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Parkpress

A Melecs EWS GmbH, a legnagyobb független osztrák
elektronikai bérgyártó négy évvel ezelôtt alapított saját
üzemet Gyôrben. Azóta a termelési kapacitás és a
Melecs gyôri alkalmazottainak száma több mint a dup-
lájára nôtt. A vállalat a Gyôri Ipari Park egyik legna-
gyobb munkáltatója.

> | 7. oldal

Ötmilliárd forint értékben
kapacitásbôvítô beruhá-
zást hajt végre a Nemak
Gyôr Kft., amelynek ered-
ményeként az eddigi 2,3
millióról hárommillióra nö-
veli éves hengerfejgyártá-
sát. A beruházást a ma-
gyar kormány egyedi dön-
tés alapján 406 millió fo-

Két és fél milliárdos költ-
séggel új telephelyet ho-
zott létre a gyôri Qualita-
tive Production Gépipari
és Kereskedelmi Zrt. az
ipari parkban. Az új csar-
nokban hengerfej-meg-
munkálással foglalkoz-
nak, éves kapacitása
egymillió darab. Az ün-
nepélyes avatón Borkai

Nemak Gyôr Kft.:
Ötmilliárdos fejlesztés

QP Zrt.: Új gyártócsarnok

Zsolt, Gyôr polgármeste-
re azt hangsúlyozta, a
QP Zrt. tulajdonosa, Bo-
gisich Ferenc olyan em-
ber, aki a válság alatt el-
ôremenekült, s az idô ôt
igazolta.
Az 1993-ban alapított
QP Zrt. Rozgonyi utcai
telephelye mellett immár
a második gyártócsarno-

kát avatta fel. Az új üzem
kétezer négyzetméter nagy -
 ságú, amelyhez ötszáz
négyzetméter kiszolgáló te-
rület is tartozik.  A beruhá-
zást a cég saját forrás-
ból, banki hitelbôl és eu-
rópai uniós támogatás-
ból fedezte.

> | 3. oldal

Melecs: Dupláztak

rinttal támogatja. A fejlesz-
tésrôl David Toth, a Ne-
mak Gyôr Kft. ügyvezetô
igazgatója és Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és kül-
ügyminiszter-helyettes kö-
zösen számolt be a sajtó
képviselôinek.

> | 6. oldal

Spinex: Speciális szolgáltatás
Az autóiparban tevékenykedô gyárak-
nak nyújtott speciális szolgáltatások te-
rületén talált piaci rést, és erre alapozva
hozott létre mára igazoltan sikeres vál-
lalkozást két fiatal szakember, amikor
úgy döntött, szerszámgépek és meg-
munkáló központok fôorsóinak javítá-
sával, illetve ehhez kapcsolódóan diag-
nosztikával, beállítással és szakmai ta-
nácsadással fog foglalkozni.

> | 6. oldal
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— Nagyon fontos lépésnek tartom
a Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. tulajdonrészének megvásár-
lását, hiszen ezáltal a kft. a Gyôr-
Szol Zrt.-n keresztül a város
százszázalékos tulajdonába ke-
rült — tekintett vissza a 2012-es
eseményre a polgármester. —
Önálló befolyást szereztünk a
park mûköd teté sé ben, ami lehe-
tôvé teszi, hogy direktebb mó-
don segítsük az itt letelepedett
cégeket, gyorsabban és hatéko-
nyabban reagáljunk a vállalkozá-
sok felmerülô igényeire.
— Milyen eszközökkel tudja tá-
mogatni az önkormányzat az
ipari park további fejlôdését?

— Amikor egy vállalkozás a letelepe-
dés helyérôl dönt, nagyon sok
szempontot vesz figyelembe. Azzal,
hogy kialakítottunk egy jól mû  ködô,
jól felszerelt, kiváló adottságokkal
rendelkezô területet, vonzó környe-
zetet tudunk biztosítani a már itt lévô
és letelepedni vágyó cégek számá-
ra egyaránt. A fejlesztésekkel azon-
ban nem álltunk és nem állunk meg:
folyamatosan javítjuk az infrastruk-
turális adottságokat, bôvítjük a köz-
úthálózatot, az iparvágány meg-
hosszabbításával pedig újabb lehe-

Borkai Zsolt: A Gyôri Ipari Park 
zászlóshajó a város gazdaságában 

Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere a QP Zrt. gyáravató ünnepségén is jelezte: az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a város gazdasá-
gának fejlesztésére, a Gyôri Ipari Parkban mûködô cégekre pedig zászlóshajóként tekint ezen a kulcsfontosságú területen. Ennek
jegyé ben vásárolta meg a város az ipari parkot mûködtetô kft. korábban külföldi kézben lévô tulajdonrészét, és a jövôben is jelentôs tá-
mogatást kíván nyújtani Gyôr a gazdaság szereplôinek.

tôséget teremtettünk a vasúti szállí-
tás elônyeinek kihasználására. A
péri reptér fejlesztése kulcsfontos-
ságú volt a régió és a város  fejlô-
dése szempontjából, Gyôr folyama-
tos megújulása, a csodálatos épí-
tett környezet, a kulturális és sport -
prog ramok sokszínûsége mind ré-
sze a város vonzerejének.
Az ipari parkban mûködô és szin-
tén önkormányzati tulajdonban
lévô Innonet Nonprofit Kft.-n ke-
resztül jelentôs támogatást tu-
dunk nyújtani elsôsorban az indu-
ló vállalkozásoknak, az Innonet
egyre szélesebb körû szolgáltatá-
sai révén segítô partnere számos
cégnek a parkon belül.  

