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Borsodi: Segítenek, ahol tudak
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Nemak: Sportcentrum az iskolának

Borsodi Mûhely:
sokoldalú növekedés
Jelentôs projekt sikeres
megvalósításával erôsítette pozícióját a cégen belül
és a piacon is a Borsodi
Mûhely Kft. célgépek gyártásával foglalkozó üzletága. A székesfehérvári

hónap alatt sikeresen oldották meg a tervezéssel
kezdôdô és a beüzemeléssel befejezett feladatot.
— Az eddigi megrendelések
közül ez volt a legnagyobb
kihívást jelentô munkánk a

Ipari park: Együttmûködési fórum

Állásbörzén az ipari park cégei
A Gyôri Ipari Park cégei
közül többeknek okoz
nehézséget a megfelelô
minôségû szakképzett
munkaerô biztosítása.
Ezért minden lehetôséget
megragadnak, hogy a fiatalokkal megismertessék
tevékenységüket, és közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki diákokkal, frissen
végzett diplomásokkal,
potenciális munkatársakkal. A Széchenyi István
Egyetemen megrendezett
állásbörzén is több cég
képviseltette magát, így

— Hatékonyabbnak tartjuk
ezeket az alkalmakat a lehetséges új munkatársak
megtalálására, mint a ha-

Minden lehetôséget megragadnak,
hogy a fiatalokkal megismertessék
Denso számára készített
gyártósor a megrendelés
volumenével és szakmai
kihívásaival jelentett új lépcsôfokot a vállalkozás életében és tette próbára a
szakembereket, akik nyolc

célgépgyártás területén —
mondta a projektet közvetlenül irányító kutatás-fejlesztési
csoportvezetô,
Blaskó Zoltán.
> | 6. oldal

tevékenységüket az ipari park cégei
például a Rehau, a Nemak, a Rondó és a Jankovits Hidraulika Kft. standjával is találkozhattunk.

Iparvágány: Projektzárás
A hivatalos projektzáró rendezvény
megtartásával lezárult a Gyôri Ipari Park
iparvágányának meghosszabbítási
munkája, a területet mûködtetô kft. egyik
legjelentôsebb beruházása. Az átadóünnepségen részt vett Borkai Zsolt,
Gyôr polgármestere, a városvezetés
több képviselôje, Görög Tibor, az GIP
Kft. ügyvezetô igazgatója, valamint Sági
Géza, a cég anyavállalata, a Gyôr-Szol
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ebben az évben uniós, állami és önkormányzati forrásokból 1,9 kilométerrel hosszabbítot-
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ták meg a meglévô iparvágányt, amivel
tovább javultak a város gazdaságának
infrastrukturális adottságai.
A beruházással kapcsolatban Borkai
Zsolt polgármester elmondta, a gyôri
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy minél kedvezôbb befektetôi környezetet teremtsen, ezzel további cégeket vonzzon a városba,
amelyek újabb munkahelyeket teremtenek az itt élôk számára.

gyományos álláshirdetéseken keresztül való keresést
— mondta el tapasztalatokon alapuló véleményét az

állásbörzérôl Jankovits Richárd stratégiai, jogi és
HR-vezetô. — A novemberi
rendezvényen villamosmérnök, mechatronika, gépész szakos hallgatók érdeklôdtek álláslehetôség
iránt, sôt olyan diákok is
megkerestek bennünket,
akik Szlovákiában élnek,
de szívesen dolgoznának a
határ másik oldalán, ha jó
lehetôséget találnak.
> | 3. oldal

Quehenberger: Régi-új név,
változatlan tevékenység
Az ipari parkban futó vágány
megléte fontos szempont
volt, amikor 1994-ben a letelepedésrôl döntött az akkor
R. Quehenberger Spedition
Kft. néven mûködô vállalkozás, amely Sopronból érkezett Gyôrbe — emlékezett a
kezdetekre Szováti Gabriella,
a Quehenberger Logistics
HU Kft. ügyvezetôje.

> | 2. oldal
> | 2. oldal

Iparvágány: Projektzárás
> | 1. oldalról
A város az elmúlt idôszakban számos gazdaságélénkítô döntést hozott, elég csak az iparûzési
adó mértékének csökkentésére, vagy épp az ipari park folyamatos bôvítésére gondolni. A polgármester hozzátette, fontos lépés volt, hogy az ipari park a Gyôr-Szol Zrt-n keresztül száz százalékban városi tulajdonba került, mert így a felmerülô
kérdések és igények dinamikusan, helyben kezelhetôk. Az iparvágány meghosszabbítása egy
újabb fontos lépés, hiszen tovább javulnak az infrastrukturális feltételek, tovább erôsödik az ide települô cégek kiszolgálása.
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója hangsúlyozta, fô törekvé-

sük, hogy a park a lehetô legjobban megfeleljen az itt letelepedett cégek elvárásainak, és
olyan szolgáltatásokat kínáljanak, hogy a jövôben minél több vállalkozás válassza otthonául a
Gyôri Ipari Parkot. Az autópálya és a péri reptér
közelsége mellett az elkészült iparvágány újabb
érv a város mellett, hiszen a vasúti szállítás
jelentôsen megkönnyíti az itt mûködô cégek
alapanyaggal való ellátását és a kész termékek
elszállítását. Az új vágányszakaszhoz kapcsolódóan éppen ezért elkészültek azok a kitérôk is,
amelyek az ipari park nagyvállalatainak közvetlen vasúti csatlakozását biztosítják.
Az új, 1,9 kilométeres vágány az ipari park korábban is meglévô I. számú vágányának meghosszabbításaként épült. Összes költsége

meghaladja a 800 millió forintot, amelynek 65
százalékát, 523 millió forintot az Európai Unió
és a magyar állam által finanszírozott pályázat
biztosította. A beruházás közel 300 millió forintos
önrészét Gyôr városa állta a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. tulajdonosán, a Gyôr-Szol Zrt.-n keresztül. Az üzembe helyezése óta havonta mintegy 120 szerelvény használja az iparvágányt.
| ipgyor.hu

