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Grantool: Tovább a gyártás felé

Audi: Bôvült a logisztikai kapacitás

IGM: Jubileumi szakmai nap
Jubileumi szakmai napot tartott mintegy 250
meghívott vendég részvételével az ipari parkban lévô székhelyén a
Gyôrben 25 éve megalakult IGM Robotrendszerek Kft.
Fenyôsi Béla, a magyar
leányvállalat ügyvezetôje köszöntôjében elmondta, hogy a gyôri
IGM-termékek ma már a
világ minden pontján
megtalálhatók. Hans
Schmerlaib osztrák ügyvezetô arról beszélt,
hogy az IGM Robotersysteme AG a hegesztés- automatizálás veze-
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tô cégeként több mint
20 országban mûködik.
Martin Merstallinger elnök-vezérigazgató összefoglalta az IGM sikertörténetét, s elmondta: olyan
magas szintû szakmai
kompetenciákat sikerült

létrehozni Gyôrben az elmúlt negyed században,
melyeket a megrendelôk
is látnak és elismernek, s
amelyekre bátran építhetnek a jövôben.
> | 7. oldal
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Melecs: Gyárbôvítés másodszor

N-Fólia01: Növekvô
piac, bôvülô géppark
Új berendezéssel bôvítette gépparkját az ipari
parkban mûködô N-Fólia01 Kft. A gépet az MNB
kedvezményes hitelének
segítségével, mintegy 30
ezer dollárért vásárolta
meg a cég, és az elôzetes
terveknek megfelelôen
szeptemberben megérkezett a telephelyre. Segítségével még rugalmasabban tudnak eleget tenni a
folyamatosan bôvülô piac
igényeinek.
Gyorsaság, rugalmasság,
minôség — Németh Zsolt,
az N-Fólia01 Kft. ügyvezetô igazgatója már korábban is ebben a hármas

jelszóban foglalta össze a
cég filozófiáját, s ezen kritériumok szem elôtt tartá-

sával igyekeznek a lehetô
legmagasabb színvonalon kiszolgálni a vevôket.
> | 6. oldal

Rudolph: Kétszáz új munkahely

Jól halad az iparvágány építése
A tervezett ütemnek megfelelôen, jól halad az ipari parki iparvágány újabb szakaszának építése. A tavasszal
indult beruházás során az 1es számú iparvágányt annak egyenes irányát felvéve
hosszabbítják meg több
ütemben a következô években Gyôrszentiván állomás
felé, az útátjáróig. A munka

elsô szakasza már el is
készült, a rész-mûszaki átadást követôen megtörtént
az elsô etap ideiglenes forgalomba helyezése. A kivitelezéssel megbízott szakemberek tovább dolgoznak
a területen, várhatóan az év
végére teljesítik vállalásukat.

Új logisztikai csarnokot
avatott a Rudolph Logistik
Gyôrben, az ipari parkban.
A 14 ezer négyzetméteres,
háromszintes irodaépülettel kivitelezett csarnok 10
millió euróba került. Az
avatóünnepségen a vállalat tulajdonosa és vezetése mellett jelen volt Kara
Ákos államtitkár, gyôri országgyûlési képviselô és
dr. Somogyi Tivadar, Gyôr
alpolgármestere is.

A Rudolph Logistik több
mint húsz éve, az Audival
együtt érkezett meg Gyôrbe, s immár a harmadik logisztikai csarnokát avatja a
városban. A jármûipar kiszolgálására berendezkedett cég Magyarországon
1200 embert foglalkoztat,
ebbôl Gyôrben ezret. A
most avatott csarnokban további kétszáz új munkahelyet hoz létre. Beszállítói
parkjában több ügyfélnek

nyújt teljes körû logisztikai
szolgáltatást, például öszszeszerelést, késztermékkezelést, árukiküldést, átcsomagolást és minôségbiztosítási ellenôrzéseket. A legfontosabb partnert, az Audit
JIS (just in sequence) rendszerben szolgálják ki az átadott csarnokból is.
A csarnok kivitelezôje az Arrabona Invest Kft. volt,
amely 2008 óta dolgozik
együtt a Rudolph Logistikkal — hangzott el a megnyitón. Megtudhattuk azt is, a
fejlesztés nem áll meg, már
most szóba került egy
újabb, 12 ezer négyzetméteres csarnok építése.

> 2. oldal
> | 3. oldal

A tervek szerint halad
az iparvágány építése
> 1. oldalról

szítô munkát igényelt, a tervek elkészítése, az engedélyeztetési elA pályázati úton kiválasztott kivite- járások lefolytatása, a talaj- és
lezô a májusi területátvétel óta környezetvédelmi vizsgálatok elgôzerôvel dolgozik az iparvágány végzése után történhetett a kiviteújabb szakaszának építésén. Az lezôi pályázat kiírása, majd az elösszesen 550 méteres szakasz- sô kapavágás. A munka során
ból szeptemberig elkészült 150 több tízezer köbméter földet mozméter folyóvágány, valamint két gatnak meg és több mint száz
kitérô, és köszönhetôen az ered- tonna sínt használnak fel.
ményes ideiglenes forgalomba Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi
helyezési eljárásnak, már alkal- Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója emlékeztetett arra, hogy
A szeptemberig elkészült
tavaly, a bôvítés
elsô szakaszászakasz már alkalmas a pálya
ban 1,9 kilomémelletti bázisok kiszolgálására
teres vágány
épült, melynek
mas a pálya mellett létesített ipari összes költsége meghaladta a
létesítmények kiszolgálására. Az 800 millió forintot, Az üzembe heelmúlt hónapok eredménye a lyezése óta havonta mintegy 120
szorosan vett szakipari munkák szerelvény használja az iparvámellett a térvilágítás és az életvé- gányt. Ebbôl is látható, hogy a
delmi korlát elkészülte is. Görög Gyôri Ipari Park melletti területek
Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari fejlesztése, és az utóbbi években
Park Kft. ügyvezetôje elmondta: a jelentôsen megnövekedett gyôri
beruházás nagyon komoly elôké- és Gyôr környéki kamionforga-

