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Önkéntes segítség

7
Egyedi igényekre koncentrálnak

Ipari park:
vágányépítés

Somogyi:
képzések

Gôzerôvel zajlik ezekben
a hetekben a Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft.
1. számú iparvágányának
meghosszabbítása. Az
utóbbi idôk egyik legjelentôsebb infrastrukturális
fejlesztésének gyakorlati
megvalósítása a koncepció kialakítását, a tervek
elfogadását, a szükséges
engedélyek beszerzését
követôen a munkaterület
május 31-i átadásával

Munkatársai több mint 80
százalékénak biztosít valamilyen oktatást egy uniós
pályázatnak köszönhetôen
a Gyôri Ipari Parkban
mûködô Somogyi Elektro-

kezdôdött. A fejlesztésnek
köszönhetôen a már meglévô iparvágány — amely
jelenleg Logwin Kft.-nél ér
véget — közel két kilométeres szakasszal lesz
hosszabb. A bôvítés az
ipari park északi részén,
keleti irányba történik a
Budapest—Bécs vasúti fôvonallal párhuzamosan.
A kijelölt sávban lévô növényzet kivágásával, a humuszréteg eltávolításával,
talajcserével indult az
építkezés.
> | 3. oldal

Nemak: húszéves jubileum
Ha családias hangulatú
ünnepségrôl beszélünk,
valószínûleg mindenkinek
egy szûk körû, bensôséges esemény jut eszébe.
Nos, az idén húsz éve alapított Nemak Gyôr Kft.-nél
ennél sokkal nagyobbat álmodtak, és a közelmúltban
igazán nagyszabású családi nappal tették emlékezetessé a jeles évfordulót.
A több mint 850 dolgozót
foglalkoztató vállalat a
munkatársak családtagjait,
házastársakat, gyerekeket,
unokákat látta vendégül,
és nyújtott számukra szórakozási lehetôséget egy

egész napon keresztül.
Délelôtt gyárlátogatáson
ismerhették meg a hozzátartozók a munkahelyet, a
felnôtteket programokkal,
a gyerekeket játékokkal,
bábelôadással, koncerttel
várták. A látványosságok-

Nagyszabású
családi nappal
tették emlékezetessé
a jeles évfordulót.
ból maradt délutánra, sôt
estére is: lovas bemutató,
stand up-fellépôk, házi jel-

mezverseny, koncertek,
tánc, tûzijáték fokozta a
hangulatot, és a szerencsések igazán értékes
tombolatárgyakkal lettek
gazdagabbak a családi
nap végére.
A felhôtlen szórakozás
alapját persze a kemény és
eredményes munka teremtette meg. Mersich Gábor
gazdasági igazgató elmondta: az ipari parkban
mûködô, hengerfejeket
gyártó autóipari beszállító
mozgalmas esztendôket
tudhat maga mögött.

nic Kft. A kurzusokon a dolgozók a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében targoncavezetôi,
nyelvi, kereskedelmi képzést kapnak, a jövô évben
pedig számítástechnikai ismereteiket bôvíthetik.
Úgy gondoljuk, a képzett
munkatársak javítják a cég
versenyképességét, ezzel is
elônyhöz jutunk a konkurenciával szemben — mondta a
kezdeményezésrôl Zólyomi
Péter gazdasági igazgató.

> | 2. oldal

> | 6. oldal

Lambda: rekord árbevételt hozott 2012
Az építôipari recesszió ellenére rekordévet zárt 2012-ben az ipari
parkban mûködô Lambda Systeme
Kereskedelmi Kft. gyôri telephelye.
Az 1,1 milliárd forintot meghaladó
árbevételi csúcs egyértelmûen két
nagyberuházásnak köszönhetô —

árulta el Dankó Attila kirendeltségvezetô. Az egyik az Audi Hungaria Motor Kft. gyárbôvítése, a másik pedig a
Petz Aladár Megyei Oktató kórház új
szárnyának építése.
> | 6. oldal

Rondó: szakmai tanácskozás

FE-BOBO: Sikeres
profilváltás és bôvítés
Új területtel és épülettel bôvült a közelmúltban a FEBOBO Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. telephelye.
A fejlesztés egyrészt a néhány éve végrehajtott profilváltás sikerének, másrészt egy eredményes pályázatnak köszönhetô.
Korábban munkahelyi védôeszközök forgalmazásával foglalkoztunk — mesélte az elmúlt esztendôkrôl Both Péter cégvezetô
—, de a piac szûkülése változtatásra ösztönzött minket. Így kezdtünk el rendezvénysátrak bérbe adásával,
értékesítésével,
összeszerelésével foglalkozni, s ma már az éves
nettó 200 milliós árbevételünk több mint fele ebbôl a
tevékenységbôl származik. Több mint tízezer négyzetméter rendezvénysátor,
kétezer négyzetméter parketta, oldalfalak, -üvegek,
-ablakok állnak rendelkezésünkre.

A csarnokot mintegy 25
milliós telephely-fejlesztési
támogatásból összesen 66
millió forintos költséggel
építettük — folytatta a cégvezetô. Itt kapott helyet az a
modern tisztító berendezés, amelyik a hagyományos, kádas technológiával
szemben függesztve, egy
autómosó berendezéshez
hasonlóan (környezetbarát)
vegyszer-víz keverék kiszórásával, kefékkel tisztítja és
meg is szárítja a ponyvát.
Így mindig tiszta eszközöket tudunk biztosítani a bérlôknek, hosszabb lesz a
ponyva élettartama, és azt
reméljük, hogy a jelenlegi
ponyvamennyiséget 30
százalékkal hatékonyabban tudjuk kihasználni.
Az új épületben bérmosásra és rendezvénysátorkiegészítôk egyedi igények szerinti gyártására is
van lehetôség.
| febobo.hu

