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Ipari park: Megoldáskeresés a munkaerôgondokra
Az ipari parkban mûködô
vállalkozások egyik legégetôbb problémáját, a
megfelelô szakemberutánpótlás biztosítását helyezte középpontjába az a
konferencia, melyet a
Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. és Gyôr önkormányzata közösen rendezett a közelmúltban. Borkai Zsolt polgármester és
Görög Tibor ügyvezetô
igazgató meghívását elfogadta dr. Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem

rektora, Mikóczi Tamás, a
Gyôr-Moson-Sopron Megyei Ipari és Kereskedelmi
Kamara társelnöke, Major
Ernô, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási fôosztályvezetôje, valamint
számos vállalkozás vezetôje és képviselôje, hogy
együtt keressenek választ
arra a kérdésre: hogyan
elégíthetô ki hosszú távon
a térség ipari üzemeinek
munkaerô-igénye.
> | 2. oldal

MNR: Új üzemcsarnok épült
Fennállásának 25. évfordulóját csarnokavatással
tette emlékezetessé az
MNR Kft. A létesítmény kifejezetten a precíziós fémmegmunkálási feladatok
magas színvonalú ellátását szolgálja, s a beruházás a tervek szerint a
munkatársi létszámot a jelenlegi 35-rôl ötven százalékkal növeli. A családi
vállalkozás a tavalyi gépvásárlásokkal együtt egy-

milliárd forintot költött fejlesztésekre.
Az ünnepélyes csarnokavatón felidézték a vállalkozás történetét, amely
1990-ben kezdôdött Mátis
László egyszemélyes cégeként, és elmondták,
hogy az ügyvezetôi szerepet Mátis Norbert és Rákossiné Mátis Nikoletta
2014-ben vette át.

Innonet: Segítik
a kisvállalkozásokat
Az Innonet Nonprofit Kft. még 2010-ben megkezdett
Technonet projektje a III. ütem elkészültével jövô év januárjában lezárul. Az utolsó fázisban újabb két,
egyenként száz négyzetméteres mûhely épül meg a
Gesztenyefa utcai központban. A szeptemberben megkezdett munkálatok helyszínén Fekete Dávid, Gyôr alpolgármestere és Budavári László, az Innonet ügyvezetô igazgatója beszélt a kezdeményezés jelentôségrôl.
> | 3. oldal

> | 3. oldal

Vill-Korr: Negyed század sikerei
Fennállásának 25. születésnapját ünnepelte
a Vill-Korr Hungária Kft., illetve az azt alapító
Gasztonyi család. A cég negyed százados
mûködése alatt az egész ország meghatározó villamosipari vállalkozásává nôtte ki magát, és olyan beruházások részese lehetett,
mint a gyôri Audi-gyár, a kecskeméti Mercedes, a hatvani Bosch-gyár, a debreceni FAG-

csapágygyár, a biatorbágyi Aldi logisztikai
központ, a pécsi Zsolnai Kulturális Központ,
a budapesti Nemzeti Színház építése, vagy a
Budai Vár és a Sándor-palota rekonstrukciója. Tevékenysége a társadalmi felelôsségvállalás területén is példamutató.
> | 6. oldal

Ipari park: Közös megoldáskeresés
a munkaerô-problémákra
> | 1. oldalról
A konferencia résztvevôit Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. ügyvezetô igazgatója köszöntötte, aki elmondta: aki napi szinten, testközelbôl figyeli a vállalkozások mûködését, annak számára
nyilvánvaló, mennyire fontos kérdés a szakképzett munkaerô biztosítása. A szakemberhiány akadályozza a vállalkozások fejlôdését,
gátja lehet az ipari park további bôvítésének, végsô soron ronthatja
Gyôr versenyképességét. Ezért a
parkot üzemeltetô társaság mindent megtesz, hogy a probléma
megoldására irányuló kezdeményezéseket felkarolja, a saját eszközeivel támogassa — erôsítette
meg az ügyvezetô igazgató.
Érezzük a problémát, az önkormányzat nyitott és cselekvésre
szánta el magát — jelentette ki
Borkai Zsolt polgármester a vállalkozók elôtt, egyúttal arra kérte
ôket, ahogy eddig is, közösen,
együtt gondolkodva próbálják
megtalálni a megoldásokat.
Hangsúlyozta: számít a vállalkozások javaslataira, támogatására,

van az önkormányzat tulajdonában, Debrecenben ez a szám a
kétezret sem éri el, úgy tûnik, ez
sem elégséges. Gyôrben a lakásárak sokkal magasabbak, mint a
keleti országrészben. Így hiába
adja el valaki a lakását Kelet-Magyarországon, abból Gyôrben
nem tud ingatlant venni. A felépítendô bérlakásokba olyan szakemberek költözhetnének, akik
Gyôrben vállalnak munkát.
Borkai Zsolt úgy vélekedett, az
egyetem kollégiumának bôvítéAz önkormányzat partner,
se ugyancsak jó
a vállalkozások kezdeményezéseit hatással lenne a
gyôri lakáshelytámogatja, eszközeivel segíti
zetre, azok a
hallgatók, akik
mert ezt a problémát az önkor- most albérletben laknak, kollégimányzat egyedül nem tudja ke- umba kerülnének, s albérletek
zelni.
szabadulnának fel. Ahogy a bérA város elsô embere felidézte, az lakásépítés, úgy a kollégiumbôvíönkormányzat korábban is felvál- tés is állami segítséget igényel.
lalta a bátor döntéseket, amikor A polgármester felvetette a munátalakította a szakképzést és be- kásszállók építésének szükségesvezette az ösztöndíjrendszert.
ségét. Azok, akik nem akarnak,
Pár héttel ezelôtt egyeztetéseket vagy a drága ingatlanárak miatt
folytattunk a Nemzetgazdasági nem tudnak Gyôrbe költözni, munMinisztériumban, hogyan tudnánk kásszállón laknának és hétvégére
Gyôrben a munkaerôhiányt enyhí- utaznának haza otthonukba. Ez
teni — jelezte Borkai Zsolt, hogy azonban a cégek részvétele és szegôzerôvel dolgoznak a megoldá- repvállalása nélkül nem megy. A
son, majd felvázolta a konkrét el- polgármester ígéretet tett arra, hogy
képzeléseket.
az önkormányzat kész a Gyôrben
Az önkormányzat a magyar állam dolgozók lakhatását támogatni, ha
segítségével 300 új bérlakás épí- erre létrehoznak egy alapot, akkor
tését kezdené meg a közeljövô- már a jövô évi költségvetésbe beben. S bár a városban 4500 lakás tervezik ennek forrását.

