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A családi tulajdonban lévô német
Christian Koenen GmbH hivatalosan is
felavatta magyarországi leányvállalata,
a Christian Koenen Kft. üzemét a Gyô-
ri Ipari Parkban. Az elektronikai ipar
számára stencileket, illetve szitasablo-
nokat gyártó cég átadási ünnepségén
a házigazdák mellett jelen voltak a tár-
saság német tulajdonosai, az anyavál-

Több újdonsággal vágott neki
az idei szezonnak a medence-
fedések gyártásával foglalkozó
Aquacomet Kft., és a meden-
cetesteket elôállító Nautilus Kft.
Az eddigi piacok Lengyelor-
szágban alapított képviselettel
bôvültek, a megrendelôk na-
gyobb medencéket, úszófolyo-
sókat is vásárolhatnak, sôt a
medencefedéseket mobiltele-
fonjukkal is irányíthatják. 

> | 8. oldal

A Lambda Systeme Kft. idén alapításának 25. év-
fordulóját ünnepli. A jeles alkalomra a cég mun-
katársai a budapesti Várkert Bazárban gyûltek
össze, hogy közösen vegyék számba az elmúlt
negyed század eredményeit. Az eseményen ter-
mészetesen ott voltak a gyôri kirendeltség alkal-
mazottai, akiknek igazán volt mit ünnepelniük: az
ipari parkban mûködô telephely a cégcsoport leg-
eredményesebb vidéki kereskedelmi egysége.

> | 6. oldal

Christian Koenen:
Ünnepélyes gyáravatás

Aquacomet: Újdonságokkal a piacon 

lalat menedzsmentje, a magyar és kül-
földi megrendelôk képviselôi, munka-
társai, vezetôi. A gyôri telephelyen in-
dulásként évente 5-6 ezer munkadarab
gyártására számítanak, az üzem azon-
ban alkalmas akár az évi 20 ezres szé-
ria elôállítására.

> | 2. oldal

Jankovits Engineering: 
Új névvel új célok felé

Lambda: Kiemelkedô
gyôri teljesítmény

Az alapításának 25. évfor-
dulóját ünneplô Jankovits
Hidraulika Kft. nevet vál-
toztatott, és 2017. június
1-tôl Jankovits Enginee-
ring Kft. néven folytatja te-
vékenységét. A névváltoz-
tatás hátterében a mérnö-
ki tudáson alapuló egyedi
gépgyártás meghatározó-
vá válása áll. A Jankovits
Engineering 2016-ban
1,533 milliárd forint árbe-

vételt ért el, és 2020-ra 2,2
milliárd forint feletti forgal-
mat tervez. A dinamikus
növekedés megvalósítá-
sához ebben az évben
700 millió forint értékû in f -
rastruktúra-fejlesztô és
kapacitásbôvítô beruhá-
zást indít a vállalkozás a
Gyôri Ipari Parkban lévô
székhelyén.

> | 3. oldal
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Christian Koenen: Ünnepélyes
gyáravatás vezetôkkel és partnerekkel
> | 1. oldalról

A Christian Koenen Kft. üzemava-
tó eseménye szakmai konferen -
ciával kezdôdött az ETO Park Ho-
telben. A megjelenteket Christian
Wirtz ügyvezetô igazgató köszön-

tötte, és elmondta: a magyar
üzem megnyitásával új fejezet
kezdôdik a vállalat életében. Ezt
követôen Sulyok Péter operatív
menedzser adott áttekintést az
üzemrôl, s mutatta be munkatár-
sait. Sulyok Péter méltatta az új
üzem berendezéseinek színvona-
lát, melyek jelenleg Európa legfej-
lettebb technikáját képviselik, s
ennek megfelelôen a dolgozók
magas szintû tudással rendelkez-
nek kezelésükhöz, biztosítva ez-
zel a legmagasabb minôségi el-
várásoknak is megfelelô termékek
elôállítását. A Christian Koenen
GmbH egészének mûködésérôl
dr. Peter Hofmann adott áttekin-
tést, aki hangoztatta: a cég a pia-
con egyedülálló portfólióval ren-