Speciális tevékenységgel
foglalkozik a Gyôri Ipari
Parkban mûködô Rondó
Kft., a cég fô tevékenységi területe ugyanis az
úgynevezett ESD-védelem. Az ESD-védelem röviden a káros elektrosztatikus kisülések megakadályozását hivatott szolgálni. Ez az elsôsorban az
elektronikai iparban fontos eljárás jelentôs mértékben csökkentheti a
gyártás, javítás, szállítás,
raktározás során fellépô
sztatikus feltöltôdés és kisülés okozta meghibásodásokat. Miután a károsító elektrosztatikus ese-

A technológia egyik élenjáró hazai képviselôje, a
Rondó Kft. 2005-tôl minden évben megrendezi
szakmai szimpóziumát. A
közelmúltban megtartott
idei tanácskozás témája
azon szabványok, technológiák és fejlesztések
bemutatása volt, amelyek
elôsegítik a hatékony ESD
védelem kialakítását. Az
elektronikai gyártás különféle ágazataiból, az ország minden tájáról érkezett szakemberek olyan
elméleti és gyakorlati információkat kaphattak,
amelyeket a téma nemzetközi szaktekintélyei osz-

amerikai Treck Inc képviselôje, valamint Fülöp
István, a Continental
Temic független szakértôje és Golubich Tamás, a

mények legtöbbször szabad szemmel nem láthatóak, nem érzékelhetôek,
így ezek megakadályozása komoly szakmai kihívások elé állítja az elektronikai termékek, alkatrészek
gyártóit.

tottak meg a résztvevôkkel. Így hallhatták Rainer
Pfeifle, a német Wolfgang
Warmbier, dr. Paul Holdstock, a Nemzetközi Elektrotechnikai
Bizottság
TC101 munkacsoportjának
elnöke, John Clack az

megismertessék a nemzetközi ipari környezetben
alkalmazott eljárásokat, s
ennek érdekében jövôre
újra megrendezik a szakmai találkozót.

Nemzetközi
szaktekintélyektôl
kaptak információkat
a résztvevôk.
Rondó munkatársa elôadását.
A sikeres szimpózium
megerôsítette a gyôri vállalkozás azon szándékát,
hogy Magyarországon is

| rondo.hu

Nemak: húszéves jubileumot ünnepeltek
> | 1. oldalról
A német, majd norvég és jelenleg mexikói tulajdonosi
háttérrel dolgozó cég dinamikus és lineáris fejlôdését
2008-ban kissé megtörte a
gazdasági válság, hiszen jelentôsen visszaesett akkor a
legfôbb partnerek — az Opel,
a Renault, a BMW, az Audi —
termelése. A forgalom csökkenését azonban szerencsére átvészelte a Nemak,
és 2009-ben már 1,25 millió,
2011-ben 2,5 millió, 2012ben pedig valamivel kevesebb, 2,2 millió darab hen-

gerfejet szállított partnereinek. Az árbevétel alakulása
követte az értékesített darabszámok tendenciáját,
2011-ben 157 millió eurót,
2012-ben 129 millió eurót
könyvelhettek el, és hasonló

3 millió
hengerfej gyártását
tûzték ki célul
2016-ra
nagyságrendû forgalmat
várnak ebben az esztendôben is.

Fejlesztésekkel, új termékekkel igyekszünk bôvíteni
piacainkat — mondta a sikerek hátterérôl Mersich
Gábor gazdasági igazgató. — Az N20-as hengerfejeket 2012 végétôl az eddigiek mellett a más típusú
BMW-kbe is beépítik, de az
Opel új szentgotthárdi üzemébôl kikerülô dízelmotorokba is a saját fejlesztésû alkatrészeink kerülnek.
Jó hír számunkra, hogy
emellett az Opel kisméretû
benzines erôforrásainak is
beszállítójává vált a Nemak
az egész világon, mi innen

Gyôrbôl az egész európai
piacot ellátjuk a márkának
ebben a szegmensében.
Pedig a cégcsoporton
belül is nagy a küzdelem a
gyártási lehetôség megszerzéséért, lengyel, cseh
és szlovák társvállalatok a
versenytársaink.
A cég helyzete és létszáma
stabil, a munkatársak biztos
megélhetésre, hosszú távú
munkalehetôségre számíthatnak. Sôt, hasonlóan az
iparág más cégeihez, itt is
szívesen látják a fémiparban, a robotprogramozásban, ipari gépek vezérlésé-

nek irányításában jártas
szakmunkásokat, autóipari
mérnököket. A cég évek
óta szorosan együttmûködik a gyôri szakképzô intézményekkel — Lukács- és
Pattantyús-iskolával —, valamint a Széchenyi István
Egyetemmel és a miskolci
egyetem mûszaki anyagtudományi karával.
A Nemak Gyôr Kft. 2016ra ezer munkavállaló foglalkoztatását és évi hárommillió hengerfej gyártását tûzte ki célul.
| nemak.com

Park Press. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. (9027 Gyõr, Gesztenyefa út 4. Telefon: 96/506-978) negyedévente megjelenõ lapja.
Felelõs kiadó: Görög Tibor ügyvezetõ igazgató. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. megbízásából kiadja a Gyôr+ Média Zrt. (9024 Gyôr, Vasvári P. u. 1.)
Szerkesztõ: Ozsvárt tamás. Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor. Elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyôr.
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Ipari park:
vágányépítés
> | 1. oldalról

Cooper: Önkéntes segítség
Önkéntes munkával és
ajándéktárgyakkal segítette a gyôri területi gyermekvédelmi szakszolgálat befogadó otthonát az ipari
parkban mûködô Cooper