Várjuk a javaslataikat, nézzük
meg, rakjuk össze közösen, miben
tudna partner lenni az önkormányzat — fogalmazott Borkai Zsolt.
A konferencián dr. Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem rektora
azt hangsúlyozta, Gyôr munkaerôimportra szorul, ez azonban nem
megy örökké. Szerinte a cégeknek
a magasabb technikai fejlesztés
felé kellene elmozdulnia, s nem a
további élô munkaerôt igénylô extenzív fejlesztés irányába.
Mikóczi Tamás, a Gyôr-MosonSopron Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara társelnöke elmondta, a három-négy évvel ezelôtti kísérlet, hogy Kelet-Magyarországról hozzanak munkaerôt Gyôrbe,
nem hozott sikert. 160 emberbôl
mindössze húszan telepedtek le a
városban. Az egyik gyôri cég ötvenmilliárd forintos beruházása
kerül veszélybe, ha nem lesz munkaerô a városban — fogalmazott.
Major Ernô, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási fôosztályvezetôje azt emelte ki, hiába van
pénz a képzésekre, ha nincs jelentkezô. Szerinte a külföldre
ment fiatalokat haza kellene csábítani, és a külföldre készülôket
itthon tartani, ami az állam, az önkormányzat és a munkaadók öszszefogásával sikerülhet.
A tanácskozáson megjelent vállalkozók közül sokan felvetették,
hogy komoly költségeket ró rájuk
az, hogy Gyôr száz kilométeres
körzetébôl szállítják munkába a

dolgozókat. A kisebb vagy nagyobb buszok egy része pár emberrel közlekedik. A felvetésre reagálva Borkai Zsolt arra kérte az
ipari park ügyvezetô igazgatóját,
Görög Tibort, hogy dolgozzák ki
a koordináció részleteit, a járatok
összehangolásával az önkormányzat kész segíteni a cégeket,
hogy munkatársaikat költségtakarékosan tudják eljuttatni a
munkahelyekre.
Akadt jó példa arra is, hogy a cégek maguk próbálják pluszjuttatásokkal erôsíteni a dolgozók lojalitását. Lipovics Tamás, az Innovativ Special Transport Kft.
ügyvezetô igazgatója elmondta:
ösztönzô programot dolgoztak ki
munkatársaik számára. Aki három évig dolgozik náluk, 3 millió,
aki pedig öt évig, ötmillió forint
vissza nem térítendô támogatást
kap. Amióta ezt bevezették,
nincs sofôrhiányuk.
A konferencia résztvevôi egyetértettek abban, hogy összefogással
és közös gondolkodással lehet
megoldást találni a munkaerôgondok megoldására. Az önkormányzat a maga eszközeivel és
lehetôségein belül igyekszik segíteni a termelô egységeket, melyeknek javaslataira, ötleteire nyitott a városvezetés. Emellett szükség van a cégek saját megoldásaira, anyagi és szervezési szerepvállalására.
| ipgyor.hu
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MNR: Jubileumi üzemcsarnok-avató
> | 1. oldalról
Kezdetben élelmiszeripari cégeknek végzett gépalkatrészgyártást,
emellett bérmunkát is vállalt. Az
MNR 1996-ban alakult át négyfôs
betéti társasággá. Ebben az évben
kapta az elsô megrendelését az
Audi Hungaria Motor Kft. gyôri gyárától. A magasabb minôségi követelmények kielégítésére korszerûbb gépeket vásároltak, és 1999ben egy új, 150 m2-es mûhelyt is
építettek Gyôr-Ménfôcsanakon.
A cég életében fontos mérföldkô volt 2007-ben az Audi-szervizzel kötött — motororsó-alkatrészek gyártására vonatkozó —
kizárólagos szállítási szerzôdés
aláírása.

A meglévô üzem öt év elteltével kicsinek bizonyult, így céljaik megvalósításához 2009-ben, 200 millió forintos beruházással új — 1100 m2-es
— telephelyet létesítettek a Gyôri
Ipari Parkban, hogy megrendelôik

hárd Kft. — folyamatosan fejlôdô
igényei miatt, valamint az új gépbeszerzések és technológiai fejlesztések következtében az MNR
Kft. 2015-ben ismét építkezésre
szánta el magát. A már meglévô
létesítmény mellé egy 1300 m2-es
Önerôbôl építettek új,
csarnokot építet1300 m 2-es üzemcsarnokot,
tek önerôbôl, így
emelkedik az alkalmazottak száma 2015 decemberétôl külön gyártóhelyen termeligényeit még gyorsabban, még nek majd a nagy pontosságú fimagasabb színvonalon tudják ki- nommegmunkáló berendezéseik,
elégíteni. Az átadás idején az MNR mint például az az elmúlt évben
vásárolt öttengelyes köszörûgép,
Kft. már 12 fôt foglalkoztatott.
Fô megrendelôik — az Audi Hunga- amely bármilyen alakos átmérô
ria Motor Kft., a LUK Savaria Kft., a köszörülésére képes. Az új épületSpinex Kft. és az Opel Szentgott- részben létesül az a finommérô-

szoba, amelyben több precíziós
berendezés — köztük egy 0,7 mikron pontosságú Zeiss mérôgép —
is helyet kap.
A csarnokavatón Mihalicz Antal, a
Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
köszöntötte a vállalkozást, amelynek jubileumi díszoklevelet adott
át. Méltatta az MNR munkáját
Czingráber Tbor, a gyôri Audi
szegmensvezetôje is, aki a céget
megbízhatónak, együttmûködônek és kreatívnak nevezte. Horváth Szabolcs, a Professio Klaszter elnöke a vállalkozásnak a
szakember-utánpótlásban játszott szerepét emelte ki.
| mnr.hu