lom csökkentése is indokolja az
iparvágány további meghosszabbítását.
A most folyó beruházás hátralévô
szakaszában az 1-es számú iparvágány irányát tartva, a Budapest—Hegyeshalom vasútvonallal
közel párhuzamosan továbbépítik a töltést: a töltés kialakításához szükséges hét különbözô
anyagú rétegbôl öt már a teljes
vonalon elkészült, a további két
fedôréteg felhordása után következhet a betonelemek és a sínpár
lefektetése. A kivitelezés során
vasúti kerethíd, valamint a szentiváni fôcsatornához csatlakozó,
végig burkolt vízelvezetô árok is
készül, elôre gyártott árokburkoló
elemekkel. Az árkok kialakításá-

val a vasútvonal víztelenítése is
korszerûbb és mûszakilag magasabb színvonalú lesz. A pálya
jobb oldalán a teljes hosszban
tolatási padka épül, az üzemi
közlekedési tér vonalában életvédelmi korlátot helyeznek el. Az új
iparvágány teljes hosszában térvilágítást létesítenek a pálya jobb
oldalán.
A meghosszabbított iparvágány
lehetôséget ad a pálya jobb oldalán lévô cégeknek a késôbbi rácsatlakozásra. A beruházás elkészültét követôen az Ipari Park
iparvágányán történô vasúti szállítás kb. napi 60-80 kamion forgalmát váltja ki.
| ipgyor.hu

Grantool: Tovább a gyártási kapacitás felé
Immár öt éve a gyôri ipari parkban mûködik a
2004-ben alakult, szerszám-kereskedelemmel
és tanácsadással foglalkozó Grantool Kft. A
cég az elmúlt esztendôkben imponálóan dinamikus fejlôdést mutat, amihez a telephely kedvezô környezete is hozzájárul, s ami továbblépésre ösztönzi a fiatal menedzsmentet: gyártókapacitás megteremtését is tervezik.
A gyôri ipari park nyújtotta üzleti környezet határozottan jót tett a cég forgalmának — mondta
el Lukács Gergely ügyvezetô. — A székhelyünknek 2010-ben sikerült az innovációs központban helyet biztosítani, s úgy látjuk,
kedvezô, hogy ipari környezetben mûködünk,
egyszerû itt a környéken a parkolás, az ügyfelek nemcsak virtuálisan, de a valóságban is
könnyen megtalálnak.
Lukács Gergely ügyvezetôtôl megtudtuk: a
Grantool ipari forgácsolószerszámok nagykereskedelmével foglalkozik, minden olyan eszköz megtalálható a kínált termékek sorában,
ami valamilyen módon a forgácsoláshoz, a
forgácsológépekhez kapcsolódik, a vevôk —
melyek között ott van a General Electric, a
Siemens vagy éppen a Rába — közel 90 ezer
féle árucikkbôl válogathatnak. Az értékesítés
országos lefedettségû, tíz üzletkötô munkatárs

tartja és keresi a kapcsolatokat a régi és az új
partnerekkel, az egyéni vállalkozóktól a multinacionális vállalatokig. Munkájukat konszignációs raktárak segítik, rendeléseket a nap 12
órájában tudnak fogadni, s a kért alkatrészeket
24 órán belül eljuttatják a megrendelôkhöz. Az

értékesítés mellett technológiai tanácsadással
is támogatják a vevôket, a tevékenység hozzáadott értékének növelésével sikerült a forgalmat is egyre feljebb tornázni: az iparági átlagot
meghaladó, évi 20-30 százalékos növekedést
produkál a cég, a 2010-es 270 millió forintos
árbevétel 2014-re 780 millió forint fölé ugrott.
Ezzel párhuzamosan nôtt a foglalkoztatottak
kezdeti, 5 fôs létszáma a mostani 22-re. Így
érthetô, hogy a vállalat vezetése további helyiségek bérletében gondolkodik.
Sôt, a sikeres nagykereskedelmi tevékenységre építve gyártókapacitás megteremtését tervezik. A Grantool 5000 négyzetméteres telket
vásárolt az ipari parkban, az üzem megépítéséhez pályázati forrást is szeretnének igénybe
venni. A gyártói tevékenység kialakítása —
ahogy Lukács Gergely ügyvezetô fogalmazott
— új növekedési irányt jelentene a cég számára, hiszen még komplexebb, akár egyedi megoldásokat tudnának kínálni a vevôik számára,
ami vertikálisan is jelentôs piacbôvülést hozhat. Emellett karbantartási, javítási szolgáltatásokkal is elébe tudnának menni a partnerek
igényeinek.
| grantool.hu

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.