Az infrastruktúra-fejlesztés és a
vonzó környezet kialakítása  mel-
lett más, az önkormányzat szá-
mára rendelkezésre álló eszkö-
zökkel is igyekszünk segíteni a
helyi vállalkozásokat. A leg fon to -
sabb döntés az iparûzési adó 10
százalékos csökkentése volt az
idei év elején, aminek köszönhe-
tôen 1,8 százalékra mérsékeltük
az adóterhet. Számításaink be-
jöttek, hiszen ez kellôen motivá-
lóan hatott a helyi vállalkozások-
ra, nem csökkent ugyanis a vá-

ros bevétele, ami a nagyobb
gazdasági teljesítménynek kö-
szönhetô. 
Továbbra is gondolkodunk a terület
bôvítésének lehetôségeiben, hi-
szen szeretnénk, ha mindenki tud-
ná: Gyôr nem telt meg, a jövôben
is kiváló lehetôségeket nyújt a lete-
lepedni szándékozók számára.
— A már Gyôrben mûködô vagy
éppen a letelepedésen gondol-
kodó cégek számára kulcskér-
dés a szakképzett munkaerô
biztosítása...
— A munkanélküliség Gyôrben 4%
alatt van, ami nagyszerû dolog, de
tisztában vagyunk vele, hogy a
vállalkozások számára kell a szak-

képzett munkaerô utánpótlása.
Ezért kezdtünk évekkel ezelôtt
együttgondolkodásba a helyi cé-
gekkel, a kamarával, a munkaügyi
központtal, vagy éppen a Széche-
nyi-egyetemmel. Átalakítottuk az
oktatási rendszert, ösztöndíjrend-
szert dolgoztunk ki a szakképzés-
ben tanulók számára. Fontos,
hogy a kereslet és a kínálat talál-
kozzon Gyôrben, ami folyamatos
párbeszéddel érhetô csak el. Sze-
rencsére élô kapcsolatok alakul-
tak ki a vállalkozások és Gyôr
szakképzô intézményei között, a
Széchenyi István Egyetem pedig
országosan is követendô példát
mutat abban, hogyan lehet ered-
ményesen együttgondolkozni, ku-
tatni, fejleszteni, és dolgozni a he-
lyi cégekkel. Az átalakuló oktatási
rendszerben helyi szinten is támo-
gatjuk a kormányzatnak a duális
képzés általánossá tételére, kiszé-
lesítésére irányuló erôfeszítéseit,

bízva abban, hogy ez a munka -
erôpiac elônyére válik majd.
— A közvetlenül ható eszközö-
kön kívül milyen lehetôsége van
még a vállalkozások támogatá-
sára az önkormányzatnak?
— Az önkormányzat ipari parkjának
fejlesztése nemcsak az ott
mûködô nagyvállalatok, hanem a
hozzájuk kapcsolódó kis és köze-
pes cégek számára is fontos, hi-
szen rajtuk keresztül kapcsolód-
hatnak be a gazdaság vérkeringé-
sébe, találhatnak stabil piacot,
számíthatnak nagy volumenû
megrendelésekre, biztosíthatnak
hosszú távon megélhetést alkal-
mazottaiknak. De nem csak a ter-
melésben dolgozók: a szolgáltatói
szektor, vendéglátás, az építôipar
és a turizmus is profitál a prospe-
ráló iparvállalatok teljesítményé-
bôl. Ilyen tekintetben jótékony ha-
tása van minden beruházásnak,
amely a városban és környékén
zajlik, és biztos vagyok benne,
hogy Gyôrnek újabb jelentôs lö-
kést ad a 2017-ben megrendezen-
dô Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál. Maga a rendezvény, az ahhoz
kapcsolódó beruházások, az elô -
készületek mind munka- és gyara-
podási lehetôséget jelentenek, a
gyôriek pedig élvezhetik majd az
új létesítmények elônyeit is. 
A vállalkozások vezetôitôl, mun -
ka   társaitól kapott visszajelzések
alapján úgy vélem, az elmúlt
években sikerült olyan környeze-
tet teremtenünk Gyôrben, amely -
ben mûködni, fejlôdni tudnak a
gazdaság szereplôi, a külföldi és
hazai cégek dolgozói pedig élhe-
tô várossal, jó színvonalú intéz-
ményrendszerrel, pezsgô kulturá-
lis élettel találkoznak. Az önkor-
mányzat ezt az utat szeretné járni
a jövôben, ehhez továbbra is
szükség van az együttgondolko-
dásra, a felelôs és közös cselek-
vésre, amiben a város vezetése
továbbra is valamennyi vállalko-
zás partnere kíván lenni.

Sikerült olyan környezetet teremtenünk
Gyôrben, amely ben mûködni,
fejlôdni tudnak a gazdaság szereplôi.
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Ünnepi köszöntôjében Bogisich Fe-
renc a cég életének eddigi legjelen-
tôsebb mérföldkövének nevezte az

egy év alatt elkészült beruházást, kö-
szönetet mondott mindazoknak,
akik a mérföldkô létrejöttében segí-
tették. Mindenek elôtt a Nemak Gyôr
Kft.-nek, amely a válság alatt is meg-
rendelésekkel bizonyította, bízik a
QP-ban. Kijutott a dicséretbôl a Bu-
dapest Banknak, amely a fejleszté-
sekhez hitelt adott, s a gyôri város-
vezetésnek, amely versenyképes
feltételeket biztosít a város cégeinek.
Bogisich Ferenc személyes pél-
dával érzékeltette a QP fejlôdésé-
nek mérföldköveit. Az elsô nagy
beruházást akkor hajtotta végre,
amikor fia elkezdte az általános
iskolát. A következôt akkor, ami-
kor fia középiskolás lett. A mosta-
ni csarnokavató pedig éppen arra
az évre esett, amikor gyermeke
megkezdi az egyetemet.

— Hat év az egyetem, a következô
beruházással nem fogok a diplo-
maosztóig várni — jelezte a tulaj-
donos, nagy terveket szövöget a
következô évekre is. 