100 segítô kéz
újította fel a gyermekvédelmi intézmény
eszközeit.
Bussmann Hungaria Kft. A
hálózatvédelmi berendezések, ipari biztosítóbetétek gyártásával és fejlesztésével foglalkozó cég
most elôször kezdeményezett ilyen akciót, ezért
dolgozóikat is megkérdezték a lehetséges kedvez-

ményezettek körérôl. A választás a hátrányos helyzetû gyermekeket gondozó intézményre esett.
A Cooper Bussmann mintegy félmillió forintért vásárolt ajándéktárgyakat —
egyebek mellett trambulint,
kerékpárt, kosárlabda- és
futballkapuhálót — a kedvezményezettek igényei
alapján, és több mint százezer forint értékben tartós
élelmiszereket is jutattak a
gyerekeknek: a száraztészta, olaj, rizs, stb. vásárlására így nem lesz gond a következô hónapokban, a felszabaduló forrást friss élelmiszerek beszerzésére fordíthatja az otthon.
A gyár munkatársai és
családtagjaik közvetlenül
is kivették részüket a társadalmi szerepvállalás

jegyében született akcióból. Az intézmény lakóival,
a gondozókkal közösen a
cégtôl érkezett több mint
ötven segítô újította fel az
intézmény kerti eszközeit,
rendbe tették a mászókát,
a homokozót, a sporteszközöket, padokat és asztalokat, több helyiséget kifestettek, épületkarbantartási munkákat végeztek el.
Az önkéntesen vállalt segítség a vártnál is látványosabb eredménnyel örvendeztette meg a gyerekeket
és az adományozókat
egyaránt, így természetes
hogy folytatni szeretnék a
rászorulók támogatását,
sôt a vállalkozás azt reméli,
követendô példát mutatnak mások számára is.

Amint azt Görög Tibor, a
Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta, a kivitelezô cég
többfordulós pályázaton
nyerte el a munkát, melyet
így a hasonló beruházások
lebonyolításában nagy tapasztalattal, komoly referenciákkal rendelkezô Swietelsky Vasúttechnika Kft. végez.
Néhány héten belül lehetôvé
válik a vasúti szállítás az új
szakaszon — ezt már a Swietelsky Vasúttechnika Kft.
munkatársától, Sághegyi
Zsolt felelôs mûszaki vezetôtôl tudtuk meg. — A munka
során közel 50.000 köbméter földet mozgatunk meg,
2.640 darab betonaljat fektetünk le, három kitérôt, két
kerethidat és egy ütközôbakot létesítünk a vonalon.
A munkaterületen régészeti
feltárás is zajlik, ezért az elsô
vonat várhatóan három héttel késôbb gördülhet végig
az új iparvágányon, mint

ahogy eredetileg tervezték.
Az iparvágányt teljes hoszszában elôreláthatólag ez
év augusztusától vehetik
igénybe a cégek, a járulékos fejlesztések átadásának határideje 2014. május
vége. Az új iparvágány lehetôvé teszi a park cégei
számára, hogy a következô
években közvetlenül az ipari
parkban rakodva nagy
mennyiségû árut szállítsanak
olcsón és környezetkímélô
módon, több jelentôs vállalatnak (Nemak, Rhenus) biztosít
közvetlen vasúti csatlakozási
lehetôséget. Rajtuk kívül az
ipari park többi cége is igénybe veheti az iparvágányt.
A beruházás finanszírozásához pályázati forrást is szeretne bevonni az ipari parkot
mûködtetô kft. Amennyiben
a pályázat eredményes
lesz, a mintegy nettó 800
millió forintos összköltség
65 százalékát uniós támogatásból fedezik.
| ipgyor.hu

| cooperbussmann.com

Minden földrészre eljutnak biztosítóbetéteik
A 2008-tól mûködô, ipari elektronikus hálózatvédelmi és biztosítóbetétek gyártásával, fejlesztésével és értékesítésével foglalkozó Cooper
Bussmann folyamatos fejlôdést produkált
ebben a speciális piaci szegmensben. A fejlôdést segíti, hogy 2012-ben tagjává vált az amerikai tulajdonú Eaton-csoportnak, amely a világ
egyik legnagyobb elektromos hálózatmenedzsmenttel foglalkozó cégeként 250 gyárában
mintegy százezer munkavállalót foglalkoztat.
A gyôri egységben elôállított áramköri védelmet szolgáló biztosító betétek kizárólag
külföldön kerülnek forgalomba. Bár valami-

2013 | június | www.ipgyor.hu

lyen formában minden földrészre eljutnak,
elsôsorban Európában és Észak-Amerikában találnak vevôre, a hétköznapokban

150 dolgozónak biztosítanak
munkát a gyôri üzemben.
például a metrók — akár a varsói vagy a
sanghaji — berendezéseiben használják a
gyártók. Az ipari parkban 2010-ben kialakított üzemben 150-en dolgoznak, a fejleszté-

si részleg 15 mérnököt foglalkoztat. Munkájuk eredménye a tavalyi ötmilliárd forintos
árbevétel, melyet új üzleti szegmensek
meghódításával és a jelenlegi termékcsalád
bôvítésével szeretnének növelni. A gyôri fejlesztéseknek is köszönhetôen sikerült a
szolártechnológiák piacához, a megújuló
energiát hasznosító eszközök elektronikus
védelméhez kapcsolódni, szélkerekekhez,
napenergia-hasznosító berendezésekhez
gyártanak itt biztosító betéteket.
| cooperbussmann.com
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Cooper Bussmann: Voluntary Help
Cooper Bussmann Hungaria Ltd, located in the industrial park, donated presents and participated in
voluntary work for the
Children Protection Society
Children’s Home of Gyôr.
This was the first time that
the company, which produces and develops circuit protection equipment
and industrial surge protective devices, launched
such an action. After consultation with the employees regarding possible recipients the society taking

care of disadvantaged
children was chosen.
Cooper Bussmann purchased presents to the
value of 500,000 HUF and
more than 100,000 HUF
was spent on processed

food according to the
needs of the recipients.
The employees of the
company and their families also took part in an action organised in the spirit
of community enterprise.

Together with the children
and the attendants more
than fifty volunteers repaired the climbing frames,
the sandpit, the sport
equipment, the benches
and the tables in the garden, they painted several
rooms and did some maintenance work. This voluntary help was really effective so the support of
those in need will be continued. Furthermore the
company hopes to set an
example that other companies will follow.