delkezik, az elôállított termékek
kombinációja komoly elônyt jelent
a versenytársakkal szemben. 
Ezt követôen már az ipari parkban,
az Égerfa utca 9. szám alatt kialakí-
tott üzemben folytatódtak az ese-
mények. Itt Görög Tibor, a Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyve-
zetô igazgatója üdvözölte az új le-
telepedôket. Az ügyvezetô emlé-
keztetett arra: mind az ipari park
menedzsmentje, mind a város ön-
kormányzata nagy hangsúlyt fektet
Gyôr vonzerejének növelésére, az
infrastruktúra fejlesztésével — pél-
dául az iparvágány jelentôs fej lesz -
té sé vel —, az iparûzési adó csök-
kentésével biztosítanak a letelepe-
dô vállalkozások számára kedvezô
feltételeket. Ezután Christian Wirtz
ügyvezetô igazgató Görög Tibor
társaságában elvágta a nem -
zetiszínû szalagot, jelképesen is át-
adva rendeltetésének az üzemet. 
A Christian Koenen GmbH tulaj-
donosa a piac dinamikus fejlôdé-
sét érzékelve döntött az elsô kül-
földi képviselet létrehozásáról, az-
zal a céllal, hogy beszállítóként
közelebb kerüljenek a felhaszná-
lókhoz, gyorsabb, rugalmasabb
szállítással, rövidebb gyártási ha-
táridôkkel tegyenek eleget a meg-
rendelôk igényeinek. A gyôri bá-
zis indulásképpen a közép- és ke-
let-európai államokat hivatott ki-
szolgálni, Szlovákiától, Csehor-
szágon, Lengyelországon, Romá-
nián keresztül egészen Ukrajnáig,
de a késôbbiekben Európa más
térségeit is ebbôl a központból
tervezik ellátni. 
Az Égerfa utcában vásárolt fél-
kész épület testreszabása volt az

elsô feladat. Az üzem zökke nô -
men tes mûködéséhez jelentôsen
bô víteni kellett a közmûveket, az

elektromos és vízhálózat kapaci-
tását megtöbbszörözték, és opti-
kai kábelt fektettek le a megfelelô
kommunikációs és informatikai
háttér megteremtéséhez.
A hatméteres belmagasságú
csarnokrészt közbensô födémmel

vertikálisan kettéosztották, az alsó
szintre kerül a termelési funkció,
míg az emeletet raktárként hasz-
nálják, illetve az adminisztrációs
munka egy része is itt zajlik majd.
Összességében mintegy 1000

négyzetméterre nôtt a hasznos
terület. Miután beüzemelték a
megvásárolt berendezéseket — lé-
zer vágógépet, elektropolírozó
gyártósort, mérôasztalokat, mun-
kaállomásokat —, januárban meg-
kezdôdött a tényleges gyártás. Az
elôkészületekkel párhuzamosan a
cég munkatársai is felkészültek a
gyártásra, az új munkatársakat
szakmai tréningeken képezték fel-
adataik ellátására.
A Christian Koenen Kft. indulás-
ként évente 5-6 ezer munkadarab
gyártására számít, az üzem —
amely jelenleg 12 alkalmazottat
foglalkoztat — azonban alkalmas
akár az évi 20 ezres széria elôállí-
tására. A termékek mindegyike
egyedi megrendelésre, egyedi ter-
vezéssel, egyedi gyártással készül,
a legfôbb prioritás a magas minô-
ségi követelményeknek való meg-
felelés. A gyôri üzem nem csupán
a kelet-európai piac lefedésére
lesz alkalmas, de az anyavállalat
gyártási kapacitásának egy részét

is átveheti, amennyiben a megren-
delésállomány ezt indokolja. A ter-
vek szerint a dolgozók száma ha-
marosan eléri a húsz fôt.

| christian-koenen.hu

A Christian Koenen GmbH jelenleg 150 alkalmazottat foglalkoztat,
több mint 40 éve mûködik az elektronikai piacon, az elektronikai ipar
számára állít elô stencil-, illetve szitasablonokat. Elôbbibôl évente
mintegy 30 ezer, utóbbiból körülbelül 70 ezer darab jut el a felhasz-
nálókhoz. Európában ezen a területen technológia- és piacvezetôk,
de valamennyi kontinensre szállítják termékeiket, az autóiparban, a
háztartási és szórakoztatóelektronikai eszközök gyártásában épp-
úgy felhasználják azokat, mint a mobilkommunikációs területen.
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Jankovits Engineering:
Új névvel új célok felé

> | 1. oldalról

Az 1992-ben Jankovits István által alapított
családi vállalkozás kezdetben hidraulikus
berendezések felújításával és alkatrész-ke-
reskedelemmel foglalkozott. 1997-ben a
Gyôri Ipari Parkban felépített telephely alkal-
massá tette a vállalkozást nagy volumenû
feladatok teljesítésére. 2000-tôl a cég belé-
pett az egyedi géptervezés és -gyártás, illet-
ve az automatizálás területére. A társaság
azóta nagy jármûipari vállalkozások elsô kö-
rös beszállítójává fejlôdött, és partnerei ré-
vén kilépett a világpiacra is. A vállalkozás

