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Parkpress
Állásbörze: Ajánlatok a karrierpiacon

Reményi: Új bázis 
a további fejlôdésért

Borsodi: Élen járnak a duális képzésben
Szakmai napot tartottak a közelmúltban a Bor-
sodi Mûhely gyôri telephelyén, melynek kereté-
ben a cég megosztotta a szakképzésben szer-
zett gyakorlati tapasztalatait a résztvevôkkel. A
magyar tulajdonú családi vállalkozás minden
évben jelentôs számban fogad diákokat telep-

Nemak: Új lehetôségeket keresnek

A Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. az
elmúlt évtizedekben dinamikus és folya-
matos fejlôdést produkált, melynek kö-
szönhetôen a vállalat a Nemak-csoport
legnagyobb európai hengerfejgyártó
üzemévé vált. Több tényezô összeadó-
dó, együttes hatására ez a tendencia tört
meg 2018 után, így mára jelentôsen visz-

A Tatai és a Tibormajori út keresztezôdésénél lévô épü-
leten nagy felirat hirdeti a Zsenák Trans telephelyét és lo-
gisztikai központját. Az épület annak az immáron 35 éve
mûködô családi vállalkozásnak ad otthont, amely az áru-
fuvarozás és a raktározás területén meglehetôsen egye-
di szolgáltatási csomagot kínál ügyfeleinek.

>  6. oldal

szaesett mind a termelés volumene,
mind a foglalkoztatottak száma. A tulaj-
donos azonban hosszú távon számít a
gyôri gyár teljesítményére, ezért a — rész-
ben megújult menedzsment — jelenleg is
a cég újrapozícionálásán dolgozik.

>  2. oldal

helyein és eredményesen vesz részt az oktatási
programokban. Ezt a munkát idén a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara „Az év duális képzô-
helye” szakmai díjjal  ismerte el.

>  3. oldal

Új cég épít telephelyet a Gyôri Ipari Parkban.
A Reményi Csomagolástechnika Kft. a Tatai út
melletti fejlesztési területen vásárolt telket, me-
lyen raktárcsarnokot, kiskereskedelmi üzletet,
irodákat és kiszolgálóhelyiségeket alakítanak
ki. A beruházás várhatóan még ebben az év-
ben elkészül. 

>  7. oldal

Zsenák Trans:
Skandinávia specialistái
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>  1. oldalról

A recessziót okozó külsô hatáso-
kat és a lehetséges kitörési pon-
tokat Mersich Gábor gazdasági
igazgatóval tekintettük át.
Milyen fejlôdési pályát futott be a
gyôri Nemak az 1995-ös letelepe-
déstôl?
A gyôri üzemben 1997-ben indult
el a szériagyártás, és egészen
2018-ig az Opel számára szállítot-
tunk a legnagyobb mennyiségben
hengerfejeket. 2009 után újabb
lendületet kapott az addig is folya-
matos fejlôdés, így a termelés bô-
vítésének, a kapacitás és a dolgo-
zói létszám lineáris növekedésé-
nek köszönhetôen, 2017-re Európa
legnagyobb hengerfejgyártó üze-
mévé váltunk. Éves szinten három-
millió hengerfejet gyártottunk. Ha
belegondolunk, hogy akkor a vilá-
gon összesen kilencvenmillió gép-
kocsi gördült le a gyártósorokról,
akkor látszik igazán, milyen jelen-
tôs ez a mennyiség.
Mennyire esett vissza a termelés
2017 után, és minek a hatására
történt?
A visszaesésnek több oka van,
részben iparági, részben világgaz-
dasági, illetve világpolitikai válto-
zások játszottak közre. Az iparági
hatások között megemlíthetô az a
mindenki által ismert tendencia,
hogy megnôtt az érdeklôdés az
elektromos meghajtású jármûvek
iránt, melyek mûködéséhez nincs
szükség az általunk gyártott ter-
mékekre. Ezzel párhuzamosan át-
rendezôdött egyes piaci szerep-
lôk tulajdonosi szerkezete, többek
között a Peugeot-csoporthoz ke-
rült az Opel márka, így elvesztet-

Nemak: Új piaci lehetôségeket keresnek
tük egyik legnagyobb vevônk
megrendeléseinek jelentôs há-
nyadát. Azután jött a dízel-bot-
rányként elhíresült eseménysoro-
zat, amelynek nyomán megren-
dült a bizalom a dízelmotorokban,
több országban kilátásba helyez-
ték ennek az erôforrásnak a kitiltá-
sát, ezért drasztikusan vissza-
esett irántuk a kereslet.
Az iparágban fellépô nehézsége-
ket tovább tetézte a koronavírus
megjelenése, ami szinte a világ
minden gazdasági szereplôjét ne-
gatívan érintette. Az ellátási lán-
cok egyik napról a másikra szét-

hullottak, megrendelôink, az autó-
gyárak részben a kereslet átme-
neti csökkenése, részben az alap-
anyag-ellátás ma is érezhetô aka-
dozása miatt kénytelenek voltak
visszafogni kibocsátásaikat. A vi-
lágban gyártott autók száma a
korábbi évi kilencvenmillióról het-
ven-hetvenötmillióra esett vissza.
Partnereink gondjait tovább tetéz-
te az orosz—ukrán háború kitörése,
illetve annak hatásai.
Ugyancsak az általános gazdasá-
gi hatások között kell említeni az
infláció erôsödését és az energia-
árak elszabadulását. Ezek hatásá-
ra jelentôsen romlott a vállalat jö-