Somogyi: Educational Programmes
Somogyi Elektronic Ltd can offer educational programmes to more than 80 per cent of their employees due to
an EU tender. Employees can take part in fork-lift driving,
language or commercial courses. Next year computer courses will be organised as the company won a 17 million
HUF tender. The courses are during working hours as part
of the sum could be spent on compensating wages.
Márta Ujvári Managing Director said, “Somogyi
Elektronic also tries to use its own resources to provide
their employees with a wide range of perks. Our employees can take part in medical programmes including
medical examinations, check-ups and different treat-

ments. Our aim is to keep our employees on board and
to strengthen their loyalty”.
The company imports electronic equipment, supplements and tools of different trade-names (Home,
SAL, SMA) from the Far-East, mainly from China. A
third of the imported goods are exported, about the
same amount is sold through big store chains. 40
per cent goes to retailers who provide the most stable basis. Since 2012 the company has been the exclusive distributor of Philips lights and bulbs. This year
a 10 per cent increase of turnover is expected due to
this new partnership.

FE-BOBO:
Successful
Change
of Products
FE-BOBO Commercial and
Servicing Company extended its site and a new building was also added. In the
past the company sold protective equipment but they
started to be involved with
selling, setting up and leasing pavilions. Nowadays
half of their 200 million yearly
net income results from this
activity. Their equipment has
been used at several events
organised by companies
and local councils as well as
the “Sziget” festival, or the
National Horse Race and the
inauguration of the president
of the republic.
The new plant cost 66 million
HUF including a development fund of 25 million. It accommodates modern cleaning equipment which is similar to a car-wash and cleans and dries canvas with
brushes and with an environmental friendly mixture of
water and chemicals.

Nemak: Twentieth Anniversary
Nemak Gyôr Ltd celebrated the twentieth anniversary of its foundation with a grand-scale family day. The families of more than 850 employees were recently invited to enjoy programmes during a whole day in the recent past. The
relatives could visit the factory, children were
treated with games, a puppet show and music,
adults could enjoy a horse show, stand-up co-

medies, a fancy dress competition, concerts,
dances and fireworks. “The basis of entertainment is successful hard work”, Gábor Mersich
Financial Manager said. “The 2008 recession
slightly influenced the Mexican-owned company which produces cylinder heads for car
factories. It could survive the decrease in turnover and in 2009 1.25 million, in 2011 2.5 million;

in 2012 slightly fewer than 2.2 million cylinder
heads were produced for their partners. The
income has had the same tendency as the
number of products. It was 157 million Euros in
2011, 129 million Euros in 2012 and the same
figure is expected this year. The aim is to employ 1000 employees and to produce 3 million
cylinder heads a year by 2016.

Lambda: Outstanding Year of 2012
“Despite building trade recession the year 2012 was
outstanding for Lambda
System Commercial Ltd
Gyôr which is located in the
industrial park. The peak of
more than 1.1 billion HUF is
unanimously due to two big
investments”, said Attila
Dankó Branch Manager.
“One is the new factory of
Audi Hungaria Motor Ltd, the
other is the new building of
Aladár Petz County Hospital”.
The company has 11 employees in Gyôr. It sells ma-
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inly insulating material but
in order to serve their customers even better a wide
range of products such as
façade, roof and chimney
systems, roof windows,
paving and driveway
blocks are also sold.
A realistic figure of 800
million represents this year’s business turnover
which is less than last
year, Attila Dankó added.
The biggest part of our income is generated by industrial investments and a

smaller part comes form
building, renovating and
insulating private homes.
Unfortunately, lately it has

been difficult to obtain
loans so fewer people
start building their own
houses and there are

fewer funds to support
energetic renewal. Demand is falling due to the
fact that people are more
cautious with regard to
loans.
“Buying land in the industrial park has proved to be a
good idea”, said Mr. Dankó.
“It enables us to take part in
the developments in the
town e.g. the sports establishments for the Youth
Olympic Games, the swimming pool and the buildings
in “Városrét”.
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FE-BOBO: erfolgreicher Profilwechsel
Der Standort der FE-BOBO Handels- und
Dienstleistungs -AG wurde unlängst durch
eine neue Fläche und ein neues Gebäude
erweitert. Früher vertrieb die Firma Arbeitsschutzzubehöre, stieg aber auf Grund des
veränderten Bedarfs des Absatzmarktes auf
Vermietung, Verkauf und Montierung von
Veranstaltungszelten um. Mehr als die Hälfte
der 200 Millionen Jahresumsatz kommen
aus diesem Bereich. Neben Unternehmensund Gemeindeveranstaltungen trifft man

Lambda: Rekordjahr 2012
Trotz Rezession in der Baubranche schloss
die im Industriepark Gyôr ansässige
Lambda Systeme Handels-GmbH mit
einem Rekord das Jahr 2012. Die
Rekordeinnahme von 1,1 Milliarden Forint
ist eindeutig zwei Großinvestitionen zu verdanken, meint Attila Danko, Standortleiter:
Erweiterung der Audi Hungaria GmbH und
Anbau am Komitatskrankenhaus.
Das in Gyôr 11 Mitarbeiter beschäftigende, hauptsächlich Isolierungsmaterialien
vertreibende Unternehmen verbreiterte
seine Palette an Produkten mit einer großen Auswahl an Baustoffen.
In diesem Jahr sei mit bescheidenerem
Umsatz — 800 Millionen Forint — zu rechnen,

meint Attila Danko weiter. Ein Großteil der
Einnahmen generieren Industrieinvestitionen. Ergänzt werden diese durch Bau
und Sanierung im Privatbereich, Isolierungen. Die erschwerten Kreditbedingungen der letzten Jahre halten viele Einwohner vom Bau des eigenen Hauses ab,
außerdem sind die Förderungen von
Sanierungen mit energetischem Ziel gekürzt worden. Privatpersonen sind vorsichtiger bei Bankkrediten, deshalb ist die
Nachfrage zurück gegangen.
Als gute Entscheidung hat sich der Ankauf
des Standorts im Industriepark erwiesen.
So ist es möglich, den ökonomischen
Bewegungen der Stadt zu folgen.

auch auf Großveranstaltungen wie SzigetFestival, Nationaler Galoppritt oder feierlicher
Amtsantritt des ungarischen Präsidenten auf
die Anlagen der Firma.
Die neue Betriebshalle kostete 66 Millionen
Forint, davon 25 Millionen Subvention für
Standortentwicklung. Eine moderne Waschanlage, die ähnlich einer Autowaschanlage
mit umweltfreundlichen Sprühverfahren und
Bürsten Zeltplanen reinigt und auch trocknet, gehört ebenfalls zur Neuerung.