A város nevében Borkai Zsolt pol-
gármester gratulált a tulajdonosnak. 
— Bogisich Ferenc sikeres üzletem-
ber, aki megkeresi és meg is találja
a helyes irányt, 2008-ban a válság
kitörésekor elôremenekült, és az
idô ôt igazolta — fogalmazott az
avatóünnepségen Borkai Zsolt. 
A polgármester úgy vélekedett, a
városvezetésnek az a feladata,
hogy olyan gazdasági keretfelté-
teleket biztosítson, amelyben a
vállalkozások sikeresek lehetnek.
Legyenek azok kis- és közepes
vállalkozások, amelyek a nagy
multicégek mellett megtalálják a
boldogulásukat. 
Borkai Zsolt utalt arra is, az a cél,
hogy az iparûzési adó 1,8 száza-
lékra csökkentésével újabb beru-
házásokat generáljanak.

A Nemak Gyôr Kft.-t David Toth
ügyvezetô képviselte a csar -
nok avatón. Úgy fogalmazott, a
QP Zrt.-t nem beszállítóként
tartják számon a mexikói tulaj-

donban levô gyôri cégnél,
hanem együtt mû ködô partner-
ként, aki megbízhatóságával és
precizitásával szerzett magá-
nak tekintélyt. 

Bogisich Ferenctôl megtudtuk, az új
csarnokban 14 csúcstechnológiát
képviselô japán megmunkáló köz-
pont és mérôgépek kaptak helyet. A
hengerfej-megmunkálás a hét vala-
mennyi napján, huszonnégy órában
zajlik. A régi, Rozgonyi utcai telephe-
lyen továbbra is egyedi gépeket és
berendezéseket gyártanak. A két te-
lephely kétszáz embert foglalkoztat. 
Az ünnepség végén szép momen-
tuma volt a gyáravatónak, hogy
Bogisich Ferenc atya, aki nemcsak
névrokona, hanem nagybátyja is a
tulajdonosnak, áldást kért az itt dol-
gozókra.

| qprt.hu

QP Zrt.: Új gyártócsarnokot avattak

Autóipari minôsítés
A QP Zrt. azon kevés magyar középvállalkozások közé tarto-
zik, amely autóipari minôségirányítási rendszert üzemeltet. E
rendszer üzemeltetésének magas színvonalát immár ISO/TS
16949 tanúsítvány igazolja, melyet a közelmúltban kapott meg
a cég. A minôsítés megszerzésének szigorú szabályai vannak,
a certifikáció megszerezéséhez tizenkét hónapon át az ISO/TS
szerinti mûködést kellett sikeresen bizonyítani.
— E tanúsítvány megszerzésével cégünk komoly jelzést adott
az autóiparnak — fogalmazott Sütöri István, a QP Zrt. minô-
ségbiztosítási vezetôje. — Büszkék vagyunk arra, hogy egy
teljes egészében magyar vállalkozás is képes felnôni a nem-
zetközi követelményekhez. A QP Zrt.-nél azt valljuk, csak a
legjobb lehet elég jó, s ehhez minôség, pontosság és céltu-
datosság kell.
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Spinex: Special Service

Nemak Gyôr Ltd will invest
5 billion HUFs in order to
increase its capacity. Ac-
cording to a unique deci-
sion the investment is
supported with 406 million

HUFs by the Hungarian
government. Mr David
Toth, Managing Director of
Nemak Gyôr Ltd and Mr
Peter Szijjártó Deputy Mi-
nister of External Eco-
nomy and Foreign Affairs

Melecs EWS GmbH, the
biggest independent Aust-
rian electronic manufactu-
rer, founded its factory in
Gyôr four years ago. Since
then producing capacity
and the number of emp-
loyees have more than
doubled. The factory is the
biggest employer in the in-
dustrial park.
At present, operating to
full capacity, 400 emp-
loyees of Melecs factory
produce 10 million pro-
ducts a year. A 1,000 m2

extension has been built
recently, thus the size of
the factory is 3,000 m2.
Productivity has increased
and the producing capa-
city has more than doub-

QP: New Factory
Qualitative Production Machine and Commercial Pri-
vate Company established a new factory in the in-
dustrial park. Mr Ferenc Bogisich, the owner of QP Pri-
vate Company, declared the investment the most sig-
nificant milestone in the history of the company; and
also expressed his gratitude to those who contributed
to the completion of the investment in a year.
Cylinder-heads are produced in the new factory for
Nemak; its yearly capacity is 1 million pieces. The size
of the factory is 2000 m2 with a service area of 500 m2.
It contains 14 high-technology Japanese producing
units and measuring machines. Production goes on
around the clock every day. The old factory in Rozgo-
nyi Street produces non-series machines and equip-
ment. 200 people are employed in the two factories.
The investment was financed by the company, by a
bank loan and by European Union funds.

Spinex Machine Repairing
and Servicing Ltd, establi -
shed in the industrial park
by young engineers in
2010, offer special services
to car manufacturers. They
repair the central spindles
of machine tools and also
deal with diagnostics, ad-
justment and professional
counselling.
At the beginning three
people were employed;
presently the number of
employees has risen to
eleven and their 170 milli-
on-HUF income of 2011
increased to 580 million
last year. Their clientele

Melecs: Double Capacity
led due to the new SMT
machines. The develop-
ment is due to the growth
of current projects; and
the newly obtained orders
for the automotive in-
dustry; and for producing
big household devices.
An ultra modern labora-
tory has also been estab-
lished in Gyôr by Melecs
Company, where endu-
rance and durability tests
are carried out. Produ-
cing, qualitative and logis-
tic competencies have
continuously been develo-
ped in the Hungarian fac-
tory in order to become a
full scale supplier who can
meet the requirements of
great projects.