vedelmezôsége, hiszen például az
ötvözetek égbe szökô árait nem
tudjuk egy az egyben érvényesíte-
ni árainkban. Hasonló a helyzet az
energia területén: öntödeként a
Nemak a legnagyobb áram- és
gázfogyasztók közé tartozik, már-
pedig ezekért az energiaforráso-
kért ma a korábbihoz képest öt-
hatszoros árat kell fizetnünk.    
Mindezeken felül a magyar gaz-
daság szereplôi számára évek
óta ismert probléma a képzett
munkaerô hiánya, aminek egye-
nes következménye a munkaerô
árának jelentôs növekedése.

Nagy vonalakban ezen tényezôk
hatására a Nemak által elôállított
hengerfejek éves darabszáma
egymillió-kétszázezerre esett
vissza, a kétszázmillió eurós ár-
bevétel a tavalyi százhúszmillióra,
a csúcsévi 1250 fôs foglalkozta-
totti létszám nagyjából hétszázöt-
ven dolgozóra csökkent.
Milyen válaszokat próbál adni a
Nemak az említett nehézségekre?
Mindenképpen más piaci szeg-
menseket kell találnunk. Egyrészt
a meglévô termékeinket kell az
igényekre szabnunk, másrészt
olyan új árucikkeket kell kínálnunk,
amikre van kereslet akár a régi,

akár az új megrendelôink körében.
Hiszen nem csak hengerfejek, ha-
nem egyéb szerkezeti elemek, al-
katrészek is készülnek alumínium-
ból. Az látható, hogy a hibrid
jármûvek még jó ideig futni fognak
az utakon, márpedig ezekhez
szükség van hengerfejekre. Eddig
csak személygépkocsikhoz gyár-
tottunk alkatrészeket, most látunk
lehetôséget ké t ke re kû ekbe építhe-
tô hengerfejek, motorblokkok elô -
állítására. És már meg is kezdtük
az alumínium futómûbölcsôk gyár-
tását, ami szintén nem szerepelt
eddig a kínálatunkban. Az új ter-
mékek gyártása részben más
technológiát, más eljárásokat,
más tudást igényel, de a mögöt-
tünk lévô évtizedek tapasztalatai-
val, a felhalmozott szakmai isme-
retekkel, a kiváló szakembergár-
dánkkal képesek vagyunk ennek
az új kihívásnak megfelelni.
Hogyan értékelhetô a cég jelenle-
gi helyzete és közeljövôje?
Vitathatatlanul az útkeresés, az át-
alakítás fázisában vagyunk, újra
kell pozícionálni a vállalatot. Ez
nem könnyû folyamat, de a szemé-
lyi állomány, a középvezetôk, a me-
nedzsment szakmai felkészültsége
garancia lehet arra, hogy sikerrel
záruljon. Persze ehhez szükség
van feszes költséggazdálkodásra,
a források átgondolt felhasználásá-
ra. A cég tulajdonosi köre hosszú
távon számol a gyôri üzem terme-
lésével, és minden támogatást
megad ahhoz, hogy az új piaci le-
hetôségek megtalálásával ismét
növekedési pályára állhasson a
Nemak Gyôr Kft.

| nemak.com

A Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. korábbi ügyvezetô igazga-
tója, David Toth 2021 szeptemberének elején új megbízást ka-
pott, jelenleg a cégcsoport ausztriai, szlovákiai, németországi,
cseh valamint gyôri üzemének mûködését felügyeli. Az ügyveze-
tôi posztot dr. Havasi Ferenc vette át, aki 1997-tôl elôször gazda-
sági igazgatóként, majd elsô számú vezetôként már irányította a
vállalatot 2008-ig. Az elmúlt 13 évben a Nemak csoporton belül
német és amerikai cégeket vezetett.
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Ünnepélyes megnyitó keretében
adta át Nyugat-Magyarország régi-
ós központjaként funkcionáló gyôri
telephelyét a Mateco-Hungary Kft.
Az eseményen ott voltak a cég ve-
zetôi, munkatársai és kiemelt part-
nerei, így összesen mintegy két-
száz résztvevôt köszöntött Farkas
Csaba alapító-ügyvezetô igazgató.
A megnyitó hivatalos részét köve-
tôen, a vendégeket látványos prog-
ramok szórakoztatták. 
A Mateco-Hungary Kft. a Gyôri Ipa-
ri Park Tatai út melletti új bôvítési te-
rületén vásárolt ingatlant, ahol saját
tulajdonú telephelyet alakított ki. A
közelmúltban ünnepélyes körülmé-
nyek között átadott létesítményben
helyet kapott egy háromszintes iro-
dai blokk, több mint 1000 négyzet-
méter alapterületû daruzott mûhely
és géptároló csarnok, gépmosó és
egyéb raktárhelyiségek.
A megnyitóra érkezett vendége-
ket Farkas Csaba alapító-ügyve-
zetô igazgató köszöntötte, aki be-
szédében egyebek mellett el-
mondta: az elmúlt 23 évben az or-
szágban három régiós központot,
négy depót és szervizpontot ho-