Innonet: A kisvállalkozásokat segítik
> | 1. oldalról
A Technonet projekt 2010-ben kezdôdött,
amelyre 400 millió forint vissza nem térítendô
támogatást nyert az Innonet Nonprofit Kft. A
cég két meghatározó tulajdonosa, a többségi
tulajdonos Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara törzstôkeemeléssel biztosított forrást a projekt megvalósításához szükséges terület megvásárlásához. A két
kisebbségi tulajdonos, az Universitas-Gyôr
Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség
az egyetemi szakmai hátteret és a széles körû
innovációs kapcsolatrendszert biztosította.
A cél az volt, hogy létrehozzanak egy Technológiai Kompetencia Központot, amely erôsíti a
kooperációt a tudomány és a gazdaság
között, s emelt szintû szolgáltatásokat nyújt
azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek induláskor nem engedhetik meg maguknak, hogy
2015 | december | www.ipgyor.hu

drága berendezéseket vásároljanak. A kompetenciaszolgáltatások közül elsôként egy
Prototec Technológiai Szolgáltató, Demonstrációs és Oktató Mûhely valósult meg, melynek
központi eleme egy 3D nyomtatási technológián alapuló gyors prototípusgyártó rendszer.

A projekt III. ütemében most ötvenegy millió
forintos költséggel újabb két, egyenként száz
négyzetméteres mûhely épül, a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségekkel. A munkálatok szeptemberben kezdôdtek és január végén fejezôdnek be. A mûhelyben újabb két kisvállalkozás találhat otthont.
Fekete Dávid alpolgármester a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Gyôrben a nagy cégek
mellett a KKV-k is nagyon fontosak, s ha van
egy jó projekt, akkor egy idô után a kisebb vállalkozások már önerôbôl is tudnak fejlôdni.
Budavári László, az Innonet ügyvezetô igazgatója elmondta, a teljes projektet 530 millió forintból valósítják meg, amelyhez 400 millió forint a vissza nem térítendô támogatás mértéke. Telt házzal dolgozunk — fogalmazott, s ennél nagyobb bizonyíték nem nagyon kell ahhoz, hogy a projekt valós igényeket szolgál ki.
| innonet.hu
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MNR: New
production hall
The 25th anniversary of the existence of MNR Ltd.
was made memorable with the formal opening of the
new production hall. The corporation decided on expansion due to the growing demands of its main clients — Audi Hungaria Motor Ltd., LUK Savaria Ltd.,
Spinex Ltd. and the Opel Szentgotthárd Ltd. — the
acquisition of new machinery and the technological
improvements. Besides the already existing construction, another 1300 square metres hall was constructed with the aid of self-financing, therefore since December 2015 their high-precision processing machines will manufacture goods in a separate production
hall. The establishment especially serves the needs of
precision metal processing activities at a very high
standard, what is more according to the plans the investment is going to increase the scale of employees
from the current 35 to 50 per cent more. The family
based corporation spent 1 billion Hungarian Forints
for investments during the previous year, including the
acquisition of the machines.
Mr. Antal Mihalicz, the president of the Chamber of
Commerce and Industry for Gyôr-Moson-Sopron
County greeted the enterprise, and handed over a
Jubilee Honorary Diploma. Mr. Tibor Czingráber, the
segment leader of the Audi of Gyôr, praised the
work of MNR, while Mr. Szabolcs Horváth, the president of Professio Cluster highlighted the role of
the corporation in training young professionals.

Industrial Park: Finding
common solutions
The conference which was
organized by the International Industrial Park Ltd. of
Gyôr put one of the most
crucial problems of the
corporations in the Industrial Park into the centre of
its attention, namely to
provide adequate young
professionals. The participants of the conference
were greeted by Mr. Tibor
Görög, the managing director, who highlighted the
following: The Corporation
operating the park does its
best to support solutions
to eliminate the problem
with its own tools. Mr. Zsolt
Borkai, the mayor of Gyôr
also took part in the discussion, and he mentioned that in the near future
with the support of the
Hungarian state, the city of
Gyôr would start the construction of 300 new maisonettes to solve the problem
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of accommodating professionals, besides this, the
capacity of the student’s
hostel of the university is
also planned to be enlarged. The mayor talked
about the necessity for
the construction of bunkhouses and promised
that the municipality
along with the corporations is ready to support
accommodating professionals working in Gyôr.
Many managing directors
and representatives of the
corporations took part in
the discussion, who are
willing to work together to
solve the problem of the
lack of professional workforce. As the transportation of the workers is a
common problem they
agreed to initiate the harmonization of the workers’
transportation among the
corporations.

CHH: Security in the centre
The CHH Sales, Manufacturing and Technical Service
Provider Ltd. has organized
a professional symposium
for the corporate professionals working in forage industry. The main topic of the
discussion was how to
handle the problems of graintoxins. The organizers arranged the program of the
symposium to cover theoretical fields, production procedures, legal regulations,
requirements of the authorities besides providing solutions for the development of
forage production.
The acknowledged representatives of the profession

held presentations on prevention against grain-toxins
and on the damages these
toxins may cause in livestock-breeding, besides the
possibilities of protection.
Mr. Zoltán Horváth, the managing director of CHH
Technical Ltd. introduced the
scope of activities of the

company for the participants
of the conference, and the
grain-processing technology applied by the firm. The
sales representative, Mr. Ferenc Óvári informed the participants about the possible
solutions offered by the
company to eliminate the
grains polluted by toxin.