Somogyi:
Bildungsprogramm
Auf Grund einer EUFörderung sichert die im
Industriepark ansässige Somogyi Elektronic GmbH für
mehr als 80% ihrer Mitarbeiter Schulungen ab. In

Nemak: 20. Jubiläum
In diesem Jahr begeht
die Nemak-Gyôr GmbH
ihr 20. Gründungsjubiläum. Mit einem großformatigem
Familientag
wurde unlängst dieses
Jubiläum begangen. Das
mehr als 850 Personen
beschäftigende Unternehmen erbot sich als
Gastgeber gegenüber
seinen Angestellten und
deren Angehörige, bot
ein ganztägiges Unterhaltungsprogramm.
Ba sis für ungetrübten
Spaß und Unterhaltung
bildete natürlich die

harte und ergebnisreiche
Arbeit. Die Zulieferfirma
der Autoindustrie stellt
Zy lin derköpfe her. Ihr
wirtschaftlicher Direktor
Gá bor Mersich sagte,
dass die Wirtschaftskrise
die Entwicklung der sich
gegenwärtig in mexikanischer Hand befindenden Firma zugesetzt
habe, dass man jedoch
den Rückgang des
Umsatzes zum Glück
überstanden habe. 2009
wurden bereits 1,25
Millionen, 2011 2,5 Mill.,
2012 2, 2 Mill. Zylinder-

köpfe geliefert. Der Umsatz gestaltete sich in ähnlich verlaufender Zahlenkurve: 2011 waren es 157
Millionen, 2012 129
Millionen, für dieses Jahr
erwartet man Ergebnisse
in ähnlicher Grö ßen ordnung. Lage und Zahl
der Angestellten sind stabil. Für das Jahr 2016 hat
sich die Nemak-Gyôr
GmbH die Beschäftigung
von tausend Mitarbeitern
und die Produktion von
jährlich 3 Millionen Zylinderköpfen zum Ziel gesetzt.

den Kursen bekommen sie
Ausbildung als Gabelstaplerfahrer, Fremdsprachenunterricht und Kenntnisse
im Handelsbereich, im
nächsten Jahr auch Informatikkenntnisse. Die Firma
hat für dieses Ziel 17
Millionen Forint Förderung
bekommen. Die Schulungen können während der
Arbeitszeit durchgeführt
werden.
Somogyi Elektronic versucht auch aus eigenen
Fonds die Skala der Zuwendungen für die Mitarbeiter

zu erweitern, erfuhren wir
von der geschäftsführenden
Direktorin Márta Ujvári.
Kürzlich haben wir ein
Gesundheitspaket zusammen gestellt, das ärztliche
Reihenuntersuchungen und
Behandlungen umfasst. Ziel
ist die Bewahrung der Arbeitskraft unseres Betriebs,
Stärkung der Loyalität unserer Mitarbeiter.
Die Firma importiert elektronische Geräte, Zubehör
und Werkzeuge in der
Mehrheit aus dem Nahen
Osten, hauptsächlich aus
China und vertreibt sie
unter verschiedenen Markennamen (Home, SAL,
SMA). Ein Drittel der Ware
wird exportiert, eine ähnliche Menge gelangt durch
große Warenhausketten
zu den Abnehmern. Die
stabile Basis von 40% gelangt an ungarische Kleinund Großhändler. Seit
2012 ist die Firma alleiniger
Vertreter in den großen
Warenhäusern Ungarns für
Philis Beleuchtungskörper,
wovon man in diesem Jahr
einen Umsatzanstieg von
10% erhofft.

Cooper: Freiwillige Hilfe
Die im Gyôrer Gewerbepark ansässige
Cooper-Bussmann-Hungaria GmbH unterstützte das Heim des lokalen Kinderschutzdienstes mit dem Einsatz freiwilliger Helfer und
mit Geschenkartikeln. Eine derartige Hilfsaktion
wurde nun erstmals von der Firma gestartet,
die Werktätigen des Betriebs wurden deshalb
nach der möglichen Zielgruppe der Förderung
befragt. Die Wahl fiel auf die Kindereinrichtung.
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Cooper-Bussmann produziert und entwickelt
Netzschutzanlagen und Sicherungseinsätze.
Cooper-Bussmann kaufte Geschenke im Wert
von einer halben Million Forint entsprechend den
Bedürfnissen der Begünstigten, sowie ließ man
den Kindern haltbare Lebensmittel zukommen.
Von den Werktätigen und deren Angehörigen
wurde im Rahmen der Hilfsaktion unmittelbare
Hilfe geleistet: Mehr als 50 Helfer gemeinsam mit

den Pflegern und Einwohnern des Heims brachten die Gartengeräte, Kinderspiel- und
Sportgeräte, Sandkasten, Tische und Bänke in
Ordnung, renovierten mehrere Räume und leisteten Sanierungsarbeiten am Gebäude.
Diese Freiwilligenhilfe hat sehr beeindruckende
und sichtbare Ergebnisse gebracht. Man möchte die Hilfeleistung fortsetzen und die Firma hofft,
ein gutes Vorbild für andere Firmen zu geben.
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Somogyi: képzések támogatással
> | 1. oldalról
— A tanulás persze nem
csak a nekünk, a dolgozóknak is hasznos, az értékesítés- és nyelvi tréningeken szerzett ismereteket
bárhol hasznosíthatják. A
raktárban dolgozóknak
pedig egy új szabály miatt
mindenképpen meg kell
újítaniuk targoncavezetôi
jogosítványukat, ezt most
megtehetik anélkül, hogy
maguknak kellene finanszírozni ennek költségét.
A cég sikeresen pályázott

vezetô oktatók kiválasztásánál arra is ügyeltek,
hogy azok lehetôleg gyôriek legyenek. A megnyert

Célunk
a vállalat
megtartó erejének
növelése.
összeg része a kurzusok
idejére szóló bértámogatás, így munkaidôben történhet a képzés.

