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Parkpress

Az építôipari tevékenység
volumenének jelentôs csök -
kenése, az éles piaci ver-
seny, a beszerzések centra-
lizációjának tendenciái elle-
nére sikerült az elmúlt öt év-
ben nyereségesen gazdál-
kodnia a Liebherr-Építôipari
Gépek Magyarország Kft.
központjának szerepét be-
töltô gyôri kirendeltségnek.
Dr. Mrekva Tibor kereske-

Magyarországi jelenlété-
nek 15. évfordulóját ünnep-
li idén az MAN Kamion és
Busz Kereskedelmi Kft.
gyôri kirendeltsége. A né-
met MAN-csoport vezér-
képviselete 2000 nyarán ta-
lált otthonra a Gyôri Ipari
Park területén, ahol elsô-
sorban új és használt
tehergépjármûvek értéke-
sítésével, szervizelésével

Az éppen húsz esztendeje Gyôrben
alapított TIPA Vezérléstechnikai Kft. tö-
retlen, dinamikus és kiegyensúlyozott
fejlôdésével a Gyôri Ipari Park egyik
mintacégévé vált e két évtized során. A
komplex ipari vezérlôberendezések és
autóipari egyedi gépek, részegységek
fejlesztésével, tervezésével és gyártásá-
val foglalkozó vállalkozás májusban
legfontosabb partnerével, az Audi Hun-
garia Motor Kft.-vel fonta szorosabbra
kapcsolatait, a megrendelôi igények
növekedése miatt pedig telephelyének
kor sze rû sítését tervezi. 

> | 7. oldal

Liebherr: Jó minôség,
eredményes évek

delmi vezetô elmondta: míg
2003—2004-ben 400-450
hagyományos földmunka-
gépet értékesítettek ha-
zánkban, ez a mennyiség
2008 után a felére csökkent.
Ezért is jelentôs siker az ipa-
ri park egyik elsô letelepedô
cégének az eredményes
gazdálkodása. 

> | 2. oldal

MAN: Tizenöt éves jubileum
és javításával foglalkoznak.
Varga Norbert kirendelt-
ségvezetô elmondta: a
vállalat júniusban bensô-
séges családi nap kereté-
ben emlékezett meg az
évfordulóról a progra-
mokban gazdag össze-
jövetelen, és munkatár-
sai közösen vehették
számba a 15 év alatt el-
ért eredményeket.

Csík Gábor kereskedelmi
igazgató az értékesített
jármûvek mennyiségének
alakulásával büszkélked-
hetett: míg a képviselet
indulásakor a szûken vett
régióban évente 30-40
jármûvet — a 7,5 tonnástól
a 40 tonnásig, a 180 ló -
erôstôl a 640 lóerôsig —
adtak el, mostanra ez el-
érte a 100-110-es darab-
számot, közel három és
félszeresét a kezdeti érté-
kesítéseknek. A partnerek
közé olyan jelentôs szállít-
mányozók tartoznak ma
már, mint a Waberer’s, a
JS Logistics, a Petra
Trans, a Gartner, a Ru-
dolph Logistic vagy ép-
pen a Gyôri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft.

> | 7. oldal

A családi vállalkozásként
mûködô Rábakert Alkat-
részgyártó Kft. elôdjét
Koch Gábor tulajdonos in-
dította útjára, jó harminc
évvel ezelôtt. A néhány
négyzetméteres ga rázs -
mû helybôl induló cég fo-
kozatosan fejlôdött, s az
út egyik fontos állomása
volt 2010., amikor a vállal-
kozás a Gyôri Ipari Park ba
költözött. A növekedés
azóta is töretlen.

> | 6. oldal

Rábakert: Az export húzza

TIPA: Új lehetôségek a fejlôdésre
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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. (9023 Gyôr, Kodály Z. u. 32/a)
Szerkesztõ: Ozsvárt Tamás. Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor. Elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyôr.

Javában tart a szezon csúcsideje a
FE-BOBO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. életében, az ipari park-
ban található telephely irodáiban iz-
zanak a virtuális telefonvonalak, dôl-
nek az e-mailek, egymás kezébe
adják a kilincset a partnerek vagy a
partnerekhez igyekvô dolgozók.
Both Péter cégvezetô két üzleti te-
lefon között tud néhány percet
szakítani, hogy szót váltsunk az
elmúlt év eredményeirôl és az idei
esztendô kilátásairól. Persze ah-
hoz, hogy a jelen folyamatait
megértsük, legalább néhány évre
vissza kell tekinteni a múltba.
— Nem voltunk könnyû helyzetben
2012-ben — emlékezett vissza Both
Péter —, akkor gyakorlatilag három
hónap alatt elvesztettük az éves for-
galmunk felét. Jelentôs partnereink
zárták be magyarországi üzemeiket,
másoknál profilváltás miatt marad-
tak el a megrendelések.  Így a mun-
kahelyi védôeszközök forgalmazása
helyett más irányba kellett lépnünk,
ekkor kezdtünk el rendezvénysátrak
bérbeadásával, értékesítésével, ösz-

Liebherr: Magas minôség, eredményes gazdálkodás
> | 1. oldalról

A Liebherr-Építôipari Gépek Magyar-
ország Kft. — a Liebherr Bischofsho-
fen GmbH száz százalékos leányvál-
lalata 2001. július 9-én alakult. A tár-
saság 10.000 négyzetméteres nagy-
ságú telken építette fel a Liebherr
magyarországi központját, a gyôri ki-
rendeltséget. A Gyôri Ipari Parkban
mû kö dô telephelyen irodák, alkat-
részraktár, hárombeállásos szerelô-
csarnok, valamint mosó található.
A jelenleg 25 munkatársat foglal-
koztató gyôri Liebherr földmunka-
gépek rend kívül széles palettájá-
nak értékesítésével, azok al kat -
rész ellátásával, valamint szerviz-
szolgáltatással foglalkozik.