Az egyre súlyosbodó szakemberhi-
ány és az utánpótlás-nevelésben
mutatkozó nehézségek miatt dön-
tött úgy a Vill-Korr Hungária Kft.,
hogy belép a duális képzésbe. Az el-
múlt év szeptemberében a Gyôri
Ipari Parkban mûködô villamosipari
vállalat és a Pattantyús-Ábrahám
Géza Ipari Szakgimnázium és Szak-
középiskola megállapodott, hogy a
villanyszerelô szakmunkástanulók
képzését hatékony együttmûködés
keretében valósítja meg. A duális
képzés elsô eredménye, hogy áp -
rilis ban a vállal kozás tanmû helyé ben
megtartott szintfelmérô gyakorlati
vizsgán 11 elsô éves villanyszerelô
tanuló négyes átlaggal teljesített.
Gasztonyi László cégtulajdonos a
vizsgát követô szülôi értekezleten
elmondta: a vállalat kiemelten ke-
zeli a villanyszerelô tanulók ok ta -
tását. Tavaly ôsszel korszerû tan -
mûhelyt hoztak létre, hogy a laka-
tos- és villamosipari gyakorlati
tudást korszerû, a mai mûszaki
feltételeknek megfelelô körülmé-
nyek között, nagy tapasztalatú
oktatókkal sajátíthassák el a diá-
kok. Az elsô szintvizsga eredmé-
nye a Vill-Korr számára is igazolja,

A Jankovits Engineering a szakember-utánpótlás
biztosítása érdekében kiemelten kezeli az oktatá-
si intézményekkel kiépült kapcsolatait. A gyôri ál-
talános iskolások rendszeres látogatói a
gyárnak, a helyi mûszaki szakközépiskolák tanu-
lói gyakorlati képzésen vehetnek részt. A vállal-
kozás 1996 óta tagja a Széchenyi István Egye-
tem gyakorlatorientált mérnökképzésre létrejött
Practing programjának. Az elmúlt években

bekapcsolódott a Budapesti Mûszaki Egyetem
és Miskolci Egyetem oktatási programjába is. A
humán erôforrás megtartására versenyképes fi-
zetést biztosít munkatársainak a cég, amely egy
átlagbérbôl és kiemelten magas béren kívüli jut-
tatásokból áll össze. A stratégiai célok elérésé-
hez a következô évben további 15 mérnök felvé-
telét tervezi a Jankovits Engineering Kft.

| jankovitshidraulika.hu

Vill-Korr: A duális képzés elsô vizsgázói
hogy jó eredményt csak komoly
elméleti tudásra alapozott gyakor-
lati képzéssel lehet elérni.
Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igaz-
gatója nagyon sikeresnek mi nô -
sítette az együttmûködést. Mint
mondta, az iskola számára fon-
tos, hogy a diákok egy családias
munkahelyen, biztonságos körül-
mények között szerezhessék meg
a villanyszerelôi szakmai tudást.
Példamutatónak nevezte azt a
tényt, hogy a Vill-Korr vezetôi
nemcsak a diákokkal, hanem
szüleikkel is folyamatos kapcsola-

tot tartanak. Tavaly ôsszel a kép-
zés indulásakor, és most a szint-
vizsgát követôen a 11 tanuló szü-
lei a cég központjában kaphattak
hiteles információt fiaik gyakorlati
tanulmányi eredményeirôl.
Szemenkár Alajos, a szintvizsga-
bizottság elnöke a négyórás gya-
korlati vizsgát követôen értékelte a
diákok teljesítményét. Összefogla-
lójában megállapította, hogy a la-
katosipari és a villamosipari felada-
tokat is jól oldották meg a tanulók,
és a mérési feladatokban szintén
pontosan teljesítettek. Megítélése

szerint egyértelmûen látszik a diá-
kok eredményébôl a komoly elmé-
leti és gyakorlati oktatói teljesít-
mény. A most lezajlott szintvizsga
feltétele a villanyszerelô szakmun-
kás-bizonyítvány megszerzésének.
A gyakorlati oktatás következô
szakaszaiban a Vill-Korr nemcsak
a tanmûhelybe, hanem a cég által
végzett munkák helyszíneire is ki-
viszi a tanulókat, hogy valós villa-
mosipari feladatok ellátását is
megismerhessék.

| villkorr.hu

stratégiai célja a hozzáadott értéken alapuló
egyedi gépgyártás, és a 12 hidraulikus al-
katrész gyártó világcég termékeinek forgal-
mazása. Ennek megfelelôen a családi vállal-
kozás, melynek kettôs ügyvezetésében im-
már dr. Jankovits Richárd, az alapító fia is
részt vállal, a vállalkozás nevének megvál-
toztatásáról döntött. Az új, Jankovits En -
ginee ring név üzenet a partnerek számára —
a cég felkészült a magyar ipar
4.0 kihívásaira.
A társaság 25 éves tevékenységét
az árbevétel folyamatos növelése
jellemezte. A cég 2016-ban 1,533
milliárd forint árbevételt ért el, 2020-
ra a tervek szerint meghaladja a 2,2
milliárd forintot. A jelenleg 60 munkatársat —
meghatározóan mérnököket foglalkoztató vállal-
kozás az elmúlt 10 évben összesen 703 millió fo-
rint értékben hajtott végre beruházásokat. A Jan-
kovits Engineering Kft. stratégiai terveinek meg-
valósításához ebben az évben 700 millió forint
értékû infrastruktúra- és kapacitásbôvítô beruhá-
zást indít, melyet két éven belül valósít meg. A
távlati tervekben további hasonló volumenû bôví-
téseket tervez a vállalkozás.