Nemrégiben egészségügyi csomagot állítottunk
össze, amely egyebek
mellett soron kívüli szûrôvizsgálatok, állapotfelmérés és egyéb kezelések igénybevételére jogosítja kollégáinkat. Célunk
a vállalat megtartó erejének, a munkatársak lojalitásának erôsítése.
A most kezdôdött kurzusok után a csúcsidôszaknak számító ôszi és téli
hónapokban a munkára
koncentrálnak a dolgozók, de a jövô év elején

Lambda: rekord árbevétel
> | 1. oldalról

arra a 17 millió forint viszsza nem térítendô támogatásra, amelyet úgy k ölthetnek el, hogy azt a társaság és annak dolgozói
egyaránt
hasznosnak
érzik. Sôt, a tanfolyamokat

A Somogyi Elektronic
egyébként saját forrásaiból is igyekszik szélesíteni
a munkatársak juttatásainak körét — egészítette ki
az elôzôeket Ujvári Márta
ügyvezetô
igazgató.

ismét tanulásra adják a fejüket. Akkor számítástechnikai ismereteiket bôvíthetik a megnyert támogatási
összegbôl.
| somogyi.hu

Új termék, új lehetôség
A néhány évvel ezelôtti tulajdonosváltást követôen a cég menedzsmentje
a gazdasági válság ellenére is megôrizte a vállalkozás vezetô piaci pozícióit. A különbözô márkaneveken
(Home, SAL, SMA) forgalmazott háztartási elektronikai eszközöket, kiegészítôket, gyengeáramú szerszámokat,
kézi mûszereket, médiaberendezéseket, hûtô-fûtô termékeket valamint fénydekorációkat döntô többségben a Távol-Keletrôl — fôként
Kínából — importálják, de élnek a partneri kapcsolatok a német, holland,
lengyel beszállítókkal is. A behozott
áru harmadát exportálja a Somogyi
Elektronic, körülbelül ugyanekkora
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mennyiség a nagy áruházláncokon
keresztül jut el a felhasználókhoz, 40
százalék pedig a legstabilabb bázist
jelentô magyarországi kis- és nagykereskedôkhöz kerül. A román és szlovák leányvállalatokkal együtt a konszolidált árbevétel így alakul a 3,7 milliárd forint körül. A cég 2012-tôl a
Philips lámpatestek, fényforrások kizárólagos hazai képviselôje a nagyáruházakban. Az új lehetôségtôl az
idei évben mintegy 10 százalékos forgalomnövekedést remélnek, míg a
hagyományos termékek esetén a volumen szinten tartása várható.
| somogyi.hu

az energetikai célú felújítások támogatása is. A magánszemélyek óvatosabban fordulnak kölcsönért
a bankokhoz, ami meglátszik a kereslet csökkenésén.
Képzésekkel, a munkatársak képességeiben rejlô
lehetôségek hatékonyabb
kihasználásával próbálja
ellensúlyozni az iparági
nehézségeket a Lambda.
Pályázati forrást is nyertek
az oktatás, az értékesítési
és vezetôi tréningek megszervezésére.
Jó döntésnek bizonyult

A Gyôrben 11 munkatársat foglalkoztató magasépítési szigetelôanyagok
és homlokzati rendszerek,
épületgépészeti szigetelések, szárazépítési (gipszkarton és álmennyezet)
rendszerek forgalmazásában meghatározó szerepet játszó vállalkozás a
vásárlók minél szélesebb
körû kiszolgálása érdekében kibôvítette termékpalettáját falazóelemek, tetôfedô- és kéményrendszerek, tetôtéri ablakok és
térkövek
széles vámillió forintos forgalomra
lasztékával is. Az
számítanak az idei esztendôben.
említett
megrendelôk elsôsorban a szigete- annak idején az ipari parklôanyagokra, szárazépítési ban lévô — és 2004-ben
egy második raktárcsartermékekre tartottak igényt.
„Az idei esztendôben a nokkal tovább bôvített — tepiaci realitások a tavalyi- lephely megvásárlása —
nál szerényebb, mintegy összegzett a kirendeltség800 millió forintos forgal- vezetô. Ez teszi lehetôvé,
mat ígérnek — folytatta hogy szorosan kapcsolódDankó Attila.” Küzdelmes- junk a város gazdasági
nek ígérkeznek az elôttünk mozgásaihoz. Jó lehetôséálló hónapok, bár sok ál- get látunk például az ifjúlandó vevôre alapozha- sági olimpiai játékokhoz
tunk, terveink teljesítésé- kacsolódó sportlétesítméhez elengedhetetlen új nyek, az uszoda vagy
partnerek felkutatása. Az éppen a városrét ingatlanárbevétel jelentôs részét jainak fejlesztésében. Azt
az ipari beruházások ge- reméljük, kialakult kapcsonerálják, ezt egészítik ki a lataink és ezek a beruházálakossági építkezések, il- sok a következô években,
letve a felújítások, hôszi- ha a tavalyihoz hasonló regetelések.
Sajnos az kordbevételt nem is, biztos
utóbbi években nehéz hi- piacot jelentenek a vállalkotelhez jutni, így keveseb- zás számára.
ben vágnak bele saját ház
építésébe, és visszaesett | lambda.hu
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Czompa a négyzeten: egyedi igényekre koncentrálnak
A Czompa Fivérek Kft.
2008 ôszén csatlakozott
a Gyôri Ipari Parkban
mûködô cégek népes
családjához. A munkaruházati, munkavédelmi

kedéssé vált, ami az évi 2030 százalékos növekedésben is tetten érhetô.
A magyar tulajdonú társaság új üzletpolitikával kívánja bôvíteni piaci lehe-

szemben, olyan ügyfélre
szabott modellt alkalmaznak, amely megfelel a
legmagasabb követelményrendszereknek is.
Ennek megvalósításához