2

2015 | szeptember | www.ipgyor.hu

Rudolph: Kétszáz új munkahelyet teremt a beruházás
> | 1. oldalról
A most átadott logisztikai létesítményhez már
épül az iparvágány, megteremtve a vasúti árumozgatás közvetlen lehetôségét.
A csarnok kivitelezéséhez a magyar állam és az
Európai Unió támogatása is hozzájárult. A kormány képviseletében jelen levô Kara Ákos államtitkár azt hangsúlyozta, a Rudolph Logistik
több mint húszéves magyarországi jelenléte azt
bizonyítja, érdemes hazánkban befektetni.
A kormány a termelô tevékenységet kiemelten
támogatja, s ebben fontos hely illeti meg a
jármûiparhoz kötôdô cégeket, mint amilyen a
Rudolph Logistik — fogalmazott a csarnokavató ünnepségen az államtitkár.
Dr. Torsten Rudolph tulajdonos az ünnepélyes
megnyitón elmondta: „Gyôrben és a régióban
a gazdasági növekedés dinamikus, ezért nem
sokat gondolkodtunk, hogy kihasználjuk ezt a
fejlôdést. Ráadásul olyan helyen vagyunk az
ipari parkban, hogy ha szükséges, további bôvítésre is van lehetôségünk. A vasúti szállítást

is szeretnénk majd kihasználni a jövôben, ezt
a lehetôséget biztosítja számunkra a meghosszabbított iparvágány.”
Az új csarnok kivitelezésekor kiemelten figyeltek
a megújuló energiák felhasználására. Az épületen napkollektorokat helyeznek el, a fûtéshez
pedig geotermikus hôt használnak fel, csatlakoznak ahhoz a vezetékhez, amely Pérrôl az Audiig szállítja a forró vízbôl kinyert hôt.

A Rudolph Logistik Gyôrön kívül Tatabányán is
rendelkezik logisztikai csarnokkal, ahonnan a
Borg Warnert, két telephelyrôl — Dunakiliti és
Tét — pedig a Veritast szolgálják ki. Ezenkívül
szinte egész Európában megtalálhatók, dolgoznak többek között a Volkswagennek, a
Mercedesnek és a BMW-nek is.
| rudolph.hu

Audi: Tovább bôvült a logisztikai kapacitás
Nyolcvanezer
négyzetméter
nagyságú logisztikai központtal
bôvült az Audi Hungaria Motor
Kft. Gyôrben. A beruházás 10 milliárd forintba került, s hétszáz új
munkahelyet teremt. A már meglevô, LOC névre keresztelt logisztikai központ mellett egy még na-

ünnepélyes pillanatok nemcsak
az Audinak, hanem Gyôrnek és
Magyarországnak is fontosak, mivel a sikereket az együttgondolkodás tette lehetôvé, s bizonyítják
az összefogás fontosságát.
Az elmúlt években az együttmûködés még szorosabb lett, még

fantasztikusabb eredményeket
tudtunk produkálni — fogalmazott
a polgármester, aki méltatta a
gyôri Auditól távozó Thomas Faustmannt, az ügyvezetés elnökét,
akivel jól együtt tudott dolgozni, s
akinek sok sikert kívánt új állomáshelyén, Neckarsulmban.
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a csarnokavatón bejelentette: a távozó Thomas Faustmann-nak a köztársasági elnök a
Magyar Érdemrend Középkeresztje
a Csillaggal kitüntetést adományozta. A miniszter szerint az Audi
újabb gyôri beruházása annak bizonyítéka, hogy az Audi és hazánk
kölcsönös bizalmon alapuló stratégiai partnerségben áll egymással.
Szijjártó Péter beszélt arról is, Gyôr
és az Audi együttmûködése folyamatosan rekordokat döntött. A kor-

mány célja, hogy erôsítse a mérnökképzést és a kutatásfejlesztést, s ennek ugyancsak Gyôr lesz a nyertese. A létrejövô Ipari Centrum megszületése után még inkább elmondhatják a városban, hogy a jövô
Gyôrben épül — mondta a miniszter.
Thomas Faustmann meghatottan
köszönte meg Borkai Zsoltnak és
Szijjártó Péternek, mint fogalmazott, a bizalmon alapuló együttmûködést, s azt hangsúlyozta,
együtt nagy dolgokat vagyunk
képesek megvalósítani.
Egy 77 hektáros szabad területtel
még rendelkezünk — mondta Faustmann, jelezve azt, hogy a 3.
ütemû logisztikai bôvítésnek is
megvan a lehetôsége az ipari
parkban.
| audi.hu

gyobb LOC 2 is létrejött. Nagysága 45 futballpályának felel meg,
ahol naponta 450 kamion fordul
meg, hozza Gyôrbe a világ minden részébôl az alkatrészeket,
hogy azok innen jussanak el az
Audi motor- és jármûgyárába.
A két logisztikai központban
együttesen 1200 ember dolgozik,
ami azt jelenti, hogy a korábbi ötszáz munkahely mellé további
hétszázat teremt a bôvítés.
Az ünnepségen résztvevô Borkai
Zsolt, Gyôr polgármestere köszöntôjében arról beszélt, az ilyen
2015 | szeptember | www.ipgyor.hu
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Rudolph: Dynamic development
The new warehouse of 14
000 square metres, together with an office building of 1800 m2 has been
completed at Rudolph
Autóipari Logisztikai Kft.
(Rudolph Logistics Group
Ltd.). The German company has been operating
in Gyôr for more than 20
years, and employs a
staff of approximately
1000 persons. Wholescale logistic services are
provided at its supplier’s
site, such as assembling,
handling ready-made pro-

ducts, sending goods, repackaging, and testing
quality assurance. As in
the International Industrial Park Gyôr there is a
heavy demand for logistics services the company has decided to establish a supplier site.
The owner of the company, Dr Torsten Rudolph
announced at the opening ceremony: ”In Gyôr
and in its region there is a
dynamic growth therefore
we did not hesitate to make
use of this development.

Furthermore, we are located within the Industry
Park in a place where
there is an opportunity for
further expansion if it is
necessary. We wish to utilize railway transport in
the future as well, this
option is already provided by the lengthened
railway siding.”
The total cost of the facility
inaugurated now amounts
to 3 billion HUF, creating
200 new workplaces at the
logistics service provider
company.