Vill-Korr: 25th anniversary
The Vill-Korr Hungária Ltd., which settled
in the Industrial Park of Gyôr 10 years
ago, celebrated its 25th year of existence.
The owner and managing director of the
corporation Mr. Lajos Gasztonyi mentioned at the grandiose event which was
held in the National Theatre of Gyôr that
the real value of the corporation is provided by the employees’ professional
work, perseverance, loyalty and workload.
Mr. Zsolt Borkai greeted the participants
as a mayor and a friend.
The corporation has grown to be a significant firm in electrical industry during its
operation for a quarter of a century not
only in Gyôr and its surroundings, but in

the whole country. Vill-Korr realizes 600800 projects per year mainly for municipalities, Hungarian and multinational
corporations, and national projects. It
could be a participant of such great investments as the factory of Audi in Gyôr,
the factory of Mercedes in Kecskemét,
the Bosch-factory in Hatvan, the FAGbearings Plant in Debrecen, the logistics
centre of Aldi in Biatorbágy, The Zsolnai
Cultural Centre in Pécs, the construction
of the National Theatre in Budapest or
the reconstruction of Buda Castle and
Sándor-Palace. This corporation is also
exemplary regarding social responsibility due to its owners’ activities.

Borsodi: Assembly lines
for multinational companies
Manufacturing unique production lines has developed
into a successful industrial
branch at Borsodi Mûhely
Ltd. in the last two years.
The process of manufacturing target machines
started two years ago at
Borsodi Mûhely Ltd. in
Gyôr. The success of the
activity is proved by the clients, since such world renowned corporations such
as Denso or Johnson Electric have ordered customized production lines.
The first significant order
was placed by Denso corporation with the seat in

Székesfehérvár for a customized production line
for manufacturing fuel
pumps. Since then Denso
has placed another order
to our corporation in Gyôr.
The professionals of the
corporation are currently
working on a production
line for the Serbian factory
of Johnson Electric. The
scale of the work is nominated by the fact, that the
length of the three production lines is 40 meters
and include 36 work
stations. When it is ready,
electric motors will be produced on the lines.

We handle everything from
design, tempering, assembly and maintenance.
The client does not have to
negotiate with other companies, which means a great
advantage on the market
for our company — said the
managing directors of
Borsodi Mûhely Ltd., Mrs.
Borsodi Mónika Horváth
and Junior László Borsodi.
As more and more partners require customized
target machines and production lines it is among
our future plans to enlarge
the production hall of the
corporation in Gyôr.
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Industriepark: Gemeinsame Lösungssuche
Eines der wichtigsten Probleme der im Industriepark funktionierenden Unternehmen, d.h. die
Sicherung des entsprechenden Berufsnachwuchses, wurde in den Mittelpunkt der Konferenz gestellt, die von Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. veranstaltet wurde. Görög Tibor, der
Geschäftsführer hat die Teilnehmer begrüßt und
gesagt, dass die den Park betreibende Gesellschaft alles dafür tut, dass sie die nach der Lösung dieser Probleme richtenden Initiativen mit

ihren eigenen Mitteln unterstützt. An der Konferenz hat auch Borkai Zsolt, Bürgermeister der
Stadt Gyôr teilgenommen, der bemerkt hat, dass
in Gyôr 300 neue Mietwohnungen in der näheren
Zukunft mit staatlicher Unterstützung gebaut
werden, damit die Wohnungsprobleme der
Fachleute gelöst wird, außerdem ist auch die Erweiterung des Studentenwohnheims der Universität geplant. Der Bürgermeister hat auch die
Notwendigkeit von Arbeiterquartieren erwähnt,

CHH: Im Mittelpunkt
die Sicherheit
Die Firma CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. (CHH
GmbH für Maschinenhandel, Herstellung und technische Dienstleistung) hat
ein fachliches Symposium
für die im Bereich Futterindustrie tätigen Fachleute
organisiert. Schwerpunkt
der Konferenz war die Behandlung des Problemkreises von Getreidetoxinen. Dank den Organisatoren haben die theoretischen Grundlagen, die
Produktionsprozesse, die
rechtliche Regelung und
die Erwartungen der Behörde im Programm des
Symposiums gestanden,
das auch für die Entwicklung der Futterherstellungstechnologie eine
Möglichkeit bietet.

Die namhaften Vertreter
des Fachgebiets haben
unter anderem Vorträge
über die Bekämpfung von
Getreidetoxinen gehalten,
bzw. darüber, welche
Schäden die Verschmutzungen in der Viehzucht
verursachen können und
welche Möglichkeiten es
für die Verhütung besteht.
Horváth Zoltán, der Geschäftsführer von CHH Mûszaki Kft. hat den Teilnehmern der Konferenz die Tätigkeit der Firma, die von ihnen angewandten Saatgutverarbeitungstechnologie
vorgestellt. Óvári Ferenc,
zuständig für Verkauf, hat
erklärt, welche Lösungen
sie für die auf physischen
Merkmalen beruhende Entfernung der durch Toxin infizierten Getreide bieten.

MNR: Neue Betriebshalle

Das 25. Jubiläum ihres
Bestehens hat die Firma
MNR Kft mit einer Betriebsweihe denkwürdig gemacht. Das Unternehmen
hat sich wegen der sich
ständig
entwickelnden
Ansprüche der wichtigsten
Geschäftspartner — Audi
Hungaria Motor Kft., LUK
Savaria Kft., Spinex Kft.
und Opel Szentgotthárd
Kft. — bzw. wegen der neuen
Maschinenbeschaffung
und technologischer Ent-