Quehenberger: Változó név, változatlan profil
> | 1. oldalról
Az ipari park egyik Szentiváni úti
csarnokán megváltozott a felirat, a korábbi „Logwin” helyett
a „Quehenberger” nevet olvashatják a falakon az arra járók. A
módosítás hátterérôl is Szováti
Gabriella ügyvezetôtôl kértünk
bôvebb tájékoztatást.

profilja a kezdetektôl azonos, hiszen a munkatársak mindig is
szállítmányozással, raktározással
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal illetve vámügyintézéssel és vámtanácsadással álltak a
partnerek rendelkezésére.
A vámhivatal regionális irodája
1994-tôl mûködik a Quehenberger
gyôri telephelyén belül, ami

A Quehenberger Csoport 18 országban van jelen, 89 telephelyet mûködtet és 2.600 alkalmazottat foglakoztat, árbevétele
eléri a 425 millió eurót. A gyôri Quehenberger Logistics HU
Kft. rendelkezik ISO 9001, ISO 14001 és OHSAS 108001
tanúsítvánnyal, mely garantálja a magas színvonalú szolgáltatást valamennyi partnere számára.

Amint megtudtuk, nem ez az elsô
ilyen jellegû átalakulás a cég életében, hiszen 2008-ban a korábban alapított Quehenberger vállalkozások is a Logwin Csoprothoz
kerültek, és így a magyarországi
vállalat is megkapta a Logwin nevet. 2010-ben ebbôl a csoportból
váltak ki a mai tulajdonosok, és a
korábbi ügyvezetô és egyben
CEO Christian Fürstaller Úr vezetésével megindult a valamikori Logwin leányvállalatok szisztematikus
visszavásárlása. Az átalakulás
eredménye, hogy a 2013-as év végével a gyôri társaság ismét viszszatért régi patinás cégnevéhez,
és a Quehenberger Logistics HU
Kft. nevet viseli.
Bár a tulajdonosok és a név az
évek során változott, a vállalat

egyszerûbb, gyorsabb ügyintézést
tesz lehetôvé. Ezt a szolgáltatást
természetesen külsô cégek, fuvarozók is itt vehetik igénybe.
A szállítmányozási tevékenység a
klasszikus spedíciós tevékenysé-

get jelenti, fôként komplett és
részrakó rakományok vonatkozásában. A társaság fuvarozókkal
és állandó, szerzôdött partnerekkel dolgozik együtt. Évente mintegy húszezer szervezett transzport jelzi a munka nagyságrendjét. Fontos szerep jut ezen a területen a telephelyhez közvetlenül
kapcsolódó iparvágánynak és a
hozzá tartozó átrakó állomásnak.
Naponta 5-6 vagonnyi áru érkezik, melyek átrakásra, ezt követôen beraktározásra illetve továbbszállításra kerülnek. A cég folyamatosan törekszik a vasúti kapacitás további bôvítésére.
A telephely alapításakor egy
2400 négyzetméteres raktárépü-

let került átadásra, mely 2003ban további 3200 négyzetméteres magas polcos csarnokkal
egészült ki, így a cég ügyfelei
számára mára már egy 5600 m2es raktárfelületen tudja szolgálta-

tásait biztosítani. A raktárakban
azonban nem csak tárolják az
árut. A megrendelô igényeihez
igazodva elôválogatást, elôszerelést, átcsomagolást, címkézést
is végeznek, azaz értéknövelô
szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleik számára. A szállítások terén a vállalat a precíz, idôpontra
történô autóipari transzportok
szervezésén túl, a Retail üzletágon belül a boltokba történô ruházati áruk kiszállításában is
teljes körû szolgáltatást biztosít
ügyfelei számára.
Ezekkel a tevékenységekkel egy
kézbôl tudnak teljes körû szolgáltatást nyújtani partnereiknek, melyek elsôsorban az autó-, a textil-,
az elektronikai és papíriparból kerülnek ki, de számos más terület
képviselôivel is kapcsolatban állnak. Fontos megrendelô az Audi,
Kelly, Kaco és az ipari parkon belül is jócskán akadnak üzletfelek,
mint a Propex, a Skiny, a PolyOne
vagy a Rábalux.
A jelenleg harminc fôvel mûködô
cég életében évrôl évre egy folyamatos fejlôdés figyelhetô meg.
Az anyavállalat ebben az évben
Budapesten és Székesfehérváron
vásárolt fel cégeket, amellyel magyarországi pozícióit kívánja tovább erôsíteni, s amellyel összes
raktárbázisa több mint 18 ezer
négyzetméterre, átrakóterülete
1.100 négyzetméterre, a foglalkoztatottak száma 109 fôre nôtt.
| quehenberger.hu
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Állásbörzén az ipari park cégei
> | 1. oldalról
A Jankovits Hidraulika Kft. persze
nem csak ezen a fórumon törekszik az utánpótlásbázis megteremtésére, az általános iskolásoktól a szakiskolásokon keresztül az
egyetemistákig minden korosztályt igyekeznek megszólítani.
— Nyolcadik osztályos tanulóknak
mutatjuk be rendszeresen a telephelyünket — mondta el errôl a
kezdeményezésrôl Jankovits Ri-

chárd. — Ebben az évben 8-10
gyôri és környékbeli végzôs osztály látogatott el hozzánk, akiknek
felhívtuk a figyelmét a jó munkakörülményekre, az egyedi gyártásból adódó szakmai kibontakozási lehetôségekre, ösztönözve
ôket arra, hogy a keresett szakmák felé fordulva döntsenek a továbbtanulásról. De ellátogatnak
hozzánk a Jedlik-középiskola diákjai is, Koszorús Attila tanár vezetésével, szakmai oktatás keretében ismerkednek a gyakorlati
munkával. Ôk nyilván másként,
mélyebben érdeklôdnek a tevékenységeink iránt, mint az általános iskolások, de minden korosztálynak tudunk érdekes, hasznos, figyelemfelkeltô információkkal szolgálni. És persze gé2014 | szeptember | www.ipgyor.hu