Mateco: Ünnepélyes telephelyavatás

>  1. oldalról

A Borsodi Mûhely Kft. élen jár a du-
ális képzés megszervezésében,
gyôri és kisújszállási telephelyein
jeneleg is harminc diák ismerkedik
szakmája gyakorlati oldalával. Az
évek során megszerzett tapaszta-
latokat igyekeztek átadni azoknak
a partnereknek, akik megjelentek a
Gyôri Ipari Parkban megrendezett
szakmai napon. A megbeszélésen
a Borsodi szakoktatóin kívül részt
vett a megyei kereskedelmi és ipar-
kamara duális képzéssel foglalko-
zó megbízott vezetôje, illetve egy
szombathelyi és egy pécsi cég ok-
tatás-vezetôje és szakoktatója is.
Horváthné Borsodi Mónika, a Bor-
sodi Mûhely ügyvezetôje elmond-
ta: a duális képzés rendszere egy-
re inkább arra ösztönzi a diákokat,
hogy minél többi idôt töltsenek a
gyakorlati ismeretek elsajátításával,
minél többet tartózkodjanak valós
termelési környezetben, amit jó
irányként értékelnek a vállalkozá-
sok. Az oktatás hatékonyságát ja-
vítja, ha a cégek egymásnak átad-
ják tapasztalataikat, megismerik
egymás jó gyakorlatait, ezért fonto-

Borsodi Mûhely: Élen járnak a duális képzésben

sak a nemrégiben Gyôrben meg-
tartott szakmai naphoz hasonló
rendezvények.  
Az eseményen jelen volt Szilasi
Péter Tamás, a Gyôr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara duális képzéssel foglalko-
zó megbízott vezetôje, aki hozzá-
tette: a szakképzési törvény mó-
dosítása sok változást hozott a
vállalatok életében, így az okta-
tással kapcsolatban új módsze-
rek kidolgozására van szükség.
Ehhez a cégek összefogása és
együttmûködése nélkülözhetetlen,

hogy a diákok egységes elvárá-
sokkal és ismeretanyaggal talál-
kozzanak a képzôhelyeken.
A duális képzésben elért eredmé-
nyeket a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara is elismeri, és idén elsô
alkalommal hirdette meg „Az év
duális képzôhelye — 2022” el ne ve -
zé sû pályázatot. Az elismerések ki-
osztására a SzakmaSztár Fesztivál
nyitó ünnepségén, 2022. április 25-
én került sor. „Az év duális képzô-
helye” díjat ebben az évben a kö-
zép- és nagyvállalati kategóriában
a Borsodi Mûhely Kft. nyerte el, az

elismerô oklevelet Borsodi Mónika
ügyvezetô igazgató Orbán Viktor
miniszterelnöktôl vehette át.
Az indoklás szerint a Borsod Mûhely
Kft. Gyôr és a környezô megyék
szakképzésének meghatározó sze-
replôje. Képzési tevékenységének
hatása messze túlmutat a vállalat
határain, és a kamarai munkában
vállalt aktív szerepén keresztül a
szakképzési közösség fejlesztésé-
ben is aktívan részt vállal. Például a
gyôri gépészeti ágazati munkacso-
port 2020. ôszi felállításának egyik
kezdeményezôi voltak. A vállalkozás
tevékenységéhez köthetô, hogy
2021-ben ágazatonként az iskolák
és az érintett vállalatok bevonásával,
kamarai koordinációval és módszer-
tani támogatással kerültek kidolgo-
zásra az új szakképzési törvénynek
megfelelô, projekt szem lé letû, TEA-
módszertan alapján összeállított
képzési programok. Ismerve a szak-
képzô iskolák és az együttmûködô
vállalati partnerek véleményét is, el-
mondható, hogy a vállalkozás által
biztosított képzési tevékenység ki -
emelkedô színvonalú.

| borsodimuhely.hu

zott létre a vállalkozás, és ma már
közel 1500 gépet üzemeltetnek. A
töretlen fejlôdéshez szükség volt
az ügyfelek magas színvonalú ki-
szolgálására, a fejlesztésekre, a
kiszámíthatóságra, az emberköz-
pontú magatartás megtartására,
és azokra a partnerekre, megbí-
zókra, akik a szolgáltatásokat
igénybe vették. A sikerhez jelentô-
sen hozzájárultak a tulajdonostár-
sak, akik mindig hittek a fejlôdés-
ben, a piacban, valamint a mun-
kavállalók, akik tudásukkal, elhi-
vatottságukkal, szorgalmas és ki-
tartó munkájukkal mind hozzájá-
rultak a cég eddigi fejlôdéséhez.
Farkas Csaba hozzátette: a gyôri te-
lephelyen kialakított új infrastruktúrá-
val szeretnék még jobban emelni
eddig megszokott szolgáltatásaik
minôségét és hatékonyságát, nem
utolsósorban pedig az itt dolgozó
kollégák számára biztosítani min-
dennapi tevékenységükhöz a ma-
gas színvonalú munkakörnyezetet.
A köszöntôt követôen Farkas
Csaba emléktáblát nyújtott át a
gyôri telephely kialakításában je-
lentôs szerepet vállaló Kocsis

