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Parkpress

Az egyedi gépek és alkat-
részek tervezésével, gyár-
tásával és javításával fog-
lalkozó MNR Fémmeg-
munkáló és Szolgáltató
Kft. 2015-ben ünnepelte
fennállásának 25. évfor-
dulóját. A nevezetes dátu-
mot csarnokavatással tet-
ték emlékezetessé, a már

MNR: Belakták az új
üzemcsarnokot

Gebrüder Weiss: Újabb sikerek
a magyarországi vállalatnál
A Gebrüder Weiss 6 000
munkatársával, 150 saját
tulajdonú telephelyével
és 1,278 milliárd eurót
meghaladó éves forgal-
mával (2015) Európa ve-
zetô szállítmányozási és
logisztikai vállalatai közé
tartozik. A Gebrüder
Weiss Holding 1990-ben
alapította meg magyar-

A folyamatos megújulás, az új technológiák alkal-
mazása jellemzi a Shin-Etsu Polymer Hungary Kft.-t,
amely 2003 óta tevékenykedik a Gyôri Ipari Parkban.
Ezt igazolja az elmúlt idôszak is, hiszen a korábban
bevezetett és azóta is sikeresen értékesített termé-
keik mellett nemrégiben új alkatrészek gyártásába
kezdtek, fröccsöntött szilikon tömítôgyûrûk és hôve-
zetô szilikonlapok kerülnek ki az üzembôl.

> | 6. oldal

Folyamatosan követi a fo-
lyamatokat és reagál a pi-
ac változó igényeire a Hat-
Agro cégcsoport. Ennek a
stratégiának az eredmé-
nyei a vállalkozásnál ta-
pasztalt változások: a Bu-
dapesten megnyitott ke-
reskedelmi központ, a be-
szállítói kör bôvítése, a pá-
lyázati lehetôségek ismé-
telt megnyílására történô
tudatos felkészülés.

> | 2. oldal

Shin-Etsu:
Fröccsöntött
szilikon

Hat-Agro: Hatékony hármas

országi cégét, az elsô,
nem német nyelvterüle-
ten létrehozott leányvál-
lalataként. A közúti szál-
lítmányozásra és komp-
lex logisztikai szolgálta-
tásra szakosodott ma-
gyarországi leányvállalat
a német és az osztrák ki-
rendeltségek után a har-
madik legnagyobbnak

számít a vállalatcsopor-
ton belül, 2015-ös érté-
kesítési árbevétele elérte
a 13,5 milliárd forintot. A
gyôri telephely 2013-
ban, mintegy 100 millió
forintos beruházás ered-
ményeként kezdte meg
tevékenységét.

> | 3. oldal

meglévô gyáregység mel-
lé egy 1300 nm-es csar-
nokot építettek, melyben
2016. januárban kez dô dött
meg az üzemszerû terme-
lés. A fejlesztések azóta is
folyamatosak, új gépeket,
technológiát vásárolnak.

> | 7. oldal
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A Hat-Agro csoportnál az utóbbi évek egyik leg-
fontosabb változása, hogy az ügyfelekkel való
kapcsolattartás és a hatékonyabb munkaszerve-
zés érdekében a kereskedelmi tevékenység köz-
pontja Budapestre kerül — számolt be az újdon-
ságokról Pásztor Attila tulajdonos, ügyvezetô
igazgató. Mint elmondta, a területi képviselôk

száma jelentôsen bôvült, s az ország különbözô
részeibôl érkezô munkatársak számára a rend-
szeresen megtartott találkozásokhoz a fôvárosi
iroda kényelmesebben megközelíthetô. De nem

Hat-Agro: Eredményes a hatékony hármas

Alapításának huszadik évfordulóját
ünnepelte az Ipari Parkban jelen le-
vô Propex Magyarország Termelô
Kft. az elmúlt évben. A cég profilja a
szövetgyártás. Havonta ezer tonna
polypropilént dolgoznak fel, termé-
kük száz százalékát exportálják. A
jubileumi ünnepségen jelentették
be, hogy a korábbi gyárigazgató,
Friedel Johann Hessling nyugdíjba
vonul, a stafétabotot Tim Bennett-
nek adva át. Az új vezetô a Park -
pressnek adott interjút. 

Kérem, igazgató úr, röviden mu-
tassa be eddigi pályafutását!
Alabamában, az Amerikai Egyesült
Államokban kezdtem el dolgozni a
cégnél, 34 évvel ezelôtt. A 34 év alatt
számos pozícióban dolgoztam az
USA különbözô területein, és pro-
jektfejlesztési munkákat végeztem
szerte a világon.  Amikor elkezdtem
itt dolgozni, a cég az indianai Stan-
dard Oil kezében volt, késôbb elad-
ták a British Petroleumnak, jelenleg
pedig egy amerikai befektetési cso-
port a tulajdonosa. A magyar Propex
üzemben termelési igazgatóként te-
vékenykedtem 2012-tôl egészen

csak saját dolgozóikat várja az új ingatlan. A ter-
vek szerint a megvásárolt épületben 70-80 fô be-
fogadására alkalmas oktatási központot is kiala-
kítanak. Ebben egyrészt a belsô képzések lebo-
nyolítására lesz lehetôség, másrészt üzleti part-
nereik számára adhatnak át üzemeltetési isme-
reteket. A cég egyéb tevékenységei azonban to-
vábbra is a Gyôri Ipari Parkban maradnak, mint
például a beszerzés vagy a logisztika.
A vállalatcsoport egyik zászlóshajójának, a higi-
éniai üzletágnak az erôssége a folyamatos ár-
bevétel biztosítása és a beszállítói kör állandó
bôvítése: jelenleg is tartanak azok az egyezteté-
sek, melyek 4-5 új cég kizárólagos magyaror-
szági képviseletét célozzák. Az értékesített ter-
mékek minôségére persze eddig sem lehetett
panasz, már eddig is a világ két legjobb márká-
jának forgalmazója volt a Hat-Agro. Ennek kö-
szönhetôen a madárinfluenza tavalyi felbukka-
nása után a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal a higiéniai üzletág két termékét válasz-
totta a madárinfluenza elleni védekezés ajánlott
fertôtlenítôszerének. Ez a szakmai elismerés-
ként is felfogható gesz tus egyúttal az árbevétel
növekedésére is jótékony hatást gyakorolt. A
hatósággal kiala kított együttmûködés további
hozadéka a kilátásban lévô szakmai tájékozta-
tók, valamint gyakorlati fertôtlenítési bemutatók

megtartása lehet, hogy a potenciális vásárlók
még szélesebb körével ismertethessék meg a
termékeket.
Ugyancsak fejlôdésre számít Pásztor Attila
ügyvezetô igazgató a csoport másik fontos üz-
letágában, a baromfi-tartástechnológia terüle-
tén. Bizakodásra az ad okot, hogy a hírek szerint
ismét lesz lehetôségük a vállalkozásoknak pá-
lyázni európai uniós forrásokra. A gépek, beren-
dezések, technológiák beszerzésének akár 40
százalékát is fedezhetik közösségi forrásból
azok a piaci szereplôk, melyek az elmúlt eszten-
dôkben jellemzôen elhalasztották fejlesztései-
ket. A várható beruházási dömping kezdetéig
kapcsolatépítéssel, a potenciális partnerek fel-
keresésével, szakmai utak szervezésével készí-
tik elô a kivitelezés idôszakát.
A cégcsoport harmadik „lába”, az állattartó te-
lepek vízkezelésével foglalkozó üzletág is je-
lentôs fejlôdés elôtt áll, jelenleg új külföldi be-
szállítók termékeinek kizárólagos magyaror-
szági forgalmazásáról folynak tárgyalások.
Pásztor Attila ügyvezetô igazgató mindezek fi-
gyelembevételével 3,5 milliárd forintos árbevé-
telt vár 2017-tôl, és a jelenlegi 30 fôs létszám
mintegy 20 százalékos bôvítésével számol.    

| hatagro.hu

Propex: Bôvül a termelés
2016 közepéig, amikor ügyvezetô
igazgatói kinevezést kaptam. 