pész és mechatronika szakos
hallgatókat is fogadunk három
hónapos gyakorlati oktatásra. Ezt
a periódust szeretnénk egész évre kiterjeszteni, hogy folyamatosan érkezzenek diákok és kapcsolódjunk a duális képzés rendszeréhez.
Bár a gépészeti szakképzés, mérnöki pálya ma még tipikusan férfi
foglalkozásnak számít, a Jankovits Hidraulika Kft. a Lányok napja
program résztvevôjeként ifjú höl-

gyeknek is enged bepillantást
hétköznapjaiba, hiszen ma már
nem fizikai képesség kérdése a
tervezômérnöki, a méréstechnikus vagy a CNC-esztergályos feladatok ellátása. Igaz, eddig fô-

lôt, géplakatost, projektmérnököt
ma is fogadnának a képzett, gyakorlott munkatársakat kiemelten
megbecsülô cégnél.
A regionális állásbörze egyik
ipari parkos kiállítója volt a

Fiatalokkal bôvítenénk stábunkat,
ezért veszünk részt és keresünk munkatársakat
az ehhez hasonló rendezvényeken

ként Ausztriából érkeztek csoporttok, de gyôri lányoknak is szívesen bemutatják a vállalatot.
Láthatóan széles körben igyekeznek megtalálni a megfelelô munkaerôt, ennek ellenére gépszere-

Rondó Electronic Kft. is. Tevékenységük jellemzôje az élenjáró technológiák alkalmazása,
így számukra is fontos kérdés
a felkészült dolgozói csapat
biztosítása.

A mai elektronikai gyártástechnológia olyan bonyolultságúvá vált,
hogy szinte laboratóriumi körülmények között lehet és kell elôállítani a termékeket — mondta el
Varga Imre, a cég ügyvezetô igazgatója. — Ez nagyon sok szakmai
tudást igényel, ezért nagyon sok
villamosmérnökre lenne szükségünk a közeljövôben. Fiatalokkal
szeretnénk bôvíteni stábunkat,
ezért veszünk részt az ehhez hasonló rendezvényeken.
A regionális állásbörzén 54 cég
vett részt, közülük 15-en elôször
jöttek el, így az egyetemi hallgatók közül szinte mindenki találhatott az érdeklôdésének megfelelô
vállalkozást.
| ipgyor.hu
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Borsodi Mûhely: Versatility and Development

Job Fair

The branch of Bordosi
Mûhely Ltd, which produces special tool machines,
has strengthened its position as a result of the completion of a significant project. The production line
constructed for Denso in
Székesfehérvár meant a
new step in the life of the

A majority of companies
in the industrial park find it
difficult to find professional workforces. This is the
reason why all opportunities are taken to inform
young people about their
activities and to make direct contact with students
and graduates. Several
companies, including Reahu; Nemak, Rondó and
Jankovits Hidarulika Ltd,
took part in the job fair
held at Széchenyi István
University.
The potential new employees find these job fairs more efficient than
traditional job advertisements, said Mr Richárd
Jankovits, Manager in
charge of human resources, strategy and legal affairs. The com-

company due to the volume; and the professional
challenge of the project. A
complex production line
had to be designed and
installed in eight months. It
is suitable for producingwith drilling and pressing spare parts of high exactitude, which consist of 40 ele-

ments that are used in the
automotive industry. The
14-metre long production line comprising 12 workstations, constructed entirely by
Borsodi Mûhely Ltd, was
completed as scheduled.
The production line constructed for Denso is a reference point for excellence

and an example to illustrate
that we can solve complicated tasks in several fields.
Our aim is to create awareness amongst previous and
potential partners about our
versatility in order to obtain
new markets, said Managing Director Mr László Borsodi Junior.

Nemak: A sports centre for a school
A new covered five-man football pitch has been built in
the yard of Lukács Sándor Vocational School with the
combined forces of Nemak Aluminium Foundry Ltd; the
Local Council of Gyôr; and the school.
Mr David Toth Managing Director said at the inauguration
ceremony: Nemak and Lukács School has had a working
relationship for many years; the school is one of the bases
of work power replacement. The project valued at 50 million HUF, was supported by Nemak Gyôr Aluminium Foundry Ltd. The development includes the 46 x 25 m sports
field, the 8 m high tent, fittings and a completely equipped
changing room and showers for 52 people.
In the future the Lukács-Nemak sports centre will be the
home of the futsal championship for schools, called the
Nemak Cup. The Nemak Cup launched in 2010, provides regular sports facilities for several hundreds of primary and secondary students. The new sports centre is
a worthy place for the championship that attracts the students of an increasing number of schools in Gyôr.

The potential

Quehenberger: The original name: the same activities
There is a new name on
one of the buildings in the
industrial park in Gyôrszentiván. Instead of the
previous name” Logwin”,
the name “Quehenberger” is displayed due to
the fact that the company
uses its original name
again but offers the same
services. Quehenberger
Logistics HU Ltd provides

transportation, storage
and customs administration as well as counselling
services for their partners.
Transportation services
represent the forwarding of
goods. The company does
not own vehicles but partners are contracted on a
permanent or a temporary
basis. 20,000 freight
transportations are mana-

ged every year. The industrial railway line connected
to the premises of the company and the reloading
station next to it, have significant roles. 5-6 wagons
transport goods every day.
Not only are goods stored
in the warehouses but preselection, pre-assembly,
re-packing and labelling of
goods are also carried out,

offering full scale services
for their partners. 30 people are employed by the
company, the development
is continuous; in 2013 the
company’s income was
1.2 billion, which is expected to exceed 1.35 billion
HUF this year. The company purchased new firms
in Székesfehérvár and Törökbálint.