Grantool: Towards production
Now it is 5 years since Grantool Ltd, which
was established in 2004 and deals with trading with tools and providing consultancy,
has been operating in the Industrial Park.
Each and every tool connected to cutting
and cutting machinery in any way is included in the company’s production range.
Customers including General Electric, Siemens or Rába may select from approximately 90 thousand types of goods. Apart
from selling they also support their customers by providing technological consultancy. By increasing the added value of the

activity the company has managed to
boost the turnover and reach an annual
growth rate of 20—30%, which exceeds the
industry average. The annual revenue of
270 million HUF in 2010 rocketed to over
780 million HUF by 2014. Similarly, the
number of 5 employees hired at the beginning rose to 22. The company is about to
create a production facility, while relying on
its successful wholesale activity. Grantool
Ltd has purchased a site of 5000 square
metres and intends to use sources of funding the investment as well.

IGM: Jubilee
Professionals Day
A Jubilee Professional Day was held in IGM Robotrendszerek Kft. (IGM Robot Systems Ltd.), which
was established 25 years ago, in its headquarters in
the Industrial Park Gyôr with the participation of 250
guests. The building of 1500 square metres hosting
the ceremony was set up in 2002 by the Hungarian
subsidiary in Austrian ownership, where complete
assembly of robot systems and their putting into
operation are carried out. Another modern production hall of 1000 square metres was added in 2007,
and, simultaneously, the machinery in the site in
Kandó Street doubled. Other significant investments were finalised in 2012, when the production
base in the Industrial Park was extended and a
state-of-the art processing centre was established
in the site in Kandó Street.
The company in Gyôr is getting a more and more
prominent role in providing services for the Austrian and German partners of the IGM-Group, therefore the owners have decided to make another investment. The 5-cylinder new processing unit able
to perform turning functions is going to start operation in the site in Kandó street in the fourth quarter of this year. This development requires the
building of a new production hall here. The first
phase of the investment amounts to 300 million
HUF, followed by an amount of similar magnitude
in the second phase.

Industrial Park: Progress
towards building a new
railway sliding is on track
Building a new section of
the railway siding is progressing, according to the
schedule. During the investment started in
spring the railway sliding
number 1 is to be lengthened towards the station Gyôrszentiván, until
the intersection. 150 m
railway sliding out of the
total 550 m with 2 switches has been completed by September, and
thanks to the effective
temporary in-service procedure it is able to provide service for the industrial facilities set up along
the railway. During the
next phase of the investment in progress the em-
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bankment is going to be
continued in the direction
of the railway siding number 1, nearly parallel with
the Budapest—Hegyeshalom railway track; then
the concrete elements
and the rails can be laid
down. During the implementation a railway bridge
and a drainage ditch will
also be built. The investment is expected to be finalised towards the end
of this year, and after putting it into use the railway
transport via this new
railway track in the Industrial Park will be able
to replace the turnover
of 60—80 lorries, on a
daily average.

Audi: The second logistics centre
Audi Hungaria Motor Ltd. has been extended by a logistics centre of 80 000
square metres in Gyôr. The cost of facility
established in the Industrial Park amounted to 10 billion HUF. An even larger logistics centre called LOC2 has been
created besides the still existing logistics
centre called LOC. It stretches on an area
as big as 45 football fields, where 450
trucks turn around to transport the parts
to Gyôr from all over the world so that
they could reach Audi engine- and vehicle
factory each and every day. 1200 people
are employed in the two centres altogether, so a further 700 workplaces
have been added to the already existing
500 ones.

At the Inauguration Ceremony of the Hall
Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs
and Economic Relations announced that
CEO Thomas Faustmann stepping down
is going to be granted with a high State
Award. Audi has become the world’s largest engine factory under his leadership.
Lord Mayor of Gyôr, Zsolt Borkai also commended his achievement and emphasized
that ‘the Hungarian state, Audi, the city of
Gyôr constitute a perfect triangle.’ Thomas
Faustmann felt deeply moved when saying
many thanks for Zsolt Borkai’s and Péter
Szijjártó’s words. ‘We are owners of another free area of 77 acres’ — he said, indicating the opportunity given for the third
phase of the logistic development.
2015 | szeptember | www.ipgyor.hu

Rudolph: Dynamisches Wachstum
Die 14 Tausend Quadratmeter große Lagerhalle sowie der dazugehörende
1800 Quadratmeter große
Büroraum der Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. /Rudolph Logistik in Autoindustrie GmbH./ wurden fertiggestellt. Das deutsche
Unternehmen ist seit 20
Jahren schon in Gyôr anwesend, wo es 1000 Mitarbeiter beschäftigt. In sei-

nem Lieferantenpark bietet
es mehreren Kunden umfassende logistische Dienstleistungen, zum Beispiel
Montage, Behandlung von
Fertigprodukten, Umpacken,
und qualitätssichernde
Kontrollen.
Im Gyôrer Internationalen
Industriepark besteht ein
großer Bedarf an Logistikdienstleistungen, deshalb
entschied das Unternehmen,

dass es einen Lieferantenpark errichten wird. Dr.
Torsten Rudolph Eigentümer erklärte auf der feierlichen Eröffnung: „In Gyôr
und in der Region ist das
wirtschaftliche Wachstum
dynamisch, deswegen
überlegten wir nicht lange,
um diese Entwicklung auszunutzen. Obendrein befinden wir uns im Industriepark an einer solchen Stel-

le, dass wir die Möglichkeit
zur Erweiterung haben. Wir
möchten in Zukunft auch
auf den Eisenbahntransport setzen, der uns durch
das verlängerte Industriegleis geboten wird.”
Die jetzt übergebene Investition kostete 3 Milliarden Forint und damit hat
das Logistikunternehmen
weitere 200 Arbeitsplätze
geschaffen.