Hogyan alakult az elmúlt évek-
ben a termelés volumene?
Nagyjából ugyanaz a kiegyensúlyo-
zott termelési volumen jellemezte az
elmúlt éveket. Nem hiszem, hogy
ha a termelést illetôen négyzetméte-
rekben fejezném ki magam, sokat
mondanék az olvasók számára, így
engedjék meg, hogy inkább össze-
hasonlítást tegyek. Annyi textilszö-
vetet gyártottunk az elmúlt évben,
amellyel 23 288 futballpályányi terü-
letet lehetne befedni. 

Kik a cég legfontosabb partnerei?
Számos speciális textilipari gépet
használunk a termelésben, ame lyek
mûködtetéséhez néhány alkatrészt
még mindig külföldrôl kell beszerez-
nünk, annak ellenére, hogy mindig is
igyekeztünk annyi magyar beszállítót
bevonni, amennyit csak lehetséges.
Büszkék vagyunk, hogy mára sike-
rült szép számban magyar partne-
rekre szert tennünk. Partnereink nagy
része a szolgáltatások, illetve a
nyersanyagellátás biztosításában

nyújt segítséget. A beszállítóink szá-
ma nem növekedett, de természete-
sen az anyagok volumene nôtt a ter-
melés bôvítése révén. 

Történtek-e fejlesztések az
utóbbi években, melyek voltak
a legfontosabbak?
Két bôvítési projektünk volt az elmúlt
2-3 évben, jelenleg éppen a harma-
dik nagy bôvítés zajlik, amely a ter-
melési volumenünk jelentôs növe-
kedését fogja eredményezni.

Hányan dolgoznak most a gyô-
ri gyárban, van-e nehézség a
megfelelô, képzett munkaerô
biztosításában? 

Körülbelül 275 munkavállalót alkal-
mazunk, és a jelenlegi bôvítés miatt
újabb munkavállalókat keresünk. A
projekt végére munkavállalóink szá-
ma meghaladja majd a 300 fôt. Ne-
hézkes munkavállalókat alkalmazni
jelen pillanatban, de jó munkakörül-
ményeket és versenyképes juttatá-
sokat kínálunk, amely segít az új
munkavállalók toborzásában és
megtartásában. Különbözô pozíci-
ókba keresünk munkavállalókat a
vállalatnál.

Hogyan értékelik a 2016-os
évet, mire számítanak idén?
2016 jó év volt számunkra. Jól
ment az „üzlet”, csak egy enyhe
visszaesés volt érzékelhetô a
’Brexit’ bejelentésekor. Ez a hely-
zet azonban jelenleg egyre kevés-
bé ad okot aggodalomra, és a
2017-es évre is pozitívan tekin-
tünk. A jelenlegi bôvítési projekt
15-20 százalékkal fogja növelni a
termelési kapacitásunkat, és egy
új késztermék-raktárépület felépí-
tését is magába foglalja.

| propexglobal.com
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A Gebrüder Weiss (GW), Ausztria
legrégebbi szállítmányozási és lo-
gisztikai vállalata szüntelen fej-
lesztésekkel és beruházásokkal
építette fel piacvezetô pozícióját a
magyarországi gyûjtôfuvarozás
piacán. Több mint két és fél évti-
zed alatt több mint 6 milliárd forint
értékben hajtott végre zöldmezôs
és technikai beruházásokat. 
— CRM-rendszerünket és raktárlo-
gisztikai szoftverünket 2015 végén
cseréltük, reklamációmenedzs -
ment-szoftverünk (SES) tavaly újult
meg, továbbá flottánk megújításá-
ra is kiemelt figyelmet fordítunk. Je-
lenleg Magyarországon inkább fo-
lyamataink további javítására,
meglévô informatikai rendszereink
fejlesztésére összpontosítunk —
összegezte a legfrissebb innovatív
fejlesztéseket Thomas Schauer

Gebrüder Weiss: Újabb sikerek Magyarországon

ügyvezetô igazgató, majd elmond-
ta: jelenleg a GW összesen 56 000
négyzetméteren szolgálja ki ügyfe-
leit Magyarországon, és mintegy
268 magasan képzett logisztikai
szakember áll rendelkezésükre, le-
gyen szó közúti, légi, tengeri szállít-
mányozásról vagy egyéb logiszti-
kai szolgáltatásról. A vállalat továb-
bi 300 beszállítónak biztosít tisztes
megélhetést.
A vállalat 2002-ben létesítette köz-
ponti kirendeltségét, kor sze rûen fel-
szerelt logisztikai terminálját Duna-
harasztiban, ahol jelenleg mintegy
23 000 négyzetméternyi raktárterü-
lettel rendelkezik. A napi indítású
közép- és kelet-európai gyûj tô for -
galmi járatoknak köszönhetôen pi-
acvezetô pozíciót vívott ki magának
a szállítmányozás ezen területén. 
A gyôri telephely 2013 szeptembe-
rében, mintegy 100 millió forintos
beruházás eredményeként nyílt

meg, amely indulásakor 1500
négyzetméteren 1000 palettahely-
lyel rendelkezett. Az elmúlt idôszak
gyümölcsözô, helyi kapcsolatépí-
tésének köszönhetôen több új pro-
jekt indult a gyôri telephely égisze
alatt, amelyeknek köszönhetôen a
gyôri bázis munkatársi állománya
megduplázódott, a Gebrüder
Weiss komplex logisztikai szolgál-
tatásait pedig két és félszer na-
gyobb helyen, közel 3 800 négy-
zetméteren kínálja. 
Magyarország számos nagy
nemzetközi vállalat régiós elosztó
központja, ezért a logisztikai ága-

zat teljesítménye a környezô or-
szágok fejlôdésétôl is nagyban
függ. Növekszik az igény a B2C
feladatok iránt, kész megoldással
kell rendelkezni mind a raktáro-
zás, mind az árukiszállítás sajátos
folyamataira. A Gebrüder Weiss
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a jelenlegi kedvezô pi-
aci folyamatokat kihasználva is
ügyfelei legnagyobb megelége-
désére nyújtsa szolgáltatásait —
nyilatkozta Thomas Schauer ügy -
ve zetô igazgató.

