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Az új MAN TGX INDIVIDUAL LION S.
Simply my truck
Akik mindig a legjobb teljesítményt nyújtják az utakon, a legjobbat érdemlik. * 
Szálljon fel az MAN TGX INDIVIDUAL LION S fedélzetére, és élje át a lélegzetelállí-
tó dizájn és a kimagasló vezetési kényelem kombinációját. Az exkluzív külső a 
sportos karbon díszítéseivel és vörös részleteivel méltán vonzza magára mindenki 
tekintetét. Míg a belsőtér pihentető és kellemes légkört biztosít az MAN legna-
gyobb fülkéjének, a Driver Comfort csomagnak és egy sor elegáns kiegészítő elem-
nek köszönhetően. Az MAN Individual opcionális felszereltségei az MAN TGX 
INDIVIDUAL LION S modellt az állatok királyává koronázzák, amely garantáltan 
megdobogtatja minden kamionos szívét. #SimplyMyTruck

* Az MAN TGX az „International Truck of the Year 2021” díj nyertese

HA EGY OROSZLÁNSZÍV 
 DOBOG A MELLKASODBAN…

…ETTŐL HEVESEBBEN   
    FOG VERNI
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Újabb innovációs csomag
#Termék

Friss termékújdonságokat mutat be az MAN a 
tavaly bevezetett új tehergépjármű-generációjá-
hoz. Ezeknek köszönhetően mostantól még 
biztonságosabb, felhasználóbarátabb, hatéko-
nyabb és digitálisabb a TGX, a TGS, a TGM és 
a TGL típus. Ezek az innovációk 2021 második 
fele és 2022 eleje között fokozatosan érkeznek 
meg a kínálatba.

Támogatóbb, hatékonyabb, digitálisabb: új megoldásaival még nagyobb magasságokba emelkedik 
az új MAN tehergépjármű-generáció

G
öran Nyberg, az MAN Truck & Bus igazgatótanácsá-

nak értékesítésért és ügyfélmegoldásokért felelős tagja 

ekképpen összegezte az újítások bevezetését: „Tud-

juk, hogy ügyfeleink vállalkozásai sohasem állnak meg, 

így az MAN vállalatnál mi is megállás nélkül dolgozunk 

azon, hogy továbbfejlesszük a termékeinket. Ezért az 

új tehergépjármű-generációnkat még hatékonyabbá, biztonságosabbá és 

innovatívabbá tesszük, valamint még nagyobb hangsúlyt fektetünk ügyfele-

ink és járművezetőik mindennapos munkájának egyszerűsítésére. Megbíz-

ható és hozzáértő partnerként állunk az oldalukon.”

Innovatív támogatás
Az új termékek megjelenését tekintve a legfőbb újdonság a hagyományos 

külső tükrök hiánya. Az októbertől extrafelszerelésként rendelhető új tükör-

helyettesítő rendszer kizárólag kamerákkal működik, beleértve a jármű orrát 

és az oldalait is. Az öt kamera képe a tehergépjármű környezetéről az A 

oszlopokon elhelyezett két méretes, nagy felbontású kijelzőn és a média-

rendszer képernyőjén tekinthető meg. A rendszer a sebességtől, a kor-

mány elfordulási szögétől és a menetiránytól függően automatikusan vált a 

normál, a nagyított és a nagy látószögű nézet között, de a járművezető 

bármikor manuálisan is választhat ezek közül. A nézetek mindegyike követ-

kezetesen kiküszöböli a holttereket, javítja a kilátást és legfőképpen jelen-

tősen fokozza a többi közlekedő biztonságát. A kijelzési koncepció a beka-

nyarodást segítő funkciót is magában foglalja. 

Az új ütközésmegelőző segédrendszer pedig a sávváltások biztonságát 

növeli. A korábbi sávváltást segítő rendszer kiterjesztéseként ez az új ve-

zetéstámogató megoldás ütközésveszély esetén nemcsak fény- és hang-

jelzéssel figyelmeztet, hanem aktív ellenkormányzással is beavatkozik. Az 

új MAN CruiseAssist funkció az elektronikus vezetéstámogatás egy újabb 

formáját valósítja meg. Ez ugyanis képes önállóan kormányozni, fékezni 

és gyorsítani a TGX és a TGS tehergépjárműveket közúti forgalomban 

autópályán, illetve gyorsforgalmi utakon, még közlekedési torlódás esetén 

is. Habár a járművezetőnek mindvégig a kormánykeréken kell tartania a 

kezeit, a rendszer így is nagy terhet levesz a válláról és a ráfutásos balese-

tek kockázatának minimalizálásával jelentős biztonsági előnyöket nyújt. 

Mindkét rendszer júliustól áll rendelkezésre a TGX és a TGS típushoz. Az 

ütközésmegelőző rendszert, valamint a TGX és a TGS típushoz már elér-

hető, sávváltást és bekanyarodást segítő rendszert októbertől lehet majd 

rendelni a TGM típushoz.

Az MAN Individual részleg új, fény- és hangjelzéssel egya-

ránt figyelmeztető, bekanyarodást segítő kamerás 

rendszere gyári megoldásként nyújt na-

gyobb biztonságot, különösen utó-
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lag beépítve idősebb járművekbe. Egy intelligens 

képelemző szoftver gondoskodik arról, hogy a 

lehető legkevesebb esetben adjon téves riasztást 

a rendszer.

Fenntartható hatékonyság
Az akár 8,2 százalékkal csökkentett üzem-

anyag-fogyasztásával az új MAN tehergépjár-

mű-generáció már eleve nagyon takarékos, ám 

most még hatékonyabbá válik. Tovább mér-

sékli az üzemanyag-fogyasztást a júliustól ren-

delhető új, dinamikus nyomatékszabályzó 

funkció és szabadon gurításkor az alapjárati 

fordulatszám csökkentése. Ha mindezt a rend-

kívül hatékony MAN TipMatic 12 sebességvál-

tóval társítják, amely mostantól szériafelszere-

lés a normál nyerges vontatókban, és ehhez 

hozzávesszük a külső tükrök elhagyásával, il-

letve a GM és GX fülkékhez érkező új külső 

napellenzővel tovább javított aerodinamikát, és 

a kisebb súrlódási veszteséget eredményező 

új motorolajat, akkor további akár 3,7 százalé-

kos üzemanyag-megtakarítás is elérhető távol-

sági fuvarozásban a D26 motorral. Továbbá a 

D08, a D15 és a D26 motor 2021 októberétől, 

a D38 pedig 2022 januárjától már az Euro 6e 

károsanyag-kibocsátási normát is teljesíti.

Digitalizálás már a jövőre tekintve
A flottamenedzserek örülnek majd a hatékonysá-

got fokozó digitalizálásnak, így az ingyenes MAN 

Driver App járművezetői alkalmazás új megoldá-

sainak, illetve a távolról végzett funkciófrissítések 

kibővített választékának. Az MAN Now segítsé-

gével már többek között váltóvezérlő programok, 

az automatikus motorleállítás és a domborzathoz 

előrelátón igazodó hajtásláncvezérlés is szerviz-

látogatás nélkül, online telepíthető a járműre. A 

gépkocsivezető és a jármű teljesítményének kie-

lemzésére szolgáló eszköz, az MAN Perform 

szintén megújul 2021 második fele és 2022 eleje 

között. Olyan új funkciókat kínál majd, mint pél-

dául az automatizált flotta- és járművezető-kimu-

tatások, valamint a teljesítménnyel kapcsolatos 

további adatok bevonásának lehetősége. Az 

MAN ServiceCare digitális karbantartáskezelő 

rendszer kezelőfelületként működik a járműada-

tok elemzésében és az adatoknak az MAN szer-

vizébe való továbbításában ebben az új bővülési 

szakaszban, így szintén jelentős előnyt nyújt a 

jármű nagyobb rendelkezésre állása terén: a Ser-

viceCare Center idejekorán magától felveszi a 

kapcsolatot az ügyféllel, ha meghibásodás jelent-

kezik a járművön – mielőtt ez a hiba lerobbanást 

eredményezne. Ezzel együtt a szerviz is már elő-

re felkészülhet a gyors hibaelhárításra.

Végül, az új MAN tehergépjármű-generációhoz 

kapcsolódó digitális ajánlatcsomag is bővül. Az 

MAN Driver App is új funkciókkal rendelkezik az 

olyan korábbi képességei mellett, mint például az 

indulás előtti ellenőrzés támogatása és a sérülé-

sek jelentése, az MAN szervizkereső vagy a rövid 

kezelési útmutató. Újabb nyolc nyelven elérhető, 

további frissítésként immár hasznos tanácsokat 

ad a gazdaságos vezetési stílus kialakításához. A 

Perform szolgáltatással összefüggésben magya-

rázatot nyújt az egyéni vezetési stílus elemzésé-

nek kiértékeléséhez. Ezáltal a járművezetők még 

kényelmesebben használhatják az új MAN teher-

gépjármű-generációt, míg a fuvarozóvállalkozá-

sok a még nagyobb hatékonyság előnyét élvez-

hetik. Híven az MAN vezérelvéhez: Simplifying 

Business, azaz az üzletmenet egyszerűsítése.