Vevôik a nagy építôipari cégek, me -
 lyek — a hazai vállalkozások többsé-
gének csôdje vagy beolvadása után
— egy-két kivételtôl eltekintve kizáró-

hétvégén is mûködik, és hatékony
alkatrész-utánpótlás egészíti ki. A
tevékenység a földmunkagépek ér-
tékesítésén és szervizelésén túl a
Liebherr komplett betontechnoló-
giai és darukínálatával, azok értéke-
sítésével, telepítéssel és alkatrészel-
látással egészül ki.
A kirendeltség idén már 12 gépet
értékesített, a tervek szerint ez a
szám megduplázódhat az év végé-
re, és természetesen szeretnék
megtartani nyereségességüket is.
Ebben sokat segíthetnek azok az
uniós pályázatok, melyek megjele-
nésére a gazdaság oly sok szerep-
lôje vár, hiszen jelentôs forrást bizto-
síthatnának a beruházások meg-
kezdéséhez. Egyébként összessé-
gében a piac stagnálását jósolja dr.
Mrekva Tibor kereskedelmi vezetô,
hagyományos földmunkagépeket
néhány befejezés elôtt álló autó -
pálya-építési, út-korszerûsítési, vas-
úti pályarekonstrukciós, csatornázá-
si projekten vagy hulladéklerakók
rehabilitációs munkáin dolgozó cé-
gek vásárolhatnak.    

| liebherr.hu

lag külföldi tulajdonban vannak. Be-
szerzéseik erôsen központosítottak
ugyan, ám az értékesítés a Liebherr
leányvállalatai között megoszlik.
Dr. Mrekva Tibor kereskedelmi veze-
tôtôl megtudtuk: bár az értékesített
gépek nem tartoznak az olcsó kate-

góriába, a garantált
minôség vonzóvá
teszi az ár-érték
arányt. A Liebherr
alkatrészei Német-
országban vagy
Svájcban készül-

nek, nem használnak fel Kínában
elô állított darabokat. Jellemzô az in-
novatív technológiák alkalmazása, a
saját gyártású elektronika beépítése,

valamint speciálisan fejlesztett mo-
torok dübörögnek a ne héz gé -
pekben. A korszerû megoldások al-
kalmazása kö vet keztében jelentôs
mennyiségû üzemanyagot takarít-
hatnak meg a felhasználók, egyéb
területeken is (pl.: hidraulika) ener -
gia ta ka ré kos és környezetbarát a
mû kö dés, így összességében a
versenytársakénál alacsonyabbak
az üzemeltetési költségek. Ezenkí-
vül nagy hangsúlyt fektetnek a keze-
lôk biztonságára és kényelmére.         
A cég szervizhálózata egész
Magyarország területén mûködik, a
szerelôk korszerûen felszerelt autó-
ikkal a lehetô leggyorsabban eljut-
nak a partnerekhez. A szol gál tatás a

FE-BOBO: Csúcsteljesítmény fôszezonban
szeszerelésével foglalkozni. A váltás
helyességét azóta az idô igazolta,
hiszen az árbevétel az elmúlt
években elérte, sôt tavaly meg is
haladta a korábbi esztendôkét, a
2014-es évet 300 milliós forga-
lommal zárta a FE-BOBO.
A cég regionális piacvezetônek
számít a rendezvénysátrak bérbe-
adásának és értékesítésének pia-
cán, ami azt jelenti, hogy a hazai
partnerek mellett ausztriai és szlo-
vákiai megrendelôk is szép szám-
mal akadnak. A teljes forgalomnak
már a 40 százalékát az exporttevé-
kenység hozza. Bevételeik döntô
része bérbeadásból, kisebb há-
nyada eladásból származik, aho-
gyan a cégvezetô fogalmaz: „Nem
mi vagyunk a legnagyobbak, de
mi mindenhol ott vagyunk.”
A kijelentést a valóság támasztja
alá: a gyôri vállalkozás eszközeivel
és a hozzá kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal az ország szinte minden
pontján találkozhatunk: gyáravatá-
sok, jeles állami rendezvények,
nemzetközi kiállítások, magán

szervezésû ünnepek, sportesemé-
nyek sorát teszik komfortossá azok
a sátorkomplexumok, melyek a leg-
mostohább körülményekbôl is ott-
honos, elegáns környezetet vará-
zsolnak. A cég és a vevôi elégedett-
ség titka a munkatársak szakmai ta-

pasztalata és a rugalmasság. Sok-
szor egy-egy rendezvényhelyszínen
szembesülnek megoldhatatlannak
látszó problémákkal — sárba ragadt
nehézgépekkel, lehetetlen terepvi-
szonyokkal, közlekedési, szállítási
problémákkal — melyeket kreatívan,
ad hoc jelleggel kell megoldani,

hogy végül minden a megrendelô
elképzelése szerint alakuljon.
Az idei év eddigi rendelésállomá-
nya összességében a tavalyi
esztendôhöz hasonló forgalmat
ígér, bár valószínûsíthetô, hogy
az ela dás—bérbeadás aránya ez

utóbbi javára mintegy 20 százalék-
kal eltolódhat. Both Péter szerint
szórakoztató rendezvények növek-
vô igényeit látva, még van kilátás to-
vábbi piacbôvülésre, így a közeljövô
miatt nincs ok aggodalomra.

| febobo.hu

Az üzemeltetési költségek
a versenytársakéhoz képest
összességében alacsonyabbak
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További jelentôs fejlesztéseket ter-
vez a hegesztôrobotok és rendsze-
rek tervezésével, gyártásával foglal-
kozó IGM Robotrendszerek Kft. Az
itt készült berendezések a világ
szinte minden pontján a legkülönfé-
lébb eszközökben
megtalálhatóak, s
valamennyi általuk
telepített rendszer
a gyôri gyárból ke-
rült a felhasználók-
hoz. A telephelyi
kapacitás bôvítése
mellett a foglalkoztatottak létszámát
is szeretnék a következô években
jelentôsen növelni, a megfelelô
szakember-utánpótlás érdekében
erôsítik kapcsolataikat a Széchenyi
Egyetemmel. 
A közel négyszáz kilométeres se-
bességgel száguldó kínai gyors-

IGM: Hegesztôrobotok minden földrészen
vasút kocsijai Gyôrben gyártott
hegesztôrobotokkal készültek, ezt
a feladatot nem lehet emberre
bízni, mert ha silány munkát vé-
gez, tömegkatasztrófa történik, a
robotok azonban sosem téved-

nek — mondta Fenyôsi Béla, az
IGM Robotrendszerek Kft. ügyve-
zetô igazgatója.
Hosszasan sorolja a példákat,
melyek azok a területek, ahol a
Gyôrben tervezett és gyártott he-
gesztôrobotok dolgoznak. Repü-
lôgépek, tengeralattjárók, hajók,

daruk, tehergépjármûvek, mezô-
gazdasági gépek, útépítô gépek
készültek és készülnek folyama-
tosan a gyôri robotok segítségé-
vel. Olyan földrész pedig nincs,
ahová nem jutottak volna el a kis -
alföldi robotok.
Az IGM Robotrendszerek Kft. si-
kertörténete negyedszázada in-
dult el Gyôrben, amikor az oszt-
rák anyavállalat vegyesvállalatot
alapított az egykori Rekarddal, a
Mezôgép utódjával. 2002 után a
Kandó utca mellett az ipari park-
ban is felhúztak egy négyezer
négy zet méter területû üzem-
csarnokot és irodaépületet, mely
jelenleg a cég központjaként
mûködik.
Az elmúlt tizenegy évben 4 milli-
árd forintot ruháztunk be Gyôr-
be, az idén is, jövôre is további