A Gebrüder Weiss sikereihez a háló-
zatbôvítés és a beruházások mellett
hozzájárul az árukezelési technológi-
ák és a fuvarszervezés szüntelen fej-
lesztése. „Portfóliónkban a legfris-
sebb termékünk a pro.line home ter-
mék, amely B2C szolgáltatást jelent,
azaz gyûjtôszállít mányo zó ként a 31,5
kg-nál nagyobb termékeket már ma-
gánszemélyek otthonába is szállítjuk,
tehát a korábbi B2B szolgáltatásunk
portfóliónkon belül kibôvül B2C meg-
oldásokkal is. Gon dol jon például egy
webshopos hû tô megrendelésre! A
megren de lést otthonról könnyû lead-
ni, de sok embernek nincs autója,

nincs autós segítsége, ezért minden-
képp kér házhoz szállítást. Ezt a meg-
oldást kínálja most már a GW is a
webshopokon keresztül a megren-
delônek. Azonban nagyon fontos,
hogy a GW-t nem a hûtô közvetlen
megrendelôje bízza meg a szállítás-
sal, hanem a cég, akitôl a magán -
sze mély a hûtôt rendelte. Ilyen üzlet
fut már a GW égisze alatt, például a
mall.cz és mall.hu — fûzte hozzá
Thomas Schauer.

| gw-world.hu

A gyôri bázis területe
két és félszeresére, 3 800 négyzetméterre bôvült,
munkatársi állománya megduplázódott

Új beruházásokkal, telephelyének bôvítésével
igyekszik lépést tartani a folyamatosan növekvô
megrendelôi igényekkel a Jankovits Hidraulika Kft.
A fôként egyedi gépek, gépsorok tervezésével,
gyártásával, szervizelésével és az ezzel összefüg-
gô alkatrészek kereskedelmével foglalkozó ma-
gyar tulajdonú vállalkozás az elmúlt évben a meg-
lévô kétszintes irodaépületére húzott fel egy 160
négyzetméteres harmadik szintet, ebben az esz-
tendôben pedig új üzemcsarnok létesítésébe kez-
denek a már meglévô telek szabad területén.
Az ipari megrendelések felfutása, az automatizá-
lás, a komplex munkaállomások iránt mutatkozó
növekvô kereslet indokolta a 2016-os bôvítést —
tudtuk meg Jankovits Richárd ügyvezetô igazga-
tótól. A 320 négyzetméteres ingatlan 160 négy-
zetméterrel lett nagyobb a harmadik szint meg-
építésének köszönhetôen, itt kaptak helyet a pro-
jektmérnökök, tervezôk, villamosmérnökök, érté-
kesítôk. Jankovits Richárd szerint az autóipari
gyártók és a beszállítók egyre inkább a nagy hoz-
záadott értékkel rendelkezô, komplex berendezé-
seket keresik: ma már nem elegendô egy célgé-

Jankovits Hidraulika: Ingatlanbôvítés és gépbeszerzés
pet elôállítani, az annak kiszolgálását végzô ro-
bottechnikát, az elôállított munkadarabok ellenôr-
zését is biztosítani kell, a nagyobb automatizált-
ság pedig több szakember összehangolt munká-
ját igényli. A gépeknek adatokat kell szolgáltatni-
uk a gyártásirányításnak, a fejlesztôknek, és egy-
re inkább követelmény a távdiagnosztika, a moni-
torozás. Követelmény a rugalmas gyártás, az el-
ôállítási folyamatba pedig mintegy beépül a
gyártási, technológiai adatok gyûjtése, folyama-
tos kiértékelése és visszacsatolása is. Ehhez a
programból átállítható gépek kellenek, legfeljebb
rövid leállást igénylô átszereléssel, vagy automa-
ta szerszámváltással. Követelmény még az auto-
matikus termékazonosítás, ami meghatározza,
hogy a vonatkozó terméken milyen mûveletet vé-
gezzen el a berendezés. Ezeknek a bonyolult
rendszereknek az elôállításához elengedhetetlen
a megfelelô szakembergárda, elsôsorban kreatív
és nagy tudású mérnökök alkalmazása.
A Jankovits Hidraulikát nem érte váratlanul a pia-
ci igények változása, felkészültek a megrendelôk
magasabb színvonalú kiszolgálására. Ennek kö-

szönhetôen bôvelkednek megrendelésekben, így
indokolt a gyártási terület további bôvítése. A cég
meglévô telephelyére mintegy 500 millió forintos
— saját erôbôl és banki hitelbôl összeálló — beru-
házással 800 négyzetméteres üzemcsarnokot
készülnek építeni a hozzá tartozó irodahelyisé-
gekkel. A tervezett háromszintes új épület meg-
valósulásával létrejövô infrastruktúra várhatóan a
következô 4-5 évre biztosítja a további fejlôdést.
Az ingatlanfejlesztéshez gépberuházás is kap-
csolódik, összességében 200 millió forintért vá-
sárolnak új berendezéseket, a ráfordítás közel fe-
lét európai uniós forrásból finanszírozzák. A jelen-
legi 55 fôs munkatársi létszám lépcsôzetes, fo-
lyamatos fejlesztését tervezik. A beruházás kivite-
lezése néhány hónapon belül elindul, és 2018 ta-
vaszán szeretnék átadni az épületet. 
A Jankovits Hidraulika Kft. 2016-ban is jó évet
zárt, árbevétele az elôzô esztendôhöz képest
több mint 10 százalékkal növekedett, és meg-
haladta a másfél milliárd forintot.

| jankovitshidraulika.hu
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The corporation of Gebrü-
der Weiss belongs to one
of the biggest transpor -
tation and logistics com-
panies with its 6000 emp-
loyees, 150 sites of its
own and a turnover excee -
ding 1,278 billion Euros
(2015). The holding estab-
lished its Hungarian cor-
poration in 1990, as the
first subsidiary operating
not in a German speaking
country. The site in Gyôr
started its operation in
2013, as a result of 100
million Hungarian Forints
investment. At the begin-

Gebrüder Weiss: Success in Hungary

MNR Fémmegmunkáló és
Szolgáltató Kft. which de-
als with designing, produ-
cing and maintaining uni-
que machines and com-
ponents, celebrated the
25th anniversary of its fo-
undation in 2015. The no-
table date was made more
memorable with the inau-
guration of the production

hall: besides the already
existing premises of the
plant, a 1300 square-me-
ter hall was constructed,
in which mass production
started in January 2016.
Innovation has been in
progress since then, new
machines and technolo -
gies have been purchased.
With the aid of the new
production hall the com-
pany managed to realize
its objective, and physi-
cally separated the main
technological units: cut-
ting and finishing machi-

MNR: The new
production hall  

Propex Magyarország Termelô Kft., loca-
ted in the Industrial Park, celebrated the
20th anniversary of its foundation last ye-
ar. The profile of the company is textile
production. Ten tons of polypropylene is
processed, and 15 million square meter
textile is manufactured monthly. One
hundred percent of their products are ex-
ported. It was announced at the jubilee
that the former plant manager, Friedel Jo-
hann Hessling would retire, and Tim Ben-
nett would take over his position.
Tim Bennett mentioned: — Currently, the
plant in Gyôr is one off the most success-
ful plants and currently holds the best sa-
fety record within the company group. Our
success can be attributed to our excellent
workforce. We had two expansion projects
in the last 2-3 years, currently the third ex-
pansion project is in progress, which
would result a significant increase in our