Összesen öt kamera segítségével mindegyik külső tükör helyettesíthető az MAN 
OptiView rendszer esetében

Az A oszlopokon elhelyezett kijelzőkön az adott menetkörülményektől függően  
többféle nézetben jelenhet meg a kamerák képe, illetve segédvonalak is segítik a helyzet felmérését

Számos új funkcióval bővült az MAN tehergépjárművekhez kapcsolódó digitális 
szolgáltatások sora, beleértve az MAN Driver App járművezetői alkalmazás 
hasznos újdonságait is



TGX INDIVIDUAL LION S
AZ ALFAOROSZLÁN 
LENDÜLETET VESZ

Újabb hangsúlyos felkiáltójelet tett ki legutóbbi 
kijelentése végére az MAN Truck & Bus – be-
mutatta az új tehergépkocsi-generáció új 
csúcsmodelljét, az exkluzív MAN TGX Individual 
Lion S kivitelt. Göran Nyberg, az igazgatótanács 
értékesítésért és marketingért felelős tagja 
február 11-én a szintén frissen bemutatott You-
Tube-műsor, az MAN QuickStop keretében  
rajtoltatta el az MAN Individual részleg által 
nemesített új zászlóshajót.

#IndividualLionS
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E 
gyéves születésnapja alkalmából az MAN új tehergép-

kocsi-generációja új csúcsmodellel, az MAN TGX Indi-

vidual Lion S változattal bővül. Az új nemzedék minden 

tagjára jellemző kiemelkedő gazdaságosságon és ve-

zetőközpontúságon felül az MAN Individual által épített 

MAN TGX Individual Lion S összehasonlíthatatlan ex-

kluzivitást kínál. A sportos megjelenés, valamint az egyedülálló formai és 

felszereltségi elemek minden kívánságot teljesítenek.

Göran Nyberg, az MAN Truck & Bus SE igazgatótanácsának értékesíté-

sekért és marketingért felelős tagja lenyűgözve mutatta be az új csúcs-

modellt az új YouTube-műsorban, az MAN QuickStop első adásában: 

„Amikor először megláttam a teherautót, libabőrös lettem az izgalomtól. 

Ez egy markáns, gördülő kinyilatkoztatás! Kívül és belül egyaránt. Foga-

dok, a járművezetők rendkívül büszkén vezetik majd ezt az MAN teher-

gépkocsit. Ez egy valódi szépség!”

Kívülről az MAN formatervezői és az MAN Individual nemesítői által me-

gálmodott MAN TGX Individual Lion S a lökhárítók és a külső visszapil-

lantó tükrök házának karbonhatású elemeivel, valamint számos vörös 

díszítéssel emeli ki az új tehergépkocsi-generáció markáns formáját. Az 

erőteljes külső megjelenést további látványos részletek hangsúlyozzák 

ki: a nemes dizájnú, feketére lakozott hűtőrács a vörös díszítésű króm-

MAN TGX Individual Lion S: exkluzív karbonhatású megjelenésű tükörházak és 
lökhárítók
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lécekkel; az opcionális tetőkonzolok LED-technikájú szúrófényekkel, 

valamint az elülső és oldalsó rudak rozsdamentes acélból; a fekete di-

zájnú keréktárcsák és az MAN Individual exkluzív napellenzője.

A külső megjelenés exkluzivitása belül erőteljes visszahangra talál a 

fényűző részletekben. A bőrborítású multifunkciós kormánykerék vörös 

díszvarrása hangsúlyozza ki az MAN TGX Individual Lion S sportos ka-

rakterét. A valódi Alcantara-borítású üléseket vörös steppelés (gyé-

mántmintájú díszvarrás) nemesíti, ehhez igazodnak a kartámaszok és az 

ajtók belső borítása is. A fejtámlákon vörös oroszlán feszít büszkén.  

A krómozott küszöbléceket „Lion S” felirat díszíti, a dinamikus összké-

pet a vörös biztonsági övek teszik teljessé.

Az Individual Lion S természetesen a legnagyobb fülkével büszkélked-

het. A kényelmes munkavégzésről a szériafelszereltségként kínált veze-

tői komfortcsomag gondoskodik, amely prémiumkivitelű üléseket, tágas 

tartományban állítható kormányt és 12,3 col képátlójú teljesen digitális 

műszeregységet is tartalmaz. Számos segédrendszer áll készenlétben, 

hogy a járművezetőt támogassák a munkájában. Ezek között megtalál-

ható a távolságtartó sebességszabályozó a torlódásasszisztenssel, az 

MAN ComfortSteering elektronikus vezérlésű kormányrásegítés, a sáv-

ba visszavezető, a sávváltást és a kanyarodást segítő rendszerek, vala-

mint a távolsági fényszóró automatikus vezérlése. Valódi feltöltődést 

szolgáló pihenőidőkről gondoskodik az MAN Individual opcionális kom-

fortfelszereltsége tágas hátsófali szekrénnyel a felső ágy helyén, amely 

akár 1400 liter további tárolóhelyet kínál. Ez igény esetén egy mikrohul-

lámú sütőt és kávéfőzőt tartalmazó konyhaegységgel is felszerelhető. 

Az otthontól távol is információt és szórakoztatást biztosít az opcionális 

22 col képátlójú tévé az oldalfalon, az ágy fölött. A tévénézéshez ideális 

kiegészítő a kényelmes, eltávolítható nyugágyháttámla.

Azonban az új MAN TGX Individual Lion S nem csupán nemes kialakítá-

sú és kényelmes felszereltségű! Az 510–640 lóerős motorjaival a nagy-

macskák erejéhez illő teljesítménnyel halad az utakon, és így bármely 

járműflotta méltó alfaoroszlánjává válhat. Idén nyár végétől már hazánk-

ban is, ugyanis az új csúcsmodell a magyar piacon is megjelenik.

Exkluzív: valódi Alcantara-borítású ülések vörös steppeléssel, fejtámlák vörös 
oroszlánnal és vörös biztonsági övek a TGX Individual Lion S fülkéjében

Vörös díszvarrás és elemek emelik ki a TGX Individual Lion S sportos karakterét

Praktikusan kényelmes: az MAN Individual opcionális kényelmi felszereltsége a 
TGX Lion S fedélzetén kiegészítő hátsófali szekrénnyel, valamint mikrohullámú 
sütőből és kávéfőzőből álló konyhaegységgel



#Üzemanyag-fogyasztás

Az új MAN TGX  
jó fogyasztásának 
titkai és trükkjei
Magyar üzemeltetőknek valós körülmények között mért 
saját üzemanyag-fogyasztási teszteredményt! Ez 
vezérelte az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
vezetőségét, amikor különböző specifikációjú, új ge-
nerációs TGX szerelvényekkel több közúti tesztet is 
végrehajtott hazánkban. Ezekről az MAN ProfiDrive 
vezetéstechnikai trénerét, Kovács Jánost kérdeztük, 
aki a tesztpilóta szerepében a méréseket is végezte.
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Tavaly az új generációs MAN TGX megjelenése-

kor a gyártó a saját mérései alapján akár nyolc 

százalékkal kisebb átlagos üzemanyag-fogyasz-

tást ígért a típus elődjéhez képest, amit még azon 

a nyáron a TÜV Süd hitelesített közúti tesztje iga-

zolt is. A 2020-as modellévű TGX 18.470 Euro 

VId nyerges szerelvény ugyanis 8,2 százalékkal 

kisebb átlagos üzemanyag-fogyasztással teljesí-

tette az összesen közel hétszáz kilométer hosz-

szú, vegyes összetételű útvonalat Németország-

ban. Az összehasonlítás alapját egy 2018-as 

modellévű TGX 18.460 Euro VIc jármű jelentette. 

Ennek kiegészítéseként az MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. vezetősége úgy döntött, hogy 

magyarországi közúti tesztek alapján konkrét át-

lagfogyasztási adatot is szolgáltat a mérési körül-

mények részletes ismertetésével. Ezek végrehaj-

tására pedig az MAN ProfiDrive csapatának egyik 

trénerét, Kovács Jánost jelölték ki.

Milyen körülmények között végezték  

a közúti teszteket?

„Az volt a célunk, hogy a fuvarozók valós üze-

meltetési körülményeihez legközelebb álló mó-

don teszteljünk. Ezért úgy választottam ki az út-

vonalat, hogy többségében autópályán, illetve 

gyorsforgalmi úton haladjon, de országúti sza-

kaszokat és több lakott területet is tartalmaz-

zon, továbbá változatos domborzati viszonyok 

jellemezzék. Az 520 kilométeres táv az M0-M7-

Zalaegerszeg-M86-M1-M0 kört foglalta magá-

ban. Autópályán 85 kilométer/órára állítottam a 

sebességtartó automatikát, ahogyan manapság 

egyre többen teszik, illetve az üzemeltetők is 

egyre gyakrabban ezzel a sebességkorlátozás-

sal rendelik meg a járműveiket. A félpótkocsira 

mindig annyi műterhelés került, hogy a szerel-

vény összgördülőtömege a 470 lóerős modellek 

esetében 30-32 tonna, míg az 510-eseknél 36 

tonna legyen, ez szintén megfelel a fuvarozók 

jellemző átlagterhelésének. Végül a legjobb 

eredményt egy TGX 18.470 GM modellel értem 

el meleg időben, száraz úton, erős szélfújás nél-

kül, amely 32 tonna összgördülőtömeggel 71,3 

kilométer/óra átlagsebesség mellett 24,6 li-

ter/100 kilométer átlagfogyasztást mutatott.”

Az útvonal jellegén, a sebességen és a terhe-

lésen kívül mi befolyásolja még az üzem-

anyag-fogyasztást?

„Számos tényező módosíthatja az átlagfo-

gyasztást, méghozzá jelentős mértékben, akár 

literekkel is. Először is az időjárás, vagyis a kör-

nyezeti hőmérséklet, a szél és az eső. A hideg, 

fagypont körüli hőmérséklet, az erős szembe-

szél vagy a heves esőzés több literrel is növel-

heti egy szerelvény étvágyát. Ezenkívül számot-

tevő a légellenállás, amelyet a légkürtök, a 

lámpakonzolok és a napellenző elhagyásával, 

valamint a tetőlégterelő mindenkori helyes beál-

lításával és oldalszoknyák használatával, sőt, a 

ponyva megfeszítésével is csökkenthetünk. 