300 milliót költünk bôvítésre,
mert minden négyzetméter fog-
lalt — jelzi Fenyôsi Béla a töretlen
fejlôdést.
A hatmilliárd forintos árbevételû
cég öt éven belül tízmilliárd forint-
ra kívánja növelni éves forgalmát,
s ehhez a jelenlegi 160 fôs törzs-
gárdáját is növelni akarja. Mindez
persze nem lesz egy szerû, a vál-
lalkozás legnagyobb gondja
ugyanis az, hogy a szakember-
utánpótlást biztosítsa. Ennek ér-
dekében a Széchenyi István
Egyetemmel intenzív kapcsolatba
kezdtek.
Bruttó 380 ezer forintos havi át-
lagfizetést kapnak a dolgozóink, a
szakmunkások annyit keresnek,
mint az Audiban, s általános isko-
lai végzettséggel mindössze pá-
ran dolgoznak nálunk — mondta el
Fenyôsi Béla, aki hozzáfûzi azt is,
munkatársaik egyharmada felsô-
fokú, egyharmada középfokú
végzettséggel rendelkezik, s egy-
harmadot tesznek ki a szakmun-
kások. Fluktuáció gyakorlatilag
nincs, az itt dolgozók értékelik a
hazai viszonylatban nagyon jó fi-
zetést, amihez még 13. havi bér
és egyéb juttatások is járulnak.
A konszern eddigi története során
3500 robotrendszert telepített a
világban. S miközben Magyaror-
szág, s ezen belül Gyôr a fô gyár-
tóbázis — ipari hegesztôrobotokat
csak itt gyártanak — hazai eladá-
saik eddig nem nagyon voltak. 
A Rába vásárolt tôlünk hegesztô-
robotot, bízunk benne, hogy má-
sok is követik a példát — jelzi az
ügyvezetô igazgató azt, hogy a
tervezés és a gyártás mellett a ke-
reskedelemre is egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek. 

| igm-group.com

4 millárd forint beruházás
az elmúlt 11 esztendôben, további
300 millió a következô években.

Felszentelték Szent II. János Pál pápa
bronzból készült szobrát Gyôrben, a
Szentlélek-templom elôtt a templom alap-
kôletételének 30. évfordulójára emlékezve.
Az egész alakos szobrot Alberto Bottari de
Castello, Magyarország apostoli nunciusa
szentelte fel, és egyúttal átadta Ferenc pá-
pa apostoli áldását a szobor felállításában
nagy szerepet vállaló Vill-Korr Hungária
Kft. vezetôjének, Gasztonyi Lászlónak és
családjának. A mecénások viszonzásul a
szobor kicsinyített mását adták át az apos-
toli nunciusnak és a Szentlélek-plébánia
vezetôjének, Benkovich Ferenc pápai pre-
látusnak. Gasztonyi László az esemény
után az MTI-nek elmondta, hogy Szent II.

János Pál pápa szobra 20 millió forintból
készült el. Szent László, valamint két bol-
dog Apor Vilmos szobor után ez a negye-
dik gyôri köztéri alkotás, amelynek felállítá-
sát segítették. A mostani szobor felállítását
egyrészt azért támogatta, mert a szentatya
1996. szeptember 6-i gyôri szentmiséjéhez
az ô cége állította fel a szertartásnak helyet
adó emelvényt és sátrat, emellett mélyen
megérintette „hihetetlenül egyszerû és
nagyszerû személyisége”. A 2005-ben el-
hunyt szentatyát a kezében pápai kereszt-
tel ábrázoló szobrot Páljános Ervin
szobrászmûvész készítette. 

| vill-korr.hu
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TIPA Vezérléstechnikai Kft
was founded exactly
twenty years ago in Gyôr,
which deals with develop-
ment, design and manu-
facturing of complex in-
dustrial control units, cus-
tomized machines and
parts for automotive in-
dustry. 

The branch of Gyôr of MAN
Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. celebrates its 15th
anniversary of its presence
in Hungary. The representa-
tives of the German MAN-
group found its place in the
Industrial Park of Gyôr in the

summer of 2000, where it
mainly deals with sales, ser-
vice, maintenance and re-
pair of new and used trucks.
The corporation commemo-

The IGM Robotic Systems Ltd. dealing with design and pro-
duction of welding robots and systems is planning to ac-
complish further improvements. With the aid of the robots ma-
nufactured in the plant operating in the Industrial Park of Gyôr,
aeroplanes, submarines, ships, cranes, trucks, agricultural ve-
hicles, road construction machines are produced nearly every
part of the world. During its history, the concern has installed
3500 robotic systems throughout the world.
In the last eleven years more than 4 billion HUF was invested
in Gyôr, while during this and the following year further 300 mil-
lion HUF is planned to be spent on extension. 
The company with a turnover of six billion HUF is plan-
ning to improve its annual sales within five years to ten
billion HUF, and in order to achieve this aim it is also
planning to improve its current staff of 160 members.
This will not be so simple, of course, as the biggest con-
cern of the corporation is to ensure the professionals re-
quired. In order to ensure its future needs an intensive
cooperation has started with Széchenyi István University. 

Aquacomet — dealing with pool covers- and Nautilus
Kft — producing pool structures — which belong to the
same interest group have achieved their most suc-
cessful year of their history in 2014. The two corporati-
ons together managed to achieve a turnover of 3,2 bil-
lion and the results formed according to the expectati-
ons of the owners. One of the most important factors
of the success is that besides keeping the common
partners they have managed to win a new market,
Scandinavia, within this region, Sweden, with an inno-
vative product, the standard sized, pre-manufactured
pool covers.  Via nearly 80 northern business partners
around 400 pieces of pool structures have been sold
in the concerning area. One of the greatest advanta-
ges of the product is that, it is easily portable, simply
storable; therefore it can be transported cost-effecti-
vely and in a user-friendly way to the customers. 
The company started manufacturing a new range of
products, shading tools. They offer wind- resistant,
stable structures for shading terraces and other areas,
which are suitable for shading institutions, catering- in-
dustrial and commercial units, or even properties for
residential purposes. 