Propex: Expanding production

Shin-Etsu: Silicone injection moulding
Shin-Etsu Polymer Hungary Ltd., which has
been operating in the Industrial park of Gyôr
since 2003, is characterized by continuous
innovation, and the application of new tech-
nologies. This fact is verified by the previous
period, when besides the already launched
products which are still being sold success-
fully, the company started manufacturing new
components; sealing rings made of moulded
silicone as well as thermally conductive sili-

cone sheets are manufactured in the plant.
The business partners of the company apply
these moulded silicone components mostly
in case of electric household devices and in
the automotive industry. The production of
sealing rings exceeds more hundred-thou-
sand per months in the plant of Gyôr. Parallel
to this, the preparatory phase for the mass
production of an other product, the thermally
conductive silicone sheet, is in progress. This

component facilitates the distribution of heat
evolved in electric devices, by adapting to the
shape of the parts of the given device. The
thermo-sheets are mainly used in automotive
industry; the plant in Gyôr manufactures more
ten thousands of them. Due to the expansion
four new employees were hired at the sub-
sidiary of Gyôr, thus approximately 30 people
are employed by Shin-Etsu Polymer Hungary
Ltd. currently.

nes got into a separate
area. The new hall accom-
modates the grinders,
electric discharge machi-
nes and the balance room,
the lathes and the machi-
ning centres are placed in
the previous hall. 
MNR Technological Deve-
lopment realized a deve-
lopment at the value of

around two million Euros
in 2016 and purchased
machines and machining
centres. Therefore, the ex-
tended hall is occupied to
60-70% of its extent. 
Last year the company
achieved a 15% growth in
comparison with the year
of 2015, the revenue of the
company nearly reached
650 million Hungarian
Forints. The number of
employees increased by
around 20%, so now more
than 30 people are emp-
loyed by MNR Ltd.

ning it possessed 1500
square-meter and 1000
palette area. During the
recent years, due to con-
tact building, more and
more new projects were
launched under the auspi-
ces of the site in Gyôr.
That is the reason why the
number of staff employed
by the site in Gyôr has
doubled since then. Gebrü-
der Weiss offers complex
logistics services at two
and a half times bigger site,
nearly 3800 square-meter. 
The success of Gebrüder
Weiss can be attributed

partly to the continuous
development of product
handling technologies as
well as logistics and
transport organization.
The latest product of the
corporation is ‘pro-line home’.
This means that as a
freight forwarder, the pro-
ducts which are heavier
than 31,5 kg, are trans -
ported to the homes of
private individuals. Such a
business is already opera-
ting under the auspices of
GW, with the internet sites
such as mall.cz and
mall.hu.

production volume. Approximately 275
employees are employed, and due to the
expansion we are currently recruiting new
employees. By the end of the project, the
number of our employees will have excee-
ded the number of 300 people. There are
several vacant positions for applicants with
different qualifications and skills all over
the plant. 
Tim Bennett added: — The year of 2016
was a successful year for our company.
The ‘business’ was successful; there
was only a slight drop when ‘Brexit’ was
announced. That situation seems to ha-
ve become less of a concern currently,
and we are looking forward to the year
of 2017 positively. The current expansi-
on project will increase our production
capacity by 15-20% and includes the
construction of a new finished goods
warehouse.
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Gebrüder Weiss zählt mit
6000 Mitarbeitern, 150 fir-
meneigenen Standorten
und einem Jahresumsatz
von 1,278 Milliarden Euro
(2015) zu den führenden
Transport- und Logistikun-
ternehmen Europas. 1990
wurde unter dem Dach
der Holding die erste Fir-
ma in Ungarn als die erste
nicht in deutschem Sprach -
raum gegründete Tochter-
gesellschaft gegründet.
Dank einer Investition von
100 Millionen Forint hat
der Gyôrer Standort im
Jahr 2013 den Betrieb auf-
genommen. Die Gyôrer
Niederlassung ver fügte
bei dem Start über 1.500
m² Lagerfläche und 1000
Palettenstellplätze. Dank
dem lokalen Kontaktaus-
bau der letzten Zeit wurde
ein neues Projekt unter
der Schirmherrschaft des

Die MNR Metallbearbeitung- und Dienst -
leistung GmbH, die sich mit der Konstrukti-
on, Reparatur und Herstellung von Einzel -
ma schinen und Ersatzteilen beschäftigt, hat
im Jahr 2015 ihren 25. Jahrestag gefeiert.
Das merkwürdige Datum wurde mit der Ein-
weihe einer neuen Halle unvergesslich ge-
macht. Neben das schon vorhandene Pro -
duk tions werk wurde eine 1300 m² große
Halle aufgebaut, in der die betriebliche Pro-
duktion im Januar 2016 angefangen wurde.
Auch seitdem sind die Entwicklungen konti-
nuierlich, neue Maschinen und Technologie
werden angekauft. Mit der Aufbau der neuen
Produktionshalle wurde ein alter Plan ver-
wirklicht, die wichtigsten technologischen
Einheiten wurden auch physisch getrennt:
die Zerspannmaschinen und die Maschi-
nen zum Feinbearbeiten wurden in spara-

Letztes Jahr hat die im In-
dustriepark etablierte Pro-
pex Ungarn Produktion
GmbH den 20. Jahrestag
ihrer Gründung gefeiert.
Das Profil der Firma ist
die Gewebeherstellung.
Monatlich werden 1000
Tonnen Polypropylen auf-
gearbeitet, und 15 Millio-
nen Quadratmeter Gewe-
be hergestellt. 100% ihrer
Produkte werden ausge-
führt. Auf der Jubiläums-
feier wurde die Pensionie-
rung des früheren Be trieb s -
leiters Friedel Johann
Hessling bekannt gege-
ben, der Staffelstab wur-
de an Tim Bennett über-
geben. 

Tim Bennett gab an: Den
Erfolg haben wir unseren
großartigen Mit arbeitern
zu verdanken. In den letz-
ten 2-3 Jahren haben wir 2
Erweiterungsprojekte aus-
geführt, zurzeit findet ge-
rade die dritte große Er-
weiterung statt, demzufol-
ge wird ein erhebliches
Wachstum an unserer
Produktion erfolgen. Rund

Durch die ständige Innovation, Anwendung
neuer Technologien kann die Shin-Etsu Poly-
mer Hungary GmbH, die seit 2003 im Gyôrer
Industriepark tätig ist, charakterisiert werden.
Das wird auch durch die letzte Zeitspanne
bestätigt, neben den früher eingeführten und
auch seitdem erfolgreich verkauften Produk-
ten wurde ja in der letzten Zeit angefangen,
neue Ersatzteile herzustellen, aus dem Betrieb
kommen Spritzguss-Silikondichtungsringe
und wärmeleitende Silikonblätter heraus. 