Szintén fontos az összes gumiabroncs nyomá-

sának megfelelő beállítása, 8-9 bar közötti ér-



Napellenző, légkürtök és lámpakonzolok helyett oldalsó 
szoknyák és pontosan a félpótkocsihoz beállított tetőlég-
terelő, meg persze helyes abroncsnyomás és megfeszí-
tett ponyva. Apróságnak tűnnek ezek, mégis összessé-
gében sokat számítanak az üzemanyag-fogyasztásban.
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tékre, és persze a kis gördülési ellenállású, 

energiatakarékos abroncsok használata. A ra-

komány terheléseloszlása sem mindegy, ha túl 

nagy súly nehezedik a vontató hajtott tengelyé-

re, az „becsaphatja” a sebességváltó vezérlő-

programját. Üzemeltetői tapasztalatok alapján 

az első 50-60 ezer kilométer után akár 1-1,5 li-

terrel is szokott csökkenni a járművek átlagfo-

gyasztása a hajtáslánc bejáródásával. Itt jegy-

zem meg, hogy a fent említett eredményt 

néhány száz kilométert futott motorral értem el, 

tehát ebben is van még csökkenési lehetőség. 

Szintén fontos, hogy megrendeléskor a jármű-

vet a későbbi fuvarfeladatoknak legjobban 

megfelelő motorteljesítménnyel, váltóprogra-

mokkal és hídáttétellel állítsák össze. Ebben az 

MAN értékesítői tudnak segítséget nyújtani az 

ügyfeleknek. És persze ne maradjanak ki a ha-

tékony vezetést támogató rendszerek sem!”

Az MAN számos új vezetéstámogató rend-

szert bemutatott az új generációs tehergép-

járműveivel a még gazdaságosabb üzeme-

lés érdekében. Ezek mekkora szerepet 

játszanak?

„Tesztjeim során nagyon pontosan és megbízha-

tón működtek, valamint tényleg megkönnyítették 

a hatékonyabb vezetést. Ám ezeket nem elég 

megrendelni egy járműbe, fontos, hogy a gépjár-

művezetők megfelelő beállításokkal használják is 

ezeket a funkciókat, amikor csak lehet, vagyis 

szinte mindig. A már jól ismert MAN EfficientCrui-

se, azaz a GPS-adatok alapján a domborzathoz 

előrelátón igazodó hajtásláncvezérlést az új TGX 

esetében kiegészítették az infrastruktúrához iga-

zodó funkcióval is. Ez országúton haladva jó elő-

re, sok száz méterrel korábban elveszi a gázt és 

adott esetben bekapcsolja az MAN EfficientRoll 

szabadon gurítást lakott terület, körforgalom, 

éles útkanyarulat vagy sebességkorlátozás előtt. 

Szintén új a dinamikus vitorlázás, amely sík úton 

a beállított sebességértékhez képest három kilo-

méter/órával felgyorsítja a járművet, innen szaba-

don gurítással hagyja öt kilométer/órát lassulni, 

majd visszagyorsít és ezt ismételgeti ciklikusan. 

Az átlagsebesség változatlan marad, míg az 

üzemanyag-fogyasztás csökken, és mindezt 

olyan finoman végzi a jármű, hogy szinte észre 

sem lehet venni. Ráadásul a többi közlekedőt 

sem zavarja, legalábbis nekem senki sem villo-

gott, dudált vagy mutogatott emiatt.”

Milyen eszközzel mérték az üzemanyag-fo-

gyasztást a tesztek során?

„Erre kiválóan megfelel az MAN telematikai 

rendszere, a RIO. Ennek fedélzeti egysége min-

den MAN tehergépjárműben szériafelszerelés-

ként megtalálható, a RIO szoftvere pedig szá-

mos üzemelési paraméter alapján pontos 

adatokat nyújt nemcsak az üzemanyag-felhasz-

nálásról és a menetadatokról, hanem a sofőr 

vezetési stílusáról is. A kiválasztott lekérdezési 

időszakra megmutatja például az adott jármű 

átlagos összgördülőtömegét, átlagos üzem-

anyag-fogyasztását, átlagsebességét, menet-

idejét, állásidejét, a megtett út hosszát, sőt, 

még a hatékonyságát is liter/tonna/100 kilomé-

terben kifejezve. Százalékosan elemzi az útvo-

nal összetételét, a domborzatot és a forgalom 

sűrűségét, illetve a torlódások arányát. A veze-

tési stílust illetően pedig százalékosan értékeli a 

gázadás nélkül gurító, azaz toló üzemmód ará-

nyát, a gázpedálhasználatot, a fékezéseket, a 

sebességtartó berendezés használatát és a túl 

nagy sebesség arányát. Én a RIO értékelése 

alapján minden alkalommal összességében 97-

98 százalékos hatékonysági mutatóval hajtot-

tam végre az említett teszteket, tehát nem lehe-

tetlen hosszú távon, valós forgalmi körülmények 

között ilyen eredményeket elérni.”

Mennyire fontos a járművezető, illetve a ve-

zetési stílus szerepe a hatékony üzemelés-

ben?



A hazai tesztek során a D26-os motor 470 lóerős változata bizonyult a leggazdaságosabbnak 15-20 
tonna rakománytömeg és nyugat-magyarországi domborzat esetén. Teljes terhelés és nehéz útvonalak 
esetén az 510 lóerős kivitel lehet az ideális.
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„Nyugodtan állíthatom, hogy ez a legfontosabb 

tényező. Nemzetközi fuvarozásban dolgozó 

nyerges szerelvényeknél az optimális és a hely-

telen vezetési stílus között száz kilométerenként 

akár két-három liter is lehet a különbség az át-

lagfogyasztásban, országúti vagy városi forga-

lomban még ennél is jóval több. Fontos, hogy a 

gépjárművezetők maximálisan használják ki a 

mai járművek korszerű technikájában rejlő lehe-

tőségeket, bátran és helyesen alkalmazzák a 

különféle vezetéstámogató rendszereket, to-

vábbá ne ezek ellen dolgozzanak vezetésük so-

rán, hanem ezekkel együttműködve. Ehhez per-

sze az is kell, hogy megértsék ezek működését. 

A tehergépjárművek technikája rengeteget fejlő-

dött az elmúlt tíz-húsz évben, amivel bizony a 

gépkocsivezetőknek is lépést kell tartaniuk az 

optimális üzemelés érdekében. Ezért jött létre 

sok évvel ezelőtt az MAN ProfiDrive részleg, 

amelynek szakképzett oktatói világszerte egy-

ségesen, a gyári szakemberek ajánlásai alapján 

tanítják meg a járművezetőknek a korszerű 

MAN járművek optimális vezetését.”

Mit nyújt az MAN ProfiDrive továbbképzési 

szolgáltatás az ügyfeleknek?

„Nem ritkán találkozunk mind az üzemeltetők, 

mind a gépjárművezetők részéről kétkedő, kö-

zömbös, sőt, olykor elutasító hozzáállással, 

mondván, mit lehetne még tanítani azoknak, 

akik évtizedek óta nap mint nap a volán mögött 

ülnek. A válasz éppen a járműtechnika rohamos 

fejlődésében rejlik, amellett, hogy sokaknál az 

Nemcsak a tesztkörülmények, hanem a szerelvények is életszerűek voltak. Így a szokványos 
ponyvás félpótkocsik nem kaptak áramvonalas burkolatokat és légterelőket.

#Üzemanyag-fogyasztás

alapvető vezetéselméleten is van mit csiszolni. 

EcoDrive, azaz hatékony vezetési tréningjeink 

során még a tapasztalt, átlagosnál jobb gépjár-

művezetők esetében is 5-10 százalékkal tudjuk 

csökkenteni az átlagfogyasztást szinte változat-

lan, olykor még nagyobb átlagsebesség mellett. 

Ezzel együtt például az üzemi fékek használatá-

nak vagy az abroncsok kopásának mérséklésé-

vel a szervizköltségek is csökkennek, továbbá 

biztonságosabbá is válik a vezetés. Az új gene-

rációs MAN tehergépjárművek megjelenésével 

pedig egyre nagyobb igény mutatkozik arra, 

hogy már az átvételkor vagy rögtön utána általá-

nos járműkezelési oktatásokat tartsunk a jármű-

vezetőknek. Ilyenkor is bőven van mit tanítani, 

hiszen a müncheni szakemberek nem fukarkod-

tak az újításokkal, főként a műszerfal, a kezelő-

elemek és a különféle járműfunkciók, illetve ve-

zetéstámogató rendszerek terén.”  



A képen balról jobbra: Turi Szabolcs, az MAN Kami-
on és Busz Kereskedelmi Kft. értékesítési igazgatója, 
Hubik Sándor, a Hubik Trans Sped Kft. ügyvezető 
igazgatója és Martin Strier, az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

Tatán egy újonnan épült, kívül-belül rendkívül igényes 
telephelyre költözött a Hubik Trans Sped Kft.
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Tíz éve együtt

Számos szakmai partnerét meghívta vadonatúj 

telephelyének avatóünnepségére a közel negy-

venéves múltra visszatekintő Hubik Trans Sped 

Kft. Ez is jól mutatja, hogy mennyire fontos mér-

földkő a rendkívül igényes kialakítású irodaépü-

let birtokbavétele a jelenleg 65 nyerges vontató-

val és valamivel több félmega kivitelű 

félpótkocsival nemzetközi fuvarozást végző 

cégnek. Ebben a folyamatos és következetes 

fejlődésben pedig az utóbbi tíz évben az MAN 

márkának is jelentős szerep jutott.