Nemak: Development of 5 billion
informed the press about
the development.
Mr David Toth said that
the development of the
factory in Gyôr has been
and will be continuous in

the future as this invest-
ment valued at 5 billion il-
lustrates.
A 2,000 m2 new factory
building will be built;
equipment and machines
for the heat-treating fac-

capacity of the factory will
have been increased from
2.5 million cylinder heads
to 3 million; and by the
end of 2016 one hundred
new employees, altoge -
ther 900 people, will work
for Nemak.
Mr Péter Szijjártó concei-
ved that the automotive in-
dustry has a distinguished
role in the industrialization
of Hungary. In the future the
government will encourage
more and more companies
dealing with research and
development, to locate in
Hungary.

The capacity will have been
increased to 3 million cylinder heads.

tory will be purchased;
producing and washing
machines, test sets and

check instruments will be
modernized. Due to the
investment the producing

has also been growing; it
includes General Electric;
the Austrian SKF; and
Denso as well as Audi
Hungaria. Half of their

partners are multinational
companies; the other half
consists of smaller com-
panies, which ensures the

stability of the company:
this way they are not ex-
posed to the risk of being
reliant on one customer.
Export orders are also fil-

led; twenty per cent
of their income is ob-
tained from exports.
The owners have de-
cided to extend the
company; a 800 m2

factory and a 150 m2

office and a same si-
zed social unit are
planned to be built.

The investment worth 200
million will be launched this
year and will have been
completed by next year.

The owners have
decided to extend
the company, the
investment worth 
200 million-HUF.



Die Gyôrer Nemak inves -
tiert 5 Milliarden HUF im
Interesse ihrer Kapazitäts -

erweiterung. Diese Investi-
tion wird von der ungari -
schen Regierung auf -
grund einer speziellen
Entscheidung mit 406 Mil-

lionen HUF unterstützt.
Über diese Enwicklungs-
maßnahme berichteten

der geschäftsleitende Di-
rektor der Nemak Gyôr
David Toth und der stell-
vertretende ungarische
Minister für Außenhandel

und äußere Angelegen -
heiten Péter Szíjjártó den
Pressevertretern.
David Toth sagte, die Ent-
wicklung der Fabrik in Gyôr
verlief in den vergangenen
20 Jahren ununterbrochen,
so wird es auch in Zukunft
bleiben. Den Beweis dafür
liefert  auch die Kapazitäts -
erweiterung im Wert von 5
Milliarden.
Von diesem Geld werden

eine Hallenerweiterung

von insgesamt 2000
Quadratmetern, die Ein-
richtung der Wärmebe-
handlungshalle, die Ma -
schinenanschaffung fi-
nanziert, bzw. werden Be-
arbeitungs- und Wasch-
maschinen, Prüfanlagen
und Kontrollgeräte moder-
nisiert. Im Ergebnis dieser
Investition soll die Produk-
tion von Zylinderköpfen
von 2,5 Millionen auf bei-
nahe 3 Millionen anwach-

sen, bis Ende 2016 sollen
insgesamt 900 Menschen
bei der Nemakarbeiten,
100 mehr als bisher.
Péter Szíjjártó fügte an, die
Automobilindustrie habe in
Ungarn eine hervorgeho-
bene Rolle bei der Wieder-
industrialisierung Ungarns.
Die ungarische Regierung
würde in Zukunft die An -
siedlung von Forschungs-
und Entwicklungsfirmen in
Ungarn stimulieren.
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QP-AG: Neue Produktionshalle

Vor 4 Jahren gründete die
Melecs EWS GmbH, der
größte unabhängige ös-
terreichische Auftrags-
hersteller in Gyôr den ei-
genen Betrieb. Seitdem
haben sich die Zahl der An-
gestellten sowie die Pro-
duktionskapazität mehr als
verdoppelt. Das Unter-
nehmen ist im Industrie-
park von Gyôr der zweit-
größte Arbeitgeber.
Die 400 Angestellten des
gegenwärtig mit ganzer
Kapazitätsausnutzung ar-
beitenden ungarischen
Melecs-Betriebes stellen
jährlich mehr als 10 Millio-

Mit Kosten von zweiein-
halb Milliarden HUF schuf
die Gyôrer Qualitative Pro-
duction AG für Maschi-
nenindustrie und Händel
einen neuen Standort im
Industriepark. Inhaber Fe-
renc Bogisich bezeichne-
te in seiner Rede die in-
nerhalb eines Jahres fer-
tiggestellte Investition als
bisher bedeutendsten

Die seit 2010 im Industriepark ansässige GmbH für
Maschinenreparatur und Dienstleistung bietet  in der
Automobilindustrie tätigen Fabriken spezielle Dienst-
leistungen an. Das von jungen Ingenieuren gegrün-
dete Unternehmen beschäftigt sich mit der Reparatur
von Hauptspulen von Werkzeugmaschinen und Bear-
beitungszentralen, bzw. mit diesbezüglicher Diagnos-
tik, Einstellung und Ratgebung.
Die Mitarbeiterzahl ist von anfangs 3 auf nunmehr 11
angestiegen, die Einnahmen von 170 Millionen HUF
im Jahre 2011 auf 580 Millionen im letzten Jahr. Der
Kundenkreis wurde ebenfalls erweitert. Als Auftragge-
ber haben sich neben AudiHungaria auch General
Electric, die österreichische SKF oder Denso gemel-
det. Die Stabilität des Unternehmens signalisiert die
Tatsache, dass die Hälfte der Partner multinationale
Firmen, die andere Hälfte Kleinunternehmen sind, so
ist die Firma nicht etwa von dem einen oder anderen
Großauftrag abhängig. Aufträge gibt es neben dem
Binnenmarkt auch aus dem Ausland. 20 % der Ein-
nahmen kommen aus dem Export.
Die Inhaber haben sich zur Erweiterung ihres Betriebs
entschlossen, sie planen den Bau einer 800 Quadrat-
meter umfassenden Werkstatt sowie eines Büros und
eines Sanitär-und Aufenthaltsblocks zu je 150 Quad-
ratmetern. Diese rund 200 Millionen HUF teure Inves-
tition kann noch in diesem Jahr anlaufen und nächs-
tes Jahr in Betrieb genommen werden.