Attilának, majd felkérte Pascal
Vanhalst urat, a Mateco Holding
tulajdonosát, üdvözlô beszéde
megtartására és az új épületet
avató szalag elvágására. 
A Mateco-Hungray Kft. magasépí-
téshez, csarnok és acélszerkezetek
építéséhez, logisztika és elosztás
területén, telekommunikációs terü-
leten és létesítménykezeléshez
használt önjáró szerelô munkaáll-
ványok, ollós és teleszkópos mun-
kaállványok, oszlopos munkaállvá-
nyok, multifunkciós homlokrako-
dók, elektromos és dízeltargoncák
bérbeadásával,  értékesítésével és
szervizelésével foglalkozik. Emellett
az erdô- és kert mû ve lés ben, a mé-
dia- és filmiparban, a közigazgatás-
ban vagy akár a lakossági szférá-
ban alkalmazható, kézi mozgatású
személy- és teheremelôkkel, kom-
pakt önjáró személyemelôkkel,
utánfutóra szerelt munkaállványok-
kal, speciális személyemelôkkel,
bel- és kültéri targoncákkal, telesz-
kópos, forgózsámolyos és merev
törzsû homlokrakodókkal állnak a
megrendelôk rendelkezésére. 2013
januárjától a belga TVH-val kötött

együtt mû kö désüknek köszönhetô-
en stabilizálta pozícióját a régiós
piacon. Gyôrben húsz géppel és
egy fôvel kezdték tevékenységüket
2012-ben. Mára nyolc munkatársuk
foglalkozik a telephelyen lévô több
mint 300 gép szervizelésével és
bérbeadásával.

| mateco-hungary.hu
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Mateco-Hungary Ltd. inaugurated
its site in Gyôr, which functions as
the regional centre of Western
Hungary, at a festive opening
ceremony. The event was attended
by the managers, employees and
key partners of the company, thus
approximately about 200 parti -
cipants were welcomed by Csaba
Farkas, founder and managing
director. 
Mateco-Hungary Ltd. mainly deals
with the rental, sales and servicing
of self-propelled assembly work

Mateco-Hungary Ltd.: Inauguration ceremony 

Nemak Gyôr Aluminium Foundry Ltd. has experienced a
dynamic and constant development over the past decades,
which has made the company the largest European
cylinder head producer of the Nemak Group. Due to the
combined effect of several factors this trend changed
after 2018, thus the annual number of cylinder heads
produced by Nemak fell to one million and two hundred
thousand, the turnover of two hundred million Euros
dropped to one hundred and twenty million last year,
and the number of employees, which at its peak was
1,250 decreased to around seven hundred and fifty.
The management is currently working on repositioning
the company. It is looking for new market opportunities
by adapting the existing products and by producing new
types of components. The production of new products
partly requires different technology, different processes
and different skills, but the experience and expertise of
the employees will help them to face new challenges.
This requires rigorous cost management and cautious
allocation of resources. The owners of the company
count on the production of the plant in Gyôr in the long
term and will provide all the required support to help
Nemak Gyôr Ltd. to find new market opportunities and
to return to a growth path.

Nemak: Looking for new market opportunities 

A new company is building a site
in the Gyôr International Industrial
Park. Reményi Packaging Tech-
nology Ltd. has purchased a plot
in the development area near Tatai
road, where a 1,510 square metre
warehouse, 590 square metre
office building, retail store and
service facilities will be constructed.
The facility will be "carbon neutral",
with electricity supplied by solar
panels, whereas heating and
cooling will be provided by the
so-called geothermal heat
pumps. The project is expected
to be completed later on this year. 
Reményi Packaging Technology
Ltd. is a family-owned, 30-year-old
medium-sized company that deals
with packaging materials, packaging
machinery, packaging machinery
service and the production and
assembly of air cushion foil. 
The operation of the new site in
Gyôr will require the recruitment
of new staff, and will ensure the
renewal and cost-efficiency of the
logistics related to the domestic
and export activities of the company,
better customer service and,
last but not least, the further
development of the company.

Reményi Ltd.: 
New base 
ensures further 
development 

platforms, scissor-type and teles-
copic work platforms, columnar
work platforms, multifunctional
front-end loaders, electric and
diesel forklifts for the construction
of buildings, halls and steel structures.
The company has purchased a
property in the new extension
area of the Gyôr Industrial Park
near Tatai road, where it has
established its own premises.
The new facility includes a three-
 storey office block, a crane
workshop and machine storage

hall with a floor area of more than
1,000 square metres, as well as a
machine wash and other storage
facilities. 
The new infrastructure is intended
to further improve the quality and
efficiency of the services provided
by the company and, last but not
least, to provide high quality
working conditions for the col le a -
gues working here.
After the official opening, guests
were entertained by spectacular
programmes.
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Ein neues Unternehmen baut
einen Standort im Industrie Park
Gyôr. Die Reményi Csomagolás-
technika Kft. (Reményi Ver packung -
s technik GmbH.) erwarb ein
Grundstück im Entwicklungs -
gebiet neben der Tatai út, auf
dem ein 1.510 Quadratmeter
großes Lager, ein 590 Quadrat-
meter großes Büro, ein Einzel-