A névváltoztatás jelzi:
a családi vállalkozás felkészült 
a magyar ipar 4.0 kihívásaira
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The Aquacomet Ltd. dealing with
pool enclosures and the Nautilus
Ltd. producing pool bodies — both of
them belong to the same company
group — started the current season
with several novelties. Not only the
products but the general managers
of the companies have changed: the
Nautilus Ltd. is operated by Mr. Far-
kas Mihály, whereas the Aquacomet
Ltd. is managed by Mr. Gyopár Zol-
tán as a general manager.
The sales of pools, pool enclosures
and sun protection tools have been
gradually increasing year by year;
last year the manufactured number
of pieces rose by six percent.
Further sales improvement is expected
due to the fact that the company
has managed to gain recognition
on the Polish market recently. Besides
that, a demonstration park has
been opened in Budaörs, to provide

The family owned German
company, Christian Koenen
GmbH, officially inaugura-
ted its Hungarian subsidiary,
the Christian Koenen Ltd. in
the International Industrial
Park of Gyôr. Christian Koe-
nen, the German owner of
the corporation, attended
the ceremonial inauguration
of the company which is
producing stencils and
screen templates for the
electronics industry,   as well
as dr. Peter Hofmann, the
general manager of the Ger-
man mother company, the
management of the Hunga-
rian subsidiary, Christian
Wirtz, the general director
and Sulyok Péter the opera-
tive chief executive mana-
ger, besides the representa-

The Jankovits Hidraulika Ltd., which is
celebrating its 25th anniversary, has altered
its name, and since 1st June 2017 it con-
tinues its operation as Jankovits Engi -
nee ring Ltd. The change is based on the
fact that unique mechanical engineering
has gained a dominant role. 
The corporation — in the recent 25 years —
has become one among the firsts of the
suppliers for the participants of the auto-
motive industry, and due to its partners it
had the chance to enter into the world
market. The strategic goal of the corpo-
ration is the unique mechanical enginee-
ring based on added value, and the dist-
ribution of the products of the 12 world
renowned corporations manufacturing
hydraulic components. Due to this fact
the management of the family owned
company decided to change its name.
The new name, Jankovits Engineering is
a message to the business partners — the
corporation is ready for the 4.0 challen-
ges of the Hungarian industry. 
The 25-year-long operation of the corpora-
tion can be characterised by a continuous
revenue growth. In the year of 2016, the
corporation reached 1,533 billion Hungari-

The Lambda Systeme Ltd.
celebrates the 25th anni-
versary of its foundation.
The employees of the
company gathered at the
‘Várkert’ Bazaar in Buda-
pest to recall the results of
the last quarter of a cen-
tury. The partners, suppli-
ers and employees of the
company, the number of
which nearly reached 450,
took part in the jubilee.
During the evening the or-
ganizational structure of
Lambda Systeme was al-
so introduced. 
Currently, the distributor
company of building ma-
terials has 14 sites all aro-
und Hungary; its first site
in the countryside was es-
tablished in Gyôr, which
opened its gate to the
public in 1994. This site is
operated by 11 employees;
the collective has been
operated by Mr. Dankó At-
tila since its foundation. At
the beginning the com-
pany rented a warehouse
then in 2000 the firm moved
to its new base in the

Christian Koenen:
Ceremonial factory
inauguration

tives of the national and fo-
reign clients, employees
and managers.  The pro-
duction is expected to reach
5-6 thousand work pieces
annually at the beginning of
its operation — where cur-
rently 12 people are emp-
loyed — but it is even ade-
quate to produce 20 thou-
sand pieces annually. The
investment cost 450 million
Hungarian Forints.
Görög Tibor, the general
manager of the Internatio-
nal Industrial Park greeted
the new ‘settlers’, then
Christian Wirtz, together
with the general manager
of Christian Koenen Ltd.
cut the tricolour ribbon
and symbolically inaugu-
rated the plant.   

Aquacomet: Novelties 
on the market

the opportunity for the customers to
see the product range, as well as
taking part in negotiations or
consultations. 
In Western Europe there is a growing
demand for the installation of bigger
and longer pools, namely the so called
swimming corridors, thus the Aqaco-
met and the Nautilus also try to meet
the demands. The other novelty is
the distribution of the tool, with the
aid of which the opening and closing
phases of the pool enclosures can
be regulated by the users even with a
mobile phone. 
Mr. Gyopár Zoltán, general manager
mentioned that they would like to have
a new production hall built at the pre-
sent site. The aim is to maintain the
pace of 5-10 per cent growth, with
the help of which the company group
can achieve four billion Hungarian
Forints annual revenue.  