Beszédes számok
Éppen tíz évvel ezelőtt kezdődött ugyanis a Hu-

bik Trans Sped Kft. és az MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. gyümölcsöző kapcsolata, 

amikor az igen vegyes összetételű flottával ren-

delkező fuvarozócég beszerzett öt MAN TGX 

18.440 EEV XLX nyerges vontatót. Ezek egy év 

után a teljes üzemeltetési költség tekintetében 

jelentős megtakarítást mutattak a cég más jár-

műveihez képest, valamint a győri márkaszer-

vizzel is gördülékeny együttműködés alakult ki. 

Ezért a Hubik Trans Sped Kft. néhány év lefor-

gása alatt a teljes flottáját átállította az MAN 

TGX típusra. A vállalkozás a mai napig ösz-

szesen 124 darab TGX vontatót vett át az 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 

Kft.-től közel tízmillió euró értékben. 

Ezek a járművek pedig 65 millió kilométert tettek 

meg a flottában. Időközben 440-ről 510 lóerőre 

nőtt a teljesítményük, és ma már egységes me-

tálbordó színűek a cég vontatói.

Az új generáció úttörője
Ennek a stabil szakmai kapcsolatnak a legfris-

sebb gyümölcseként a Hubik Trans Sped Kft. 

tavaly hazánkban elsőként rendelt új generációs 

MAN TGX vontatókat, majd szintén elsőként 

szerzett be egy tízdarabos flottát ebből a típus-

ból. A cég tíz évvel ezelőtt már igen aktívan 

igénybe vette a szervizszolgáltatásokat, így 

most is négy évre szóló javítási és karbantartási 

szerződést kötött az új eszközökre. Az MAN  

Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. a kiváló part-

neri viszony elismeréseként egyrészt a tíz új TGX 

mellé tíz facsemetét ajándékozott a fuvarválla-

latnak, amelyeket a cég új telephelyén ültettek 

el, másrészt Hubik Sándort az MAN oroszlános 

klubjának első tagjává fogadta az importőr egy 

kis kitűző átadásával.

Kezdeti tapasztalatok
„A hosszú távon homogén flotta egyik előnye, 

hogy jól összehasonlíthatók az üzemelési ada-

tok. Így egyértelműen látom, hogy míg tíz évvel 

ezelőtt harminc liter feletti átlagfogyasztásokról 

beszéltünk, addig ma az új generációs, 510 

lóerős TGX modellek száz kilométerenként akár 

23-24 liter gázolajjal is beérik 24 tonna rako-

mánytömeg mellett. Kifejezetten elégedett va-

gyok tehát az új TGX vontatók üzemanyag- 

fogyasztásával. Gépkocsivezetőink pedig sze-

retik a kényelmüket és a korszerű kialakításu-

kat” – mondta Hubik Sándor.

#SimplyMyTruck

Teljesen új, nyugat-európai színvonalú telephelyre költözött Tatán a 
Hubik Trans Sped Kft. A megnyitóünnepségen kiemelt partnerként az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. vezetősége is részt vett, 
megköszönve Hubik Sándor ügyvezető igazgatónak a tíz éve tartó 
kiváló szakmai kapcsolatot és az új generációs MAN TGX első  
nagyobb hazai flottamegrendelését.
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Örökölt 
rajongás
Kosztolányi Zsoltnak már az édesapja is MAN te-

hergépjárművel dolgozott, így nem is volt kérdéses 

számára, hogy milyen márkájú teherautóval indítja 

el vállalkozását tíz évvel ezelőtt. Azóta is többnyire 

oroszlános modelleket szerez be, méghozzá igen 

igényes megjelenésű és felszereltségű példányo-

kat. Ilyen a két új generációs TGX vontatója is, ame-

lyekkel messzemenően elégedett, beleértve az 

üzemanyag-fogyasztásukat is.

#SimplyMyTruck

E
gyetlen használt MAN TGL 12.210-es tehergépjárművel 

kezdett Szeged és Hódmezővásárhely környékén üdítői-

talt teríteni Kosztolányi Zsolt, a Kosztolányi Trans Kft. ügy-

vezető igazgatója. Hamarosan további járművekkel bővült 

a vállalkozása, amely időközben a nemzetközi fuvarozás 

felé is nyitott. Az utóbbi két évben sok új partnert szerzett 

a cég és a profil is szépen kiszínesedett. Így már a legkülönfélébb raklapos 

áruk mellett üvegtermékeket, alkaatrészeket és hűtött, illetve fagyasztott 

árukat is szállítanak a járművei. Sőt, három nyitott platós pótkocsival túlmé-

retes rakományokat, teherautókat és traktorokat is visznek. Ennek megfe-

lelően a rakománytömeg 2 és 26 tonna között változik. A főbb irányok Né-

metország és a Benelux államok, de egyre több a svéd, olasz és francia 

viszonylat is a cégnél. A négykezes járatok esetében évente 220-240 ezer 

kilométert futnak a járművek, míg a normál járatoknál 160-180 ezret.

Különleges MAN tehergépjárművekkel teli flotta
A háromhektáros saját telephelyén irodaépületet, raktárat és kamionpar-

kolót is működtető Kosztolányi Trans Kft. folyamatosan bővülő flottájában 

jelenleg ötven jármű üzemel, amelyek között 3,5 tonnás furgonok, 12 és 

18 tonnás teherautók, nyerges szerelvények és tandempótkocsis szerel-

vények is szerepelnek. Ezek közül 35 oroszlános emblémát visel. A 28 

darab MAN TGX nyerges vontató többsége 440, 460, 480 és 500 lóerős. 

Ám egy 580 lóerős, D38-as motorral, illetve minden akkor elérhető extrá-

val felszerelt, exkluzív megjelenésű egykori demójármű is díszeleg az esz-

közparkban. A cég két legújabb, aranyszínű MAN vontatója szintén de-

móautóként kezdte a pályafutását az új generáció képviselőiként, egyikük 

470, míg a másik 510 lóerős. 

Gépkocsivezetői és üzemeltetői 
szemmel is viszik a prímet
„Habár jelenleg is dolgozik néhány más márkájú jármű a flottánkban, szá-

momra mindig is az MAN állt az első helyen” – kezdte Kosztolányi Zsolt. 

„Ezek jól vezethető és lakható, akár két személynek is kényelmes gépko-

csik. Üzemeltetőként pedig elégedett vagyok az üzemanyag-fogyasztásuk-

kal, illetve strapabíró, hosszú távon is megbízható járművek. Ehhez persze 

a folyamatos, szakszerű karbantartás is hozzájárul, amit meghálálnak az 

eszközök, még az idősebb gépkocsikra is kötünk javítási és karbantartási 

szerződést. Az első MAN teherautóink 1,6, illetve 1,8 millió kilométer futás-

teljesítménnyel mind a mai napig megbízhatón, váratlan meghibásodások-

tól mentesen dolgoznak, az egyik még nemzetközi forgalomban. Ezeket 

később sem szándékozom eladni, annyira kötődöm hozzájuk. Emellett a 

szervizhálózat is kiemelten fontos szempont számunkra. A dunaharaszti és 

a győri márkaszervizzel is jó a kapcsolatunk, mindig gyorsan fogadják a 

járműveinket és megfelelő kiszolgálásban részesülünk. Ugyanezt elmond-

hatom az MAN értékesítéséről is” – foglalta össze az ügyvezető igazgató.

Nagyot lépett előre a TGX új generációja
„Az idén év elején átvett új generációs TGX vontatókkal is teljes mérték-

ben elégedettek vagyunk. Gépjárművezető kollégáink szeretik a vezetési 

élményüket, a kormánykerék tágabb állíthatóságát, az új műszerfal elren-

dezését, a könnyű kezelhetőségüket. Dicsérik a kifinomultságukat, a se-

bességváltójuk működését, a nyomatékosságukat, a tágas rakodóhelyei-

ket, a kényelmes fekhelyüket és nem utolsósorban az esztétikus 

megjelenésüket. Még Németországban is feltűnést keltenek ezek az 

aranyszínű vontatók, sőt a rakodóhelyeken is sokszor elsőbbséget élvez-

nek. Büszkék is rájuk a gépkocsivezetőik. Ezenkívül úgy látjuk, hogy kö-

rülbelül másfél literrel kevesebb üzemanyagot fogyasztanak száz kilomé-

terenként elődjeikhez képest, ami szintén jelentős előny. Ehhez a két új 

vontatóhoz az MAN ProfiDrive járművezető-továbbképzés Connected 

CoDriver, azaz telefonos távoktatással tartott változatát vettük igénybe, 

mivel folyamatosan úton vannak. Mindezek alapján a későbbiekben is 

MAN TGX nyerges vontatók beszerzését tervezzük. Magamnak szeretnék 

egy 640 lóerős, csúcsfelszereltségű Individual Lion S modellt, amellyel 

főként csak kiállításokra járnék” – magyarázta Kosztolányi Zsolt.