Spinex: Spezielle
Dienstleistung

Melecs: Verdoppelte Kapazität
nen Produkte her. Das
Produktionsgelände wur-
de unlängstum tausend
Quadratmeter erweitert,
sodass nun auf insgesamt
3000 Quadratmetern pro-
duziert wird. Dank der In-
vestition in die neuen
SMT-Produktionsanlagen
konnte die Produktion
gesteigert und die Pro-
duktionskapazität auf
mehr als das Doppelte er-
höht werden. Den Hinter -
grund für diese Entwick-
lung gaben das bedeu-
tende Wachstum der lau-
fenden Projekte sowie
neue Aufträge im Bereich

Haushaltsgroßgeräte und
Autoindustrie.
In den vergangenen Jah-
ren schuf die Melecs EWS
GmbH in Gyôr ein ultramo-
dernes Labor, wo die Er -
zeugnisse auf Produktver-
lässlichkeit und Lebensda-
uer getestet werden. Im un-
garischen Betrieb wurden
fortlaufend  die Kompeten-
zen in Produktion, Qualität
und Logistik weiter ent -
wickelt, damit die Firma zur
umfassenden Verantwor-
tungsübernahme hinsicht-
lich ihrer Projekte und zum
unabhängigen Transport
in der Lage sein kann. 

Nemak: Entwicklung von 5 Milliarden

Meilenstein im Leben der
Firma, widmete seinen
Dank allen Beteiligten.
In der neuen Halle werden
Zylinderköpfe für die Ne-
mak hergestellt, die Jah-
reskapazität beträgt eine
Million Stück. Der neue
Betrieb hat eine Fläche
von 2000 Quadratmetern,
dazu gehört auch eine
500 Quadratmeter große

Bedienungsfläche. In der
Halle sind 14 japanische
Bearbeitungszentralen mit
Spitzentechnologie und
Messmaschinen unter-
gebracht. Die Bearbeitung
der Zylinderköpfe ist an al-
len Tagen der Woche in je
24 Stunden im Gange. Am
alten Standort in der Roz-
gonyi Straße werden wei-
terhin Maschinen und An-

lagen in Einzelfertigung
hergestellt. An beiden
Stand orten sind insgesamt
200 Menschen beschäftigt.

Die Investition wurde durch
eigene Quellen der Firma,
mit Bankkredit und EU-
Geldern finanziert.

Bis Ende 2016 sollen insgesamt
900 Menschen bei der Nemakarbeiten, 
100 mehr als bisher.
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David Toth, a Nemak Gyôr Kft.
ügyvezetô igazgatója elmondta,
a gyôri gyár fejlôdése az elmúlt
húsz évben töretlen volt, s ez
így marad a jövôben is. Ennek
bizonyítéka az az ötmilliárd fo-
rintos kapacitásbôvítés, ame-
lyet kormánytámogatással hajt
végre a Nemak. 

A több mint ötmilliárd forintból
mintegy 2.000 négyzetméteres
csarnokbôvítést hajtanak végre,
biztosítják a hôkezelô csarnok be-
rendezését és gépek be szer -
zését, illetve korszerûsítik a meg-
munkáló- és mosógépeket, a
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A megfelelô szakember-után-
pótlás megteremtése érdeké-
ben a Nemak Kft. szoros kap-
csolatok kiépítésére törekszik
a középfokú oktatási intézmé-
nyekkel és az egyetemekkel.
Nemrégiben megállapodást ír-
tak alá a társaság vezetôi a
Miskolci Egyetemmel, mely-
nek értelmében az öntészeti
tan szé ket a Mûszaki Anyag tu -
do mányi Kar Jármûipari Ön té -
szeti Intézeti Tanszék néven
mûködtetik tovább, amely nek
feladata a duális jár mû ipari ön-
tészeti szakirányos anyagmér-
nök-képzés kialakítása és az
öntészeti szakmai ismeretek
oktatásának megújítása. A ter-
vek szerint 2015-ben Miskol-
con önálló kari öntészeti inté-
zetet, a gyôri Széchenyi István
Egye temen pedig Könnyû -
fém öntészeti Kihelyezett Ne-
mak Tanszéket hoznak létre.
Magyarországon öntészmér-
nököket csak a Miskolci Egye-
tem képez, ezért döntött a cég
vezetése az évenkénti ötven-
millió forint támogatásról.

Spinex: Speciális szolgáltatást nyújtanak

Nemak: Ötmilliárdos fejlesztés
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2010-ben a Gyôri Ipari Parkban
hozták létre saját üzemüket:
gépészeti ismereteit Pongrácz
Péter, villamosmérnöki szaktu-
dását Éliás András adta az indu-
láshoz, a gyakorlati tapasztalatot
korábban együtt szerezték.
— Mindketten az Audi Hungariánál
dolgoztunk — emlékezett vissza a
kezdetekre Éliás András, a cég
egyik tulajdonosa —, és természe-
tesen orsókat javítottunk. Azt lát-
tuk, hogy erre a tevékenységre
más cégektôl is lenne igény, így
jelenlegi tulajdonostársammal
együtt belevágtunk egy saját vál-
lalkozás, a Spinex Gépjavító és
Szolgáltató Kft. felépítésébe.
A fiatal szakemberek döntésének
helyességét az elmúlt évek sikerei
igazolják. A kezdetben három dol-
gozót foglalkoztató cég létszáma
mostanra 11 fôre bôvült, a 2011-es,
170 millió forintos éves árbevétel
pedig tavaly 580 millió forintra nôtt.
Folyamatosan bôvült az ügyfélkör