Lambda: Outstanding
performance in Gyôr

International Industrial
Park of Gyôr. Due to the
developed economic con-
ditions and the stable cus-
tomer base, this site of
Lambda Systeme is the
most effective among its
sites in the countryside.
The company closed the
fiscal year of 2015 with
such revenue exceeding
more than one billion Hun-
garian Forints, and this re-
sult is beyond the level
before the crisis, showing
ten percent improvement
even as opposed to that.
The jubilee ceremony ser-
ved charity aims as well,
since the income collected
at the Charity Casino du-
ring the evening, namely
1.500.000 Hungarian Fo-
rints, was offered to the Sa-
int Martin Children Rescue
Foundation by the Lambda
Systeme Ltd. The evening
was closed by the words of
the general manager, Mr.
Wiesinger Raimund: „We
are going to construct and
be constructed in the next
decades as well.” 

Jankovits Engineereing: Towards
new aims with a new name

an Forints revenue, which will exceed 2,2
billion by 2020 according to the forecasts.
In the past 10 years the corporation, which
currently employs 60 people — mostly en-
gineers, invested 703 million Hungarian
Forints. The Jankovits Engineering Ltd.
starts an investment and capacity extensi-
on this year which is worth 700 million Hun-
garian Forints, that is going to be realized
within two years. To maintain the human re-
sources it provides competitive salary to its
workforce, which means an average salary
and extra competitive fringe benefits. To
reach its strategic aims, another 15 engi-
neers are planned to be employed by
Jankovits Engineering Ltd. next year.
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Mit mehreren Neuheiten
haben die zu einem Kon-
zern gehörenden Aquaco-
met GmbH, die Poolüber-
dachungen herstellt, und
die Nautilus GmbH, die
Poolkörper herstellt, in die
aktuelle Saison gestartet.
Nicht nur die Produkte ha-
ben sich geändert, son-
dern auch im Firmenma-
nagement ist ein Wechsel
erfolgt: Die Nautilus Kft.
(GmbH) wird vom Ge -
schäftsführer Mihály Farkas
geleitet, der Geschäfts-
führer der Aquacomet Kft.

Von der Christian Koe-
nen GmbH, die sich im
Familienbesitz befindet,
wurde der Betrieb ihrer
Tochtergesellschaft in
Ungarn, im Industriepark
Gyôr auch offiziell einge-
weiht. Zu den Feierlich-
keiten der Übergabe der
Firma, die für die Elek -
tronikindustrie Stencils
und Siebschablone her -
stel l t ,  sind auch der
deutsche Eigentümer
der Gesellschaft Christian
Koenen, der Geschäfts-
führer der Muttergesell -
schaft Dr. Peter Hoff-
mann, die Leiter der un-
garischen Firma wie der
Geschäftsführer Christian
Wirtz, der Operativmana-
ger Péter Sulyok sowie
Vertreter, Mitarbeiter,
Leiter von einheimi -
schen und ausländi -
schen Bestellern erschie -
nen. Zu Beginn wird auf
dem Gyôrer Standort mit
der Herstellung von 5 bis
6 tausend Werkstücken
gerechnet, der Betrieb,
in dem zurzeit 12 Mitar-
beiter arbeiten, ist aber
geeignet, jährlich sogar
eine Serie von 20.000
Werkstücken herzustel-
len. Die Investierung
kostete rund 450 Millio-
nen Forint.
Auf dem neuen Standort
wurden die neu Niederge-
lassenen von dem Ge -
schäftsführer des Idustrie-
parks Gyôr, Tibor Görög
begrüßt, dann hat er
zusammen mit dem Ge -
schäftsführer Christian
Wirtz das nationale drei-
farbige Band durchge -
schnitten, wodurch der
Betrieb seiner Zweck -
be stimmung ent sprechend,
symbolisch übergeben
wurde.

Die Jankovits Hidraulika Kft. (GmbH),
die den 25. Jahrestag ihrer Gründung
feiert, hat ihren Name geändert, und
wird ihre Tätigkeit ab 1. Juni 2017 unter
dem Namen Jankovits Engineering Kft.
(GmbH) fortsetzen. Im Hintergrund der
Namensänderung steht, dass der Son-
dermaschinenbau, dem das Ingenieur-
Fachwissen zugrunde liegt, ein ent -
scheidender Faktor geworden ist.  
Die Gesellschaft entwickelte sich in
den letzten 25 Jahren zum Lieferan-
ten vom ersten Kreis für die großen
Unternehmen der Fahrzeugindust-
rie, und durch ihre Partner ist sie so-
gar auf dem Weltmarkt erschienen.
Das strategische Ziel des Unterneh-
mens ist der Sondermaschinenbau,
der auf den zusätzlichen Nutzen ba-