Kosztolányi Trans Kft.
Kosztolányi Zsolt,  
ügyvezető igazgató



 

 

Öt évvel ezelőtt szereztük be az első MAN TGX 

nyerges vontatónkat, amely azóta is jóformán 

hibátlanul szolgál a flottánkban. Később továb-

biak követték, így már nyolc TGX modellt üze-

meltetünk. Amellett, hogy nekem nagyon tet-

szik az MAN teherautók külleme, elégedett 

vagyok az üzemanyag-fogyasztásukkal, a 

megbízhatóságukkal és a kezelhetőségükkel 

is. Karácsonykor vettük át az új generációs, 

aranyszínű TGX 18.510 modellünket, amely 

minden téren messze felülmúlja még az elődje-

it is. A korábbi 500 lóerős modellhez képest 

1-1,5 literrel kisebb a száz kilométerenkénti 

üzemanyag-fogyasztása, miközben motorerő-

ben, kezelhetőségben és komfortban nagy a 

különbség a két generáció között. Nekem kife-

jezetten tetszik a fekhely alá teljesen betolható 

hűtő, az új kormánykerék, a digitális műsze-

regység, a menürendszer könnyű kezelhetősé-

ge, a műszerfal kivitelezési minősége, a veze-

tőülés és a fekhely kényelme, valamint a 

pihenőtér kialakítása. Továbbá igen hasznosak 

az új vezetéstámogató rendszerei, nem mellé-

kesen pedig számomra ez a legszebb jármű a 

piacon. Így csak ajánlani tudom másoknak is a 

TGX új generációját.

TRUXandra Kft.

Visi Csaba, ügyvezető igazgató

Lenyűgöző újdonságok
#SimplyMyTruck
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Mutatós megújulás
Nem kevesebb mint tizennégy új generációs, jól felszerelt, feltűnő megjelenésű MAN TGX 18.510 GM 
nyerges vontatót állított munkába az Eurolux Trans Kft. május végén. A harmincéves vállalkozás flottájá-
ban öt évvel ezelőtt jelent meg először az oroszlános márka, amely hamar átvette az uralkodó szerepet.

F
ontos mérföldkő úgy az MAN Kamion és Busz Kereske-

delmi Kft., mint az Eurolux Trans Kft. számára, hogy a 

felsőzsolcai fuvarozóvállalkozás egyszerre tizennégy pél-

dányt szerzett be az új generációs MAN TGX nyerges 

vontatóból. Ezt a bizalmat az elődökkel szerzett kedvező 

tapasztalatok mellett az MAN értékesítésével és tiszaúj-

városi márkaszervizével kialakult jó kapcsolat alapozta meg.

Majdnem homogén flotta
A 72 ezer négyzetméteres telephelyén saját szervizt működtető cég ipari 

korom szállítására szakosodott, amelyet tartányos nyerges szerelvények-

kel végez nyugat-európai és kelet-közép-európai, valamint részben belföl-

di viszonylatokon. A flotta jelenleg 57 nyerges vontatójához több mint 57 

tartányos és tíz ponyvás félpótkocsi tartozik. A szerelvények éves futástel-

jesítménye körülbelül 110 ezer kilométer. A vontatók közül 16 jármű 2017-

es, 17 példány pedig 2019-es évjáratú MAN TGX 18.500 XLX  

EfficientLine 3 modell, míg 14 gépkocsi már új generációs MAN TGX 

18.510 GM típusú.

Meghatározó előzmények
A három évtizede működő vállalkozás eszközparkjában egészen 2016 nya-

ráig egyetlen MAN sem fordult elő, ám akkor az oroszlános márka egy jó 

tapasztalatokat szolgáltató tesztjárművel, illetve egy kedvező ajánlattal vál-

toztatott ezen. Az Eurolux Trans Kft. másfél év leforgása alatt közel félszáz 

MAN TGX vontatót szerzett be, kis híján a teljes flottáját lecserélte, és azóta 

is csak ezzel a típussal fiatalítja az állományát. „Gépkocsivezetőink szeretik 

az MAN TGX vontatók kényelmes fülkéjét és rugózását, valamint jó vezet-

hetőséget nyújtó motorját, sebességváltóját és retarderét. Kellemes 

munkakörülményeikről többek között gyári navigációs rendszer, 

álló helyzeti légkondicionáló és hűtőrekesz gondoskodik. 

Az 500 lóerős EfficientLine 3 modellek üzemanyag- 

fogyasztása pedig több mint tíz százalékkal kisebb a 

tíz más márkájú vontatónkéhoz képest, miközben 

azok csak 460 lóerősek. Ezenkívül a járművek 

megbízhatósága és a tiszaújvárosi már-

kaszervizzel kialakult jó kapcsolatunk is az MAN mellett szól” – kezdte  

Kiskun Lajos, az Eurolux Trans Kft. ügyvezető igazgatója.

Megérkezett az új generáció
„Mindezek eredményeként idén már 14 új generációs MAN TGX vontatóval 

korszerűsítettük a flottánkat. Ezeket a szépségeket többek között integrált 

álló helyzeti légkondicionálóval, gyári navigációs rendszerrel, elöl-hátul telje-

sen LED-es világítással, a domborzathoz előrelátón igazodó EfficientCruise 

sebességszabályzóval rendeltük meg. Nem hiányzik felszereltségükből az 

MAN két egyedülálló újítása sem – a multimédia-rendszerhez tartozó 

SmartSelect kezelőelem és az ajtó alján elhelyezett EasyControl praktikus 

kapcsolópanel. A járművekre kiterjesztett garanciát, mobilitásgaranciát, 

valamint javítási és karbantartási szerződést kötöttünk négy évre, 

illetve évi 130 ezer kilométer futásteljesítményre. Ezenkívül el-

kezdjük használni a RIO digitális szolgáltatásait, és az 

MAN ProfiDrive járművezető-továbbképzést is tervez-

zük igénybe venni. Örömmel tapasztaljuk az első 

néhány ezer kilométer lefutása után, hogy az új 

generációs TGX vontatók bejáratós motor-

ral is átlagosan 8-9 százalékkal keve-

sebb üzemanyagot fogyasztanak 

elődeiknél” – tette hozzá 

Kiskun Lajos.

A képen balról jobbra:
Pék György, Kirendeltség vezető, MAN Tiszaújváros
Kiskun Lajos, Ügyvezető igazgató, Eurolux Trans Kft.
Szalay Zoltán, Újtehergépjármű értékesítő, MAN Tiszaújváros
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Korszerű járművekhez 
korszerű tudást
Folyamatosan jelennek meg az MAN tehergépjárművekben újabb és 

újabb műszaki megoldások, funkciók, illetve vezetéstámogató 

rendszerek, amelyek célja a hatékonyabb üzemelés elősegítése. Ám 

jótékony hatásuk többnyire csak akkor jelentkezik az üzemeltetőknél 

a gyakorlatban is, ha a járművezetők helyesen használják ezeket és 

megfelelően együttműködnek a technikával. Az optimális járműkezelés 

és gazdaságos vezetéstechnika elsajátítását az MAN ProfiDrive 

továbbképzések segítik, amelyek ingyenesen igénybe vehetők az 

újonnan beszerzett járművekhez adott kuponnal.

A
kár tizenöt százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztás 

adott esetben tíz százalékkal nagyobb átlagsebesség 

és ötödére csökkentett fékkopás mellett – ez egyálta-

lán nem lehetetlen. Sőt, a tapasztalatok szerint igen 

gyakran ehhez hasonló eredményt érnek el a magyar 

tehergépjármű-vezetők az MAN ProfiDrive tréningek 

végére. Ráadásul attól függetlenül, hogy éppen hány éve vagy évtizede 

dolgozik valaki hivatásos gépkocsivezetőként. Harminc év vezetési ta-

pasztalat nem jelent semmit, ha valaki helytelen szokásokkal és beideg-

ződésekkel kezeli a járművet, illetve még mindig az évtizedekkel ezelőtti 

gépkocsikon tanult ismeretek vagy a szakmában keringő tévhitek szerint 

dolgozik. Sajnos ez utóbbiakból akad bőven.

Ne maradjon le!
Az MAN tehergépjárművek technikája egyre ro-

hamosabb ütemben fejlődik, amivel a sofőrök-

nek is folyamatosan lépést kell tartaniuk, hogy 

a lehető legnagyobb mértékben kiak-

názhassák korszerű munkaeszközeik 

képességeit. Csak így tudják a legbiz-

tonságosabban, legkényelmesebben 

és leghatékonyabban, azaz a legki-

sebb üzemanyag-fogyasztással és 

karbantartási költségekkel, ugyanak-

kor optimális átlagsebességgel hasz-

nálni járművüket. A szükséges elméleti 

és gyakorlati ismeretek elsajátítására 

pedig a legjobb megoldás egy MAN 

ProfiDrive járműkezelési és vezetéstechnikai tréning elvégzése, amelyet rá-

adásul minden újonnan beszerzett MAN járműhöz egy fő számára ingyene-

sen biztosít az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. Természetesen 

több gépkocsivezető beíratása is lehetséges kedvező, akár néhány hét 

alatt megtérülő díj ellenében. Igény esetén pedig nemcsak gazdaságos ve-

zetési, hanem terepes vagy biztonságos vezetéstechnikai tréninget is vá-

laszthatnak az ügyfelek.

Házhoz megy a tréning
Az MAN összes szolgáltatásához hasonlóan az MAN ProfiDrive képzések is 

az ügyfélközpontú működést tartják szem előtt. Ezért az oroszlános gyártó 

németországi központjában kiképzett MAN ProfiDrive trénerek előre le-

egyeztetett időpontban, akár hétvégén is, az ügyfelek telephelyén, célirá-

nyosan az adott jármű specifikációjára szabottan tartják az oktatásokat. Így 

az üzemeltetőknek a lehető legkevesebb időre kell csak a járműveket és a 

gépkocsivezetőket szabaddá tenniük, de akár fuvarfeladat teljesítése köz-

ben is elvégezhető a képzés.

Elmélet és gyakorlat kéz a kézben
A bevett forgatókönyv szerint a tréning egy gyakorlati résszel, a referencia-

kör levezetésével indul. Ennek során a gépkocsivezető a lehetőség szerint 

terhelt járművel végigvezet egy körülbelül fél óra hosszú körön közúti forga-

lomban. A trénerek igyekeznek úgy összeállítani az útvonalat, hogy az a 

lehető legváltozatosabb legyen, vagyis lakott területet, országutat, körfor-

galmakat, útkereszteződéseket, emelkedőket és lejtőket is tartalmazzon. 