Grantool: Weiter in Richtung Produktion
Die im Jahr 2004 gegründete Grantool Kft. (Grantool GmbH.), die sich
mit Werkzeughandel und Beratung
beschäftigt, ist schon seit fünf Jahren
im Gyôrer Industriepark tätig. Im
Angebot der Firma ist alles zu finden, was irgendwie mit der Zerspanung oder mit Spanmaschinen in
Verbindung steht. Die Kunden —
unter ihnen General Electric, Siemens oder grade Rába — können

unter 90 Tausend verschiedenen
Warensorten wählen.
Neben dem Vertrieb unterstützen sie
die Kunden mit technologischer Beratung. Durch Erhöhung des Mehrwertes der Tätigkeit gelang es ihnen auch
den Umsatz immer höher steigen zu
lassen: die Firma erreicht jährlich ein
Wachstum von 20-30 Prozent, was
über dem industriellen Durchschnitt
liegt. Der Erlös von 270 Millionen Forint

Audi: Das zweite
Logistikzentrum
Die Audi Hungaria Motor Kft. vergrößerte sich um
ein achtzigtausend Quadratmeter großes Logistikzentrum in Gyôr. Die Investition auf dem Gebiet des
Industrieparks kostete 10 Milliarden Forint. Neben
dem LOC genannten Logistikzentrum kam ein noch
größeres, das LOC 2 zustande. Seine Größe entspricht 45 Fußballfeldern, wo täglich 450 Fernlastwagen verkehren und die Bauteile aus der ganzen
Welt nach Gyôr bringen, damit sie von hier in die
Audi Motor- und Fahrzeugfabrik gelangen. In den
beiden Zentren arbeiten insgesamt 1200 Menschen,
was bedeutet, dass neben den früheren fünfhundert Arbeitsplätzen weiter siebenhundert geschaffen wurden.
Auf der feierlichen Eröffnung der Halle kündigte der
Minister für Außenwirtschaft und Außenhandel Péter
Szijjártó an, dass der Abschied nehmende Thomas
Faustmann eine staatliche Auszeichnung erhält, da
unter seiner Leitung Audi Gyôr die größte Motorfabrik der Welt wurde. Zsolt Borkai, der Oberbürgermeister von Gyôr würdigte ebenfalls den scheidenden Leiter und äußerte den Gedanken, dass der ungarische Staat, Audi und die Stadt Gyôr ein großartiges Trio bilden. Thomas Faustmann bedankte sich
gerührt für die Worte von Zsolt Borkai und Péter
Szijjártó. Wir verfügen noch über ein 77 Hektar großes freies Gelände — sagte Faustmann auf der Feier und damit wies er darauf hin, dass die Möglichkeit einer 3. Etappe zur logistischen Erweiterung im
Industriepark besteht.
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im Jahr 2010 stieg bis 2014 auf über
780 Millionen Forint. Parallel dazu
wuchs die Anzahl der Beschäftigten
von anfangs 5 auf die jetzigen 22. Basierend auf die erfolgreiche Grosshandelstätigkeit planen sie Produktionskapazitäten zu schaffen. Grantool kaufte
sich im Industriepark ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück, zum Aufbau des Betriebs möchten sie auch
Fördergelder in Anspruch nehmen.

Industriepark: Der Bau
der Anschlussgleise
geht gut voran
Der geplanten Phase
entsprechend geht der
Bau einer weiteren Trasse
des Anschlussgleises für
den Industriepark gut voran.
Im Laufe der im Frühjahr
begonnenen Investition
wird das Anschlussgleis Nr.
1 in Richtung der Station
Gyôrszentiván bis zum
Straßengehweg verlängert.
Von den insgesamt 550
Meter Abschnitt wurden bis
September 150 laufende
Meter Gleise, sowie zwei
Ausweichstellen verlegt,
und dank des erfolgreichen Verfahrens zur befristeten Inbetriebnahme, können sie für die Bedienung
der neben der Bahn liegenden Industrieanlagen genutzt werden. Die jetzt lauf-

ende Investition des noch
anstehenden Abschnittes
für das Industriegleis Nr. 1
hält seine Richtung, parallel dicht zum Schienenstrang Budapest—Hegyeshalom wird weiter am
Damm gearbeitet, später
kommen das Verlegen der
Betonelemente und der
Gleise dazu. Im Laufe der
Bauausführung entstehen
die Eisenbahnrahmen brücken, sowie die Entwässerungsgräben. Die Investition wird voraussichtlich zum Jahresende fertig
werden, und nach der
Inbetriebnahme kann das
Anschlussgleis des Industrieparks täglich den Umschlag von 60-80 Fernlastern übernehmen.