The branch of Gyôr of Lieb-
herr-Építôipari Gépek Ma-
gyarország Kft has been
managed successfully in
the last five years in spite of
the decreasing volume of
the activities of construction
industry, the fierce competi-
tion and the centralization
of purchasing activities. 
The Liebherr of Gyôr, which
is currently employing a
staff of 25 members, is de-
aling with the sales of
earthmoving machines,
supply of spare parts and
services. Our clients are
significant construction

TIPA: New opportunities for further development
The company has made a
service agreement in May
with its most important
partner, the Audi Hungaria
Motor Kft. The company
supplies the leading manu-
facturer of the automotive
industry of the world with
customized equipment,
assembly machines, tes-

ters, it takes part in process
automation, but the agree-
ment means new benefits:
the company is in direct
contact with the production
departments, it possesses
an on shop floor on the
premises of Audi, which
ensures continuous pre-
sence and makes the

smaller repair work and
modifications possible in a
shorter period of time with
more flexibility. 
Due to the multiplying num-
ber of orders the company
has extended beyond the
territory of its current plant,
therefore it is planning to el-
aborate a new construction

on its premises and to ac-
complish a total reconst-
ruction of the hall. The in-
vestments have been finan-
ced by own resources so
far, but the company is
applying for EU subsidies
for the current development
of approximately 200-250
million HUF.

MAN: 15 years jubilee 
rated its anniversary in June
within the frames of an inti-
mate family day.
Whereas annually 30-40 ve-
hicles were sold in the regi-
on at the time of the launch
of the branch, by today the
figures have reached 100-

110 pieces, nearly three and
a half times more than the
initial sales figures.
There has been a huge
development concerning

the field of services as
well. The opening hours
for the service activities
have been extended,
with the enlargement of
the number of employees
it achieved to possess
enough available repair-
men who could give a
helping hand for the part-
ners in need. In the
workshops, besides re-
pair work and services,
the adjustment of ta-
chographs,  MOT tests,
cassis work are accomp-
lished, and a 24-hour as-
sistance is available for
clients on request. The
spare part supply has al-
so been improved; today
most of the pieces are
available from the ware-
house, but if not, the re-
quired piece arrives to
the client within 24 hours.

IGM: Welding robots
on every ontinent

Aquacomet:
conquest in the north

Liebherr: High quality,
successful management

corporations. The spare
parts are manufactured in
Germany or Switzerland,
no pieces are used which
are manufactured in China.
The application of innovati-
ve technologies, the instal-
lation of uniquely desig-
ned electronic systems
and specifically designed
engines characterise the
company. The service net-
work of the corporation is
available throughout the
whole territory of Hungary,
the repairmen reach the
partners as soon as pos-
sible with their vehicles

provided with up-to-date
equipment. The service is
available at the weekend
as well, besides an effecti-
ve supply of spare parts.
The most spare parts can
be found at the warehou-
se of the branch but if not
the required spare part can
be delivered within 24 ho-
urs on request. The branch
has already sold 12 machi-
nes this year, and accor-
ding to the plans this num-
ber will double by the end
of this year, and naturally
the corporation aims to
keep its profit as well.  
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Das 15. Jubiläum ihrer Anwesen-
heit in Ungarn feiert in diesem
Jahr die GmbH MAN für Trucker-
und Bushandel. Die Generalver -
tretung der deutschen MAN-
Gruppe fand im Sommer 2000
im Industriepark Gyôr einen neu-
en Standort, wo man sich in ers-
ter Linie mit  Handel, Reparatur
und Serviceleistungen für gebra-
uchte Lastkraftfahrzeuge be -
schäftigt. Diesem Jubiläum ge-
dachte das Unternehmen im Ju-
ni im Rahmen eines vertrauten
Familientags.
Während man beim Start der
Gyôrer Filiale des Unterneh-
mens in der engeren Region
jährlich etwa 30 — 40 Fahrzeuge
verkaufte, beläuft sich diese
Zahl derzeitig auf 100—110
Stück.

Das in ihrer Geschichte bis-
her erfolgreichste Jahr
schlossen 2014 die zur sel-
ben Interessengruppe ge-
hörenden beiden GmbH-s
Aquacomet (Herstellung
von Pool-  bzw. Becken ab-
deckung) und die Nautilus
(Produktion von Beckenkör-
pern) ab. Beide Firmen ha-
ben einen Umsatz von ins-
gesamt 3,2 Milliarden ge -
schafft, somit erreichte man
das erwartete Ergebnis. Ein
wichtiger Faktor des Erfolgs
ist, dass es gelungen ist, mit
einer neuen Innovation ohne
Verlust der bisherigen Part-
ner in Skandinavien — insbe-
sondere in Schweden — ei-

Weitere bedeutende Innovationen plant die IGM Robotersys-
teme GmbH, die sich mit der Planung und Herstellung von
Schweisserroboter-Systemen befasst. In fast allen Teilen der
Erde werden mit Hilfe dieser im Betrieb des Gyôrer Industrie-
und Gewerbeparks hergestellten Robotern Flugzeuge, U —
Boote, Schiffe, Kräne, Lastkraftfahrzeuge und Landwirt -
schaftsmaschinen hergestellt. Seit seinem Bestehen hat der
Konzern 3500 Robotersysteme rund um die Welt montiert.
In Gyôr wurden in den vergangenen elf Jahren vier Milli-
arden HUF investiert. Sowohl in diesem als auch im
nächsten Jahr sollen weitere 300 Millionen in die Erwei-
terung investiert werden.
Seinen Jahresumsatz will die Firma von sechs Milliarden in-
nerhalb von fünf Jahren auf zehn Milliarden steigern, dazu
soll auch die Mitgliederzahl der gegenwärtigen 160- köpfigen
Stammgarde anwachsen. Natürlich ist das nicht ganz ein-
fach, denn die Sicherung des Nachwuchsbedarfs ist ein
Problem. Im Interesse der Problemlösung ist hat man mit der
Universität in Gyôr Kontakt aufgenommen.