Industrial railway line: Project Completing Ceremony
The official completing ceremony
was the final event of the process
of building the extension of the industrial railway line in Gyôr Industrial Park, which was one of the
most significant investments by
Gyôr International Industrial Park
Ltd. Mr Zsolt Borkai Mayor of Gyôr,
who also took part in the inauguration ceremony, said that the local
council of Gyôr put special emphasis on ensuring favourable conditions for investors so as to at-
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tract an increasing number of
companies to the town, which would create new employment opportunities. Mr Tibor Görög Managing Director of Gyôr International
Industrial Park Ltd claimed that
their main aim was to meet the requirements of the companies settled in the industrial park; and to
provide services that would encourage more and more companies
to choose Gyôr Industrial Park for
their base.

The new 1.9 km railway line is
the extension of the previously
built railway line No1. The total
cost was over 800 million HUF:
65 % - 523 million HUF was funded by the European Union and
the Hungarian government. Almost 300 million was covered
by the city of Gyôr through the
owner of Gyôr Industrial Park,
Gyôr-Szol incorporated company. The railway line is used by
120 trains a day.

new employees
find these job fairs
more efficient
than traditional job
advertisements

pany makes efforts to
meet future employees
of all ages: primary
school pupils; vocational students; university
students.
Rondó Electronic Ltd also had a stall at the regional job fair. The company uses the most modern technologies: that
is why finding professional workers is also essential for them. First of
all they would like to
employ young electrical
engineers.
54 companies took part in
the job fair, 15 of them for
the first time. Almost all
participating university
students could find a
company that would suit
their interests.
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Werkstatt Borsodi:
Vielseitigkeit und Wachstum
Mit der Verwirklichung eines
bedeutenden Projekts hat
sich der Geschäftszweig
Werkzeugmaschinenbau

damit verbundenen Herausforderung eine neue Steigerungsstufe. Innerhalb von 8
Monaten musste man eine

der Borsodi Mûhely GmbH
seine Position verstärkt. Im
Leben des Unternehmens
bedeutete der Auftrag von
Denso Székesfehérvár mit
seinem Volumen und der

komplett neue Produktionsreihe entwerfen und herstellen. Diese Produktionsanlage stellt in verschiedenen Phasen aus mehr als
40 Elementen bestehende

Teile für die Autoproduktion her. Die 14 m lange
und aus 12 Arbeitsstationen bestehende Anlage,
bei der es sich in vollem
Umfang um eine Borsodi-Konstruktion handelt,
wurde termingerecht hergestellt.
Diese für Denso hergestellte Produktionsanlage
stellt eine ausgezeichnete
Referenz dar und ist ein
gutes Beispiel dafür, dass
wir in der Lage sind, auf
verschiedenen Gebieten
komplizierte Aufgaben zu
lösen.
Geschäftsleiter
László Borsodi junior hält
es für ein wichtiges Ziel,
diese Vielseitigkeit alte sowie neue Auftraggeber
wissen zu lassen.

Nemak: Ein Sportzentrum für die Schule
In Kooperation von Aluminiumgießerei
Nemak Gyôr, der Städtischen Selbstregierung Gyôr und der Berufsschule Lukács
Sándor Schule ein überdachtes Sportzentrum mit Kleinspielfeld errichtet.
Auf der Eröffnubgsfeier sagte Geschäftsleiter David Toth, zwischen Nemak und Lukács bestehe eine auf lange Zeit zurückgreifende Beziehung, eine Basis des Arbeitskräftenachwuchs für den Betrieb sei die
Schule. Die Invetition von 50 Millionen HUF
wurde mit Unterstützung durch die Nemak
verwirklicht. Es handelt sich um den

Aufbau eines Zeltes von 46×25 m Grundfläche und maximaler Höhe von 8 m, dazu
seine komplette Ausstattung, sowie auch
für 52 Personen geeignete und komplett
ausgerüstete Umkleide- und Duschräume.
In Zukunft werden in diesem Sportzentrum
die Wettkämpfe um den Nemak-Pokal ausgetragen. Diese Pokalspiele geben Grundund Berufsschülern schon seit 2010 die
Möglichkeit regelmäßiger sportlicher Betätigung. Die Wettkampfreihe bringt von Jahr
zu Jahr mehr Schüler aus Gyôrer Schulen
in die Sporteinrichtung.

Quehenberger: anderer Name,
unverändertes Profil
An einer Halle in der Szentiván Straße gibt es eine neue
Aufschrift zu lesen. Die Passanten lesen nun anstatt
Logwin den Namen Quehenberger, denn das Unternehmen arbeitet wieder unter
seinem alten Namen, jedoch
bleibt sein Profil unverändert.
Die Quehenberger Logistics
HU GmbH bietet Transport,
Lagerung und damit verbundene Dienstleistungen,
beziehungsweise die Erledigung von Zollangelegenheiten und Beratung an.

Unter Transporttätigkeit ist
hier Spedition im traditionellen Sinn zu verstehen. Man
arbeitet nicht mit eigenem
Fuhrpark sondern mit Spediteuren, ständiger oder einmaliger Auftraggebung. Eine wichtige Rolle bekommen dabei die unmittelbar
mit dem Standort verbundenen Industriegleise und die
dazu gehörigen Umschlagstationen. Täglich gibt es den
Einlass von 5—6 Waggons
mit Waren. In der Lagerhalle
wird die Ware nicht nur gela-
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gert, sondern es wird auch
Vorauswahl, Vormontage
und Umverpackung und Beaufschriftung erledigt. Mit diesen Tätigkeiten kann man
den Partnern umfassende
Dienstleistungen bieten. Die
Firma mit ihren gegenwärtig
30 Mitarbeitern entwickelt
sich permanent, produzierte
im Jahre 2013 nahe 1,2 Milliarden Einnahmen, in diesem Jahr wird dieser Betrag
wohl die Grenze von einer
Milliarde dreihundertfünfzig
Millionen überschreiten.