Die Lambda Systeme Kft.(GmbH)
feiert in diesem Jahr den 25. Jahres-
tag ihrer Gründung. Zum besonderen
Anlass haben sich die Mitarbeiter der
Firma im Schlossgartenbasar in Buda-
pest versammelt, um über die Ergeb-
nisse des vergangenen Vierteljahrhun-
derts gemeinsam eine Bilanz zu ziehen.
Die Partner und Lieferanten der Firma,
die Mitarbeiter des Unternehmens,
bei nahe 450 Personen haben sich an
der Jubiläumsveranstaltung teil -
genommen. Im Verlauf des Abends
wurden die Organisationseinheiten
der Lambda Systeme vorgestellt. 
Der erste ländliche Standort des
Baustoffhandelsunternehmens, das
derzeit 14 Standorte in Ungarn
besitzt, wurde in Gyôr gegründet.
Dieser hat im Jahr 1994 seine Türen
für dieKäufer eröffnet. 

Aquacomet: Mit Neuheiten auf dem Markt
(GmbH) ist Zoltán Gyopár. 
Der Verkauf der Pools,
Poolüberdachungen, des
Beschattungszubehörs
wächst von Jahr zu Jahr,
letztes Jahr ist die herge -
stellte Stückenzahl um 6%
gestiegen.  Es wird auf
einen weiteren Umsatz-
wachstum wird gehofft,
weil die Vertretung der Fir-
ma in der nahen Vergan-
genheit auch auf dem pol-
nischen Markt erschienen
ist. Außerdem ist auch ein
Demonstrationspark in
Budaörs eröffnet worden,

welcher den Käufern die
Möglichkeit bietet, sich
das Produktangebot an-
zuschauen, bzw. kann der
Platz auch zum Zweck
von Verhandlungen und
Fachberatungen in Anspruch
genommen werden. 
In West-Europa wächst der
Bedarf an Installation von
größeren Pools, längeren
sog. Schwimmkorridoren,
also streben sich Aqaco-
met und Nautilus auch da-
nach, diesen Bedarf zu
befriedigen. Weiters ist als
eine Besonderheit zu be-

werten, dass auch ein Zu-
behör vertrieben wird, mit
dem die Verbraucher die
Poolüberdachungen per
Handy öffnen oder schlie-
ßen können. 
Der Geschäftsführer Zoltán
Gyopár gab an, dass sie
auf dem vorhandenen
Standort auch eine neue
Betriebshalle bauen möch-
ten.  Das Ziel ist einen
Wachstum von 5 bis 10%
beizubehalten, wodurch
das Konzern einen jährli-
chen Umsatz von 4 Milliar-
den Forint erreichen kann.

Christian
Koenen:
Feierliche
Einweihung
des Betriebs

Jankovits Engineereing: Mit einem neuen
Name zu neuen Zielen

siert, und der Vertrieb der Produkte
des weltweit erfolgreichen Unter-
nehmens, Hersteller von 12 Hydrau-
lik-Ersatzteilen. Dementsprechend
hat das Familienunternehmen über
die Änderung seines Namens ent -
schieden. Der neue Name, „Janko-
vits Engineering” ist eine Nachricht
an die Partner — die Firma hat sich
auf die Herausforderungen der un-
garischen Industrie 4.0 vorbereitet. 
Die 25-jährige Tätigkeit der Gesell -
schaft konnte mit dem kontinuierlichen
Wachstum des Umsatzes charakteri -
siert werden. Die Firma konnte im Jahr
2016 einen Jahresumsatz von 1,533
Milliarden Forint erreichen, was für das
Jahr 2020 — dem Plan entsprechend —,
2,2 Milliarden Forint übersteigen würde.

Das Unternehmen, das derzeit 60 Mit -
arbeiter — in erster Linie Ingenieure —
beschäftigt, hat in den letzten 10 Jahren
Investitionen im Wert von rund 703 Mil-
lionen Forint durchgeführt. Die Janko-
vits Engineering Kft. (GmbH) wird in
diesem Jahr eine Investition zur Erwei-
terung der Infrastruktur und Kapazität
im Wert von 700 Millionen Forint starten,
die innerhalb von 2 Jahren realisiert
wird. Zur Bindung der Arbeitskräfte bie-
tet die Firma für ihre Mitarbeiter ein wett-
bewerbsfähiges Monatsgehalt, das
aus einer Durchschnittslohn und auser-
gewöhnlich hohen Lohnzusatzleistun-
gen besteht. Um die strategische Ziele
zu erreichen, plant die Jankovits Engi-
neering Kft. (GmbH) im nächsten Jahr
weitere 15 Ingenieure einzustellen.