In den letzten fünf Jahren
ist der Gyôrer Filiale der
Liebherr- Ungarn-GmbH
(Maschinen für die Bauin-
dustrie) gelungen, trotz star-
ker  Flaute in der Bauindust-
rie, scharfer Konkurrenz auf
dem Markt und trotz Zentra-
lisierung aller Anschaffun-
gen mit guten Ergebnissen
zu wirtschaften.
Die derzeitige Belegschaft
der Liebherr in Gyôr von
fünfundzwanzig Men -

Genau vor zwanzig Jahren wurde
in Gyôr die sich mit der Entwick-
lung  komplexer industrieeller
Steuerungsanlagen und speziel-
len Maschinen für die Automobil-
industrie sowie Maschineneinhei-
ten beschäftigende TIPA — Steu-
erungstechnik- GmbH gegründet.
Die Firma hat im Mai mit ihrem
wichtigsten Partner, der Audi-Hun-
garia-GmbH einen Service-Vertrag
abgeschlossen. An den führen-
den Motorenhersteller wurden
schon seit langer Zeit spezielle An-
lagen, Montiermaschinen, Tester
geliefert, auch nahm man an Au-
tomatisierungsprozessen teil. Mit
dem neuen Vertrag gelangt man
zu weiteren Vorteilen: Die Firma

MAN: 15-jähriges Jubiläum
Auch im Bereich der Dienstleis-
tungen hat sich manches getan:
Durch Erhöhung der Angestell-
tenzahl erreichte man längere
Öffnungszeiten der Servicestelle
und auch die ständige Anwe-
senheit und Einsatzbereitschaft
eines Monteurs. In den Werk -
stätten werden ausser Reparatu-
ren und Serviceleistungen auch
die Installation von Tachografen,
Erledigung techni scher Überprü-
fungen sowie auch Karosseriear-
beiten vorgenommen. Im 24 —
Stunden- Dienst steht ein Hilfs-
dienst zur Verfügung. Die Ver-
sorgung mit Ersatzteilen hat
sich ebenfalls verbessert, denn
die meisten benötigten Teile
sind vor Ort auf Lager, oder kön-
nen innerhalb von 24 Stunden
angeliefert werden.

Liebherr: Hohe Qualität, ergebnisreiches Wirtschaften
schen beschäftigt sich mit
dem Verkauf von Maschi-
nen für Erdarbeiten, Er-
satzteilversorgung sowie
mit Serviceleistungen. Part-
ner sind grosse Baufirmen.
Die Ersatzteile werden in
Deutschland und der
Schweiz hergestellt, es
werden keine in China
hergestellten Teile verwen-
det. Charakteristisch sind
Anwendung innovatiever
Technologien, Einbau von

eigenhergestellter Elektro-
nik sowie speziell entwi -
ckelte Motoren. Das Ser  -
vi ce netz der Firma er -
streckt sich auf ganz Un-
garn, die Monteure gelan-
gen mit modern ausgestat-
teten Wagen sehr schnell zu
ihren Partnern, die Dienst -
 lei s  tungen kön nen auch
an Wochenenden in
Anspruch genommen
werden, die Ersatzteilan-
lieferung verläuft rei-

bungslos und schnell.
Die nötigsten Ersatzteile
werden im Gyôrer Lager
gehortet, andere können
innerhalb von 24 Stun-
den geliefert werden.Die
Filiale hat in diesem Jahr
bereits zwölf Maschinen
verkauft, diese Zahl
könnte sich gegen Jah-
resende hin verdoppeln.
Die Firma möchte natür-
lich auch ihren Gewinn
beibehalten.

TIPA: Neue 
Innovations möglichkeiten

steht nun unmittelbar mit den Pro-
duktionseinheiten in Kontakt, ver-
fügt über eine eigene Werkstatt in-
nerhalb der Audi. Dadurch ist die
ständige Präsenz der Firma gesi-
chert und auch höhere Flexibilität
bei kleineren Reparaturen und
Ver änderungen.
Aufgrund sich mehrender Aufträge
ist das gegenwärtige Betriebsge-
lände zu eng geworden, deshalb
soll auf dem vorhandenen
Grundstück ein neues Gebäude
errichtet und die Betriebshalle um-
gebaut werden. Die nötigen An -
schaffungen wurden bisher aus ei-
gener Kraft finanziert, zur jetzigen
aber sollen Gelder der EU in
Anspruch genommen werden. 

IGM: Schweisserroboter
auf jedem Erdteil

Aquacomet: Eroberung im Norden
nen neuen Absatzmarkt zu
schaffen. Über nahe 80
Handelspartner im Norden
wurden letztes Jahr dort

oben im Norden 400 stück
Beckenabdeckungen verka-
uft. Ein wesentlicher Vorteile
des neuen Produkts sind

sei ne leichte Transportier-
barkeit und seine einfache
Lagerung. So kann es auf
kostensparende Weise zu
zahlungsfähigen Auftrag -
gebern gelangen.
Die Firma hat auch mit der
Herstellung einer neuen Pro-
duktfamilie begonnen: Be -
schattungs- und Verdunke-
lungseinrichtungen. Wind -
stabile Konstruktionen zur
Abdeckung von Terrassen
u.a., die zur Beschattung
von Flächen innerhalb von
Instutitionen, Handels- oder
gastronomischen Einrich-
tungen oder auch privaten
Grundstücken vorzüglich
geeignet sind.
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Történetének eddigi legjobb évét
zárta 2014-ben a közös érdekelt-
ségi csoporthoz tartozó, meden-
cefedések gyártásával foglalkozó
Aquacomet és a medencetesteket
elôállító Nautilus Kft. A két cég
összesen 3,2 milliárdos forgalmat
produkált és az eredmény is a tu-
lajdonosok elvárása szerint alakult.
Az Aquacomet és a Nautilus Kft.
tavalyi sikerévének hátterérôl Ko-
vács Róbert ügyvezetô igazgató
elmondta: a fôként nyugat-euró-
pai, hagyományos partnerek
megtartása mellett új piacot,
Skandináviát, azon belül elsôsor-
ban Svédországot is sikerült egy
innovatív termékkel, a sztenderd
méretû, elôszerelt medencefedé-
sekkel meghódítani.  A közel 80
északi kereskedelmi partneren
keresztül tavaly mintegy 400 da-
rab medencefedést értékesítettek
az említett területen. A termék
nagy elônye, hogy könnyen szál-
lítható (egyetlen kamion akár 20
kollekciót is képes befogadni),
egyszerûen raktározható, így költ-
ségkímélô és felhasználóbarát
módon juttatható el a fizetôképes
megrendelôkhöz.