Vill-Korr: 25-jähriges Jubiläum
Das 25. Jubiläum ihres Bestehens hat die in dem Gyôrer Industriepark vor
mehr als 10 Jahren ein Heim gefundene Firma, Vill- Korr Hungária Kft gefeiert. An der im Gyôrer Nationaltheater gehaltenen, großen Veranstaltung
hat Gasztonyi László, Besitzer und Geschäftsführer, hervorgehoben, dass
den wahren Wert des Unternehmens die fachgerechte Arbeit, die Ausdauer,
Loyalität und Belastbarkeit der Mitarbeiter geben. Borkai Zsolt hat als
Bürgermeister der Stadt und als Freund den Gefeierten gratuliert.
Während des vergangenen viertel Jahrhunderts hat sich die Firma nicht
nur in Gyôr, sondern auch in der Region, sogar in dem Land zu einem
erheblichen Unternehmen der Elektroindustrie herausgewachsen. VillKorr verwirklicht 600-800 Projekte pro Jahr, größtenteils im Auftrag der
Selbstverwaltung, oder von ungarischen und multinationalen Unternehmen, und von Landesprojekten. Die Firma konnte an solchen großen
Projekten beteiligt sein, wie das Werk von Audi Gyôr, das von Mercedes
in Kecskemét, und von Bosch in Hatvan, FAG-Lagerfabrik in Debrecen,
die Logistik-Zentrale von Aldi in Biatorbágy, Zsolnai Kulturzentrum in
Pécs, Bauarbeit des Nationaltheaters in Budapest, oder die Rekonstruktion der Budaer Burg und der Sándor-Palast. Dank den Besitzern ist
die Tätigkeit der Firma auch bezüglich der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme vorbildlich.
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und hat versprochen, dass die Selbstverwaltung
bereit ist, die Wohnungslage der Gyôrer Arbeitnehmer mit Hilfe von Unternehmen zu unterstützen.
An der Konferenz haben viele Firmenleiter, und
Vertreter teilgenommen, die gerne für die Lösung
der Arbeitskraftprobleme zusammenarbeiten. Da
auch die Beförderung der Arbeitnehmer ein gemeinsames Problem ist, haben sie vereinbart,
dass sie die Zusammenstimmung der Beförderung unter den Unternehmen anregen.

wicklungen zur Erweiterung entschlossen. Neben
das schon bestehende
Objekt wurde eine Halle
mit einer Fläche von 1300
m² aus eigener Kraft gebaut, so läuft die Herstellung
ab Dezember 2015 mit den
Feinstbearbeitungseinrichtungen von hoher Genauigkeit auf einer anderen
Produktionsstelle. Die Anlage dient speziell zur
Durchführung von Präzisionsmetallbearbeitungen

auf hohem Niveau, und die
Investition erhöht plangemäß die Anzahl der Mitarbeiter von 35 um 50 %. Das
Familienunternehmen hat
für die Entwicklungen, incl.
Maschineneinkäufe im vorigen Jahr, insgesamt 1
Mrd. Forint ausgegeben.
Bei der Betriebsweihe hat
Mihalicz Antal, der Vorstand
der Handels-, und Gewerbekammer des Komitates
Gyôr-Moson-Sopron das
Unternehmen
begrüßt,
dem er eine Ehrenurkunde
anlässlich des Jubiläums
übergeben hat. Von Czingráber Tbor, der Segmentleiter von Audi Gyôr, wurde
die Arbeit von MNR hoch
geschätzt, Horváth Szabolcs, der Vorstand von
Professio Klaszter hat die
Rolle des Unternehmens
im Bereich Berufsnachwuchs hervorgehoben.

Borsodi Mûhely Kft.:
Produktionslinien für Multis
In den letzten zwei Jahren hat sich
die Herstellung der individuellen
Maschinenreihen bei Borsodi Mûhely Kft zu einem erfolgreichen Geschäftszweig entwickelt. Vor zwei
Jahren begann die Herstellung der
Zielmaschinen bei dem Gyôrer
Unternehmen, Borsodi Mûhely Kft.
Der Erfolg der Tätigkeit wird dadurch bestätigt, dass auch solche
bekannte Firmen individuell geplante Produktionslinien bestellt haben,
wie Denso oder Johnson Electric.
Die erste größte Bestellung kam
von der Firma Denso mit Sitz in
Székesfehérvár, sie haben eine
individuelle Produktionslinie für
Herstellung von Betriebsstoffpumpen bestellt. Seither hat
Denso dem Gyôrer Unter -

nehmen wieder einmal eine
Bestellung geschickt. Die Fachleute der Firma arbeiten zurzeit
an einer Produktionslinie, die für
Johnson Electric in eine serbische Fabrik bestimmt sind.
Die Größe der Arbeit zeigt, dass
die Länge der Produktionslinie
40 m beträgt, und dass sie aus
36 Stationen besteht. Wenn es
fertig wird, werden dann Elektromotoren dabei hergestellt.
Da sich immer mehrere Partner
für die individuell geplanten Zielmaschinen, Produktionslinien interessieren, werden die schon
zur Verfügung stehenden Betriebs hallen in Gyôr unseren
Plänen gemäß in der näheren
Zukunft erweitert.
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Vill-Korr: Negyed század sikerei
> | 1. oldalról

mondott a megrendelôiknek, a
beszállítóiknak, a különféle hivaA Gyôri Nemzeti Színházban taloknak, az egykori tanáraiknak,
nagyszabású rendezvénnyel ün- a barátaiknak, a munkatársaiknepelte 25. születésnapját a Vill- nak, a családtagoknak.
Korr Hungária Kft. Gasztonyi Az igazi értéket a vállalkozás dolLászló tulajdonos ügyvezetô igaz- gozóinak szakmai munkája, kitargató ünnepi köszöntôjében el- tása, lojalitása, munkabírása adja
mondta: negyed százada a csa- — hangsúlyozta a cégvezetô. A
lád gondolt egy nagyot, elkép- Vill-Korr családi vállalkozásként
zeltek egy fôállás mellett is ûzhetô évente 600-800 projektet valósít
másodállást, egy pici vállalkozást, meg nagyrészt önkormányzatok,
mert kellett a pénz, mert szerettek magyar és multinacionális vállaladolgozni és bíztak a család ösz- tok, országos nagyprojektek
szefogásában. A kerti tyúkólból megbízásából. Mára rendelkezátalakított kis mûhelybôl indulva nek annyi tapasztalattal, tôkével
mára az ország egyik meghatáro- és szaktudással, ami ahhoz kell,
zó cégévé váltak. 1990-ben ál- hogy vállalatként mûködjenek és
modni sem merték, hogy 25 évvel a jövô stratégiáját felvázolják.
késôbb hétszáz baráttal, munka- Gasztonyi László abban bízik,
hogy több üzletág felépítését
A cég 150 családnak
felvállalhatják,
hogy partnereik
nyújt biztos megélhetést,
bizalmát meg
folyamatosan fejleszt, beruház
tudják tartani,
hogy a család
társsal, partnerrel ünnepelhetik a és a munkatársak az elmúlt 25 évhez hasonló energiákkal viszik tocég 25 éves születésnapját.
Gasztonyi László köszöntôjében vább a vállalat fejlôdését.
kiemelte a Gyôrtôl kapott renge- Borkai Zsolt Gyôr polgármestereteg támogatást és hangsúlyozta, ként és barátként köszöntötte az
büszkeséggel tölti el, hogy hozzá- ünnepelteket. Elmondta: a Villjárulhatnak a város fejlôdéséhez, Korr sikere a családi összefogásértékteremtéséhez. Köszönetet nak köszönhetô, annak, hogy lé-

pésrôl lépésre haladtak elôre, mert
tudták, hogy a család ereje képes
egy vállalkozást sikerre vinni. Mára
a vállalkozás a város, a megye, a