is. Az Audi Hungaria — körülbelül 5
százalékos részesedéssel — egy lett
a partnerek közül, s olyan vállalko-
zások is jelentkeztek megrendelô-
ként, mint a General Electric, az
osztrák SKF vagy a Denso. A
mûködés stabilitását jelzi, hogy a
partnerek fele a multinacionális cé-
gek, másik fele pedig a kisvállalko-
zások körébôl kerül ki, így a kft.
nincs kiszolgáltatva egy-egy nagy
megrendelônek. Az ipari parkon
belül is jó kapcsolatok kiépítésére
törekedtek, a Borsodi Mûhellyel, a
Qualitative Production Gépipari és
Kereskedelmi Zrt.-vel vagy a MNR-
rel napi szintû az együttmûködés. A
hazai piac mellett külföldrôl is ér-

keznek megrendelések, az export
jelenleg az árbevétel mintegy húsz
százalékát adja.
Az utóipari gyártók felismerték a
Spinex nyújtotta szolgáltatás elô -
nyeit, egy-egy fôorsó kicserélé-

sénél, új alkatrész megrendelé-
sénél lényegesen olcsóbb és fô-
leg gyorsabb megoldás —
amennyiben ez mûszakilag le-
hetséges — a javítás, különösen,

ha olyan precízen és rövid határ-
idôvel történik mindez, mint a
Spinexél.
Erre alapozva a tulajdonosok már
a bôvítésen gondolkodnak. Bár
jelenleg pályázati forrás nem áll

rendelkezésre, saját erôbôl és az
MNB által kínált kedvezményes
hitelkonstrukció igénybevételével
egy 800 négyzetméteres mûhely
és egy 150-150 négyzetméteres
iroda, illetve szociális blokk építé-
sét tervezik. Az összességében
mintegy 200 millió forintos beru-
házás még az idén elkezdôdhet,
és jövôre vehetnék birtokba az új
létesítményt. A fejlesztés megva-
lósítása az alkalmazottak létszá-
mának növekedését is jelentené. 

| spinex.hu

A cég létszáma 11 fôre bôvült,
a 2011-es, 170 millió forintos éves árbevétel pedig
tavaly 580 millió forintra nôtt.

Egyetemi
kapcsolatokvizsgáló berendezéseket és az el-

lenôrzô eszközöket. A beruházás
eredményeképpen az üzem éves
termelési kapacitása a mintegy
2,5 millióról csaknem 3 millió hen-
gerfejre nô, és 2016 végére a je-
lenleginél százzal többen dolgoz-
hatnak majd a Nemaknál, össze-
sen közel 900-an. 
— Az egyik legnagyobb gondunk a
regionális munkaerôhiány — fogal-

mazott az ügyvezetô igazgató, s
arra kérte a kormány jelen lévô
képviselôjét, a szakképzés átala-
kításával tegyenek meg mindent
azért, hogy megfelelô közép- és
felsôfokú végzettségû szakem-
berhez jussanak. Mindezért a Ne-

mak is sokat tesz, elindította a
duá lis képzést, és új alapokra he-
lyezték a melegüzemi szakembe-
rek oktatását is.
Szijjártó Péter beszédében úgy
fogalmazott, ritka alkalom, hogy
magyar-mexikói gazdasági együtt -
 mûködést méltathat, a Nemak
ugyanis mexikói. 
— A vállalat termékeinek 71 száza-
lékát exportálja, a maradék pedig
az Audi gyôri és az Opel szentgott-
hárdi gyárába kerül — mondta el a
külgazdasági és külügyminiszter-
helyettes, aki méltatta azt is, hogy a
Nemak beszállítóinak több, mint fe-
le magyar vállalkozás. 
Szijjártó Péter úgy vélekedett, az
autóiparnak kitüntetett szerepe van
Magyarország újraiparosításában,
s a kormány a jövôben még job-
ban ösztönzi, hogy minél több ku-
tatás-fejlesztéssel foglalkozó cég
válassza Magyarországot. 
Végezetül arról beszélt Szijjártó
Péter, hogy a kormány jelenleg
48 céggel kötött stratégiai
együttmûködést, s azt szeretné,
ha a Nemak Gyôr Kft.-vel is alá-
írhatná a hosszú távra szóló
megállapodást.

| nemak.hu
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A Wolf Orvosi Mûszereket Forgal-
mazó Kft. a közelmúltban fejezte be
Gyôrben a Szigethy Attila úti üzleté-
nek felújítását. A folyamatosan fej-
lôdô cég a Gyôri Ipari Parkban ren-
delkezik központi irodákkal, vala-
mint itt található logisztikai és rak-
tárbázisa is. A kiskereskedelmi te-
vékenység színvonalának emelése
iránti elkötelezettségét jelzi gyôri üz-
lethelyiségeinek megszépítése. 
Az elmúlt évben  látványosan
megváltozott a Wolf Kazinczy ut-
cai egysége, amelyben 120 négy-
zetméteres eladóteret és 140

Melecs: Megduplázott kapacitás

Wolf: Megújult üzlet
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A jelenleg teljes kihasználtsággal
mûködô magyarországi Melecs
üzem 400 alkalmazottja évente több
mint 10 millió terméket gyárt. A ter-
melési terület nemrégiben ezer
négyzetméterrel bôvült, így már
összesen háromezer négyzetméter-
nyi területen zajlik a munka. Az új
SMT gyártóberendezésekbe való
beruházás révén a termelékenység
megnövekedett, és a termelési ka-
pacitás több mint duplájára nôtt. 
Ennek az elmúlt évek során ta-
pasztalt jelentôs fejlôdésnek a
mozgató tényezôi a már folyamat-
ban lévô projektek jelentôs növe-
kedése, valamint a háztartási
nagygépek és az autóipar terén
elnyert új megrendelések voltak.
Az elmúlt néhány év K+F-be való
erôteljes beruházásain túl a
Melecs egy ultramodern laborató-
riumot hozott létre Gyôrben
széles körû tesztkapacitással,
amelyben termék-megbízhatósá-
gi és élettartamteszteket végez-
nek. Az iparosítás, a minôség és
a logisztika terén a szük séges
kompetenciákat folyamatosan fej-