> | 1. oldalról

Az évi 20-30 százalékos forga-
lomnövekedés lendületét a soka-
kat visszavetô válság sem törte
meg, hiszen: „A fû magától nô. És
ha nô, vágni kell, politikai és gaz-
dasági helyzettôl függetlenül” —
fogalmaz derûsen Koch Barna-
bás, aki immáron 10 éve aktív a
vállalkozás kereskedelmi és fej-
lesztési tevékenységében.
Hogyan kapcsolódott be a csa-
ládi cég munkájába? — kérdez-
tük Koch Barnabást. 
Informatikus diplomát szereztem
— tekint vissza a kezdetekre Bar-
nabás —, és a szakdolgozatom té-
mája a vállalkozásunkra szabott
gyártáskövetési és készletkezelé-
si program kidolgozása volt, ame-
lyet azóta is alkalmazunk. Ez volt
az elsô lépés, amellyel bekapcso-
lódtam a munkába, amely a fô te-
vékenységemmé, a cég a munka-
helyemmé vált.
Hogyan alakult a szülôkkel a vi-
szony a munka során?
Édesanyám és édesapám is itt
dolgozik, eleinte bizony nem volt
egyszerû kezelni a gyerek-szülô

Rábakert: Az export húzza
viszonyt. A sikeresen megvalósí-
tott projektekben tudtam bizonyí-
tani, és kivívni azt a presztízst,
hogy egyenrangú félként kezelje-
nek. Ma már mindennapos, hogy
bizonyos ügyekben édesapám
kér tôlem tanácsot. Nem volt
zökkenômenetes a folyamat…
De túl vagyunk rajta. A vállalko-
zásban vállalt szerepem másik
jótékony hatása, hogy stabil hát-
teret ad a legfontosabb kedv -
telésem mû ve lé séhez, a zenélés-
hez, ugyanis sza bad idôm ben
egy jó nevû boogie-woogie
együt tesben dobolok.
Visszakanyarodva a vállalko-
záshoz. Melyek a fô termékcso-
portok?
Az üzemben szinte minden típusú
kerti és ipari fûnyíróhoz, fû ka szá -
hoz gyártunk késeket. Míg 2010-
ben évente 250 ezer termék került
piacra, ma már ennek dupláját
vagyunk képesek elôállítani és ér-
tékesíteni. Mezôgazdasági gépek
kopó alkatrészei is készülnek itt:
ágaprítók, vágótárcsák, kapák,
talajmûvelôk, kombájnalkatrészek
szélesítik a folyamatosan bôvülô
palettát.

Mit gondol, mi a Rábakert leg-
fôbb erôssége?
Legfôbb erôsségünk a rugal-
masság és a gyors reagálás a
fogyasztói igényekre. Továbbá a
közvetlen kapcsolat a partnerek-
kel is fontos, legalább annyira,
mint a megfelelô informatikai bá-
zis, amely az egyedi igényeket is
képes lekövetni. Bár a forgalom
és a létszám növekszik, ezt a ru-
galmasságot továbbra is sze ret -
nénk megôrizni, ami nem kön nyû,
hiszen évente akár 50-100 új ter-
mék gyártását is elvállaljuk. Meg-
jegyzendô, a bôvülést mindig a
piacról érkezô jelzés, a vásárlói
igény generálja.
Mit tervez, hogyan fogják tudni
megtartani a lendületet?
Új technológiák elhelyezéséhez a
közelmúltban bôvítettük telephe-
lyünket és mintegy 50 százalékkal

megnöveltük üzemterületünket. Új
irodákat és tárgyalót is építettünk,
így összesen már 700 négyzetmé-
teren folyik a termelés. A kereslet
növekedését azonban elsôsorban
nem a létszám automatikus növelé-
sével vagy a géppark állandó bôví-
tésével igyekszünk követni, inkább
a hatékonyságra helyezzük a hang-
súlyt. Ehhez nagy segítséget nyújt
az a közvetlen viszony is, amelyet a
munkatársakkal ápolunk. Az itt dol-
gozók közül többen is hosszú évek
óta dolgoznak a cégnél, ôk jelentik
a stabil kemény magot, akikre min-
dig számíthatunk. A vállalkozás tu-
lajdonosa szerint várhatóan ebben
az évben is sikerül megôrizni a fejlô-
dés eddigi lendületét, és továbbra is
az exportpiacon elért növekedés
lesz a húzóerô a Rábakertnél.

| rabakert.hu

Aquacomet: Új termékkel hódítanak északon
Az eladások sikere mögött persze
nem csupán a helyi szokások áll-
nak. Az Aquacomet nagy hang-
súlyt fektet azokra a rendszeresen
megtartott magyarországi trénin-
gekre, melyek során a kereskedel-
mi képviseletek munkatársai meg-
ismerkedhetnek a gyártási folya-
matokkal, személyesen szerezhet-
nek tapasztalatot a minôségi kivi-
telezésrôl és megismerkedhetnek
a terméknek azokkal a tulajdonsá-
gaival, melyek garantálják a vevôi
elégedettséget. Talán ennek is kö-
szönhetô, errôl a piacról már most
a tavalyi év egészéhez hasonló
darabszámú megrendelés érke-
zett a gyôri vállalkozáshoz.
A skandináv piaci részesedés nö-
velése ellenére nem ígérkezik

könnyûnek a 2015-ös esztendô —
tette hozzá az eddigiekhez Kovács
Róbert. Az egyik legfontosabb part-
nerállamban, Ausztriában a koráb-
biaknál gyengébben teljesít az épí-
tôipar, az elôzetes
számok alapján
mintegy 10 száza-
lékos megrende-
lés-csökkenés
prognosztizálha-
tó, ezzel párhuza-
mosan pedig mintegy ötödével
drágult az alumínium és az üveg al-
katrészek alapanyaga.
Továbbra sem veszi ki részét je-
lentôsen az árbevételbôl a hazai
piac, a forgalom 90 százalékát
még mindig az export hozza, pe-
dig fontosnak tartják a vállalko-

zásnál a belföldi értékesítés növe-
kedését.  — Ugyanazért az ered-
ményért jobban meg kell küzde-
nünk az idén — összegezte a kilá-
tásokat az ügyvezetô igazgató.