Vill-Korr ma 150 családnak nyújt
megélhetést, folyamatosan fejleszt, beruház, és országos szinten
is kiemelkedô teljesítményt nyújt.

régió és az ország meghatározó
cége lett. Borkai Zsolt azt kívánta a
születésnaposoknak, hogy továbbra is olyan barátaik, kollégáik,
támogatóik legyenek, akikkel
együtt lehet haladni a további sikerek felé. A polgármester a város
emléklapját adta át a Gasztonyi
családnak, elismerése jeléül.
Simon Róbert Balázs országgyûlési képviselô személyes élményeit
mesélte el a Gasztonyi családdal
kapcsolatban. Majd beszélt arról
is, hogy 1990-ben rengeteg cég
alakult, mára ezeknek csupán
csekély százaléka mûködik, míg a

A Gasztonyi családot köszöntötte
még a Széchenyi-egyetem rektora,
dr. Földesi Péter, valamint dr. Pápai
Lajos megyés püspök is.
A köszöntôket követôen a cégvezetô elismeréseket adott át dolgozóinak, majd az Experidance fergeteges elôadását láthatták a jelenlévôk. A gyôri színház elôtti téren nemcsak a vendégek, de a
város polgárai is gyönyörködhettek a társaság gyôrieknek szóló
ajándékában, az egyedülálló 3D-s
épületfestési attrakcióban.
| villkorr.hu

Borsodi: Komplett gyártósorok multiknak
Sikeres üzletággá fejlôdött az elmúlt két esztendôben az egyedi gépsorok gyártása a
Borsodi Mûhely Kft.-nél. A székesfehérvári
Denso már a második megbízást adta az
ipari parkban mû ködô vállalkozásnak, a
megrendelôkhöz csatlakozott a Johnson
Electric is. A jelentôs fejlôdés miatt szûkösnek látszik a jelenlegi épület, így az
üzemcsarnok bôvítési terve is felmerült.
Két éve kezdôdött meg a gyôri székhelyû
Borsodi Mûhely Kft.-nél a célgépek gyártása.
A tevékenység sikerét jelzi, hogy olyan neves
cégek rendeltek egyedi tervezésû gyártósorokat, mint a Denso vagy a Johnson Electric.
Más cégekkel ellentétben mi a tervezéstôl a
gyártáson, hôkezelésen át a beszerelésig és
a szervizelésig mindent egy kézben tudhatunk, a megrendelônek így nem kell több
céggel tárgyalnia, s ez versenyelônyt jelent
számunkra — mondta el a Borsodi Mûhely
Kft. két ügyvezetôje, Horváthné Borsodi Mónika és ifj. Borsodi László.
Az elmúlt évben az elsô nagyobb megrendelést
a Székesfehérváron mûködô Denso cég jelentette, aki üzemanyagpumpák készítésére ren-

6

delt egyedi gyártósort. A Borsodi Mûhely sikerét
jelzi, hogy azóta a Denso egy újabb megrendelést is küldött a gyôri vállalkozásnak.
Az ipari parkban mûködô cég szakemberei jelenleg a Johnson Electric szerbiai gyárának
készülô gyártósoron dolgoznak. A munka
nagyságát jelzi, hogy a három gyártósor hoszsza 40 méter és 36 munkaállomást tartalmaz.
Ha elkészül, villanymotorok készülnek majd a
szerelôsoron. A tervezéstôl az üzembe helyezésig mindent a gyôri cég szakemberei végeznek, munkatársaik Szerbiában üzemelik be a
gyártósorokat.

A megrendelô kérésére Gyôrben fôpróbát tartunk, vagyis valamennyi munkaállomást készre szereljük, kipróbáljuk, utána szétszedjük és
Szerbiában újra összerakjuk, beüzemeljük, és
betanítjuk a megrendelô cég alkalmazottait —
részletezik a tulajdonos ügyvezetôk.
A 40 méter hosszú szerelôsor komoly helyigénynyel jár, ami a jelenlegi keretek közé nehezen fér
be. Mivel egyre több partnerüknél felmerül az
igény egyedi gyártósorok gyártására, a tervek
szerint a közeljövôben a gyôri telephelyen a meglévô üzemcsarnokok bôvítése kezdôdik meg.
A Borsodi Mûhely szakemberei a leszállított
gyártósorokra természetesen garanciát is vállalnak, másrészt fontos számukra a gépek utógondozása is. A garanciális idôszakban többször ellátogatnak a megrendelôhöz, akár belföldre, akár külföldre kerül a gép, ha utólag
szeretne módosítani valamit a megrendelô,
ebben is partnerek. A garancia lejárata után az
azon túli javítást és alkatrészcserét is biztosítják, hisz számukra a legfontosabb, hogy a
megrendelô maximálisan elégedett legyen.
| borsodimuhely.hu
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MEREK:
Átadták a logisztikai
központot
Országos hálózatának harmadik
logisztikai központját a Gyôri Ipari
Parkban, az Égerfa utcában adta
át a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK). A
szervezet ezeken a centrumokon
keresztül teszi lehetôvé a házi
gondozást segítô kellékek kölcsönzését.
Egy-egy baleset, hosszabb rehabilitációs kezelést igénylô betegség esetén komoly terhet jelenthet a családoknak a felépülést
szolgáló gyógyászati segédeszközök megvásárlása. A MEREK
erre kínál megoldást egy olyan országos logisztikai hálózat megteremtésével, mely lehetôvé teszi az
ún. támogató technológiák kölcsönzését. A szolgáltatás igénybevételével csökkenthetô a kórházi, rehabilitációs kezelés idôtartama, és a kliensek megszokott
környezetükben,
gyorsabban
gyógyulhatnak. Például elektromos ágyakat, higiéniai eszközöket, emelôket, járást és egyéb ott-