lesztették a magyarországi üzem-
ben annak érdekében, hogy ké-
pes legyen az átfogó felelôsség-
vállalásra a projekteket il le tô en,
és így teljes körû szállítóvá váljon. 
„A vállalat a Gyôri Ipari Park egyik
legnagyobb munkáltatójaként ma-
gasan képzett szakemberekkel ren-
delkezik, és egyben karrierlehetôsé-
get nyújt mind a pályakezdô, mind a

tapasztalattal rendelkezô új és meg-
lévô munkatársaknak is” — emelte ki
a gyôri gyár ügyvezetô igazgatója,
Tóvizi Szilveszter.

„Gyôri üzemünk nagyon rövid
idôn belül egy teljesen önálló
elektronikai gyártóhellyé vált.
Nagymértékben hozzájárul a
Melecs sikeréhez és ahhoz,
hogy ausztriai telephelyeinket
tartós gazdasági sikerrel tudjuk
mûködtetni” — mondta a Melecs
EWS vezérigazgatója, Bernhard
Pulferer.

A Melecs több mint 25 éves ta-
pasztalattal az ipar megbízható
gyártó partnerének számít. Mint
a mechanikai és elektronikai

termékek specialistája, abban a
kedvezô pozícióban van, hogy
mindent egy forrásból tud kínál-
ni — a mérnöki tevékenységtôl és
projektmenedzsmenttôl kezd ve
az iparosításon és a termelésen
át a logisztikáig. Az ausztriai Si-
egendorfban, Linzben és Bécs-
ben található telephelyeken kí-
vül a Melecsnek Magyarorszá-
gon, Gyôrben (EWG elektronikai
termékek gyártása) és a Cseh
Köztársaságban, Teplicében is
van telephelye. A Melecs meg-
bízható és rugalmas partner, aki
gyorsan tud reagálni a sürgôs
igényekre, mint például a kész-
letek újrafeltöltése, mindezt a mi-
nôség csökkenése nélkül. A sok -
éves tapasztalat, a globális üzleti
kapcsolatok és a megfizethetô
gyártási helyszínek révén a Me-
lecs kiváló ár-érték arányú termé-
keket tud szállítani.

| melecs.hu

négyzetméteres bemutatótermet
alakítottak ki, esztétikus, vonzó
portállal felhívva a figyelmet a kí-
nálatra. Idén a Szigethy Attila úti
üzlet  felújítására került sor. A kö-
zel 40 éve komolyabb rekonstruk-
ciót nem látott épület szinte min-
den — látható és nem látható —
elemét kicseréltette a minôségre
sokat adó Farkas Szilárd, a társa-
ság tulajdonosa.
Az átalakítás célja a XXI. század-
nak megfelelô vásárlói igényeket
maximálisan kielégítô üzlethelyi-
ség kialakítása volt. Az eladótér

növelése érdekében bontottak, új,
tûzgátló technológiával ellátott fa-
lakat emeltek, kicserélték az elöre-
gedett villamos hálózatot, a teljes
fûtési rendszert, a víz- és szenny-
vízelvezetô csöveket, a vízórákat,
a megújult padozat alá kerültek a
fûtési rendszer csövei, a villamos
hálózat védôburkolatai. A helyiség
független megtáplálást kapott a
meglévô hôközpontból, így levált
a társasházi egycsöves rendszer-
rôl. A rossz hô- és hangszigetelé-
si paraméterekkel rendelkezô
homlokzati portál üve ge ket kor -
szerû, kétrétegû, gázzal töltöttek
váltották fel, és teljesen megújult
az azokat tartó vasszerkezet.   

A vásárlók számára a legszembe-
ötlôbb változást az újrafestett fa-
lak, a tálcás álmennyezet, az
esztétikus alumínium fûtôtestek, a
korszerû, biztonságos, energiata-
karékos világítótestek jelentik,
míg az itt dolgozók munkáját a ki-
épített internet és telefonhálózat
segíti, a biztonságot pedig riasztó
és kamerarendszer szolgálja.
Az átalakítás, valamint a felújítás so-
rán olyan vagyonelemmel gazda-
godott Gyôr önkormányzatának va-
gyona, amely a környék lakosságá-
nak igényeit magas szinten és mi-
nôségben tudja kiszolgálni.

| wolforvosimuszer.hu



Hírpark

Az ipari parkban jelenleg többféle méretben állnak rendel-
kezésre szabad, letelepülôkre váró területek: 2 db 3.000
m2-es, 1 db 4.000 m2-es és 1 db 5.000 m2-es, valamint 1 db
10.000 m2-es telek vásárolható meg, de igény szerint lehe-
tôség van egybefüggô 15.000 m2-es telek vásárlására is.
Érdeklôdni lehet: Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. Tel.: +36-
96/506-978; mail: info@ipgyor.hu; honlap: www.ipgyor.hu.

A használatbavételi engedély kiadá-
sával befejezôdött a cégeket kiszol-
gáló vasúti infrastruktúra fejleszté-
se, ám új beruházások is megkez-
dôdtek az ipari parkban, elvégezték
az évszaknak megfelelô területren-
dezési munkákat, és már csak né-
hány szabad telek áll a befektetôk
rendelkezésére. Ezekrôl a témákról számolt be a
Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a kft.
ügyvezetô igazgatója.