Fimen aus dem
Industriepark an der
Stellenbörse
Für mehrere Firmen im
Industriepark bedeutet die
Absicherung entsprechend
ausgebildeter Arbeitskräfte
ein Problem. Deshalb wird
jede Möglichkeit wahrgenommen, junge Leute mit
der Tätigkeit vertraut zu machen und und direkte Beziehungen zu Schülern und
jungen Leuten mit Diplomabschluss zu schaffen.
Auch an der von der Széchenyi Universität Gyôr organisierten Stellenbörse waren mehrere Firmen vertreten, so z.B. Rehau, Nemak,
Rondo oder Jankovits Hydraulik GmbH.
Solche Gelegenheiten werden zum Ziel der Arbeitskräftefindung für effizienter als die
herkömmlichen Stellenanzeigen gehalten — meinte Richard
Jankovits, strategischer und
juristischer Leiter der Hydraulik
GmbH über die Stellenbörse.
Die Firma bemühe sich nicht
nur auf diesem Forum um die
Schaffung von Arbeitskräfte-

nachwuchs, sondern es werden auch Schüler aller Altersgruppen von der Grundschule an bis hin zu Hochschule und Universiät angesprochen.
Ein Aussteller an der Stellenbörse war auch die

Rondo Electronic GmbH,
ansässig im Industriepark.
Charakteristisch für ihre
Tätigkeit ist die Anwendung von Spitzentechnologien. So ist auch für sie
die Absicherung qualifizierte
Mitarbeiterteams ein wichtiges Anliegen. In erster
Linie braucht man junge
Elektroingenieure.

Industriegleis:
Projektabschluss
Mit der offiziellen Abschlussveranstaltung wurde auch eine der bedeutendsten Investitionen der GmbH, die Verlängerung des Industriegleises im Industriepark Gyôr
abgeschlossen. An der feierlichen Übergabe nahm auch
Bürgermeister Zsolt Borkai
teil und sagte, die Selbstregierung der Stadt lenke ihre besondere Aufmerksamkeit auf
die Schaffung günstiger Bedingungen für Investoren,
um damit die Anziehungskraft der Stadt zu vergrößern,
denn so können neue Arbeitsplätze entstehen. Der geschäftsleitende Direktor der
Gyôri Nemzetközi Ipari Park
GmbH, Tibor Görög betonte,
ihr hauptsächliches Bestreben bestehe darin, den
Ansprüchen der sich ansiedelnden Firmen in vollem
Ausmaß zu entsprechen, sol-

che Dienstleistungen zu bieten, die in Zukunft noch mehr
Unternehmen dazu veranlassen, sich Gyôr als neuen
Standort auszuwählen.
Das neue Industriegleis von
1,9 km Länge wurde als
Verlängerung des bereits

Die Selbstregierung
der Stadt
lenke ihre besondere
Aufmerksamkeit auf
die Schaffung günstiger
Bedingungen
für Investoren
vorhandenen Industriegleises Nr. I gebaut. Seit der
Inbetriebnahme benutzen
monatlich 120 Züge das
Industriegleis.
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Segítenek,
ahol tudnak

Borsodi Mûhely: Sokoldalúság
és folyamatos növekedés
> | 1. oldalról
A megrendelô azt határozta meg,
hogy a gyártósorról pontosan milyen terméknek kell kikerülnie és
ebbôl óránként hány darabot kell
elôállítani. Az összes többi mûszaki
probléma megoldását ránk bízták.
Tehát egy meglehetôsen komplex

gyártósort kellett terveznünk, amely
különbözô fázisokon keresztül — fúrással, préseléssel — megmunkált,
több mint 40 elembôl álló, autóipari felhasználásra szánt, nagy pontosságú alkatrészt állít elô, amelyet
a folyamat végén a rendszer már
bemért és ellenôrzött is.
Négy gépésztervezô, három villamosmérnök fejében születtek
meg a mûszaki megoldások és az
elôállítás ütemterve, a megvalósításban szerelô lakatos munkatársak segítették a csapatot. A projekt vezetôje szerint a munkafázisok összehangolása, a sokféle
különbözô kereskedelmi tétel
megrendelésének, leszállításának
precíz megszervezése, szükség
esetén az eredeti elképzeléseket
kiváltó alternatívák gyors és kreatív megtalálása jelentette a legnagyobb nehézséget, hiszen a nyolc
hónapos határidô szûk idôkeretet
adott. Végül a kért határnapra elkészült a 14 méter hosszú, 12
munkaállomásból álló komplett
gyártósor, melynek minden eleme
Borsodi-konstrukció.
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A próbaüzem során elôször a gyôri
vállalat munkatársai bizonyították,
hogy a gépsor alkalmas a megfelelô minôségû és mennyiségû
megrendelt alkatrész elôállítására,
majd a partnercég által küldött dolgozókkal is teljesíteni kellett ugyanezt a feladatot. Csak ez után szállíthatták a gépsort a székesfehérvári
gyárba, ahol megtörtént a beüzemelés és a leendô operátorok
betanítása. A soron három mûszakban tizennyolc ember dolgozik, így
tulajdonképpen a Borsodi Mûhely
terméke ad nekik kenyeret.
— A célgépgyártó részlegünknek
adott megbízás jelentôsen hozzájárult ahhoz, hogy az esztendô végéhez közeledve elmondhassuk:
várhatóan jó évet zárunk, úgy tûnik,
mintegy 13 százalékos növekedést
könyvelhetünk el a 2014-es évre —
ezt a rövid összegzést már ifj. Borsodi László, a cég ügyvezetô igazgatója adta, aki szerint ebbôl a sikeres teljesítésbôl sokat profitálhat a
vállalat. — A Denso számára készített gépsor kitûnô referencia, és
jó példa arra, hogy több területen
tudunk bonyolult feladatokat megoldani. A partnereinket szondázva tapasztaltuk, hogy sokan csak egyik