Lambda: Hervorragende Leistungen in Gyôr
Die Außenstelle arbeitet derzeit mit 11
Personen, das Kollektiv wird seit der
Gründung von Attila Dankó geleitet.
Am Anfang wurde in gemieteten
Lagerräumen gearbeitet, im Jahr
2000 sind sie zu ihrer neuen Basis
im Industriepark Gyôr umgezogen.
Dank dem hochentwickelten Wirt -
schaftsumfeld und dem in der Reigion
ausgebauten stabilen Netz der
Käufer ist diese die erfolgreichste

ländliche Handelseinheit der Lamb-
da Systeme. 
Das Jahr 2015 wurde mit einem Jah-
resumsatz von mehr als 1 Milliarde Fo-
rint abgeschlossen, und diese Zahl
übersteigt das Niveau vor der Wirt -
schaftskriese, und weist im Vergleich
damit einen Wachstum von 10% auf. 
Das Jubiläumsfeier in Budapest ver-
folgt auch karitatative Ziele. Im Kari-
tativen Kasino ist eine Einnahme
von 1. 500. 000,- HUF zusammen-
gekommen, was von der Lambda
Systeme Kft. (GmbH) der Stiftung
Sankt Martin Kinderretungsdienst
(Szent Márton gyermekmentô Szol-
gálat Alapítvány) angeboten wurde.
Der Abend wurde mit den Worten des
Geschäftsführers Wiesinger Raimund
abgeschlossen: „Wir bauen auch in
den nächsten Jahrzehnten!”
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Az alapításának 25. évfordulóját
ünneplô Lambda Systeme Kft.
partnerei, beszállítói s a vállalat
alkalmazottai, közel 450-en vettek
részt a jubileumi rendezvényen.
Az eseménynek helyt adó Várkert
Bazár teraszáról az állófogadás
vendégei számára pazar kilátás
nyílt a Dunára és Budapest épüle-
teire, majd a program a nagyte-
remben folytatódott. A házigazda,
Rákóczi Feri köszöntése és a vál-
lalat bemutatkozó videójának
megtekintése után a Lambda
Systeme Kft. ügyvezetôje, Wiesin-
ger Raimund beszélt a cég elmúlt
25 évérôl, s a jövôbeni tervekrôl,
hozzájuk késôbb Pataki Mátyás, a
Lambda alapítója is becsatlako-
zott. A talk show-ban bemutatták
— többek között — a Lambda

Miközben látványosan megújult a
Borsodi Fémmegmunkáló Kft.
központi épülete a Gyôri Ipari
Parkban, a cég másik telephe-
lyén, Szombathelyen elkészült az
új, saját tulajdonú gyártócsarnok,
melyet ünnepélyes keretek között
adtak át. A cégcsoport három

Lambda: Kiemelkedô gyôri teljesítmény
Systeme szervezeti egységeit: a
kezdeti 6 fôs létszám 145 fôre
duzzadt az évek során.
A jelenleg Magyarországon 14 te-
lephellyel rendelkezô építôanyag-
kereskedelmi vállalat elsô vidéki te-
lephelyét Gyôrben hozták létre,
amely 1994-ben nyitotta meg kapu-
it a vásárlóközönség elôtt. A ki ren-
deltség jelenleg 11 fôvel mûködik, a
kollektívát az alapítása óta Dankó
Attila vezeti. Kez det ben bérelt
raktárral mûködtek, majd 2000-ben
költöztek a Gyôri Ipari Parkban épí-
tett új bázisukra. A fejlett gazdasági
környezetnek és a régióban kiépített
stabil vevôkörnek köszönhetôen ez
a Lambda Systeme legeredménye-
sebb vidéki kereskedelmi egysége.
Egymilliárd forintot meghaladó ár-
bevétellel zárta a 2015-ös eszten-
dôt, s ez a szám meghaladja a vál-
ság elôtti szintet, még ahhoz képest

is 10 százalékos növekedést mutat-
va.
A budapesti jubileumi ünnepség
karitatív célokat is szolgált. A jó-
tékonysági kaszinóban az est fo -
lya mán összegyûlt bevételt,

1.500.000 forintot a Lambda
Systeme Kft. a Szent Márton
Gyermekmentô Szolgálat Alapít-
ványnak ajánlotta fel. 
A vacsorát követôen fellépett Ra-
dics Gigi énekesnô, akinek elôadá-
sát kezdetben légtornász-produk-
ció kísérte. Ezt követôen Szeép-Pa-
taki Katalin, a Lambda HR- és kom-
munikációs vezetôje szólt a cég tár-

sadalmi szerepvállalásáról, a kul-
túra támogatásáról. Az est záró
produkciójaként színpadra lépett az
Experidance Társulat, mely elô -
adáshoz csatlakozott Koós Réka
színésznô is, aki énekével kápráz-

tatta el a közönséget. Az est méltó
lezárása volt az elmúlt 25 évnek,
Wiesinger Raimund ügyvezetô sza-
vai pedig bizakodással teli elôrete-
kintésként szolgálhatnak a követke-
zô 25 évre vonatkozóan, mely így
hangzott: „Építünk és építkezünk a
következô évtizedekben is!”   

