
tettebb partifecskék állománycsökkenése éves viszonylatban 
mintegy 20%, a füsti és a molnárfecskéé valamivel lassúbb üte-
mű, 5-7% között mozog. A fecskék a költési időszakban egyre 
kisebb mértékben tudják pótolni a csökkenő egyedszámot.

A gyors állománycsökkenés több okra vezethető vissza. 
Egyrészt megváltoztak az életkörülményeik. Míg volt háztáji 
gazdálkodás és minden portán akadtak haszonállatok, a fecs-
kéknek nem csak eleségük volt rengeteg, a tehenek vonzotta 
legyek, hanem mindig rendelkezésre állt sár is az itatók körül.

A fecskék hosszú távot tesznek meg a költözés során, a sok 
viszontagság között rengetegen elpusztulnak. A klímaváltozás 
is érezteti hatását, a szélsőséges időjárás, például a napokig-he-
tekig tartó hűvös, csapadékos időszak vagy éppen ellenkező-
leg, a szárazság sok áldozatot szed. Hidegebb időben a rovarok 
nem repülnek, ezért sok fecske egyszerűen éhen hal.

A harmadik ok az emberben keresendő. Míg régen magától 
értetődő volt a természettel harmóniában élni, ma ez már nem 
jellemző. A falusi ember tudta, mennyi rovartól megkímélik őt a 
fecskék, ezért nem bántotta őket. Manapság viszont arról lehet 
hallani, hogy leverik a fecskefészkeket a madarak csivitelése és 
az ürülék miatt.

Az élőhelyek nagymértékű átalakítását és a klímaváltozást 
az egyes ember nem tudja befolyásolni, fecskevédelmi eszkö-
zök (műfészek, fecskepelenka, sárgyűjtő) alkalmazásával vi-
szont hozzájárulhatunk ahhoz, hogy több fióka repülhessen ki 
- az állománycsökkenés megállítása érdekében.

A műfecskefészkek gipszből vagy agyagból készülnek, és ki-
helyezésük ott a leghatékonyabb, ahol legalább egy, már lakott, 
természetes fészek mellé lehet telepíteni. A molnárfecskékre 
jellemző, hogy – néhány fészekből álló kolóniától a sok ezres 
telepekig – lehetőleg társasan költenek. 

A fészekből potyogó ürülék felfogására a fészkek alá fecs-
kepelenkát érdemes kihelyezni. Ez a madárvédelmi higiéniai 
kiegészítő eszköz egy fészkenként legalább 30x20 cm fa, fém 
vagy műanyag lap, amit közvetlenül a fészek alá kell felszerelni, 
így a fészek alatti terület tiszta marad.

Városi környezetben, a sár hiánya is korlátozhatja a fecskék 
megtelepedését, mert a madarak nem találnak fészeképítő 
anyagot, ráadásul a tavaszok is egyre gyakrabban aszályosak. 
Ezért fontos a sárgyűjtők létesítése. Ez lehet az utak földes pad-
káján vagy udvaron. Asztalnyi területet jól beiszapolunk, addig 
locsoljuk a vizet, amíg a talaj többet már nem tud beszívni. Pa-
nel- és irodaházakban a fecske sárgyűjtőhelyet virágalátét tál-
cákba készíthetjük el. Erkélyen, kis asztalra vagy párkányra téve 
kínálhatjuk fel a fecskéknek, tegyük minél nyíltabb helyre, hogy 
a víz csillogásáról könnyebben megtalálhassák.

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
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