Az idei évben már öt al -
ka lommal elvégzett fû -
nyí rással párhuzamosan
folyamatosan zajlik a kár -
te vô irtás és a hulladék -
gyûj tôk ürítése a park te-
rületén. Az ipari park bel-
sô táblarendszerének ez
évi aktualizálása is meg-

Aktuális munkák

A használatbavételi enge-
dély kiadásával pont került
az ipari parkban futó ipavá-
gány csaknem két kilomé-
teres új szakaszának kivite-
lezésére, így az immár
négy km hosszú iparvágá-
nyon teljes gôzzel folyik a
szállítás. Mint ismeretes, a
bôvítés az ipari park északi

részén, keleti irányba tör-
tént a Budapest—Bécs vas-
úti fôvonallal párhuzamo-
san. A fejlesztésnek kö-
szönhetôen a már meglévô
iparvágány közel két kilo-
méteres szakasszal lett
hosszabb. Az ünnepélyes
átadásra várhatóan szep-
tember végén kerül sor.

Befejezôdött a vasútépítés

Telkek értékesítése

történt augusztus folya-
mán. Befejezôdött az út-
hálózat felújítása, vala-
mint a szükséges helye-
ken az útburkolati jelek
újrafestése. Hamarosan
megkezdôdik a felkészü-
lés a téli parkfenntartási
munkálatokra.

Új beruházások

Ismét segítô kezet nyújtot-
tak a társadalmi felelôs-
ségvállalás jegyében az
ipari park ban mûködô Ea-
ton’s Buss mann divízió
dolgozói. A hálózatvédel-
mi berendezések, ipari
biztosítóbetétek gyártásá-
val és fejlesztésével fog-
lalkozó cég nem elôször
kezdeményezett ilyen ak-
ciót, hiszen tavaly önkén-
tes munkával és ajándék-
tárgyakkal segítették a
gyôri területi gyermekvé-
delmi szakszolgálat befo-
gadó otthonát. 
Ezen a nyáron egy 31 fôs
csapat érkezett az Egyesí-
tett Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény Gyôr Ká-
lóczy téri idôsek otthoná-
nak udvarára. A kölcsö-
nös köszöntés és üdvöz-

Görög Tibor szerint Gyôr
cégei versenyeznek a kép-
zett munkaerôért, a város
ipari parkjának vállalkozói
jelezték, aggódnak az
utánpótlás miatt. A Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója nyi-

totta meg azt a fórumot,
amelyen a Széchenyi Ist-
ván Egyetem kínált part-
nerséget a vállalkozói gon-
dok meg ol dá sá ra. A ta lál -
kozó az együtt mû ködésrôl
szólt, a közös képzésen
túl az innovációról, a kuta-
tás-fejlesztésrôl és azok-
ról az uniós forrásokról,
amelyekhez az egyetem
segítségével juthatnak a
cégek a következô költ-
ségvetési ciklusban.
Dôry Tibor, az egyetem
igazgatója egy sorozat elsô

Ipari park: Egyetemi fórum 
állomásának ígérte a szer-
dai fórumot, elmondva,
hogy a gyôri az elsô hazai
felsôoktatási intézmény,
amely szisztematikusan
dol gozik vállalati partner-
kapcsolatainak építésén. Az
igazgató szerint az ismerke-

dés, az igényfelmérés utáni
elsô lépés mindig egy-egy
projekt, amely tartós kap -

cso lattá, stratégiai együtt -
mû kö dés sé fejlôdve hozhat
jelentôs eredményeket. Az
igazgató az egye tem vál -
lalatoktól eltérô belsô mû -
kö dését is be mu tatta, hoz -

záfûzve, hogy a Széchenyi-
egyetemnek ma gának kell
elô te rem te nie mûködési
költségeinek felét. A saját
bevétel a tan díjakból és az
együtt mû kö dési projektek-
bôl származik.
A fórumon a Nemzetgazda-
sági Minisztérium fôosztály-
vezetôje, Fukker Gabriella
beszélt a 2014—2020 között
elérhetô, a vállalatok és
egyetemek együtt mû kö -
dését célzottan támogató
forrásokról, majd a Borsodi
Mûhely Kft. stratégiai veze-
tôje, Horváth Szabolcs szá-
molt be cége és a Széche-
nyi-egyetem kapcsolatának
fejlôdésérôl.
A fórum kötetlen beszél-
getéssel zárult, ahol már

konkrét kutatás-fejlesztési
lehetôségekrôl, s a cégek
saját oktatási, képzési
igényeirôl eshetett szó.
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Eaton’s Bussmann: Önkéntesek
let után hamar elôkerültek
a szerszámok, hiszen se-
gíteni jöttek a vállalat
munkatársai. Kerítést épí-

tettek, javítottak az intéz-
mény mögötti kertben. A
telek körül húzódó, régi,
kopott kerítést csiszolták,
alapozták, festették — a
sok szorgalmas kéznek
köszönhetôen villámgyors
tem póban. Percrôl percre
szépült kezük nyomán a
kerítés, nemcsak az ott-
hon felôl, hanem a szom-
szédos templom és óvo-
da oldalán is. Az otthon-
ban élô idôsek élvezettel

nézték a vidám társasá-
got, többen szerettek vol-
na közéjük állni és
dolgozni.

— Nagyszerû összefogás-
nak lehettünk részesei,
amelyért hálásak vagyunk
valamennyi önkéntesnek
és annak a cégnek, amely
nyitott a társadalmi felelôs-
ségvállalásra és ezt a gya-
korlatban is bizonyítja — kö-
szönte meg a mun kát Pan-
ker Mihály, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális
Intézmény igazgatója.
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A Széchenyi István Egyetem
szisztematikusan dolgozik
vállalati partnerkapcsolatainak építésén.

Az ipari park hatodik bôvítési ütemének részeként megkez-
dôdött a 126 méter hosszú feltáró út és a kapcsolódó
közmûvek kiépítése. A mintegy 45 millió forintos beruházás
befejezése szeptember végére várható. Elôkészítés alatt
van az park 3. számú csapadékvíz-tározó tavának és csa -
padékvízgyûjtô gerincvezetékének kivitelezése is. 