Shin-Etsu: Spritzguss Silikon
Die Ersatzteile aus Spritzguss Silikon kommen in
erster Linie bei den elektronischen Haushalts -
maschinen bzw. in der Autoindustrie von den
Geschäftspartnern der Firma zur Anwendung.
Zurzeit werden die Dichtungsringe monatlich in
einer Größenklasse mit hunderttausend im Gyô-
rer Betrieb hergestellt. Parallel damit läuft der
Vorbereitungsprozess der Massenproduktion ei-
nes anderen Produktes, des wärmeableitenden-
den Silikonblattes. Dieser Teil fördert die Vertei-
lung der Wärme, die in den elektronischen Pro-

dukten entsteht, und zwar auf der Weise, dass
er fähig ist sich an die Form der Teile der gege-
benen Geräte anzupassen. Das Thermoblatt
wird zurzeit in erster Linie in der Autoindustrie an-
gewendet, in dem Gyôrer Betrieb werden sie in
einer Menge von mehreren zehntausend  her-
gestellt. Der Entwicklung zufolge wurde mög-
lich, bei der Gyôrer Tochterfirma vier neue Mitar-
beiter einzustellen, also werden rund 30 Ange -
stellte von der Shin-Etsu Polymer Hungary
GmbH beschäftigt.

Propex: Die Produktion
wird erweitert

275 Arbeitnehmer werden
von uns angestellt, und
wegen der gegenwärtigen
Erweiterung suchen wir
wieder nach neuerer Ar-
beitskraft. Zum Ende des
Projekts wird die Anzahl
unserer Arbeitnehmer
über 300 steigen. Wir su-
chen nach Arbeitnehmer
in verschiedene Positio-
nen und mit ver -
schiedener Ausbildung
beim ganzen Unternehmen. 
Tim Bennett fügte noch
hinzu: 2016 war ein gutes
Jahr für uns. Das „Ge -
schäft“ lief gut, ein leichter
Rückgang war nur bei der
Ankündigung von Brexit
zu erfahren. Diese Situati-

on gibt aber gegenwärtig
immer weniger Anlass zur
Sorge, wir blicken auch
ins Jahr 2017 positiv. Das
gegenwärtige Erweite-
rungsprojekt wird unsere
Produktionskapazität um
15 bis 20 Prozent stei-
gern, und dazu gehört
auch noch der Aufbau ei-
nes neuen Lagerraumes
für Fertigprodukte.

MNR: Die neue Produktionshalle wurde bewohnt
ten Bereichen untergebracht. Im neuen Ge-
bäude wurden die Schleifmaschinen und
die Funkererosionsmaschinen, sowie der
Wägeraum untergebracht, in der alten Hal-
le dagegen wurden die Drehmaschinen
und die Bearbeitungszentren verstaut. 
Im Jahr 2016 wurde von der MNR Technolo-
gieentwicklung im Wert von 2 Millionen Euro
eine technologische Entwicklung durchge-
führt bzw. wurden Maschinen und Bearbei-
tungszentren angekauft. Die auf dieser Wei-
se erweiterte Halle wurde schon 60 bis 70-
prozentig mit Maschinen ausgestattet.
Im Vergleich mit dem Jahr 2015 hat das Un-
ternehmen im letzten Jahr einen Wachstum
von 15% erreicht, und hatte fast 650 Millio-
nen Umsatz. Die Zunahme an Personal war
20%, zurzeit werden bei der MNR GmbH
mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigt. 

Gebrüder Weiss: Erfolge in Ungarn 
Gyôrer Standortes einge-
leitet. Demzufolge hat sich
der Personalbestand der

Mitarbeiter verdoppelt.
Gebrüder Weiss bietet
heute seine komplexen
logistischen Dienstleis-
tungen auf einer zweiein-
halb Mal größeren Fläche
— auf beinahe 3800
Quadratmetern — als
früher.
Dem Erfolg der Gebrüder
Weiss trägt die ständige
Entwicklung der Waren-

hantierungstechnologie
und Transportorganisation
bei. Ihr neuester Produkt

ist der „pro.line home” Pro-
dukt. Das heißt: Als  Sam-
meltransportfirma sorgt
die Firma Gebrüder Weiss
für die Heimzustellung der
mehr als 31,5 kg schweren
Produkte. Ähnliche Ge -
schäfte laufen schon unter
der Schirmherrschaft der
GW, zum Beispiel unter
den mall.cz und mall.hu
Internetadressen.
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— Abban az iparágban, melyben tevékenyke-
dünk, természetes, hogy 3-4 évente új tech-
nológiai eljárásokkal kell megismerkednünk,
a piaci igényeknek megfelelôen változtatjuk
termékpalettánkat — mondta el a változások-
ról Ágoston Zoltán gyárigazgató. — Amint ar-
ról a Parkpress kiadványban is beszámol-
tunk, 2011-ben kezdtük egy speciális,
átlátszó mûanyag lap, úgynevezett view
controll film gyártását. Ezt a kifejezést meg-
lehetôsen nehézkes magyarra fordítani, talán
az „adatláthatóságot korlátozó film” fejezi ki

leginkább funkcióját. Ezzel a speciális filmré-
teggel olyan eszközök részeként találkozhat-
nak a fogyasztók a mindennapi életben, ahol
fontos a tükrözôdés mérséklése, a fényerô

Shin-Etsu: Fröccsöntött szilikon

Ismét tartós fejlôdési pályán halad
a Kiss Mûanyagtechnika Kft. A
mûanyag alkatrészek elôállításával,
illetve az azok gyártásához szüksé-
ges szerszámok készítésével fog-
lalkozó családi vállalkozás néhány
évvel ezelôtt több jelentôs megren-
delôjét is elvesztette, ám sikerült új
piacokat és új partnereket megsze-
rezni, így ma már a kapacitás bôví-
tésének kérdése van napirenden.
Ezt igazolja az a sikeres gépbe-
szerzési pályázat is, melynek kere-
tében a cég az elmúlt év második
felében két korszerû fröccsöntôgé-
pet vásárolt a hozzájuk tartozó ki-
szolgálóegységekkel együtt.
— Sikerült reorganizálnunk a ter-
melést, új fejlôdési pályára állítani
vállalkozásunkat — összegezte az
elmúlt év eredményeit és a tavaly
végrehajtott gépvásárlási beruhá-
zás hátterét Kiss Miklós tulajdo-
nos, ügyvezetô igazgató. — Ter-
mészetesen fájdalmasan érintett
bennünket, hogy a 2010-es évek
elsô felében szinte egy idôben
vesztettünk el több, az árbevételt
meghatározó mértékben befolyá-
soló partnert, de a kisebb hoz -
záadott értékû termékek kivezeté-
sével, új partnerek és projektek
megszerzésével úrrá lettünk a ne-
hézségeken. Ennek köszönhetô-

Kiss Mûanyagtechnika: Fejlôdési pályán haladnak

szabályozása, illetve az információk elrejtése
illetéktelen szemek elôl. Ilyenek jellemzôen a
bankautomaták képernyôi, a POS-terminá-
lok, telekommunikációs eszközök kijelzôi,
vagy éppen a különféle monitorok felületei.
Ezt a termékünket jelenleg is gyártjuk, folya-
matosan ellátjuk partnereinket.
A hagyományos termék mellett 2015-ben
kezdte meg a Shin-Etsu Polymer Hungary Kft.
azoknak a fröccsöntött szilikon alkatrészeknek
a gyártását, melyeket leginkább az elektroni-
kus háztartási gépeknél, illetve az autóiparban
használnak fel a cég üzleti partnerei. Olyan
áruk gyártását preferálja a vállalkozás magyar