IGM:
JubiläumsFachtage
Jubiläums-Fachtage hielt
die vor 25 Jahren gegründete IGM Robotrendszerek Kft. /Robotersystem
GmbH/ mit 250 geladenen
Gästen im Gyôrer Stammsitz, der sich im Industriepark befindet, ab. Das
1500 Quadratmeter große Gebäude des ungarischen
Tochterunternehmens im österreichischen Besitz, das jetzt den
Ort für die Feierlichkeit bildet, wurde 2002 errichtet.
Hier wird die Montage und
Inbetriebnahme der kompletten Robotersysteme
durchgeführt. 2007 wurde
die neuere moderne Montagehalle mit 1000 Quadratmeter Grundfläche aufgebaut und gleichzeitig
wurde am Standort in der
Kandó Straße der Maschinenpark verdoppelt. Das
Unternehmen realisierte
2012 eine weitere bedeutende Entwicklung, in deren
Verlauf die im Industriepark
befindliche Produktionsbasis und moderne Bearbeitungszentrale in der
Fabrik der Kandó Straße
errichtet wurde.
Die Gyôrer Gesellschaft
spielt eine immer bedeutendere Rolle in der Bedienung der österreichischen
und deutschen Firmen der
IGM Gruppe, deshalb
entschieden sich die Besitzer zu weiteren Investitionen. Im vierten Quartal
2015 werden in der Kandó
Straße einheitlich die Bearbeitungszentralen die
Arbeit aufnehmen, die in
der Lage sind die Funktion
einer 5-achsige Drehmaschine zu versehen.
Durch diese Entwicklung
wird der Bau einer neuen
Produktionshalle notwendig. Die erste Phase der
Investition wird 300 Millionen HUF umfassen, der
sich eine zweite Phase von
ebenso mächtiger Entwicklung anschließt.
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N-Fólia01:
Növekvô piac,
bôvülô géppark
> | 1. oldalról
Az N-Fólia01 Kft. vevôinek száma
örvendetesen nô, az ügyvezetô értékelése szerint az utóbbi idôben
meglóduló kereskedelemnek, csomagoló- és feldolgozóiparnak köszönhetôen egyre nagyobb kereslet mutatkozik a mûanyag fólia
iránt. A piaci szereplôk rátalálnak a
gyôri vállalkozásra, a régi partnerek
— mint például a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház — mellé új
vevôként a paksi atomerômû is
csatlakozott a megrendelôk sorához, ez utóbbi évente több tízezer
speciális mûanyag zsákra tart
igényt a termékpalettáról. A hazaiak mellett a külföldi, elsôsorban
osztrák és szlovák partnerek köre
is folyamatosan bôvül.
A megrendelések gyors, rugalmas és minôségi kiszolgálását
garantálja az új gép. Egy kétpályás, nagy teljesítményû, rendkívül korszerû konfekcionáló automatáról van szó, melynek egyik
nagy elônye, hogy az eddig me-

chanikusan végzett méretre állítást teljesen a számítógép vezérli
és végzi el.
Az ipari parkban 2010 óta mûködô vállalkozásnak több divíziója is
van, a fô profilt azonban továbbra
is a mûanyagfólia-gyártás jelenti.
Németh Zsolt elmondta: termékeikkel a legkülönbözôbb iparágakban találkozhatnak a fogyasztók,
a húsiparban használt ládabélelô
fóliáktól, csomagolóanyagoktól
kezdve a kisboltok mûanyag tasakjain át az építôipari szalagkorlátokig, a kórházi és egyéb, különbözô méretû hulladékgyûjtô
zsákokig, rendkívül széles a felhasználó partnerek köre. Ugyan-

csak egyre jelentôsebb szegmens az építôiparban, mélyépítésben használt jelzôfóliák gyártása és nyomdázása.
A vállalkozás másik „lábát” a papírtáskák jelentik: a cégek számá-

tásával is, az ipari park majd minden cégének a kapujában az itt
elôállított zászlók lengenek.
A gazdasági válság érzékenyen
érintette az N-Fólia01 Kft. forgalmát is, a legnehezebb perióduson azonban már
túl vannak. A jeKétpályás, automatizált
lenleg 12 munkatársat foglalkozkonfekcionálógép segíti
tató cég tavaly
a partnerek kiszolgálását
mintegy 200 millió forintos árbera egyedileg gyártott táskák, ita- vételt ért el, s az idei kilátások
loskartonok területén Gyôrben pi- szerint ezt még valamivel növelni
acvezetô szerepet töltenek be. is lehet.
Ezenkívül néhány éve foglalkoznak hurkolt poliészterzászlók gyár- | n-folia.hu

Borsodi: Jótékonysági adománnyal segítettek
Ismét jelesre vizsgázott társadalmi
felelôsségvállalásból az ipari parkban mûködô Borsodi Mûhely Kft.
Ezúttal egy komplett, fedett, egyedi
kialakítású homokozóval lepték
meg a ménfôcsanaki Andi Nana
Dalos Napközi nebulóit. A jótékonysági akció célintézményének kivá-

lasztása nem a véletlen mûve: egyrészt a vállalkozás tulajdonosai
ménfôcsanaki kötôdésûek, másrészt a napközit mûködtetô Mészáros Andrásné, Andi Nana férje a cég
munkatársa, így a Borsodi érthetôen nagy örömmel nyújtott segítséget a kis közösségnek.

Mészáros Andrásné elmondta: a
napközi hét éve fogad bölcsôdés
korú gyerekeket, akik számára a
kis létszámnak köszönhetôen
egyénre szabott foglalkozásokat
biztosítanak kellemes, családias
környezetben: a szakképzett gondozókhoz mint pótnagymamák-

hoz érkeznek naponta a kicsik. Az
átadás alkalmából rendezett bensôséges ünnepségen Borsodi
Mónika ügyvezetô hozzátette: a
családi tulajdonú cég mindig
örömmel támogatja a helyi közösségeket, így amikor megtudták,
hogy a napközinek homokozóra
lenne szüksége, azonnal segítô
kezet nyújtottak. Helyi asztalost
bíztak meg a munka elvégzésével,
és néhány hét múlva a mintegy 350
ezer forint értékû, a népegészségügyi hatóságok engedélyével is rendelkezô játszóeszközt már birtokba
is vehették az Andi Nana Dalos
Napközibe járó gyerekek.
| borsodimuhely.hu
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IGM: Jubileumi szakmai nap
> | 1. oldalról
Fekete Dávid, Gyôr alpolgármestere a város nevében méltatta a
cég tevékenységét, s hangsúlyozta: az önkormányzat tudatos
gazdaságfejlesztési stratégiával
Az IGM Robotrendszerek Kft. tavalyi 5,5 milliárd forintos forgalma idén várhatóan 1 milliárd forinttal nô. Ebben az évben öszszesen 180 hegesztô-robotrendszer készül Gyôrben. A fejlôdést
jól mutatja, hogy ez az érték a
2002 évinek több mint négyszerese. Az évek során egyre több
tevékenység került át Gyôrbe: a
konstrukció jelentôs része, a beszerzés, a logisztika és a termelést szolgáló háttérmunkák is.
Jelenleg 170 fô dolgozik a cégnél. Az IGM meghatározó üzleti
alapértéke a szellemi hozzáadott
érték, mely jelentôsen növeli a
vállalkozás gazdasági erejét.