Kft. számára a konkurenciával szemben: alkalmazkodnak a cégek szállítási, számlázási igényeihez, kihelyezett konszignációs raktárakkal, JIT

üzleti kapcsolatok kialakítására, ennek is köszönhetô, hogy partnereink 8590 százaléka régi megrendelônk.
A Czompa Kft. olyan refe-

termékek teljes körének
forgalmazásával foglalkozó vállalkozás a nagy
volumenû értékesítési
stratégiájával több, mint
másfél ezer partnerét
szolgálja ki, akár tetôtôl
talpig felöltöztetve a dolgozókat, és ellátva ôket
minden a biztonságos
munkavégzéshez szükséges, a jogszabályoknak
és a szabványoknak megfelelô eszközzel. Így rövid
idô alatt meghatározó
munkavédelmi nagykeres-

tôségeit, és a speciális,
egyedi igények kiszolgálására helyeznek nagyobb hangsúlyt. Felismerve, hogy minden vállalatnak sajátos elvárásai
vannak beszállítóikkal

olyan nagy múltú, az innovációban élen járó világvállalatok gyártmányai
állnak
rendelkezésre,
mint a Mapa professzionális kesztyûi, a Planam
és Rofa munkaruházati
termékei, vagy az Uvex
eszközei, az Atlas, a
Panda
munkavédelmi
lábbelijei. A magas minôségû termékek, a széles
kínálat mellett a partnereknek nyújtott szolgáltatás rugalmassága jelent
versenyelônyt a Czompa

(just in time) logisztikai
megoldásokkal állnak
rendelkezésre.
Szeretjük, amit csinálunk,
ebben rejlik a sikerünk
titka — mondta Czompa
Csaba, a cég egyik tulajdonosa. — Ahhoz, hogy
ezt az üzleti modellt a
valóságban is mûködtetni
tudjuk, rengeteg háttérmunkára, a csapat együttmûködésére, a szállítási
és raktárkapacitás bôvítésére van szükség. Tudatosan törekszünk a tartós

renciákkal rendelkezik,
mint a MÁV, a Gysev vagy
a Paksi Atomerômû, de az
ipari parkon belül is sok
vállalkozás vásárolja tôlük
munkavédelmi ruháit, eszközeit. A tulajdonosok
fontolgatják egy új, budapesti
divízió
megalakítását, ezzel is
segítve a kitûzött üzleti
célok, a „Czompa a négyzeten” szlogen megvalósítását.

A partnereknek
nyújtott szolgáltatás
rugalmassága
jelent versenyelônyt

| czompa.hu

Hillers: fejlesztési program pályázati támogatással
A német tulajdonú családi vállalkozás, a Theo
Hillers GmbH leányvállalata, a Hillers Hungary
Kft. 2006 óta tevékenykedik a Gyôri Ipari Parkban.
A cég elsôsorban második vonalas autóipari
beszállító, speciális szûrôberendezései több jármûgyártó termékeiben
megtalálhatóak. Az üzemanyag-továbbító rendszerekhez, klímaberendezésekhez felhasznált alkatrészeket fröccsöntôgépek állítják elô, a rendkívül finom megmunkálás,
precizitás, a minôségi követelmények maradéktalan
teljesítése érdekében pedig folyamatos ellenôrzést
igényelnek az üzembôl kikerülô darabok.
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A Hillers Hungary az elmúlt években folyamatos fejlôdést produkált, amelyet
tovább segít az a 35,5 millió forintot meghaladó vissza nem térítendô támogatás, melyet a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” címû pályázati kiíráson nyert az Új Széchenyi
Terv keretében. A közel 103 millió forint összköltségvetésû beruházásból
komplex technológiafejlesztést hajtottak végre.

Pápai Dezsô ügyvezetô Hillers Hungary Kft.,
Stefan Hillers ügyvezetô Theo Hillers GmbH,
Christoph Hillers ügyvezetô Theo Hillers GmbH

A 2011 júliusában indult
fejlesztési program célja
az volt, hogy a piaci és
vevôi igényekre gyorsan,
hatékonyan tudjon reagálni, és a jövôben tervezett
termelés- és kapacitásbôvítést, s az azzal járó létszámbôvítést is megfelelôen támogassa. A megnövekedett létszám miatt az
ingatlant is fejleszteni kellett, ugyanis az eredeti
belsô üzemelrendezés
nem tette lehetôvé a jelenlegi és jövôbeni létszám-

bôvítést sem. A fejlesztés
során önálló szerelôüzemet, mérôszobát, étkezô,
oktató- és szociális helyiségeket alakítottak ki. A
vevôi igények változása
miatt pedig nagyméretû és
magas automatizáltságú
robottal felszerelt fröccsöntôgépet állítottak termelésbe. A már megszerzett ISO
9001:2008 és ISO/TS 16949
minôségirányítási rendszerek mellé a fejlesztés részeként az ISO 14001 környezetirányítást is bevezették.
A hat foglalkoztatottal induló vállalkozásnál ma
már harmincan dolgoznak, és a tervek szerint jövôre a létszám elérheti az
ötven fôt.
| hillers.eu
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Az Gyôri Ipari Parkban mûködô vállalkozások közül jó néhány akad, amely fontosnak tarja üzleti eredményeinek megosztását azzal a közösséggel, amelynek
környezetében mûködik. A társadalmi szerepvállalás egyik fontos területe a verseny- és a szabadidôsport támogatása.