és külföldi menedzsmentje, melyek ma-
gas hozzáadott értékükkel és kiváló mi-
nôségükkel hatékony termelést biz to sít a -
nak. Jelenleg a tömítôgyûrûket havonta
több százezres nagyságrendben állítják
elô a gyôri üzemben. 
Ezzel párhuzamosan folyamatban van a
másik új termék, egy hôelvezetô szilikon-

lap tömeggyártásának elôkészítése. Ez az al-
katrész az elektronikai termékekben keletkezô
hô eloszlását segíti elô úgy, hogy képes alkal-
mazkodni az adott eszköz részeinek formájá-

hoz. A termolapocskát jelenleg elsôsorban az
autóiparban alkalmazzák, a gyôri gyár pedig
több tízezres nagyságrendben állítja elô, al-
kalmazási lehetôségei azonban ennél jóval
szélesebb körûek lehetnek, s így jó esély van
a jövôben az elôállítási volumen jelentôs nö-
velésére is.
Az új termékek gyártásához szükséges beren-
dezések beszerzését részben a cégcsoporton
belüli átcsoportosítással, részben vásárlással
oldották meg. A fejlesztés lehetôvé tette négy
új munkatárs alkalmazását a gyôri leányválla-
latnál, így jelenleg mintegy 30 alkalmazottat
foglalkoztat a Shin-Etsu Polymer Hungary Kft.

| shinetsu.hu

en 2014-ben már a korábbi volu-
ment megközelítô volt a termelés,
tavalyelôtt és az elmúlt esztendô-
ben pedig további szolid növeke-
dést tudtunk produkálni. Jelenleg
több mint 70 alkalmazottal és
mintegy 20 fô bérelt munkaerôvel,
két mûszakban dolgozunk. 
A Kiss Mûanyagtechnika Kft. ter-
melési profiljának hagyományos
üzletágaként továbbra is fontos
és megbízható partnere a térség

vállalatainak, nem csupán szer-
számokat, szerszámprofilokat
gyártanak megrendelôiknek, de
technologizálják is az elôállított
eszközöket. Az egyik fontos
ügyfelük az ITT-Cannon, melynek
már négy éve állítanak elô és sze-

relnek élô munkát is igénylô, fô-
ként bajonettzáras csatlakozókat.
A cég tevékenységének részét
képezi a szerszámkészítési fo-
lyamatok teljes menedzselése: a
kapcsolattartás, a kommuniká-
ció, valamint a technikai segít-
ségnyújtás. Ügyfeleik számára
komplett vállalati megoldásokat
biztosítanak.
Tavaly GINOP-pályázaton sikerült
támogatást szerezni új berendezé-

sek megvásárlásához. Az összes-
ségében mintegy 200 millió forin-
tos — ebbôl 54 millió forint pályáza-
ti forrás — beruházás keretében
egy InElect 450/870-2200 fröcs-
csöntôgéppel és a hozzá tartozó
SDR 33S robottal és egy Systec

500/920-3300 fröccsöntôgéppel,
valamint az ugyancsak hozzá tar-
tozó, elôzôvel megegyezô típusú
robottal gyarapodott a cég gép-
parkja. Az eszközöket a Sumitomo
(SHI) Demag Plastics Machinery
GmbH-tól vásárolták és az elmúlt
év végén üzembe is helyezték a
Bükkfa utcai telephelyen.
Amint azt Kiss Miklós tulajdonos
elmondta, a gépek egyrészt a ré-
gi ügyfelek — például a GE-Zenon
oroszlányi leányvállalatának — új
fejlesztésû termékeinek elôállítá-
sát szolgálják, részben pedig az
új partnerek — köztük a Flextro-
nics által igényelt eszközök gyár-
tását szolgálják majd. Elôbbi
számára vízszûrô berendezések,
utóbbi részére kávéfôzô gépek
alkatrészeit készítik a cégnél. Az
újonnan vásárolt berendezések
egész éves kapacitását lekötik
várhatóan a megrendelések, de
jelenleg még tárgyalások folynak
az autóipari szegmensben adó-
dó lehetôségekrôl is.
Mindezek ismeretében arra szá-
mítanak, hogy a 2016-os, mintegy
900 millió forintos árbevétel 2020-
tól meghaladja majd az egymilli-
árd forintot.

| kmt2003.hu

Kiváló minôség
és magas hozzáadott érték biztosítja
a termelés hatékonyságát
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Az MNR Fémmegmunkáló és
Szolgáltató Kft. fô megrendelôinek
— az Audi Hungaria Zrt., a LUK Sa-
varia Kft., SKF Österreich AG, Spi-
nex Kft. és az Opel Szentgotthárd
Kft. — folyamatosan fejlôdô igé-
nyei, valamint az új gépbeszerzé-
sek és technológiai fejlesztések
miatt szántuk el magunkat a bôví-
tésre — mondta el a fejlesztésrôl
Mátis Norbert ügyvezetô igazgató.
— Az új üzemcsarnok megépítésé-
vel valóra váltottuk régi tervünket
és fizikailag is szétválasztottuk a
fôbb technológiai részeket: külön
területre kerültek a forgácsoló- és
a finommegmunkáló gépek. Az új
épületben a köszörûk és szikrafor-
gácsoló gépek, valamint a mérô-
szoba, a régi csarnokban az esz-
tergák és megmunkáló központok
kaptak helyet.
Bár az MNR partnereinek száma
az elmúlt években nem nôtt jelen-
tôsen, a meglévô cégek egyre
több megbízást adnak a vállalko-
zásnak, s ezek magas színvonalú

MNR: Már belakták az átadott új üzemcsarnokot

Jelentôsen meghaladta a Czompa Fivérek Kft.
fejlôdési üteme az iparági átlagot az elmúlt
években. Az éves forgalom immár második
éve haladja meg az egymilliárd forintot a mun-
karuházati, munkavédelmi termékek teljes kö-
rének forgalmazásával foglalkozó vállalkozás-
nál, mely közel kétezer partnerét szolgálja ki,
akár tetôtôl talpig felöltöztetve a dolgozókat,
és ellátva ôket minden, a biztonságos munka-
végzéshez szükséges, a jogszabályoknak és
a szabványoknak megfelelô eszközzel. Az üz-
leti teljesítmény értékét növeli, hogy ezt az ár-
bevételt tisztán a munkavédelmi eszközök ér-
tékesítésébôl sikerült realizálni, szemben más
vállalkozásokkal, melyek egyéb területeken is
tevékenykednek.
Az elmúlt évek dinamikus fejlôdése több ténye-
zônek is köszönhetô — mondta el Czompa Csa-
ba, a Kft. egyik tulajdonosa. — Egyrészt beértek
azok a konkrét megkeresések, tárgyalások, me-
lyeket olyan nagy cégekkel folytattunk, mint pél-
dául a GySEV Zrt., másrészt sikerült vállalkozá-
sunk elônyeit jobban megismertetni és elfogad-
tatni a multinacionális cégekkel, ezzel is bôvítve
a termékeinket vásárlók körét.
Pedig óriási a konkurenciaharc ebben a szek-
torban, sok kisebb-nagyobb cég tevékenyke-
dik az iparágban, jelentôsen megosztva a pia-
cot. A kisebb vállalkozások több esetben ép-
pen alacsony költségeik miatt képesek jó árat
kínálni a partnereknek, s ezzel a Czompa Kft.-
hez hasonló méretû társaságoknak is fel kell

Czompa: Iparági átlagot meghaladó fejlôdés

teljesítéséhez szükség van az
eszközállomány bôvítésére. Tech-
nológiai fejlesztés 2016-ban mint -
egy kétmillió euró értékben tör-
tént, megmunkáló központokat,
szikraforgácsolókat, köszö rûg é -
pe ket vásároltak, a beszerzések-

hez pályázati forrásokat is fel-
használtak. A terv megvalósulá-
sával Mátis Norbert ügyvezetô
igazgató szerint a kibôvített csar-
nokot már 60-70 százalékban
megtöltötték a gépekkel.