A kitûzött célok elérésében segíthet
egy új termékcsalád: a cég árnyéko-
lástechnikai eszközök gyártásába is
belekezdett. Olyan szélálló, stabil te-
rasz és egyéb területek fedésére al-
kalmas szerkezeteket kínálnak, me-
lyek intézmények, vendéglátó-ipari
és kereskedelmi egységek vagy ép-
pen lakáscélú ingatlanok kapcsoló-
dó tereinek árnyékolására kiválóan
alkalmasak. Az alaptevékenységhez
képest ez az üzletág volumenében
még gyermekcipôben jár, ám az ed-
dig elkészített fedések és a haszná-
lók pozitív visszajelzései kiváló refe-
renciául szolgálhatnak egy lendüle-
tes fejlôdéshez. 

| aquacomet.hu

Az új skandináv piac
növekedése ellenére
nem számítanak könnyû évre
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Szakértelem és pontos, magas
mûszaki színvonalú gyártási tech-
nológia jellemzi a TIPA Kft. tevé-
kenységét az egyedi gépgyártás
minden területén — foglalta össze a
legfôbb erôsségeket Székely László
ügyvezetô. Állítását igazolja a nö-
vekvô forgalom, a növekvô létszám
és a növekvô vevôi elégedettség. A
folyamatos fejlôdés az elmúlt évek
üzleti adataiból is jól kiolvasható.
Míg 2008-ban az árbevétel 800 ezer
euró volt, 2014-ben a forgalom már
elérte a 4,5 millió eurót, az induló 13
fôs létszámmal szem ben pedig ma
már 54 mun ka társ dol gozik a
mûhelyekben, irodákban. De folya-
matosan bôvül a partnerek köre is:
a legfontosabb vevô, az Audi és be-
szállítói mellett a megrendelôk kö-
zött található a Magna-csoport, a
ThyssehKrupp, a F.EE, az Isemann,
és örvendetesen épül az ipari par-
kon belüli kap cso lat rendszer, hiszen
a TIPA-val mû kö dik együtt az IGM, a
Weiss Hungaria vagy éppen az Au-
di Akadémia is.      
A TIPA Kft. egyik legfontosabb
erôssége, hogy az egyedi beren-
dezések tervezése és gyártása
során a gépészeti és a vezérlés-

TIPA: Új lehetôségek a továbbfejlôdésre
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Az Euro 6-os fejlesztéseknek kö-
szönhetôen, az MAN nyerges
vontatói a legjobbak közé számí-
tanak a piacon, ahogy rendkívüli
népszerûségre tett szert a D38-as
motorcsalád is, a magas lóerôt
igénylô szállítmányozás területén.   
A vállalat központja Dunaharasztin
található, Gyôrön kívül saját telep-

MAN: Tizenöt éves jubileum
hellyel rendelkezik még Tiszaújvá-
rosban és Pécsett.  További MAN-
szerzôdéses szervizpartnerek vár-
ják az ügyfeleket Szombathelyen,
Zalaegerszegen, Budapesten,
Debrecenben és Szegeden.
Az MAN fontos szereplô a buszo-
kat illetôen is, több száz ala csony
 padlós jármûve fut az országban,
idén pedig két jelentôs projektet
is nyert az üzletág: Miskolcon és
Kaposváron az összes városi
buszt az MAN sûrített gázzal
üzemelô, környezetbarát jár -
mûveire cserélik.   
De jelentôs elôrelépés történt e
másfél évtizedben a szolgáltatá-
sok területén is. Az évezred elsô
éveihez képest jelentôsen bôvült a
szerviz nyitvatartási ideje, a lét-
szám fejlesztésével sikerült elérni,
hogy mindig rendelkezésre álljon
szerelô, aki az éppen segítségre
szoruló partnernek segíteni tud. A
mûhelyekben a javítások és szervi-
zelés mellett végzik már a
tachográfok illesztését, mûszaki
vizsgákat bonyolítanak, karosszé-

riamunkákat vállalnak, és 24 órás
segélyszolgálattal állnak a bajba
került ügyfelek rendelkezésére. A
kamionokon kívül már a Schmitz
Cargobull pótkocsijait is javítják,
így nyújtva komplex szolgáltatást a
partnereknek. A szerviz forgalma a
15 év alatt ötszörösére nôtt, a
munkatársak évente közel 15 ezer
órát dolgoznak a mû he lyek ben.
Fejlôdött az alkatrészellátás is, ma
már a legtöbb darab raktárról elér-
hetô, ha mégsem, 24 órán belül
megérkezik a megrendelôhöz. 
A szervizben a képviselet indulása
óta itt dolgozó munkatársakat fo-
lyamatosan képzik. A Volkswagen-
csoporton belül az Audi Aka dé -
miával együttmûködve végzik töb-
bek között a jövô autószerelôinek
és autóvillamossági szerelôinek
szakmunkásképzését. De nem
csak kollégáinak, a partnercégeik
sofôrjeinek továbbképzésére is
figyel az MAN: a jármûvezetôk tré-
ningeken ismerhetik meg azokat a
vezetéstechnikai fogásokat, me-
lyek alkalmazásával a kamionok

fogyasztása csökken, és élettarta-
muk hosszabb lesz.
Az MAN gyôri képviseletének fej-
lôdését tevékenysége minden
szegmensében tények igazolják,
a jubileum alkalmából szervezett
családi napon volt tehát ok ünne-
pelni, és van ok optimistán nézni
a következô 15 év elé. 

| man.hu

technikai megoldások kidolgozá-
sát egyaránt saját, nagy tapaszta-
lattal és szakértelemmel rendel-
kezô mérnökcsapat végzi. Így a
vezérléstechnikai rész tekinteté-
ben sincsenek kiszolgáltatva kül-

sô beszállítónak, önállóan képe-
sek a legmagasabb minôségi
szintet elérni a PLC- és robot-
programozás, az ipari képalkotási
technológiák kidolgozása, a ka-
merarendszerek telepítése, a
képfeldolgozás fejlesztése során. 
A partnerkapcsolatok fejlôdésének
újabb lépcsôje az Audi Hungaria
Motor Kft.-vel májusban megkötött
szervizszerzôdés. Székely László

ügyvezetô elmondta: a világ veze-
tô motorgyárának már régóta szál-
lítanak egyedi berendezéseket,
szerelôgépeket, tesztereket, részt
vesznek a folyamatok automatizá-
lásában, és már tíz éve lehívásos

szerzôdés keretében, könnyített el-
járással fogadják a TIPA-terméke-
ket és szolgáltatásokat.  A megkö-
tött megállapodás azonban újabb
elônyöket jelent: a cég közvetlenül
a termelô egységekkel áll
kapcsolatban, saját mûhellyel ren-
delkeznek az Audin belül, ami fo-
lyamatos jelenlétet biztosít és lehe-
tôvé teszi, hogy a kisebb javításo-
kat, átalakításokat még rövidebb

idô alatt, még rugalmasabban tud-
ják elvégezni.
Az örvendetesen szaporodó meg-
rendelések következtében a vállal-
kozás kinôtte jelenlegi üzemterüle-
tét, ezért meglévô telkén új épület
kialakítását és az üzemcsarnok tel-
jes átalakítását tervezi.  A szüksé-
ges beruházásokat eddig saját erô-
bôl fedezték, a mostani, mintegy
200-250 milliós fejlesztésre viszont
szeretnének európai uniós forráso-
kat igénybe venni — a gazdaság
más szereplôihez hasonlóan, vár-
ják az új pályázati kiírásokat. Ha si-
kerül megvalósítani a terveket, a jö-
vôbeni kapacitásbôvülésnek is lesz
elegendô szabad területe.
A további bôvülés fontos feltétele a
szakember-utánpótlás biztosítása.
Ennek érdekében szoros kapcsola-
tot tartanak fenn a gyôri középisko-
lákkal és a Széchenyi István Egye-
temmel, a diákok és a mérnökhall-
gatók gyakorlati helyként itt szerez-
hetnek tapasztalatot az elméleti tu-
dás mellé.  Az autóipar fejlôdési le-
hetôségei jók, aki ezt a szakmát vá-
lasztja, jól fizetô, biztos állásra, jó
munkakörülményekre számíthat —
akár a TIPA Kft.-nél. 