Reményi Verpackungstechnik: Eine neue Basis sichert 
die weitere Entwicklung

Mit einer feierlichen Eröffnungs -
zeremonie hat die Mateco-Hun-
gary Kft. (Mateco-Hungary GmbH.)
ihren Standort in Gyôr, dem regio-
nalen Zentrum Westungarns, ein-
geweiht. An der Veranstaltung wa-
ren die Führungskräfte, Mitarbeiter
und wichtigsten Partner des Unter-
nehmens anwesend, so dass ins-
gesamt rund 200 Gäste vom
Gründer und Geschäftsführer,
Csaba Farkas, begrüßt wurden.
Die Mateco-Hungary GmbH
beschäftigt sich hauptsächlich
mit der Vermietung, dem Verkauf

und dem Service von selbstfah-
renden Montagearbeitsbühnen,
Scheren- und Teleskoparbeits-
bühnen, Säulenarbeitsbühnen,
multifunktionalen Frontladern,
Elektro- und Dieselstaplern, die
hauptsächlich für den Hochbau,
den Bau von Hallen und Stahl-
konstruktionen verwendet werden.

Mateco-Hungary: Feierliche
Einweihung des Standorts

Die Nemak Gyôr Alumíniumöntöde
Kft. (Nemak Aluminiumgießerei
GmbH. Gyôr) hat in den letzten
Jahrzehnten eine dynamische und
kontinuierliche Entwicklung ge-
nommen, dank derer das Unter-
nehmen zur größten europäischen
Zylinderkopffabrik der Nemak-
Gruppe emporgestiegen ist. Meh-
rere Faktoren trafen zusammen,
und als Folge ihres gemeinsamen
Wirkens brach dieser Trend nach
2018 ab, so dass die jährliche
Anzahl der von Nemak produzierten
Zylinderköpfe auf eine Million bis
zweihunderttausend sank, der
Umsatz von zweihundert Millionen
Euro auf einhundertzwanzig
Millionen Euro im vergangenen
Jahr zurückging sowie die Zahl
der Mitarbeiter sich von 1250 im
Spitzenjahr auf etwa sieben hundert -
fünfzig Mitarbeiter verringerte.
Das Management arbeitet daran,
das Unternehmen neu aufzustellen.

handelsgeschäft und Service-
räume gebaut werden. Die Anlage
wird „CO2-neutral” sein, der
Strom wird von Sonnen kollek to ren
bereitgestellt, Heizung und
Kühlung über sogenannte Erd-
wärmepumpen. Die Investition
soll erwartungsgemäß noch in
diesem Jahr abgeschlossen
werden.

Die Reményi Csomagolástechnika
Kft. ist ein 30-jähriges mittel -
ständisches Unternehmen in
Familienbesitz, das sich mit dem
Handel von Verpackungsmaterialien
und Verpackungsmaschinen,
dem Service von Verpackungs-
maschinen sowie der Produktion
und Verfertigung von Luftpolster-
folien beschäftigt.

Die Tätigkeit der neuen Basis in
Gyôr wird die Einstellung neuer Mit -
arbeiter mit sich bringen, sowie die
Erneuerung der Logistik im Zusam-
menhang mit den Inlands- und Ex-
portaktivitäten des Unternehmens,
eine kostengünstigere Gestaltung,
einen besseren Kundenservice und
nicht zuletzt die Weiterentwicklung
des Unternehmens gewährleisten.

Nemak: Auf der Suche nach
neuen Marktmöglichkeiten

Sie suchen nach neuen Markt-
möglichkeiten, wobei sie beste-
hende Produkte umgestalten aber
auch neuartige Teile herstellen.
Die Herstellung neuer Produkte
erfordert teilweise andere Techno-
logien, andere Verfahren und
andere Kenntnisse, aber mit der
Erfahrung und dem Fachwissen
der Mitarbeiter des Unternehmens
ist man in der Lage, die neue
Herausforderung zu meistern.
Dazu ist ein straffes Kostenmana-
gement notwendig und es verlangt
den umsichtigen Einsatz der
Ressourcen. Die Eigentümer -
gemeinschaft des Unternehmens
setzt langfristig auf die Produktion
des Werks in Gyôr und wird
dabei jede erdenkliche Unter -
stützung geben, damit die Nemak
Gyôr Kft., nachdem sie sich neue
Marktmöglichkeiten schuf, wieder
auf dem Weg des Wachstums
begibt.

Das Unternehmen kaufte ein
Grundstück im neuen Erweite-
rungsgebiet des Industrieparks
Gyôr in der Nähe der Tatai-Straße,
wo es seinen eigenen Standort
einrichtete. Die übergebene Anlage
umfasst ein dreistöckiges Büro-
gebäude, eine Kranwerkstatt und
eine Maschinenlagerhalle, eine
Maschinenwaschanlage und
weitere Lagerräume auf einer
Grundfläche von mehr als 1.000
Quadratmetern.
Die neue Infrastruktur soll die
Qualität und Effizienz der ge-

wohnten Dienstleistungen weiter
verbessern und nicht zuletzt den
hier arbeitenden Kollegen für
ihren täglichen Einsatz ein hoch-
wertiges Arbeitsumfeld schaffen.
Nach dem offiziellen Teil der
Eröffnung wurden die Gäste mit
spektakulären Programmen
unterhalten.
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>  1. oldalról