A gépek vásárlása csupán az
egyik eleme a szaporodó megren-
delések teljesítésének. Mint annyi
más hasonló profilú ipari vállalko-
zásnak, az MNR-nek is egyre na-
gyobb szüksége van képzett
munkaerôre. Az egyedi, precíziós

alkatrészek elôállításához minôsé-
gi szaktudásra és nem utolsósor-
ban jelentôs munkatapasztalatra
van szükség, a drága berendezé-
sek, bonyolult technológiák keze-
léséhez elengedhetetlen a jól kép-

zett munkatárs. — Egy tanulónak
2-3 évre van szüksége ahhoz,
hogy képes legyen önállóan vé-
gigvinni egy projektet — összegez-
te Mátis Norbert ügyvezetô igaz-
gató. A munkatársakat meg is be-
csülik, minden évben béremelés-
sel honorálják a minôségi munkát,
ösztönzô jelleggel, egyénre sza-
bottan emelkednek a fizetések. —
Családi vállalkozás vagyunk, csa-
ládtagként kezeljük a dolgozóin-
kat — mondta az ügyvezetô —,
azon vagyunk, hogy a jó szakem-
berek nálunk maradjanak. S ha az
MNR Kft.-nek jó, a dolgozóknak is
jó — ez az alapelvünk. 
Az elmúlt évben 2015-höz képest
mintegy 15 százalékos növeke-
dést produkált a vállalkozás, az
árbevétel tavaly megközelítette a
650 millió forintot. A forgalomnö-
vekedés és a kapacitásbôvítés a
létszámot is húzta magával, mint -
egy 20 százalékos volt a növeke-
dés, jelenleg több mint 30 dolgo-
zót foglalkoztat az MNR Kft.

| mnrkft.hu

vennie a versenyt — kérdés az, hogyan? A siker
egyik kulcsa a minôség — adta meg a választ
Czompa Csaba. — Kiváló minôségû import ru-
házati termékeket, lábbeliket, munkavédelmi
eszközöket importálunk Olaszországból, Né-
metországból, Franciaországból, igaz, ezek
magasabb árát el is kell tudnunk fogadtatni a
vevôkkel. Másik lehetôség a versenyelôny
megszerzésére bizományosi készletek kihe-
lyezése partnereinkhez, amelynek köszönhe-
tôen nem merülnek fel ellátási gondok az
ügyfeleknél. Ezzel a megoldással a raktárkész-
let finanszírozását mi vállaljuk, amire csak a
megfelelô tôkeerôsséggel rendelkezô beszállí-
tók képesek. A harmadik fontos tényezô az
ügyfelekkel kialakított megfelelô kommuniká-
ció, a közvetlen kapcsolat. Gyors, pontos tájé-
koztatást tudunk adni a megrendelésekrôl, a
kiszállítás idôpontjáról, a megrendelt termékek
pillanatnyi státuszáról, s ez jelentôsen erôsíti a
cégünk iránt tanúsított bizalmat. Tartós üzleti
kapcsolatok kialakítására törekszünk, s ez a fi-
lozófia eddig eredményesnek bizonyult. 
A Czompa Kft. termékeit elôszeretettel vásá-
rolják az Ipari Parkban letelepedett vállalko-
zások, a Propex, a Stefani, a PolyOne, a Lear,
a Rehau is partnere a cégnek. Eddig elsô-
sorban Gyôr-Moson-Sopron megyében és
az ország nyugati felén alakítottak ki értéke-
sítési csatornákat, az országos szintû ter-
jeszkedésben, hálózatépítésben látnak fejlô-
dési potenciált. 

A meglévô telephely a szaporodó meg ren -
deléseknek köszönhetôen egyre szû kö sebb -
nek bizonyul, így elképzelhetô, hogy egy-két
éven belül aktuálissá válik a raktárhelyiség bô-
vítése. Ehhez a szabad terület rendelkezésre
áll, a nagyobb csarnok átláthatóbb logisztikai
rendszer mûködtetését tenné lehetôvé. A
Czompa Fivérek Kft. 2016-os árbevétele vár-
hatóan eléri a másfél milliárd forintot, ennek
meghaladása az idei célkitûzés.

| czompa.hu



Hírpark

A jövô a digitalizáció, ezért a magyar kormány összesen
62,8 milliárd forint keretösszegû támogatással segíti a ha-
zai vállalkozások digitalizációját, legyen szó az ipari ter-
melésrôl, a kereskedelemrôl vagy a szolgáltató ágaza-
tokról — mindezt Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért fele-
lôs államtitkára a Gyôri Ipari Parkban jelentette be, ahol
Görög Tibornak, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyve-
zetô igazgatójának társaságában egyúttal ismertette a
nyilvánossággal a pályázat feltételeit.
A három pályázati felhívás közül a mintegy 48,2 milliárd
forint forráskeretû GINOP 3.2.2 keretében vállalati komp-
lex infokommunikációs és mobilfejlesztésekre, valamint
felhôalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének tá-
mogatására adhattak be pályázatot az érdeklôdôk. A
vissza nem térítendô támogatásra és kedvezményes köl-
csönre az agrárágazat kivételével bármely szektorban te-
vékenykedô vállalkozás pályázhatott, amely a közép-
magyarországi régión kívül mûködik. 
Az elmúlt két hétben 113 pályázat érkezett be 2,26 milliárd
forintos igénnyel, mely a keretösszeg 4,7 százaléka. 
A GINOP 3.2.4-8.2.4 („Felhôalapú (IaaS, PaaS, SaaS)
vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésé-
nek és piaci bevezetésének támogatása”) pályázat
vállalati felhôszolgáltatások elindítását támogatta. A tá-
mogatás ebben a kategóriában a legnagyobb, 150-
200 millió forintot is elérhette az összeg.
A harmadik forráslehetôség a GINOP 3.1.2-8.2.4 kódszámú
pályázat volt, mely az infokommunikációs ágazatban mû kö -
dô mikro-, kis- és középvállalkozások által elôállított termé-
kek és szolgáltatások nemzetközi piacra juttatásához nyújt
segítséget, 10,1 milliárd forintos támogatási összeggel.
Jelenleg 14 beadott pályázat érkezett, mely 683 millió
forint támogatási igénylést jelent, kb. 6,8 százaléka  az
erre szánt keretnek. 
A pályázatok standard elbírálásúak, tehát beérkezési
sorrendben kapnak támogatást a követelményeknek
megfelelô pályázatok a keret kimerüléséig.
A sajtótájékoztatón Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipa-
ri Park Kft. ügyvezetô igazgatója elmondta: a parkban le-
vô 140 cég számára nyújt elônyös lehetôséget támoga-
tás megszerzésére a bejelentés. A parkot üzemeltetô Kft.
a maga eszközeivel hozzájárult, hogy a cégek idôben ér-
tesüljenek a kiírásról és megismerjék azokat az informá-
ciós hozzáférési pontokat, amelyek szükségesek a gyors
és eredményes pályázati részvételhez.