Az első körben a tréner csupán megfigyel, jegyzetel, de nem szól bele sem-

mibe. Regisztrálja többek között az üzemi fék, a kopásmentes fékek és a 

sebességtartó, illetve -korlátozó berendezések használatának, valamint 

a megállásoknak a számát. Majd a kör végén feljegyzi az átlagsebessé-

get és az átlagos üzemanyag-fogyasztást is a jármű fedélzeti számító-

gépének adatai alapján.

Ezt követi egy körülbelül két óra hosszú, átfogó elméleti oktatás. Ennek 

során az oktató bemutatja és elmagya-

rázza az adott jármű funkcióinak, ke-

zelőelemeinek és vezetéstámo-

gató rendszereinek szerepét, 

működési elvét, logikáját, 

i l - letve helyes használa-
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tát. Kitér a biztonsági és kényelmi funkciókra, valamint a karbantartás-

sal, üzemeltetéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókra is, például a ré-

szecskeszűrő regenerálására. A mindenre kiterjedő járműkezelési 

oktatást pedig a gazdaságos vezetéstechnika elméletének ismertetése 

egészíti ki. Ez tartalmazza a helyes gázpedálhasználatot kigyorsítások 

során, az optimális fokozatváltásokat kézi váltó esetében és az ideális 

sebességválasztást. Kitér a sebességtartó és -korlátozó rendszerek 

használatának fontosságára, a lassítások helyes kivitelezésére, a kopás-

mentes fékek megfelelő használatára, valamint az előrelátó és egyenle-

tes vezetés fortélyaira.

Majd a gépkocsivezető ismét végighajt a járművel ugyanazon az útvona-

lon, mint az első körben, ám ekkor már a tréner folyamatos instrukciók-

kal segíti az elméleti részen elhangzottak gyakorlati alkalmazását. Az 

oktató mondja a sofőrnek, hogy mikor milyen vezetéstámogató rend-

szert kapcsoljon be, illetve milyen beállításokat alkalmazzon, mikor ve-

gye el a gázt, mikor kezdje használni a kopásmentes fékeket. Hogyan 

figyelje a többi közlekedő mozgását és viselkedését, hogyan készüljön 

fel időben a különféle helyzetekre és így tovább. Közben a tréner ugyan-

úgy mindent feljegyez, mint az első körben, persze megérkezéskor az 

átlagsebességet és az átlagos üzemanyag-fogyasztást is.

Végül közösen kiértékelik az eredményeket, megbeszélik, hogy miben 

tért el a második kör vezetési stílusa az elsőhöz képest, és ez mennyi-

ben befolyásolta a vezetés hatékonyságát.

Sokan egyébként csak ekkor, vagyis a számokat látva fogadják el az 

oktatott módszerek helytállóságát és gyakorlati kivitelezhetőségét a 

kezdeti szkeptikus hozzáállás után. Ha pedig utána a mindennapos 

munkájuk során is alkalmazzák, illetve beépítik a rutinjukba ezeket a ve-

zetéstechnikai módszereket, akkor már az üzemeltetők is érzékelik majd 

az MAN ProfiDrive tréning eredményességét. Ehhez persze sok esetben 

a járművezetők teljesítményének folyamatos nyomon követése, kiérté-

kelése és ez alapján premizálása is szükséges. Ám az MAN ehhez is 

hatékony segítséget tud nyújtani ügyfeleinek a RIO rendszer digitális 

szolgáltatásainak köszönhetően.

Vezetéstechnikai pályán vészhelyzetek elhárításá-
hoz szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatokat is szerezhetnek a résztvevők MAN 
ProfiDrive oktatás keretében

Az MAN ProfiDrive trénerei rugalmasan alkalmazkodnak az ügyfelek, illetve 
járműveik és gépkocsivezetőik időbeosztásához

Kifejezetten terepes vezetéstechnikai tré-
ningeket is tartanak az MAN  

ProfiDrive oktatói
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Digitális szolgáltatások gyártófüggetlen platformjaként a RIO rendszer 

számos területen segíti a fuvarozók munkáját, sőt, akár a teljes logisztikai 

lánc felügyeletére is alkalmas. Egyik hasznos funkciója a Teljesítménye-

lemzés, amellyel az üzemeltetők folyamatosan rajta tarthatják a szemüket 

flottájuk járműveinek és gépkocsivezetőinek teljesítményén. A RIO többi 

modulját a későbbi lapszámainkban ismertetjük.

A tehergépjárművekből valós időben online továbbított részletes üzemelé-

si adatok alapján az üzemeltetők az irodájukban vagy akár a mobiltelefon-

jukon néhány kattintással különféle szempontok szerint elemezhetik a 

flotta munkáját. A kezelői felület különféle színekkel és százalékos érté-

kekkel is minősíti a teljesítményre vonatkozó adatokat, így ránézésre is 

egy pillanat alatt szembe ötlik, hogy hol kínálkoznak még kiaknázatlan 

kapacitások, fejlődési lehetőségek.

A RIO mindent tud
A RIO könnyen átlátható, felhasználóbarát, magyar nyelven is használható 

felületén a Teljesítményelemzés funkció elindítása után egy listából rend-

szám alapján kiválasztható az ellenőrizni kívánt jármű vagy név szerint ki-

jelölhető a kiszemelt járművezető. Majd a vizsgálni kívánt időszak beállítá-

sa után máris megjelennek az üzemelési adatok. A hozzáférésre jogosult 

személyek megtekinthetik az adott időszakban többek között a jármű át-

lagos össztömegét, menetidejét, alapjárati üzemelési idejét, átlagsebes-

ségét, a megtett út hosszát, a felhasznált üzemanyag mennyiségét, a 

menet közbeni átlagos üzemanyag-fogyasztást és a teljes, vagyis az álló 

helyzeti működéssel együtt számolt átlagos üzemanyag-fogyasztást.

Ezenkívül egy térképen látható a járműhasználat földrajzi kiterjedése és az 

útvonal részletes összetétele, százalékos arányban mutatva az autópá-

lyát, országutat és lakott területet. Továbbá megtekinthető, hogy a jármű 

#Szolgáltatás

A gazda szeme  
hizlalja a profitot
Ha valaki beszerezte a legkorszerűbb MAN tehergépjárművet, a gépkocsi vezetőjével pedig elvé-
geztette az MAN ProfiDrive járműkezelési és gazdaságos vezetéstechnikai továbbképzést, akkor 
már csak egy lépés választja el a lehető leghatékonyabb üzemeltetéstől. Ez pedig nem más, mint 
a járművezető teljesítményének folyamatos nyomon követése és szükség esetén célirányos útmu-
tatásokkal a vezetéstechnika korrigálása. Ehhez biztosít kiváló eszközt a RIO rendszer Teljesítmény-
elemzés elnevezésű funkciója.

A RIO Teljesítményelemzés 
bemutatása
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hány százalékot, illetve kilométert tett meg normál forgalomban, sűrű for-

galomban és torlódásban, hogyan alakult az út magasság szerinti profilja, 

hány százalékot ment sík úton, enyhe, közepes és meredek emelkedőn, 

valamint enyhe, közepes és meredek lejtőn. A jármű főbb műszaki adatai 

is ellenőrizhetők a motor típusától és teljesítményétől a hajtott tengely át-

tételén át az üzemanyagtartály térfogatáig.

Kivesézett vezetés
Ám a legfontosabb a vezetés kiértékelése. Ebben a menüpontban a szá-

zalékos összesített osztályzat alatt részletesen kibontva is megtekinthető, 

hogy mit mennyire jól csinált a kolléga. A rendszer toló üzemmód elneve-

zés alatt százalékosan értékeli, hogy mekkora utat tett meg a járművezető 

gázelvétellel, de fékezés nélkül, tehát gurítva a járművet. Ez egy fontos 

mutatója az előrelátó vezetésnek és a lendület kihasználásának. Az idő-

ben elkezdett, hosszú gurításokkal jelentős üzemanyag-megtakarítás ér-

hető el. A rendszer a gázpedálhasználatot is értékeli, a kickdownt, vagyis 

a padlógázas kigyorsítást elég szigorú százaléklevonással bünteti, hiszen 

az ilyen használat gyökeresen ellentmond a gazdaságos vezetésnek. Per-

sze az sem jó, ha valaki túl óvatosan nyomja a gázpedált gyorsításkor. A 

fékezések értékelésekor a program külön megmutatja, hogy a járműveze-

tő hány kilométert lassított üzemi fékkel, erősített motorfékkel és retarder-

rel. Minél kisebb az üzemi fék használatának aránya, annál nagyobb szá-

zalékértéket ad a rendszer, hiszen a fékkopás mérséklése is hozzájárul a 

gazdaságos üzemeléshez. Azt is százalékosan értékeli a program, hogy a 

járművezető mennyit használta a sebességtartó, illetve -korlátozó auto-

matikát, sőt, azt is kiírja, hogy hány kilométeren lehetett volna ezeket 

használni az adott útvonalon. Ugyanis ezeknek a rendszereknek az alkal-

mazása is csökkenti az üzemanyag-fogyasztást. Végül, de nem utolsósor-

ban a sebességválasztást is értékeli a program. A menetidő és az átlagos 

üzemanyag-fogyasztás ideális egyensúlyát 85 kilométer/óra menetsebes-

ségnél kapjuk, ezért az ennél gyorsabb haladást a százalékérték lerontá-

sával „jutalmazza” a program. Azt is kiírja, hogy hány kilométert haladt az 

illető 85 kilométer/óra sebesség felett.
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Íme, egy gépkocsivezető fejlődése napról napra számokban kifejezve. Ezt a RIO Teljesítményelemzés adatai alapján az MAN ProfiDrive trénerétől  
naponta telefonon kapott instrukciók követésével érte el.
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Személyre szabott tanácsadás
Ezeket a paramétereket néhány másodperc alatt átfutva azonnal látható, 