| tipa.hu

Kiss Norbert Európa-bajnok
autóversenyzô MAN típusú
kamionjával vívta ki a konti-
nens elsôséget 2014-ben. A fi-
atal versenyzô azóta is soro-
zatosan bizonyítja rátermett-
ségét, amihez versenyzôi kva-
litás mellett nagyban hozzájá-
rul az MAN legfrissebb, és fo-
lyamatos fejlesztés alatt álló
motorja. Az autósport kedve-
lôi idén szeptemberben  Bu-
dapesten is láthatnak Európa-
bajnoki futamot. 



Büchl: Félmaraton létszámrekorddal

Hírpark
Elkészültek a 3. számú csapadék-
víz-tározó tó kibôvítésének kivite-
lezési munkálatai, az iparvágány
meghosszabbítására kijelölt terü-
letet átadták a kivitelezônek, szin-
te valamennyi szabad telek elkelt
az ipari park területén. Ezekrôl a
témákról számolt be a Parkpress
állandó rovatában Görög Tibor, a Gyôri Nemzet-
közi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója.

Dolgoznak az iparvágány 
új szakaszán 

Újabb szakasszal bôvül az ipari park iparvágánya. A
most tervezett beruházás során az 1-es számú iparvá-
gányt annak egyenes irányát felvéve hosszabbítják meg
550 méterrel Gyôrszentiván állomás felé. A kivitelezôt
pályázat útján választották ki, a cég május 14-én átvette
a munkaterületet, így ténylegesen is megkezdôdött az
építés. A tervek szerint a pálya vonala szeptemberre el-
éri az Audi logisztikai központjának második ütemében
épülô létesítményt, és legkésôbb az év végéig pedig be-
fejezôdik a kihúzó vágány építése is.

Elkészült a tározótó

Befejezôdtek az ipari park területén a 3. számú táro-
zótavat érintô munkálatok. A beruházás során kibôví-
tették a meglévô szikkasztó tavat és a megfelelô víz-
minôség biztosítása érdekében kialakítottak egy szûrô
tavat, melyeket csôáteresszel kötöttek össze. Emellett
megépült egy új, észak-déli irányú csapadékvíz-gyûjtô
fôcsatorna, több tisztító aknával. Lehetôvé vált, hogy a
park keleti oldalán letelepedett cégek rákössenek az
új gerincvezetékre.

Borsodi: önkéntes véradás

Nemak: szponzoráció nagykövettel

Rekord létszámmal rajtolt el idén az ipari
parkban mûködô Büchl Hungaria Kft. által
támogatott hagyományos Decatlon-Büchl
Félmaraton a gyôri Aranypart és a Püspök -
erdô környékén. A 21 km-es távra egyéni-
ben és váltóban, valamint a 4 kilométeres
futásra és a 7 km-es nordic walkingra ösz-
szesen több mint négyszázan neveztek. A
szervezôk tökéletes pályát jelöltek ki, hiszen
a szakaszok között volt erdei út, kavicsos
töltés, és kisebb részén aszfaltos út. Ezúttal
az idôjárás is kedvezett a szabadidôsport
szerelmeseinek. A legnépesebb mezôny
ezúttal is a 4 km-es távon gyûlt össze, hi-
szen ezt bárki tudja teljesíteni, aki hetente
csak néhány alkalommal jár el kocogni, il-
letve aki családostól vállalkozott a futásra. A
szervezôk úgy látják, hogy a futás egyre

Idén is megrendezték a
III. Gyôri Édes Napokat.
A rendezvény fôtá mo ga -
tója az ipari parkban
mûködô, mexikói tulajdo-
nú Nemak Gyôr Kft.,
amely a kezdetek óta ki -

emelt partnere az édes
napoknak. Az esemé-
nyen a cég jóvoltából
Isabel B. Téllez Rosete,
mexikói nagykövet kö-
szöntötte a Széchenyi
térre látogatókat. A Ne-

mak meglepetéssel is ké-
szült, a társaság standjai-
nál a fesztivál két napján
ajándékokkal kedvesked-
tek a vállalat munkatársai. 

| nemak.com

Ismét önkéntes véradást szervezett a
Borsodi Mûhely Kft. A vállalat fontosnak
tartja a társadalmi szerepvállalást, ezért

minden évben többször is gyûjtenek rá-
szorulóknak, illetve több munkatárs tagja
önkéntes tûzoltószervezetnek, polgárôr-
ségnek. A véradás ezúttal nyitott volt az
ipari parkban lévô többi vállalat dolgozói
számára is. Tavaly a Borsodi Mûhely
munkatársainak több mint a fele vállalta a
véradást, van olyan dolgozó, aki már
több mint negyven alkalommal segítette
ily módon embertársait. Az idén is több
mint ötven kolléga nyújtotta karját, közü-
lük sokan most elôször, és a környék
más vállalataitól is érkeztek önkéntesek.
A sikeres szervezés arra ösztönzi a társa-
ság vezetôit, hogy a jövôben is szervez-
zenek hasonló véradást.

| borsodimuhely.hu

Elfogytak a telkek 

Az ipari park területén a nagy érdeklôdésnek köszönhe-
tôen gyakorlatilag elfogytak a még szabad területek.
Idén már csak egy 3.000 m2 nagyságú telek értékesíté-
sére van lehetôség. A betelepülni szándékozó cégek
igényeinek kielégítésére újabb területek bevonására van
szükség, a nagyarányú fejlesztés elôkészületeit meg-
kezdte Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. Várhatóan a jö-
vô év második felében rendelkezésre állnak majd ingat-
lanok a letelepedni kívánó vállalkozások részére.

népszerûbb sportág a városban, így a
szponzoroknak is érdemes támogatni a ha-
sonló eseményeket. 

| buechl.hu