segíti a vállalatokat, s ennek részeként szerezte meg az ipari
park százszázalékos tulajdonrészét, valamint csökkentette az
iparûzési adó mértékét, több
pénzt hagyva a vállalatoknál a fejlesztési tervek megvalósításhoz.
A Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara nevében Miklóssy Lajos oklevelet,
majd Horváth Szabolcs a szakemberképzést támogató Professio Klaszter ajándékát adta át a
gyôri cég két ügyvezetôjének.
A gyárlátogatásra induló vendégek ezt követôen informálódhattak az eddigi fejlesztésekrôl, a jelenlegi munkákról és jövôbeni törekvésekrôl.
Az osztrák tulajdonú magyar leányvállalat 2002-ben hozta létre az ünnepség helyszínén 1500 négyzetméteres épületét, ahol komplett robotrendszerek szerelését és üzembe helyezését végzik. 2007-ben
épült meg az újabb, 1000 négyzetméter alapterületû modern
gyártócsarnok, és egyidejûleg a

Kandó utcai telephelyen lévô géppark is megduplázódott. A vállalkozás 2012-ben újabb jelentôs fejlesztést valósított meg, melynek
során tovább bôvült az ipari parkban lévô gyártóbázis és korszerû
megmunkálóközpontot telepítettek
a Kandó utcai gyárba.
A gyôri társaság egyre nagyobb
szerepet kap az IGM-csoport
ausztriai és németországi cégeinek kiszolgálásában, ezért a tulajdonosok újabb befektetésrôl dön-

töttek. 2015 negyedik negyedévében az 5 tengelyes esztergafunkciókat ellátni képes megmunkálóközpont a Kandó utcai egységben kezdi meg mûködését. Ez a
fejlesztés ugyanitt egy új gyártócsarnok építését teszi szükségessé. A beruházás elsô üteme 300
millió forint értékû, melyet a második ütemben hasonló nagyságrendû fejlesztés követ.
| igm.hu

Melecs: A második gyárbôvítéssel folytatódik a fejlesztés
A Melecs EWS GmbH, a legnagyobb független osztrák elektronikai bérgyártó öt évvel ezelôtt
alapított saját üzemet Gyôrben, s
azóta folyamatos a fejlôdése. A
termelési kapacitás és a Melecs
gyôri alkalmazottainak száma közel háromszorosára nôtt, utóbbi
jelenleg eléri a 400 fôt. A vállalat a
gyôri ipari park egyik legnagyobb
munkáltatója.
A teljes kihasználtsággal mûködô
magyarországi Melecs üzem évente több mint 10 millió terméket
gyárt. A termelési terület már korábban ezer négyzetméterrel bôvült, így összesen háromezer
négyzetméternyi területen zajlik a
munka. Az SMT gyártóberendezésekbe való beruházás révén a termelékenység megnövekedett, és a
termelési kapacitás több mint duplájára nôtt. Az elmúlt években a
Melecs egy ultramodern laboratóriumot hozott létre Gyôrben. Itt termék-megbízhatósági és élettartamteszteket végeznek. A magyarországi üzemben folyamatosan fejlesztették a termelési, a minôségi
és a logisztikai kompetenciákat annak érdekében, hogy a cég képes
legyen az átfogó felelôsségvállalásra a projekteket illetôen, és teljes
körû szállítóvá váljon.
2015 | szeptember | www.ipgyor.hu

A fejlôdési trend idén folytatódik: a vezik. „A fejlesztés a vállalat magatermelési területet — a 2014-es évet san képzett szakemberei által végkövetôen 2015 végéig — további zett munkának köszönhetô, mert a
1500 négyzetméterrel bôvítik, így a gyôri gyárunk teljesítménye nagyteljes termelésre 4500 négyzetmé- mértékben hozzájárul a Melecs siter áll majd rendelkezésre. Az újonnan
A 2015-ös év végéig
épített csarnokban a
2016-ban induló új
további 1500 négyzetméterrel nô
autóipari és háztara termelési terület az ipari parkban
tás-elektronikai termékek gyártását ter-

keréhez és folyamatos nemzetközi
növekedéséhez” — mondta Tóvizi
Szilveszter, a gyôri gyár igazgatója
a bôvítés kapcsán.
A folyamatos fejlôdés eredményeképpen a gyár tovább növeli
alkalmazottainak számát, lehetôséget nyújtva mind a pályakezdô,
mind a tapasztalattal rendelkezô
dolgozók számára.
| melecs.hu

7

QP: Nemzetközi elismerés
Újabb sikeres mérföldkôhöz érkezett a
gyôri Qualitative Production Gépipari és
Kereskedelmi Zrt. (QP Zrt.) és Bogisich Fe-

renc vezérigazgató, aki 2015. április 21-én
munkatársaival átvehette a 2014-es év Közép-kelet-európai Régió Legjobb Vállalata
(Best Regional Enterprise), és Az év menedzsere (Manager of the Year) díjat Londonban. A díjra a Europe Business Assembly — Oxford terjesztette fel a QP Zrt.-t
és Bogisich Ferenc vezérigazgatót.
John W. A. Netting, a Europe Business Assembly — Oxford fôigazgatója a díjról elmondta: Az év menedzsere díj a világszerte magas szinten tevékenykedô vezetôk
egyedi kiválóságát ismeri el és tünteti ki.