inkkel, milyen sokoldalúak vagyunk,
hiszen ez ad lehetôséget újabb piacok megszerzésére. Persze azt is
bizonyítanunk kell, hogy a sokféle tevékenység megfelelô specializálódással párosul, hiszen mi sem dolgozunk univerzális szakemberekkel.
Nálunk a különbözô részlegekben
dolgozó mérnökeink, munkatársaink a maguk szakmájában a legjobbak, nem kell érteniük mindenhez,
de amit csinálnak, ahhoz nagyon.
A Borsodi Mûhely ennek a koncepciónak megfelelôen alakította át ebben az évben vállalati szervezetét is.
A céget önálló üzletágakra osztották, mindegyiknek meghatározott
tevékenységet és ehhez rendelt üzleti tervet határoztak meg, melyet
maguknak kell teljesíteniük. Az átalakítás eredményét a növekedés
jelzi, a célszámok az ügyvezetés elképzelései szerint alakultak.
A fejlôdés jövôre sem állhat meg. A
szombathelyi, új telephely kiviteli tervei készek, rendelkezésre áll a finanszírozási konstrukció, ezt szeretnék
pályázati forrással kiegészíteni. De
amennyiben nem jelennek meg a
várt telephely-fejlesztési pályázatok,
a beruházás megvalósítását akkor is
szeretnék 2015 májusában megkez-

A Borsodi Mûhely Kft. magyar,
gyôri és családi vállalkozásként különös figyelmet fordít a
társadalmi felelôsségvállalásra. Nem csak a cég dolgozói
szociális közérzetének javítására törekszenek tudatosan,
de szívesen támogatnak oktatási intézményeket, önkormányzatokat, kulturális rendezvényeket, sportolókat és
egyesületeket. Ebben az évben jelentôs összeget adományoztak a mindszentpusztai
autistaotthonnak, a gyôri nyárzáró koncert fellépôinek, a Príma és a Presztízs Díj szervezôinek vagy éppen a Mikulás
Alapítványnak. A munkatársak
az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is gyûjtenek karácsonyi
adományokat a rászorulóknak, akikhez jótékonysági

Az elkészített gépsor kitûnô referencia
és jó példa arra, hogy több területen tudunk
bonyolult feladatokat megoldani
oldalát, egyféle tevékenységét
ismerik a Borsodi Mûhelynek. Akik
például régi megrendelôink az alkatrészgyártásban, meglepôdnek,
hogy hôkezeléssel is foglalkozunk,
akik pedig a méréstechnikai tevékenységünkkel állnak kapcsolatban, nem mindig tudják, hogy célgépek gyártásával is foglalkozunk.
Ezért fontos célnak tartjuk, hogy tudatosítsuk régi és új megrendelô-

deni. Ez száz új munkahelyet jelent a
vasi megyeszékhelyen. Továbbra is
napirenden szerepel a nemzetközi
jelenlét erôsítése, a cég vezetése törekszik egy külföldi hídfôállás megteremtésére, ami ugyancsak hozzájárulhat ahhoz, hogy a Borsodi
Mûhely Kft. árbevétele jövôre meghaladja a tervezett kétmilliárd forintot.

szervezeteken keresztül juttatják el az ajándékokat. A borsodisok azonban év közben is
szívesen segítenek, rendszeresek a vállalatnál a kihelyezett véradások, és a vérellátó
állomáson is tudják: ehhez a
céghez mindig bizalommal
fordulhatnak, ha sürgôs esetekben rendkívüli véradásra
van szükség.

| borsodimuhely.hu
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Nemak: Sportcentrum az iskolának
A Nemak Gyôr Alumíniumöntöde
Kft., a gyôri önkormányzat és a
Lukács Sándor Szakképzô Iskola
összefogásával épült fel Gyôr új
fedett, kispályás sportcentruma
az oktatási intézmény területén.
A meghívott vendégeket Rákóczi
Tibor, az iskola igazgatója üdvözölte és megköszönte azt a
segítséget és együttmûködést,
amely lehetôvé tette a sportcentrum megépítését.
David Toth ügyvezetô igazgató a
megnyitó ünnepségen elmondta:
a Nemak és a Lukács-iskola között hosszú évekre visszanyúló
kapcsolat alakult ki, a vállalkozás
munkaerô-utánpótlásának egyik
bázisa az intézmény. A Nemak Kft.
elkötelezetten támogatja azt a közösséget, melynek köszönhetô a
vállalat sikere. Így fontosnak tartják a gyerekek szellemi gyarapodása, szakmai fejlôdése mellett a
fizikai képességeik kibontakoztatását, az egészséges életmódra
nevelés ügyét. Elôbbit szolgálják a
jól felszerelt tantermek, a vállalat
területén a fémalkatrész-gyártó és
melegüzemi oktatás erôsítése
érdekében berendezett tanmûhelyek, utóbbit pedig az átadott
sportcentrum. Az ügyvezetô úgy
vélte, vonzó lehet az a vállalat a
pályaválasztók elôtt, amely láthatóan törôdik a fiatalokkal.

Az ünnepségen szintén résztvevô dr. Somogyi Tivadar alpolgármester kiemelte: jelentôs változások zajlanak a munkaerôpiacon és az oktatásban, s ezeknek
a változásoknak az irányát a gyôri szakképzô intézmények megértették. Az önkormányzattal közösen igyekeznek megteremteni
a duális képzés, a gyakorlatorientált oktatás feltételeit, s ennek
jegyében együttmûködnek a városban letelepedett cégekkel. A
Nemak tevékenységének példája követendô valamennyi vállalkozás számára.

Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató az átadáson elmondta: a képzéseket, a szakmákat népszerûsítô vállalatok pályaorientációs feladatot is ellátnak,
és az ehhez hasonló beruházások
hosszú távon hozzájárulnak a
munkaerôpótlás biztosításához.