honi akadálymentesítést segítô
eszközöket lehet a profitorientált
szolgáltatókhoz képest negyed
áron igénybe venni.
Az átadáson részt vett dr. Somogyi Tivadar, Gyôr alpolgármestere, aki hangsúlyozta: az új létesítmény megkönnyíti a betegek és
hozzátartozóik mindennapjait.
Hozzátette, a következô lépés le-

het, hogy az eszközök bérlését is
felírhatnák az orvosok, így még
kedvezményesebben vehetnék
igénybe azokat a betegek.
Kogon Mihály, a MEREK igazgatója a célcsoportot tekintve elmondta: gerinc- és csípôtájéki beavatkozások következtében évente
körülbelül 15-20 ezer ember lehet
érintett, a fogyatékkal élôk közül a

mozgássérültek száma pedig körülbelül 3-4 ezer. Tapasztalataik
szerint Európában az idôsödô népesség körében egyre fokozódik
a segédeszköz-igénybevétel, Magyarországon viszont fejleszteni
kell e téren. Speciális körre, gyermekekre is számítanak, akik számára hazánkban kevés eszköz érhetô el. Körülbelül 1000-1500 darabos eszközállománnyal fognak
rendelkezni, s tanácsadásokat is
terveznek, miként kell használni
azokat, mert mint mondta, sok
esetben az ismerethiányon múlik,
hogy nem használják a betegek a
gyógyulásuk, életminôségük javítását célzó kellékeket.
A gyôri központ egy 450 négyzetméter alapterületû épületben
kapott helyet, a raktárcsarnokot
irodahelyiség, szociális blokk és
szerelômûhely egészíti ki, a szolgáltatás novemberben megkezdôdött.
| merek.hu

CHH: Középpontban az élelmiszer-biztonság
A CHH Gépkereskedô, Gyártó és
Mûszaki Szolgáltató Kft. rangos
szakmai szimpóziumot szervezett
a takarmányiparban tevékenykedô cégek szakemberei számára.
A tanácskozás központi témája a
gabonatoxinok problémakörének
kezelése volt. Horváth Zoltán, a
cég ügyvezetôje elmondta: a konferencia megszervezését három
dolog motiválta. Egyrészt a gabona, és ezen belül a kukorica gombás fertôzöttsége folyamatos fenyegetettség a feldolgozók számára, minden feldolgozási lépésben minimalizálni kell a gombák,
így az általuk termelt toxin szintjét.
Másrészt bôvül az igény az állati
takarmány iránt, ugyanakkor az
alapanyagokkal szemben támasztott egészségügyi elvárások, minôségi követelmények
egyre magasabbak. S a legfontosabb, hogy a CHH Mûszaki Kft.
a fertôzött gabona osztályozásához megbízható módszert tud
ajánlani. Az általuk alkalmazott
2015 | december | www.ipgyor.hu

technológia, a szín szerinti osztályozás lehetôvé teszi a toxinos
szemek detektálását és eltávolítását a feldolgozás során.
A szervezôk úgy állították össze a
szimpózium programját, hogy az
elméleti alapoktól induljon, kapcsolódjon a termelési folyamatokhoz,
térjen ki a jogi szabályozókra, a hatóság elvárásaira, és adjon megoldási lehetôséget a takarmány-elôállítás technológia fejlesztésére.
Az elôadók sorát Puskás Katalin, a
Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa nyitotta, aki
arról beszélt, mi az oka a gombák
és az általuk termelt toxin folyamatos jelenlétének, azok hogyan viselkednek, és milyen lehetôségek
vannak a védekezésre. Prof. dr.
Tossenberger János, a Kaposvári
Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának dékánja a toxinok
és egyéb nemkívánatos gabonaszennyezôdéseknek az állattenyésztésben okozott gazdasági
kárairól szólt. Színes elôadást hall-

hattak a résztvevôk az állati takarmányozás gazdasági kárairól, az
állatok megbetegedésérôl, amenynyiben toxinszennyezett táp, vagy
akár alom kerül a jószágokkal feletetésre. A Kaposvári Egyetem laborjában végzett vizsgálat igazolta,
hogy a Cimbria Sea színosztályozóval elvégzett kukorica válogatását követôen a fusarium gomba által termelt toxin jelenléte mintegy
70 százalékkal csökkenthetô. Denkinger Géza, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerés Takarmánybiztonsági Igazgatósága Takarmány-elôállítás és -forgalmazás Felügyeleti osztályvezetôje a biztonságos takarmányelôállítás érdekében végzett önellenôrzés szerepére világított rá.
Horváth Zoltán, a CHH Mûszaki Kft.
ügyvezetô igazgatója a konferencia
résztvevôinek bemutatta a cég tevékenységét, az általuk alkalmazott
magfeldolgozó technológiát. Óvári
Ferenc értékesítési felelôs beszélt a
CHH-nál mûködô színosztályozó

gép technológiai alkalmazásának
lehetôségérôl a takarmánygyártásban, s elmondta, milyen megoldásokat kínálnak a toxinfertôzött gabona fizikai jellemzôkön alapuló eltávolítására.
| chh.hu
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Nemak: Pályaorientáció
Hosszú távú együttmûködési megállapodást kötött a Nemak Gyôr Kft. és a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ. Az egyezmény
célja, hogy az Európa egyik legjelentôsebb
hengerfejgyártójaként számon tartott, mexikói tulajdonú cég már az iskoláskorú

kapcsolatban lévô cég vezetôje bejelentésének megfelelôen nemrégiben a Kutatók éjszakája programsorozat keretében
avatták fel azt a nagy értékû, interaktív kiállítási eszközt, amelyet a vállalat ajándékozott a Mobilisnek, és amellyel az ön-

Hírpark
Megindult a forgalom az iparvágány
újabb elkészült szakaszán, jól haladnak a tárgyalások az ipari park
területének bôvítésérôl, és az elmúlt
évek hagyományainak megfelelôen
idén is megérkezett a Mikulás, akinek ajándékait örömmel vették át az
itt mûködô cégeknél dolgozó szülôk
gyermekei. Ezekrôl a témákról számolt be a Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója.