hogy az adott járművezetőnek milyen tanácsokat érdemes adni a hatéko-

nyabb üzemelés eléréséhez. Ezt az üzemeltetők saját maguk is könnye-

dén megtehetik, ám az MAN egy külön szolgáltatást is kidolgozott erre 

MAN Connected CoDriver elnevezéssel. Ezt szintén az MAN ProfiDrive 

tapasztalt, szakképzett trénerei biztosítják. Ennek során először egy hosz-

szabb telefonhívás alkalmával részletes járműkezelési és gazdaságos ve-

zetéselméleti oktatást tartanak a gépkocsivezetőnek, majd ellátják szá-

mos hasznos tanáccsal. Ezt követően napról napra figyelik a RIO 

Teljesítményelemzés funkció segítségével a vezetését, és ismételt telefon-

beszélgetések során célirányos útmutatásokat adnak neki. Ezzel a mód-

szerrel igen látványos eredményeket lehet elérni, ami természetesen nem-

csak a százalékos értékelésekben mutatkozik meg, hanem az 

üzemanyag-fogyasztási értékekben is.

Számos példát tudnak erre mutatni az MAN ProfiDrive trénerei, és ezek 

közül egyet a mellékelt ábrákon is ismertetünk. Egy körülbelül harminc-

éves teherautó-vezetési tapasztalattal rendelkező sofőr elkezdett dolgozni 

egy új generációs MAN TGX nyerges szerelvénnyel. A telefonos tréning 

előtt 41 százalékos eredménnyel vezetett, sokat használta az üzemi féket, 

a sebességtartó automatikát egyáltalán nem alkalmazta és túlnyomórészt 

kilencven kilométer/óra sebességgel haladt. Majd a telefonon adott célirá-

nyos, személyre szabott tanácsok hatására négy nap alatt 92 százalékos 

szintre fejlődött a vezetési stílusa. Ezzel párhuzamosan pedig napról nap-

ra látványosan, egy-két literrel csökkent az átlagos üzemanyag-fogyasz-

tás. 

A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy ha valaki a RIO rendszer segítsé-

gével megfelelően rajta tartja a szemét a flottája üzemelésén, különös te-

kintettel a járművezetők teljesítményére, akkor jelentősen növelheti a nye-

reségességét.
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Csehlán Dániel törökbálinti telephelyű vállalkozása, a BC Logistic Kft. az 

ezredforduló óta foglalkozik közúti fuvarozással, a D+D Logistic Kft. pe-

dig 2018-ban került a tulajdonába. A cégcsoport jelenleg tíz 3,5 tonnás 

kishaszonjárművel és 45 nyerges szerelvénnyel, illetve 12 tonnás teher-

gépkocsival belföldi és nemzetközi viszonylatokon a legkülönfélébb szá-

razárukat szállítja többek között az autóiparnak és futárszolgála-

toknak. Ezenkívül gyűjtőfuvarozás is szerepel a 

tevékenységei között. Flottájában így pony-

vás, dobozos és cserefelépítmé-

nyes járművek is dolgoz-

nak, amelyeket beszerzéskor a cégvezetés filozófiája szerint 

nagymértékben az adott megbízói igényekhez specifikálnak. A teljes 

járműparkban jelenleg több mint húsz MAN TGX nyerges vontató és hat 

TGE kishaszonjármű szerepel.

 

Valóra vált álom
„Régi álmom volt a gyógyszerszállítás, és a D+D Logistic Kft.-vel ezt 

nemrég sikerült beteljesítenünk. Az nem is volt kérdés, hogy új és az 

ügyféligényeknek maximálisan megfelelő kialakítású kishaszonjárműve-

ket állítunk munkába erre a feladatra, azt azonban alaposan fontolóra 

kellett vennünk, hogy melyik márkát válasszuk” – kezdte Csehlán Dániel, 

a D+D Logistic Kft. ügyvezető igazgatója.

Az MAN már bizonyított
„Végül a TGX nyerges vontatóink kapcsán szerzett 

meggyőző tapasztalatok alapján az MAN 

mellett döntöttünk a furgonok 

esetében is. Az orosz-

Kicsiben is 
NAGYSZERŰEK

Bő egy év alatt hat MAN TGE 3.180 zárt furgont 
állított munkába a D+D Logistic Kft. Ráadásul 
ezek közül öt jármű igen kényes feladatot lát el, 
ugyanis sürgősségi gyógyszerszállítást végez az 
egész országban. A különlegesen átépített kis-
haszonjárművekhez magas színvonalú szer-
vizszolgáltatások társulnak üzemeltetőjük teljes 
megelégedésére.

Az MAN TGE 3.180 kishaszonjárműve-
ket Csehlán Dániel, a D+D Logistic Kft. 
ügyvezető igazgatója (jobb oldalon) vet-
te át Henzel Ádámtól, az MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. kishaszonjár-
mű-értékesítési vezetőjétől (bal oldalon).



lános márka számunkra legfontosabb előnye a megbízhatóság. Bizo-

nyos fuvarfeladatainknál még a just-in-time fuvarozásnál is szigorúbb 

rendszerben dolgozunk, ahol egész egyszerűen nem állhatnak meg a 

járműveink. A TGX toronymagasan a legjobb ezen a téren. Például az 

egyik cserefelépítményes TGX tehergépjárművünk 3,5 év alatt már 1,2 

millió kilométert futott bármiféle műszaki probléma nélkül. Ha egy jármű 

csak minimális állásidővel üzemel, akkor az többet termel. Éppen ezért 

nekünk a szervizháttér kiszolgálása is kiemelten fontos. Nagyon jó a 

kapcsolatunk az MAN dunaharaszti műhelyével, ahol hétköznap este tíz 

óráig és szombaton délutánig fogadják a járműveinket, ami különösen 

előnyös. Például a gyógyszerszállító TGE furgonjainkat is csak szomba-

ton tudjuk szervizbe vinni. Emellett pedig az MAN teljes körű javítási és 

karbantartási szerződése kiszámíthatóvá teszi az üzemeltetési költsége-

ket. Ráadásul az MAN mindezt a TGE típushoz is biztosítja, mindez így 

együtt egyedülálló a 3,5 tonnás kishaszonjárművek kategóriájában” – 

magyarázta az ügyvezető igazgató.

Ugyanazt nyújtják, mint az MAN nagyteherautók
„A tavaly februárban átvett első MAN TGE furgonunk már több mint 

százezer kilométert futott abszolút megbízhatón, műszaki problémák 

nélkül. Azóta folyamatosan érkezett a többi TGE, amelyek közül öt bel-

földi gyógyszerszállítást végez, egy pedig szárazárut szállít magyar-cseh 

viszonylatban. Mivel a gyógyszerszállítók érzékeny és nagyértékű árut 

visznek, ezeknél különösen fontos szempont a megbízhatóság. A TGE 

furgonok üzemanyag-fogyasztásával szintén elégedettek vagyunk, hi-

szen a szárazárus kivitel nyolc liter/száz kilométeres értéke éppúgy ked-

vező, mint a belföldi terítést végző gyógyszerszállítóknál a tíz liter száz 

kilométerenként. Ezeknél ugyanis folyamatosan fűteni vagy hűteni kell a 

rakteret, amihez egy külön álló helyzeti fűtést és hűtőaggregátot is be-

épített a hazai felépítményező. Az utólagos hőszigetelés vastagságát 

pedig jól érzékelteti, hogy az eredetileg 14,4 köbméteres raktér befoga-

dóképessége 13 köbméter alá csökkent. A raktérben egyébként három 

hőmérsékletregiszter felügyeli a mindig megfelelő hőmérsékletet, míg a 

nyomkövető rendszer ajtónyitás, illetve hőmérsékleteltérés esetén is 

azonnal riasztást küld az irányítóközpontba. Gépjárművezető kollégáink 

is gyorsan megszerették a TGE kishaszonjárműveket tágas és csendes 

belsőterüknek, kényelmes vezetési helyzetüknek és erős motorjuknak 

köszönhetően. Biztonságukról pedig városi automatikus vészfékrend-

szer is gondoskodik” – egészítette ki Csehlán Dániel.

„Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a D+D Logistic Kft. bennünket válasz-

tott ennek a komplex feladatnak az ellátására. Az MAN erős ügyfélköz-

pontúsága azt is jelenti, hogy speciális járműveket is nagy mennyiség-

ben értékesítünk, vállaljuk a kihívásokat és megoldjuk a különleges 

ügyféligényeket. Továbbá maximális támogatást nyújtunk a felépítmé-

nyezésben éppúgy, mint a gépkocsivezetők továbbképzésében” – tette 

hozzá Henzel Ádám, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. kisha-

szonjármű-értékesítési vezetője.
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Nyitottak az alternatív hajtásokra
Egy hétig tesztelt budapesti csomagkézbesítési alkalma-
zásban egy MAN eTGE elektromos hajtású furgont a  
Gebrüder Weiss Kft. A teszt jó tapasztalatokkal zárult, a 
folyamatos fejlesztések eredményeként pedig a modell ha-
marosan az üzemeltető egyelőre le nem fedett igényeinek 
is megfelelhet majd. Így akár egy éven belül megjelenhet-
nek elektromos kishaszonjárművek a hazánk egyik legje-
lentősebb logisztikai szereplőjének számító vállalatnál.