Az 50 millió forint összértékû beruházás a Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. támogatásával valósult meg. A fejlesztés magában
foglalja egy 46x25 méter alapterületû, 8 méter maximális magasságú sátor felépítését és
komplett berendezését, valamint

Fontosnak tartják a gyerekek
szellemi gyarapodása, szakmai fejlôdése mellett
fizikai képességeik kibontakoztatását

egy 52 fô befogadóképességû,
teljesen felszerelt öltözô és zuhanyzó kialakítását.
A jövôben a Lukács—Nemak
Sportcentrum ad otthont az iskolai futsalbajnokság, azaz a Nemak Kupa küzdelmeinek. A 2010ben útjára indított Nemak Kupa
évente több száz általános és középiskolás diák számára kínál
rendszeres sportolási lehetôséget. Az új sportcentrum méltó
helyszíne lesz az évrôl évre egyre
több gyôri iskola diákjait megmozgató versenysorozatnak és
bázisává válhat a a szakiskolai
utánpótlás-nevelésnek.
| nemak.hu

Újra menô a mérnöki pálya
Különösen izgalmas idôszak következik a középiskolai végzôs osztályok tanulói számára. Közeledik ugyanis a nagy döntés pillanata, az, amikor a már majdnem felnôtt tanulók és szüleik válaszolnak a Hol tanuljak tovább? kérdésre. A
Gyôr és Miskolc környékiek igazán szerencsésnek mondhatják magukat. A Miskolci Egyetem
és a gyôri Nemak most olyan lehetôséget kínál a
mûszaki érdeklôdésû fiúknak és lányoknak, amivel valóban biztos alapokra helyezhetik a jövôjüket. Biztos álláslehetôség, versenyképes kezdô
jövedelem, kihívásokban bôvelkedô szakma —
mint a mesében. Pedig nem, ez a valóság.
Miközben a hazai egyetemek közel tíz éve ontják
magukból a gazdasági végzettségû frissdiplomások tömegeit, addig egyre többen felismerik,
hogy ismét a legkeresettebbek közé emelkedtek
az öntészettel és fémmegmunkálással foglalkozó szakemberek, többek között az autóipart kiszolgáló anyagmérnökök. A legnagyobb autóipari gyártók és beszállítóik szinte nagyítóval keresik a szakembereket, különösen a fiatal mérnököket. Az egyik ilyen hiányszakma problémáinak megoldására szövetkezett a Miskolci Egye2014 | szeptember | www.ipgyor.hu

temmel az egyik legnagyobb autóipari beszállító,
az alumínium hengerfejeket gyártó gyôri Nemak.
A világ 48 autógyárának szállító mexikói óriásvállalat magyar leánya segít létrehozni Miskolcon a
jármûipari öntészeti tanszéket, támogatja az oktatást, így 20 év után ismét méltó keretek közé
kerül az egyetemen ez a nagyon keresett felsôfokú öntészeti mérnökképzés.
A 2015 szeptemberében induló tanévben duális formában is megvalósul a képzés: a tanítás
elméleti gerince Miskolcon az egyetemen, a
gyakorlati idôszak viszont Gyôrött, a Nemaknál zajlik majd. A Miskolci Egyetem és a Nemak a mérnökvilág nemzetközileg is elismert
szereplôi, így bizonyosak lehetünk abban,
hogy elhelyezkedési gondjai nem lesznek a
majdani diplomásoknak.
Mivel egy igazán új lehetôségrôl van szó, ma
még népszerûsíteni kell a mûszaki, reál irányultságú középiskolás diákok körében a Miskolci Egyetemen kínálkozó lehetôséget. Most
ezekben a hetekben találkoznak az érdeklôdô
középiskolásokkal az egyetem és a Nemak
szakemberei. Gyôri, miskolci és a két város

vonzáskörzetében levô középiskolákat keresnek fel bemutatva az anyagmérnöki képzés és
az öntészeti mérnöki munka szépségeit. Az
emberek általában nem tudják, hogy csúcs-

Hogy bekerülhessenek a bemutatkozó roadshow naptárába, a középiskoláknak elég felvenni a kapcsolatot az Office.Gyoer@nemak.com e-mail címen. De az érdeklôdô diákok közvetlenül is tájékozódhatnak a képzésrôl, a jelentkezés módjáról a http://metont.unimiskolc.hu/ dualis oldalon.

technológiájú gépeket irányítva, kreatív kihívásoknak eleget téve végzik munkájukat a modern kor öntô szakemberei.
Nagy az érdeklôdés a szakiskolák részérôl, de
a szervezôk még várják további iskolák jelentkezését. Olyan oktatási intézményekét, amelyek lehetôvé teszik azt, hogy a szakemberekkel találkozva a diákjaik megismerhessék ezt a
továbbtanulási lehetôséget.
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Együttmûködési fórum

Ismét együttmûködési fórumot tartott az ipari parkban
tevékenykedô vállalkozások számára a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. Az immár hagyományossá vált
találkozót azzal a céllal hívta életre Görög Tibor
ügyvezetô igazgató, hogy a
cégeket közelebb hozza
egymáshoz, és segítse a
vállalkozásokat az együttmûködésben, kapcsolataik
továbbépítésében. A korábbi összejövetelek jó tapasztalatai alapján a vállalkozások vezetôi, képviselôi
mellett most is kaptak meghívást külsô elôadók, akik
hasznos információkkal látták el az érdeklôdôket.
A meghívottakat házigazdaként Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója köszöntötte, aki beszámolt az
iparvágány-bôvítési projekt
hivatalos lezárásáról, az Almafa utcáról nyíló bekötôút

kiépítésérôl, a hármas
számú tó és csapadékgyûjtô rendszerének bôvítési elôkészületeirôl, illetve
az ôszi-téli idôszakban várható karbantartásokról,
munkálatokról. Az iparvágányról szólva elmondta,
hogy várhatóan a szállított
áru mennyisége 3-4 éven
belül elérheti az évi egymillió tonnát, és az elképzelések szerint bôvülô logisztikai központ igényeihez igazodva — megfelelô forrás
rendelkezésre állása esetén — szóba jöhet a sínpár
további, közel másfél kilométeres bôvítése. A hóeltakarítási feladatok elvégzésére készülve a kft. szerzôdést kötött egy vállalkozóval a tevékenység ellátására, aki a parkban történô síkosságmentesítést prioritásként kezeli, és szükség
esetén azonnal megkezdi
a beavatkozást. Az ismertetôt követôen Görög Tibor