Azokat a kiváló vezetôket és szervezeteket
ünnepeljük és tüntetjük ki, akik a szakmában, az iparban, valamint a regionális és
globális gazdasági folyamatokban jelentôs
változásokat hoznak és fognak hozni.
A Közép-kelet-európai Régió Legjobb
Vállalata és Az év menedzsere díjjal a Europe Business Assembly — Oxford a régióban tevékenykedô prominens üzletembereket és vállalatokat ismeri el sikereikért. Indoklásuk szerint a QP Zrt. és
Bogisich Ferenc vezérigazgató rendelkezik a díjra jogosító értékekkel.
A díjátadó ceremónia 2015. április 21-én,
a londoni palotanegyedben lévô Institute
of Directors székhelyén volt.
A QP Zrt. vezérigazgatója, Bogisich Ferenc
a díjjal kapcsolatban elmondta, hogy „Ha
meg kellene fogalmaznom, hogy mitôl sikeres 22 éve a QP Zrt., akkor a folyamatos
fejlôdést emelném ki elôször. Autó- és jármûipari cégek beszállítójaként a technológiai fejlesztés, az eszközpark folyamatos
bôvítése és a minôségbiztosítás áll üzleti
stratégiánk legfontosabb helyén. Ahogy az
év legjobb regionális vállalata és Az év menedzsere díj összetartozik, úgy ezt én sem
tudom kettéválasztani. Biztos vagyok abban, hogy az elismerés nemcsak az én sikerem, hanem a MI csapatunknak a sikere, amit közösen értünk el valamennyien a
QP Zrt.-ben.”
| qp.hu

Nemak: Nyárbúcsúztató családi nap

Hírpark
Egyetlen értékesítésre váró telek áll
csupán az érdeklôdôk rendelkezésére jelenleg az ipari park területén,
így gôzerôvel folynak a további bôvítést elôkészítô tárgyalások. A park
cégeit és szolgáltatásait összefogó
kft. ötödik alkalommal rendezte meg
az immár hagyományosnak mondható fórumát, mely ezúttal kibôvült, és rendhagyó témával várta a vállalkozások képviselôit. Ezekrôl a témákról számolt be a Parkpress állandó rovatában
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója.

Pályázati fórum

Immár ötödik alkalommal szervezett fórumot a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. a letelepedett cégek számára. A
házigazda Görög Tibor ügyvezetô igazgató köszöntôjében elmondta: a mostani rendezvény rendhagyó, hiszen a
speciális tematika miatt a meghívottak köre kibôvült; nemcsak az ipari park cégei, de Gyôr meghatározó vállalatainak sora képviseltette magát az összejövetelen. A speciális tematikát a fórum moderátori szerepét elvállaló Simon
Róbert Balázs országgyûlési képviselô, miniszteri biztos
javasolta: a találkozó résztvevôi a közelmúltban kiírt, illetve
a hamarosan megjelenô gazdaságfejlesztési pályázatok
lehetôségeirôl kaptak szakszerû tájékoztatást. Dr. Szabados Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetôje a gazdaságfejlesztési programokról, a források
elosztásáról, a megfogalmazott prioritásokról adott áttekintést, míg Dobi Sándor a pályázatírással kapcsolatban
szolgált gyakorlati tanácsokkal. Samodai Imre, a Széchenyi Programiroda regionális igazgatója a vállalkozások
számára nyújtott szakmai támogatási lehetôségeket ismertette, Mizser Zoltán, az Exim Bank gyôri képviseletvezetôje pedig a pénzintézet szerepérôl tartott elôadást a
fórumon. A résztvevôk a prezentációkat követôen kérdéseket tettek fel az elôadóknak, majd kötetlen eszmecseréken váltottak szót az elhangzottakról.

Bôvítési tervek
Nyárbúcsúztató családi napot rendezett a Nemak Kft. dolgozói részére a gyôrújbaráti
gyermektábor területén. Az ipari park egyik zászlóshajójának számító, mexikói tulajdonú társaság nagy hangsúlyt fektet a munkatársak megbecsülésére, így ezúttal is jó
hangulatú minifesztiválon látta vendégül a kollektíva tagjait. Az eseményen a célnak
megfelelôen a család minden tagja talált szórakoztató elfoglaltságot: többek között
gyermekprogramok, ugrálóvár, arcfestés, rajzverseny, kézmûves foglalkozás várta az
apróságokat, míg szüleik játékos vetélkedôkön, sportversenyeken, bajnoki összecsapásokon mérhették össze tudásukat. A színpad is megtelt a különbözô korosztályoknak szóló mûsorszámokkal, neves fellépôk szórakoztatták a megjelenteket. Természetesen a hengerfejeket gyártó, közel ezer munkatársat foglalkoztató autóipari beszállító
a dolgozók ellátásáról sem feledkezett meg, grillen sült finomságok, italok és édességek között válogathattak a családi nap résztvevôi.

Továbbra is töretlen az érdeklôdés a Gyôri Ipari Park iránt,
a hazai és külföldi cégek folyamatosan jelzik letelepedési
szándékukat, keresik az eladó telkeket. Mint arról már
többször hírt adtunk, jelenleg egyetlen ingatlan vár még
értékesítésre, ezért a parkot mûködtetô kft. vezetése keresi a lehetôségeket a bôvítésre. Mint Görög Tibor ügyvezetô igazgató elmondta, jelenleg 3-4 jelentôs nagyságú
terület is jelen van a terjeszkedés alternatívájaként a park
két kilométeres körzetén belül, melyek jól illeszkednek az
elképzelésekhez. Ezek közül választják majd ki a bôvítés
irányát, a cél az, hogy a letelepedni szándékozóknak
2016 végén akár 3—10 ezer négyzetméteres, akár több
hektáros területet is tudjanak kínálni.