Sportszponzorok
Ennek egyik szép példája
a több cég összefogásával évrôl évre megrendezett Decathlon - Büchl Félmaraton futás. Az idei a tizenkettedik volt a sorban,
melyet görkorcsolya és
nordic walking betétversenyek egészítettek ki. Az
infrastruktúrát az Audi
Oktatási Központja biztosította, az eseményt a
park több cége, például a
Büchl Hungaria Kft. és a
Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. is támogatta. A
verseny 260 indulója, valamint hozzátartozóik és
kísérôik is kiválóan érezték magukat, különösen
népszerû volt a váltófutás,
ahol az egyes cégek csapatai is összemérhették
tudásukat. A 21 kilométer
és a váltófutás abszolút

gyôztese dr. Pöltz Hajnalka (Abda) és Kovács
Zoltán Tamás (Székesfehérvár) lett. A váltófutást a
Fürge lábak csapata —
Koller Zoltán, Horváth
Áron, Víg Zoltán — nyerte,

a négy kilométeres futáson
Görözdi Máté (Gyôr) és
Zatykó Luca (Gyôr) diadalmaskodott.
Az idei bajnoki ezüstérmes
gyôri nôi kosárlabdacsapat
névadó szponzora a HATAGRO Kft., melynek ügyvezetô igazgatója büszke a

pat sikereivel, kiváló márkaépítô eszköz. Emellett kézzelfogható bizonyítéka annak is, hogy komolyan gondoljuk a cég társadalmi felelôsségvállalását. Jó látni,
hogy Gyôr számára fontossá vált a nôi kosárlabda, és
kiemelném azt a tényt, hogy

lányok eredményére és úgy
véli, sikeres befektetés a
sport támogatása.
„Már 2011-ben hozzájárultunk az egyesület mûködtetéséhez, tavaly pedig lehetôség nyílt arra, hogy névadó fôszponzorként álljunk
a csapat mellé” — mondta
Pásztor Attila, a cég vezetôje. „Természetesen ehhez
kellett a vállalkozásunk
eredményes mûködése,
ami lehetôvé tette az anyagi
támogatást.”
Arra a kérdésre, hogy egy
ilyen szponzoráció jó befektetés-e, egyértelmû igennel felelt az ügyvezetô: — „Az,
hogy a HAT-AGRO név a
sajtóban rendszeresen öszszekapcsolódik az értékteremtés gondolatával, a csa-

a profik mellett ma már közel
250 gyerek — az általános iskolástól az egyetemistáig —
ûzi ezt a sportot a közösen
vállalt finanszírozásnak köszönhetôen.”
A Nemak Gyôr Kft. a gyôri
futsalcsapat utánpótlás-nevelésének meghatározó támogatója, amit az is mutat,
hogy cég neve a felnôttek
mezén is olvasható. Minden
évben megrendezik a gyerekek számára a Nemakkupát, melyre az egész megyébôl érkeznek iskolások.
Így a fiatalok már tanulmányaik idején találkoznak a
Nemak nevével, ami fontos
lehet a késôbb a munkahelyválasztásnál vagy akár
az üzleti kapcsolatok kialakításánál.

Hírpark
Az elmúlt hónapokban egyebek mellett
az elsô Együttmûködési Fórum és a
felfrissített honlap jelentett újdonságot
az ipari parkot üzemeltetô kft. háza
táján. Ezek fogadtatásáról, illetve a
szezonális tennivalókról adott tájékoztatást Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója.

Megújult honlap
Megújult a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. honlapja. Az internetes oldal formai és tartalmi felfrissítésének az volt a célja,
hogy küllemében, színeiben az ugyancsak megújult Parkpress újsággal összhangban a korábbinál kezelhetôbben,
áttekinthetôbben jelenítse meg az ipari parkkal kapcsolatos
információkat. A változást az eddigi visszajelzések alapján
kedvezôen fogadták a felhasználók, már
több spontán visszajelzés érkezett az elégedettségrôl. — Csak jót tudok mondani a
megújult portálról — válaszolta kérdésünkre Koller Henrietta, az Aquacomet Kft. titkárságvezetôje. — Könnyen hozzáférhetôek a cégadatok, rendezett az információk
megjelenése, jók a videós anyagok. A külföldiek számára
pedig nagyon hasznos az idegen nyelvre fordított szöveg.
Összességében szimpatikus az oldal. Hasonlóan pozitív véleményt fogalmazott meg Lukács Zsanett, a West Hungária
Bau Kft. nemzetközi szakreferense: — Jó
ránézni az oldalra, áttekinthetô a megjelenése és informatív a tartalma. A korábbi
honlap is jól használható volt, de a mostani felépítése még könnyebbé teszi az eligazodást és az elôzôhöz képest jóval
korszerûbb és esztétikusabb a megjelenése. Egy jó internetes oldal a park cégei és az üzleti partnerek számára egyaránt fontos, örülünk a megújulásnak.

Együttmûködési fórum
Elsô alkalommal szervezett Együttmûködési
Fórumot az ipari parkban
tevékenykedô vállalkozások számára Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
Szép számmal képviseltették magukat a különbözô cégek, melyek vezetôit, munkatársait a házigazda Görög Tibor ügyvezetô
igazgató köszöntötte.
A sorozat elsô rendezvényén többek között ismertette tevékenységét a

Benta-Dex Kereskedelmi
és Gyártó Kft., a DUTRADE Zrt., a FE-BOBO Bt., és
beszámolt gyártó tevékenyégsérôl, valamint az ország több pontján futó aktuális projektjeirôl a West
Hungária Bau Építô Kft.
A fórumot sikeresnek ítélte az ipari park kft. ügyvezetô igazgatója, így a
szervezôk és a résztvevôk
megegyeztek abban, hogy
hamarosan újabb hasonló találkozót tartanak.

Biztonságosabb közlekedés
Az ipari parkban a tavaszi hónapokban elvégezték az
évszaknak megfelelô külterületi munkákat: az utakon befoltozták a télen keletkezett kátyúkat, rekultiválták az építkezések környezetében lévô területeket, fákat, bokrokat metszettek, folyamatosan zajlik a fûnyírás. A Tibormajori út és
Kôrisfa út egy-egy szakaszán járda épült, megtörtént a
gyalogátkelô felfestése, a közvilágítás módosítása, s ezzel
biztonságosabbá vált a környéken a gyalogosforgalom, az
itt található buszmegálló megközelítése.