Digitalizáció a KKV-knál

Az Ipari Parkban mûködô HNS Mûszaki Fej-
lesztô Kft. fontos megbízást kapott az Audi
Hungariától egy egyedi vizsgálati módszer ki-
fejlesztésére. Az egyedi mérô-, szerelô- és
tesztelô berendezéseket, valamint komplex
statisztikai folyamatszabályozó és minôség-
ellenôrzô megoldásokat kínáló cég olyan mé-
rôberendezést fejlesztett ki a megrendelô szá-
mára, amely az Audi Hungaria által elôállított
valamennyi motortípus elemzésére alkalmas. 
— Büszkeséggel tölt el, hogy vállalatunk egy
különleges megbízást kapott az Audi Hunga-
riától, és egy egyedi vizsgálati módszer kifej-
lesztésében dolgozhattunk együtt. Bízunk
benne, hogy partnerünk megelégedéssel fog-
ja használni a mérôberendezéseket — fo gal -
mazott Józsi Ottó, a HNS Mûszaki Fejlesztô
Kft. ügyvezetô igazgatója az Autopro szakpor-
tálnak adott nyilatkozatában a közelmúltban.
Az Autopro cikkébôl kiderült az is: egy mo-
torgyártó vállalat számára kiemelten fontos
az erôforrásban keletkezô hô ellenôrzése és
megfelelô szinten tartása. Ezért motorok ter-
mosztátjában, valamint a vízpumpában el-
végzett vizsgálati módszerek kidolgozására
alakított ki egy egyedülálló eljárási technikát
és mérôberendezéseket az Audi Hungaria
thermomenedzsment csapata, együttmû -
ködve a magyar tulajdonban lévô vállalko -
zás sal, a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft.-vel.

Tovább bôvül az Ipari Park
vasúti hálózata. A Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft.
beruházásában — a tervek
elkészítését, elfogadását,
a szükséges engedélyek
beszerzését és a munkate-
rület rendelkezésre állását
követôen — február elsô fe-
lében már megkezdôdtek

az iparvágány-bôvítés kivi-
telezési munkái. Az újabb
szakasznak köszönhetôen
550 méterrel hosszabb
vasúti pálya áll a vállalko-
zások rendelkezésére, me-
lyen három kitérô is létesül.
Az így megvalósuló két-

Újabb vágányszakasz épül

A pályázatokról bôvebb információkat a palyazat.gov.hu hi-
vatalos weboldalon találnak: • https://www.palyazat.gov.hu/gi-
nop-312-824-16-az-infokommunikcis-gazatban-mkd-mikro-kis-
s-kzpvllalkozsok-ltal-ellltott-termkek-s-szolgltatsok-piacostsnak-
nemzetkzi-piacokra-val-belpsnek-tmogatsa-1 • https://www.pa-
lyazat.gov.hu/ginop-322-824-16-vllalati-komplex-infokommunik-
cis-s-mobilfejlesztsek-felhalap-online-zleti-szolgltatsok-terjeszts-
nek-tmogatsa-1 • https://www.palyazat.gov.hu/ ginop-324-824-
16-felhalap-iaas-paas-saas-vllalati-szolgltatsok-ikt-megoldsok-
fejlesztsnek-s-piaci-bevezetsnek-tmogatsa-1

szer 550 m-es párhuza-
mos vágány a közte lévô
kitérôkkel alkalmas lesz a
szerelvények rendezésére,
illetve arra, hogy a szállítás
a jövôben, amely eddig
sok esetben tolatott formá-
ban történt, vontatással
valósuljon meg, ami úgy
sebesség, mint pedig biz-

tonság tekintetében
jelentôs minôségû javulást
jelent az iparvágányunkon
történô szállítás tekinteté-
ben.  Az építkezés a ter-
veknek megfelelô ütem-
ben halad, az átadás ez év
júliusának második felé-

ben várható. Mint ismere-
tes, az elmúlt idôszakban
több ütemben is bôvült az
iparvágány:  a bôvítés elsô
szakaszában 1,9 kilométe-
res vágány épült, melynek
összes költsége megha-
ladta a 800 millió forintot,
majd újabb mintegy fél ki-
lométerrel nôtt a sínpárok
hossza, valamint két kitérô,
térvilágítás és az életvédel-
mi korlát is készült.
Ez év elejére elkészültek
azok a kiemelten fontos
munkák is, amelyek régi,
ezelôtt 25 évvel épült ipar-
vágányunk üzemelési en-
gedélyéhez szükségesek
voltak. Ebben az évben el
kell kezdenünk a régi vá-
gányon további, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által
elôírt felújítási munkákat is. 
Úgy az új beruházás, mint
pedig a régi vágány javítási,
felújítási munkái úgy kerül-
nek kivitelezésre, hogy az
iparvágányon végzett szállí-
tások a lehetôleg rendben
folyjanak úgy, ahogy az ed-
dig is megszokott volt.

HNS Kft.: Fejlesztési együttmûködés
A vállalat analízisközpontjában található kí-
sérleti kabinokban a termosztát és a víz-
pumpa vizsgálata szimulált üzemi körülmé-
nyek között valósult meg. A fejlesztôk a
jelenleg ismert legmagasabb szintû IT-esz-
közök segítségével végezték a méréseket,
figyelembe véve nemcsak környezet-, de
munkavédelmi szempontokat is. Az Audi
Hungaria valamennyi motortípusának elem-
zésére alkalmas berendezésekben 100 szá-
zalékos etilén-glikol felhasználásával is foly-
tak vizsgálatok, így a szakemberek a terve-
zés során különös figyelmet fordítottak a ve-
gyi anyag megfelelô elvezetésére és az
érzékeny mûszerek ellenállóságára. Az ki-
alakított folyamat mindezek mellett idô-, és
költséghatékony is.
A mérnökcsapat természetesen már a jövôbe
tekint, hiszen nemcsak a kutatás-fejlesztés te-
rületén kívánnak lépéseket tenni, hanem a ter-
veik szerint hamarosan bôvül a vizsgálati pa-
letta is — tette hozzá az Autoprónak adott in-
terjúban Józsi Ottó ügyvezetô igazgató. Nem-
sokára lehetôség nyílik az alkatrészek akuszti-
kai ellenôrzésére, vagyis rezgésmérések el-
végzésére is, amelyek tovább rövidíthetik az
analízisre szánt idôt és bôvítik az alkatrészek-
rôl rendelkezésre álló információk körét.
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