Bôvülhet az ipari park

gyerekek körében népszerûsítse a tevékenységéhez kapcsolódó szakmákat.
A Mobilis Kft. ügyvezetôje, Szilasi Péter
Tamás kiemelte: céljuk a mûszaki természettudományok, illetve az ehhez kapcsolódó szakmák felé terelni a fiatalokat, általános és középiskolásokat egyaránt. Hozzátette, intézményük, tematikáját tekintve szorosan kapcsolódik az autóiparhoz, emellett
pedig értenek a fiatalok nyelvén, ezért
tudják segíteni az olyan jármûipari beszállító cégek pályaorientációs tevékenységét,
mint a Nemak. Ez a partnerkapcsolat ezért
több, mint szponzoráció, együttgondolkodást és közös projekteket is jelent.
David Toth, a közép- és felsôfokú duális
képzésben is szerepet vállaló, a gyôri Lukács-, Jedlik- és PÁGISZ-iskolákkal, valamint a Miskolci Egyetemmel is szoros

tészszakmát szeretnék a látogatókhoz
közelebb hozni. A megállapdásnak megfelelôen a Nemak bekapcsolódik a Mobilis most induló — az iparban ma már nélkülözhetetlen robotokról szóló — tematikus évének programjaiba is, így például
a LEGO robot szakkörbe. Emellett többek között közös pályaorientációs roadshow-kon való részvételt is tartalmaz a 3
éves együttmûködés.
Az együttmûködés bejelentésérôl szóló tájékoztatón részt vett az S and T Consulting
Hungary Kft. vezetôje, Nyírô Ferenc is. Ez a
cég szoftverekkel és ingyenes képzéssel
segíti a Mobilist, egyébként ôk készítették
azt a programot is, amely a Nemak által
adományozott robotot mûködteti.

hály nemzetgazdasági miniszter tartott elôadást.
Köszöntôjében dr. Knáb
Erzsébet, a gyôri Audi
Hungaria Motor Kft. személyügyekért felelôs ügy-

A képzett munkaerô
az egész régió, az egész ország
sikerének kulcsa
mara szervezésében az
Audi projekt- és oktatóközpontjában. Az autószektorhoz ezer szállal
kapcsolódnak a találkozónak helyet adó ipari park
cégei, melyek közül többen letették voksukat a tanácskozás központi témájául szolgáló duális képzés mellett. A rendezvényt
a kormány is támogatta,
képviseletében Varga Mi-

Használható az új vágányszakasz

| nemak.hu

Szakképzési konferencia
Elsô alkalommal rendeztek magyar—német szakképzési konferenciát a
gyôri Audi Hungaria Motor
Kft. és a német—magyar
ipari és kereskedelmi ka-

Mint ismeretes, az ipari park területén a nagy érdeklôdésnek köszönhetôen gyakorlatilag elfogytak a még
szabad területek. A betelepülni szándékozó cégek igényeinek kielégítésére újabb területek bevonására van
szükség, a bôvítés érdekében folytatott tárgyalások a
befejezô fázishoz érkeztek. Így várhatóan 2016-ban ismét rendelkezésre állnak ingatlanok, amelyek fogadhatják az új beruházókat.

vezetô igazgatója elmondta: a magasan képzett
munkaerô nemcsak egy
vállalat, hanem egy régió
és egy egész ország sikerének a kulcsa. Emlékeztetett arra, hogy az Európa
motorjának számító Németországban nagy hagyományai vannak a képzésnek, s a duális képzés
Németország egyik exportslágerének számít.

Knáb Erzsébet felidézte azt
is, hogy az Audi projekt- és
oktatóközpontjában évente
250 fiatalt képeznek 13 különbözô szakmában, s
2001 óta 1700 szakmunkástanuló szerzett itt képesítést. A duális képzés növeli Magyarország versenyképességét, így ez a konferencia a jövôt szolgálja —
zárta köszöntôjét az Audi
személyügyekért felelôs
ügyvezetô igazgatója.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elôadásában hangsúlyozta: Magyarország egy olyan
rendszert adaptált, amelyet Németország régóta
használ. A miniszter felidézte, hároméves elôkészítô munka után tudtuk
bevezetni a duális képzést,
amelyhez a német cégek,
így az Audi Hungaria is
nagy segítséget nyújtott.

Újabb szakasszal bôvült az ipari park iparvágánya. A közelmúltban megtörtént a létesítmény mûszaki átadása, az
ideiglenes forgalomba helyezést követôen már közlekednek a szerelvények a meghosszabbított sínpáron. A beruházás során az 1-es számú iparvágányt annak egyenes irányát felvéve hosszabbították meg 550 méterrel Gyôrszentiván állomás felé, elkészült két kitérô szakasz, egy vasúti kerethíd, valamint a szentiváni fôcsatornához csatlakozó, végig burkolt vízelvezetô árok. Az új iparvágány teljes hoszszában térvilágítást létesült a pálya jobb oldalán.

Ajándékot hozott a Mikulás
A hagyományoknak megfelelôen idén is megérkezett a
Mikulás, hogy megajándékozza az ipari parkban
mûködô cégeknél dolgozó szülôk gyermekeit. A vidám
szórakozásról maga a Mikulás és segítôje, Kisharang —
vagyis Mikulás Péter és felesége — gondoskodott. A
hangszeres interaktív mûsorba a nebulók is bekapcsolódhattak, akik nagyon élvezték a közös játékot. A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. és az Innonet Nonprofit Kft.
szervezésében megrendezett ünnepségen több mint
hetven gyerek, valamint az ôket kísérô hozzátartozók találkozhattak a Nagyszakállúval, és majd ugyanennyien
örülhettek az otthon átvett csomagoknak.