A skandináv áruszállítás specialis-
táiként az észak-német és hollan-
diai desztinációkon túl Dánia terüle-
tén folyamatos lerakóink vannak a
szigetek mellett Thisted, Hornsyld,
Horsens, Aalborg és Padborg váro-
sokban. Tranzitidôink a részrako-
mányok esetén 3 és 5 nap között
alakulnak, a szárazföldi vagy a szi-
getekre történô szállítástól függôen
— mondja Czirnik Irma, a vállalkozás
ügyvezetô-tulajdonosa. 
Vannak olyan napok, amikor a fil-
mekbôl is ismert, ikonikus, a Sya-
elland és Fyn szigeteket összekö-
tô Nagy-Baelt hídon több kamio-
nunk is közlekedik. Mivel ez egy
elég speciális desztináció, és a
legtöbb szállítmányozással foglal-
kozó vállalkozásnak erôs fejtörést
okoz a szervezômunka, a régiós
szállításokat tekintve mára szinte
kikerülhetetlenek vagyunk.
A palettás, raklapos áruktól a Fergu-
son-traktorokon át a nordmann fe-
nyôkig szinte mindent szállítunk. A
komplett szállítmányok és a gyûj tô -

fuvarozás mellett a részrakományok
szállításának területén is átfogó
megoldásokat kínálunk. Napi rutin-
nal, gyorsan kezeljük a hozzánk ér-
kezô, változatos ügyféligényeket.
Az ügyvezetô hozzáteszi: itt a
gyorsaság nem csupán a tranzit -

Zsenák Trans: Skandinávia specialistái vagyunk

idôkre értendô, ügyelünk arra,
hogy a hozzánk érkezô megkere-
sésekre munkaidôben 60 percen
belül reagáljunk. Cégkultúránk,
mûködésünk egyik alappillére a
családias, emberi munkakörnye-
zet, amit munkavállalóink mellett

megbízóinknak
is megpróbá-
lunk átadni.
Ebben a világ-
ban már lehet,
kicsit ma  ra di -
nak hat, de

ügyelünk az adott szó, a valódi
együtt mû kö dés és a konstruktivi-
tás fontosságára. Emellett adunk
a külsôségekre is, olyan tekintet-
ben mindenképpen, hogy kizáró-
lag 3 évnél fiatalabb Mercedes-
Benz és DAF nyerges vontatókból

álló, impozáns és mû szakilag ki-
fogástalan flottával dolgozunk. A
munkaerô tekintetében pedig tö-
rekszünk a lehetô legkisebb fluk-
tuáció fenntartására, ugyanis hi-
szünk abban, hogy a munkatár-
saink által megszerzett, speciális
tudás emeli az általunk nyújtott
szolgáltatások színvonalát. Arról
nem is beszélve, hogy ügyfeleink
is nagyobb biztonságban érzik
megbízásaik teljesülésének sike-
rét, ha a folyton cserélôdô, beta-
nulási fázisban lévô kapcsolattar-
tók helyett kipróbált, régóta is-
mert, szakértô kollégákkal tudnak
együtt dolgozni.
Mûködésünkre, szolgáltatási cso-
magjainkra természetesen kiha-
tással van vállalkozásunk szû -
kebb értelembe vett környezete

is. Az autóipari szektoron túl az
ipari park meghatározó vállalko-
zásai által támasztott igényekre
reflektálva, szállítmányozási szol-
gáltatásaink mellett igyekszünk
fejleszteni logisztikai szolgáltatá-
sainkat is. A tömbös árutárolási
megoldásaink fejlesztésének kö-
szönhetôen, mára már 2000 m2-es
raktárkapacitással rendelkezünk.
Ennek részeként portalan, tempe-
rált, ôrzött, biztonsági kamera-
rendszerrel és riasztóval felszerelt
raktárhelyiséget mû köd te tünk,
ahol természetesen a kamionnal
történô behajtás lehetôsége mel-
lett a fedett le- és felrakodás is
biztosított, 0—24 órás targonca-
szolgáltatással. Ezzel lényegében
az egymásra épülô szállítmányo-
zás, raktározás logisztikai terüle-
teit mind lefedjük, ami megadja
azt a szolgáltatási komplexitást,
amivel jól és eredményesen tu-
dunk dolgozni. És mivel azt
mondjuk magunkról, hogy a
skandináv áruszállítás specialis-
tái vagyunk, a hétköznapi mun -
kán túl igyekszünk bemutatni a
Skandináv-félsziget innen picit
talán különösnek tûnô világát.
Közösségi oldalunkon például
már egész kis sorozat található
ezekrôl a különcségekrôl, hogy
mást ne említsek, van például
olyan közlekedési tábla, amely a
Mikulást ábrázolja. Szóval arra
biztatunk mindenkit, ismerje
meg, fedezze fel Skandináviát,
ha pedig felmerül a szállítmányo-
zás kérdése, keressen bennün-
ket bizalommal!

| zsenaktrans.hu

Az új épületben raktárcsarnokot,
irodákat és kiskereskedelmi üzletet
alakítanak ki
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Szakmai napot rendeztek a közel-
múltban a Jankovits Engineering
gyárában. Az egyedi gépgyártás-
sal, automatizálással, hidraulikus
berendezések tervezésével és
elô állításával, valamint kereske-
delemmel foglalkozó, magyar tu-
lajdonú vállalkozás telephelyére