T
öbb, mint ötszáz éves, így a világ legrégebbi logisztikai 

vállalata az osztrák Gebrüder Weiss GmbH, amely ma 

már szinte világszerte tevékenykedik. A GW cégcso-

port nyitott az alternatív hajtási megoldásokra, amit jól 

mutat, hogy egyes országokban sűrített földgázzal 

(CNG), illetve cseppfolyósított földgázzal (LNG) üze-

melő tehergépjárműveket, Ausztriában egy tisztán elektromos hajtású 

MAN eTGM, Svájcban pedig egy hidrogénnel működő üzemanyagcel-

lás teherautót is használ.

Folyamatos fejlődésben
Az osztrák tulajdonú cégcsoport magyarországi leányvállalata harminc 

évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét Dunaharasztiban, ma pedig 

már ötszáz munkatárssal és országszerte több központtal hazánk 

egyik meghatározó logisztikai cége. Profiljának alapja a gyűjtőfuvaro-

zás, de komplett rakományokat is szállít, míg öt éve lakossági nagy-

csomag kiszállítást is végez. Jóformán mindent visz, ami 31,5 kilo-

grammnál nehezebb. Flottájában jelenleg száz kishaszonjármű, ötven 

szerelvény és százötven 7,5, illetve 12 tonnás tehergépjármű dolgozik 

alvállalkozók által. A Gebrüder Weiss Kft. egyik legdinamikusabban fej-

lődő üzletága éppen a lakossági csomagkézbesítés, ahol az e-keres-

kedelem robbanásszerű növekedésével egyre gyakoribbak a rövidebb 

távú túrák. Ez pedig fokozatosan lehetőséget nyit elektromos hajtású 

kishaszonjárművek alkalmazására, és ennek előkészítésére tesztelt a cég 

idén áprilisban egy hétig egy MAN eTGE furgont.

Kecsegtető tapasztalatok
„Két gépkocsivezetőnk dolgozott a tesztjárművel hét napig Budapesten 

belül átlagosan 708 kilogramm terheléssel indulva” – kezdte Varga Bálint, 

a Gebrüder Weiss Kft. ügyvezető igazgatója. „Munkatársaink kiváló veze-

tési tapasztalatokat szereztek az eTGE modellel, dicsérték a dinamikus 

gyorsulását és a csendes működését. Telephelyünkön éjszakánként töl-

töttük a járművet 380 voltos hálózatról, ami szintén teljesen megfelelt 

számunkra. Bérleti konstrukcióban pedig olyan kedvező havi díjért be-

szerezhető egy MAN eTGE, hogy az energiahasználati költségeket is fi-

gyelembe véve már gazdaságilag is versenyképes alternatívát jelent a 

dízelekkel szemben” – összegezte Varga Bálint.

Aminek még teljesülnie kell
„A fentiek ellenére csupán két okból nem rendelünk már most azonnal 

eTGE modelleket. Az egyik, hogy nekünk dobozos felépítménnyel ellátott 

fülke-alvázas járművek szükségesek a nagy raktérkapacitás és rámpáról 

való rakodhatóság miatt. Azonban, mint megtudtuk, az MAN már dolgo-

zik ezen, így hamarosan elérhetők lesznek a kínálatában fülke-alvázas 

kivitelek is. A másik a hatótávolság. Egyszer sikerült 120 kilométert is 

megtennünk a tesztjárművel egy feltöltés után, de nagy terhelés, valamint 

a fűtés vagy a légkondicionáló használata mellett inkább max. 100 kilo-

méterrel számolhatunk biztonsággal. 140-150 kilométeres hatótávolság-

gal már a fuvarjaink negyedét lefedhetnénk az elektromos modellel, míg 

250 kilométer esetén a felét” – tette hozzá Varga Bálint. 

„Összességében rendkívül elégedettek vagyunk az MAN eTGE tesztered-

ményeivel. Így nagy jövőt és lehetőséget látunk ebben a technikában. A 

gyors műszaki fejlődés tükrében akár egy éven belül eljöhet nálunk az 

elektromos kishaszonjárművek beszerzésének ideje” – egészítette ki  

Thomas Schauer, a Gebrüder Weiss cégcsoport régiós vezetője.

A Gebrüder Weiss egy hétig tesztelte az MAN elektromos hajtású furgonját 
csomagkézbesítési alkalmazásban. A képen balról jobbra: Varga Bálint a  
Gebrüder Weiss Kft. ügyvezető igazgatója, Martin Strier az MAN Kft. 
ügyvezető igazgatója, Thomas Schauer a Gebrüder Weiss cégcsoport régiós 
vezetője, Henzel Ádám az MAN TGE üzletágának vezetője

Az elektromos MAN TGE Europa-szerte fontos szerepet tölt már be áruterítési 
fuvarfeladatokban.

 #eTGE
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Példaszerű 
karrier
Tóth Mónika öt évvel ezelőtt még nyári diákmunkát 
végzett az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
dunaharaszti márkaszervizében. Két évvel később 
már raktárosként dolgozott itt, idén év eleje óta pedig 
ő a raktárvezető. Örömmel számolt be arról, hogy mit 
jelent neki fiatalon, hölgyként ilyen gyors karriert 
befutni egy alapvetően férfias szakterületen.

T
óth Mónika benzingőzben nőtt fel, és mindig is érdeklő-

dött a gépjárművek világa iránt. Mivel édesapja régóta 

az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. dunaharasz-

ti márkaszervizének munkafelvevője, Mónika is dolgo-

zott már ebben a szervizben diákként 2016 nyarán. 

Majd egy évvel később OKJ-s logisztikai és szállítmá-

nyozási ügyintéző képzés keretében itt töltötte a szakmai gyakorlatát. 

Ezt követően 2018-ban itt helyezkedett el raktárosként, majd megpá-

lyázta a raktárvezetői pozíciót, amelyet idén év elején sikeresen elnyert.

Diákmunkából főállás
„Szakmai gyakorlatom alatt nagyon megtetszett, amit a raktározás terén 

a dunaharaszti szervizben tapasztaltam, és végre a gyakorlatban is azzal 

foglalkozhattam, amit az iskolában elméletben megtanultam. Ezenkívül 

nagyon sok új ismeretet sajátítottam el az MAN-nél, köszönhetően a 

kollégáimnak és a feletteseimnek is, akik a kezdetektől fogva minden 

szakmai segítséget maximálisan megadtak. Fokozatosan kaptam egyre 

több feladatot és egyre nagyobb felelősséget. Továbbá gyorsan befoga-

dott a csapat, és nagyon jó munkahelyi légkört tapasztaltam itt. Ezért 

úgy éreztem, hogy szívesen folytatnám ezt a pályát, így a tanulmányaim 

befejezése után itt helyezkedtem el raktárosi pozícióban” – kezdte Tóth 

Mónika.

Folyamatos fejlődés
„Az évek során több szakmai továbbképzésen is részt vettem, például 

az EKÁER, vagyis az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rend-

szer és a megfelelőség terén. Az egyik mentoromtól pedig a mai napig 

folyamatos oktatást kapok, amiért rendkívül hálás vagyok neki. Majd 

idén év elején egy sikeres vizsga után megkaptam a raktárvezetői kine-

vezésemet. Ez a munkakör sokkal nagyobb felelősséggel jár, és most 

már a teljes folyamatot felügyelem a raktározást illetően az ügyfelek rek-

lamációinak kezelésétől a német központtal való kommunikációig, a be-

vételezéstől a kiadásig, beleértve a beszállítókkal való kapcsolattartást 

is” – magyarázta Tóth Mónika.

Jó munkához jó csapat
„Raktárvezetőként tehát igen összetett a munkám, de minden területét 

szeretem és minden nap tanulok valami újat. Az a célom, hogy kiemel-

kedő minőségű munkavégzést biztosítsak a raktározás terén. Továbbá 

szeretek emberekkel együtt dolgozni, és itt, a dunaharaszti szervizben 

egy kifejezetten jó csapat részese lehetek, ahol kellemes hangulatban és 

környezetben tevékenykedhetünk. Az én csapatom velem együtt öt fő-

ből áll. Ez egy jól összeszokott társaság, amelyben kérés nélkül is he-

lyettesítjük, illetve segítjük egymást, a problémákat pedig egymás között 

oldjuk meg” – ecsetelte Tóth Mónika.

Nem számít a nem
„Az ügyfelek esetenként furcsának találják, hogy egy hölgy tölti be ezt az 

inkább férfiasnak mondható pozíciót, de a cégen belül sohasem kellett 

még negatív megkülönböztetéssel szembesülnöm. Sőt, inkább csak se-

gítséget, támogatást és figyelmességet kapok a munkatársaimtól. Ezért 

a raktárvezetői pozíciót egyáltalán nem volt nehezebb nőként elérnem, 

mintha a másik nemet képviselném. Kellően határozott habitusomnak 

köszönhetően pedig ebben a férfias társaságban is megfelelően tudok 

érvényesülni. A csapatom is könnyen elfogadott felettesként, és már 

több pozitív visszajelzést is kaptam ezzel kapcsolatban. Nagyon hálás 

vagyok azért, hogy egy ilyen jó csapat vezetője lehetek. Ezenkívül az 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft-vel, mint munkahellyel is elége-

dett vagyok. Mosolyogva jövök be dolgozni, és a nap végén mosolyogva 

távozom. Azt hiszem, hogy ez mindent elárul. A jövőt illetően pedig sze-

retnék a munkám minden területén még tovább fejlődni, és ezáltal kitel-

jesedni a raktárvezetői pozícióban” – zárta a szót Tóth Mónika.

Tóth Mónika, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. dunaharaszti már-
kaszervizének raktárvezetője

#Karrier
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