átadta a szót a meghívott
vendégeknek.
A fórum elsô elôadója Mizsér Zoltán, a nemrégiben
Gyôrben is irodát nyitott
Eximbank képviselôjeként
kedvezményes hitellehetôségekrôl, az állam által nyújtott exportösztönzô kedvezményekrôl adott tájékoztatást. Mizsér Zoltán elmondta: az állami exportösztönzô
intézmény számos szolgáltatást kínál a vállalkozásoknak, a beruházási, termelési, forgóeszköz-vásárlási finanszírozástól a faktoráláson keresztül a refinanszírozási források biztosításáig.
Ezt követôen Rompasek
László, a Carbon Online
Kft. szakértôje a fenntartható környezeti mûködésrôl, a zöld vállalkozások
elôtt álló kihívásokról és a
speciális minôségbiztosítási tanúsítványok megszerzésének lehetôségeirôl tartott elôadást, Kozák
Emese, a Kozák HR ügyvezetô igazgatója pedig
munkaerô-kereséssel kapcsolatos jó tanácsokkal
látta el a hallgatóságot.
Az elôadások után a vállalkozások képviselôi és a rendezvényen részt vevô vendégek kötetlen eszmecseréken beszélték meg az elhangzottakat és fûzték szorosabbra kapcsolataikat.
| ipgyor.hu

Ajándékot hozott a Mikulás
A hagyományoknak megfelelôen idén is megérkezett a
Mikulás, hogy megajándékozza a Szolgáltatóházban
mûködô cégeknél dolgozó
szülôk gyermekeit. A Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft.
és az Innonet Nonprofit Kft.
szervezésében megrendezett ünnepségen több mint
hetven gyerek és az ôket kísérô hozzátartozók találkozhattak a Nagyszakállúval.
A vidám szórakozásról ezúttal is a Holle Anyó Színház gondoskodott, tanulságos mesét adtak elô a
meghívott vendégeknek.

Hírpark
Megtartották a 2014-es Presztízs Díjak átadásának gálaünnepségét,
kormánydöntés született Gyôr keleti
elkerülô fôútjáról, elkészült az Almafa utcáról nyíló bekötôút, facsemetéket ültettek a park területén, felkészült a téli akadálymentesítésre az
ezzel megbízott alvállalkozó. Ezekrôl a témákról számolt be a Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a kft. ügyvezetô igazgatója.

Új útszakaszok
Kormányhatározat döntött a Gyôr keleti elkerülô (M1 autópálya—14. sz. fôút között), 813-as számú fôút állami beruházás keretében történô megvalósításáról. Az elkészülô elkerülô út keresztezi az iparvágányt, valamint a Bécs—Budapest
vasúti fôvonalat. A felüljáró kivitelezése megkezdôdött, befejezésére várhatóan 2015 második félévben kerül sor. A beruházás lényegesen megkönnyíti az ipari park megközelítését az M1-es autópályáról, valamint a beszállító cégek és az
Audi közötti kapcsolattartást. Az ipari park hatodik bôvítési
ütemének részeként befejezôdött egy 126 méter hosszú
feltáró út és a kapcsolódó közmûvek kiépítése. A mintegy
45 millió forintos beruházás határidôre elkészült.

Átadták a Presztízs Díjakat
A Gyôr-Moson-Sopron
megyei gazdaság és közélet meghatározó szerep-

dôen teljesítô vállalatok
munkáját ismerik el hét
különbözô kategóriában.

lôi ismét megtöltötték a
gyôri egyetemi csarnokot
az idei Kisalföldi Presztízs
Díj-kiosztó gáláján. Az
eseményen megjelentek
az ipari park azon cégei,
melyek az elmúlt esztendôkben már elnyerték ezt
a rangos elismerést. Idén
már 13. alkalommal találtak gazdára a kitüntetések, melyekkel a térségben mûködô és kiemelke-

Az év vállalkozása a Pedró Pékség lett, a díjat a
Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezetô igazgatója, Görög Tibor a megyei iparkamara elnökének, Mihalicz Antalnak
társaságában adta át az
eseményen a cég tulajdonosának. Az év kisvállalkozásának járó díjat a
Mikroflexum Trade Kft.
vehette át.

Faültetés tél elôtt

A Mikulás érkezését csillogó gyerekszemek kísérték,
ajándékra és dicsérô szavakra várva. A Nagyszakállú a még karon ülô aprósá-

goknak, az óvodásoknak
és a kisiskolásoknak is hozott csomagot, így mindenki elégedetten távozott a
bensôséges ünnepségrôl.

A GIP Kft. megbízásából
még a tél beállta elôtt 350
darab kétszer iskolázott
díszfacsemetét és két helyen egyenként 50-50 négyzetméteres cserjeágyat ültettek el Gyôr közigazgatási
területén. A növények azt a
populációt hivatottak pótolni, amelyet a szakemberek
az iparvágány bôvítési útvonalán voltak kénytelenek kivágni. A több száz facsemetébôl 24 díszkörte, vala-

mint oszlopos juhar került
az ipari park területére: 12
db az Almafáról nyíló feltáró
út mellé, 12 db pedig az
Égerfa út mellé. Az évszakhoz kapcsolódó hír, hogy a
park útjainak síkosságmentesítésére a mûködtetô kft.
a szerzôdést egy alvállalkozóval megkötötte, a sózási és hóeltakarítási munkákat azonnal megkezdik,
amint ezt az idôjárási helyzet indokolja.