Jankovits Engineering: Szakmai napot tartottak
az aktuális kihívások és feladatok jegyében

A Reményi Csomagolástechnika
Kft. családi tulajdonú, 30 éves kö-
zépvállalat, amely csomagoló-
anyagok, csomagológépek ke-
reskedelmével, csomagológépek
szervizelésével, valamint légpár-
nás fólia gyártásával, konfekcio-

nálásával foglalkozik. A jelenleg
az országban hat telephelyen 70
fôt foglalkoztató cég elsôsorban
gyûjtô és szállítási csomagolások
kialakításához ajánl csomagoló-
anyagokat, -gépeket, nevezete-
sen: egységrakományok rögzíté-
séhez nyújtható fóliákat, pántoló-
szalagokat, térkitöltô anyagokat,
dobozokat, légpárnás és habfóli-
ákat, tasakokat, zsákokat, tapa-
dószalagokat. 
Reményi Antal tulajdonos ügyve-
zetôtôl megtudtuk: a vállalkozás
gyôri letelepedésének története
több évtizede kezdôdött. A cégtu-
lajdonos 1975 óta foglalkozik
csomagolástechnikával, az 1980-
as években tevékenyen részt vett
a rendszerváltás után Gyôrbe, a

Szent István Egyetem jogelôdjé-
hez került csomagolásvizsgáló
berendezések — klímakamra, víz-
szintes-függôleges rázógépek,
csomagütköztetô, nyomóprés —
kiválasztásában és hazai csoma-
golásvizsgáló laboratórium létre-

hozásában.
Az akkori fôis-
kola munka-
társaival kiala-
kított jó kap-
csolat és a
Gyôr környéki
vevôi igények

segítették az elsô gyôri telephe-
lyük létrehozását, amely a fôisko-
la csomagvizsgáló laboratóriu-
mának épületében volt. Az elsô
nagy megrendelô a területen az

Audi Hungaria volt, s ma már a
nagyvállalatoktól a kkv-kon ke-
resztül a magánemberekig széles
vásárlókörrel rendelkeznek.
Az értékesítés volumenének gyors
növekedése továbblépésre ösztö-
nözte a Reményi családot, így
2003-ban nyitották meg a József
Attila utca 25. szám alatt található,
és jelenleg is itt mû köd te tett raktárt
és kiskereskedelmi egységet.
A cég hazai és exporttevékenysé-
gének bôvülésével ennek az épü-
letnek a területe sem bizonyult
elegendônek, ezért 2018-ban új
lehetôséget kerestek, amit a Gyôri
Ipari Parkban annak bôvítésekor
találtak meg, s telket vásároltak a
Csonka János utca 3. szám alatt.
Az adminisztratív kötelezettségek

az ország több pontjáról érkeztek
szakemberek, elsôsorban fejlesz-
tômérnökök, hogy képet kapja-
nak a cég aktuális feladatairól,
kihívásairól. A tájékoztató és üzem-
látogatás jó alkalmat teremtett a
szakmai kérdések megvitatására
és a tapasztalatcserére.

A Jankovits Engineering telephe-
lyén dr. Jankovits Richárd ügyveze-
tô igazgató fogadta a szakmai nap-
ra érkezett vendégeket. A cég nem
elôször rendezett hasonló jellegû
eseményt, bár az elmúlt idôszak-
ban átmenetileg kénytelenek voltak
felfüggeszteni a meghívásokat.
„Az elmúlt két esztendô Coviddal
terhelt idôszakában csak nagyon
korlátozottan tudtunk találkozni
meglévô és potenciális ügyfeleink-
kel, ezért is vártuk május 24-ét,
amikor több mint két év elteltével
egy rövid, de annál tartalmasabb
szakmai nap keretében láthattuk
vendégül partnereink képviselôit.”
— mondta el a találkozóról dr. Jan-
kovits Richárd ügyvezetô igazga-
tó. „A 2019-es, hasonló jellegû

eseményrôl nagyon kellemes em-
lékeket ôriztünk, ezért a „gyôztes
csapaton ne változtass” elv alap-
ján a korábbihoz hasonlóan szak-
mai orientáltságú, de ezzel együtt
kötetlen és élményalapú program-
mal készültünk, bevonva megany-
nyi kiváló mûszaki kollégánkat.”
A összesen másfél-két óra pre-
zentációkat követôen, elkezdô-
dött az üzemlátogatás, ahol a
vendégek élôben, „színes-sza-
gos” formában láthatták a Jan-
kovits Engineering által gyártott
berendezéseket, és megbeszél-
hették a cég egyedi gépgyártó
és automatizáló tevékenységé-
nek aktuális kihívásait.

| jankovits.hu

teljesítését, a tervezést, a kivitele-
zô keresését és a Covid-járvány
leküzdését követôen, 2021-ben
kezdôdött az építkezés, amely
várhatóan 2022-ben fejezôdik be.
Az új épületben 1510 négyzetmé-
teres raktárcsarnokot, 590 négy-
zetméteres irodát, kiskereskedel-
mi üzletet és kiszolgálóhelyisége-
ket alakítanak ki. Az épület „kar-
bonsemleges” lesz, a villanyára-
mot napelemek, a fûtés-hûtést
úgynevetett földhôszivattyúk biz-
tosítják majd.
Az új gyôri bázis mûködtetése új
munkatársak felvételét, a cég ha-
zai és exporttevékenységéhez kö-
tôdô logisztika megújítását, költ-
séghatékonyabbá tételét, a vevôk
jobb kiszolgálását, és nem utolsó-
sorban a cég további fejlôdését
biztosítja. Az ipari parkban találha-
tó vállalkozások is könnyebben el-
érhetik a Reményi Csomagolás-
technika Kft. termékeit.

| remenyi.hu

Az új épületben raktárcsarnokot,
irodákat és kiskereskedelmi üzletet
alakítanak ki

Reményi Csomagolástechnika:
Új bázis biztosítja a további fejlôdést



Az ipari termelôüzemek évek óta
küzdenek a szakképzett munkaerô
hiányával. A Gyôri Ipari Parkban
mûködô vállalkozások közül töb-
ben úgy látják, a kapacitások bôví-
tésének, az árbevétel növelésének
nem a megrendelések száma a
legfôbb akadálya, hanem az, hogy
a vállalások teljesítéséhez nem tud-

Karrierpiacon kínálták állásaikat a park cégei

A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
hivatalos honlapja megújult a kö-
zelmúltban. A weboldal arculata
némileg változott a korábbihoz ké-
pest, a menüpontok áttekinthetôb-
bek lettek, a felhasználók így még
könnyebben találhatják meg a
szükséges információkat. A resz-

Megújult a hivatalos honlap, nyírják a füvet

nak megfelelô számban új dolgo-
zókat felvenni a cégek. Így érthetô,
hogy minden lehetôséget igyekez-
nek megragadni a bemutatkozás-
ra, a toborzásra, legutóbb az elô -
ször megrendezett Kisalföldi Karrier -
piacon nyílt erre alkalom.    
Mintegy 50 kiállító társaság állás-
ajánlata várta az érdeklôdôket a

gyôri Olimpiai Sportparkban meg-
rendezett karrierpiacon. A kiállítá-
son ott voltak a multinacionális cé-
gek mellett azok a kisebb vállalko-
zások, melyek a hagyományos to-
borzási eszközökkel már nem tud-
ják megtalálni a számukra megfe-
lelô munkaerôt. A börzén képvisel-
tették magukat a Gyôri Ipari Park-
ban letelepedett cégek is.
Az állásbörzék egyik nagy elônye
az interaktivitás, az hogy a munka-
vállalók elsô kézbôl kaphatnak in-
formációt a vállalkozások képvise-
lôitôl a felkínált pozíciókról, szemé-
lyesen tehetik fel kérdéseiket a ki-
állítóknak. Ezt a lehetôséget hasz-
nálta ki több, az ipari parkban te-
lephellyel rendelkezô cég. Így pél-
dául a Melecs gyártósori szerelô-
ket, gépkezelôket, technikusokat
és mérnököket kívánt megszólítani
jelenétével. A Lear a mérnökök
mellett operátoroknak, raktárosok-
nak, karbantartóknak kínált állásle-
hetôséget, míg a Nemak gépkeze-
lô operátor valamint szerszámké-
szítô, CAM-programozó, CNC-for-

gácsoló pozíciók iránt érdeklôdô
látogatókat várt. De a kiállítók kö-
zött ott volt az Alprosys, a Borsodi
Mûhely, a WKW Automotive, a Ka-
tek vagy a Hillers Hungary is. 
A karrierpiac megnyitóján a szer-
vezô Kisalföld napilap fôszerkesz-
tôje, Varga Ottó mellett megjelent
Németh Zoltán, a Gyôr-Moson-
Sopron megyei közgyûlés elnöke,
dr. Dézsi Csaba András, Gyôr pol-
gármestere és Pintér-Péntek Imre,
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke is. Utóbbi elmondta: a ka-
mara fontosnak tartja, hogy a
munkaerô találkozzon a munka-
helyek ajánlataival, ezért támogat-
ja a karrierpiachoz hasonló kez-
deményezéseket. A régió cégei
az osztrák és szlovák társaságok-
kal versenyeznek, így a vállalko-
zásoknak törekedniük kell arra,
hogy olyan jövedelmet és körül-
ményeket biztosítsanak, ami itt-
hon tartja a dolgozókat.

| ipgyor.hu

ponzív adaptív honlap alkalmazko-
dik az eszközhöz, melyen használ-
ják, így notebookon, táblagépen
és mobiltelefonon is a megfelelô
elrendezéssel jelenik meg. A fel-
használók számára interaktív cég-
keresô térkép áll rendelkezésre,
így könnyen beazonosítható az

adott vállalkozás elhelyezkedése, és
megtudhatók alapvetô paraméterei.
A szokásos tavaszi munkák kere-
tében már két alkalommal történt
fûnyírás a park zöldterületein. A
kézi kaszálók és a fûnyíró gépek
több hektáros felületen dolgoztak.
A növények kordában tartása

egészen a téli hónapokig folya-
matos feladat. Az idôjárás nagy-
ban befolyásolja a fû növekedési
intenzitását, volt olyan év, amikor
öt alkalommal kellett füvet kaszál-
ni a park teljes területén.

| ipgyor.hu