| lambdasysteme.hu

A gyôri bázis a Lambda Systeme
legeredményesebb vidéki kereskedelmi egysége, 
egymilliárd forintot meghaladó árbevétellel

Borsodi: Új gyártócsarnokot avattak
tôl szoros munkakapcsolatban áll
számos Vas megyei vállalattal.
Elô ször a GM OPEL-lel, a LuK Sa-
variával, majd a BPW-vel, és nem
utolsó sorban a TDK EPCOS-sal
alakult ki partneri kapcsolat, és
2004 óta folytatnak önálló üzem-
ként és társaságként egyedi al-
katrészgyártó tevékenységet a
vasi megyeszékhelyen.
Mérlegelve a lehetôségeket és
Szombathely jelentôségét, a tulaj-
donosok úgy döntöttek, hogy egy
új telephelyet, egy modern, kor sze -
rû üzemet építenek a bérlemény
helyett. Megvásárolták a Varasd ut-
cai ingatlant, és 2016. március else-
jével elkezdôdött a zöldmezôs be-
ruházás, amely 100 százalékban
önerôbôl valósult meg.
A most átadott 5000 négyzetméte-
res telephely hasznos alapterülete
közel 2000 négyzetméter, ebbôl az
üzemcsarnok 1000 négyzetméter,
benne az egyedi fémalkatrész-gyár-

táshoz szükséges összes technoló-
giával. A szükséges kiszolgáló he-
lyiségeken, úgymint szerszám- és
alapanyagraktár, irodák, és a szo -
ciá lis helyiségeken túl kialakítottak
egy komplett mérôlabort is, ahol
teljes körû minôségellenôrzést vé-
geznek. A Szombathelyen dolgozó
kollégák között legnagyobb arány-
ban a gépi forgácsolókat találjuk,
de természetesen a mérnöki állo-
mány is jelentôs, hiszen a gyár-
tásszervezésen, minôségellenôr-
zésen túl tervezési feladatokat is el
kell látniuk partnereiknél.
Az új üzemben jelentôs létszám-
bôvülést terveznek, hosszú távon
a cég három mûszakban össze-
sen 100 fô fizikai munkatárs
foglalkoztatását tûzte ki célul. A
szellemi-irodai dolgozói létszá-
mot körülbelül 5 éven belül 10-15
fôre kívánják duzzasztani.

| borsodimuhely.hu

magyarországi telephelyén —
Gyôrben, Kisújszálláson és
Szombathelyen — már több mint
230 munkatárssal dolgozik
együtt, ebbôl Szombathelyen je-
lenleg 27 fôt foglalkoztatnak.
A magyar családi tulajdonban lé-
vô Borsodi Kft. már a ‘90-es évek-
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Alapításának negyedszázados jubileumát
ünnepli 2017-ben a Wolf Orvosi Mûszereket For-
galmazó Kft. Sôt, ünneplésre adnak okot idén a
vállalkozás történetében fontos szerepet játszó
más dátumok is: a cég két üzlete Gyôrben, a
Szigethy Attila úton, és a belvárosban, a Ka-
zinczy Ferenc utcában már húsz éve várja a vá-

sárlókat, annak pedig, hogy a központi telephely
és raktárbázis a Gyôri Ipari Parkba költözött, ép-
pen tíz esztendeje.
Farkas Szilárd, a Wolf Orvosi Mûszereket Forgal-
mazó Kft. alapító tulajdonosa, ügyvezetô igazga-
tója némi nosztalgiával idézi fel az indulás éveit.
1992-ben még fôállású médiamunkásként inkább
csak kiegészítésképpen foglalkozott az egész-
ségügyben használatos termékek forgalmazásá-
val, s fiatalemberként kis túlzással a nap 24 óráját
aktív tevékenységgel töltötte, igyekezve mindent
belezsúfolni napjaiba, ami érdeklôdését felkeltet-
te, lekötötte. Az elsô négy év után azonban belát-
ta: az üzletág dinamikus növekedése válaszút elé
állítja, s úgy döntött, az üzleti életben folytatja pá-
lyafutását. A döntés helyességét a megtett utat
mérföldkôként szegélyezô sikerek igazolják: a la-
kásirodát felváltotta a Széchenyi téri üzlethelyiség,
azután a Szabadsajtó, majd a Kazinczy utcába
költözött az üzlet, amihez a Szigethy Attila úti bolt

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg idén a Nemak Kupát, amely
az évek alatt Gyôr komoly futsal-
bajnokságává nôtte ki magát az
általános iskolás korosztályban.
Ahogy a tavalyi évben, a Nemak
idén is a Lukács-iskola di-
áksport-egyesületével karöltve
rendezte meg a versenysoroza-
tot. Nem véletlenül, hiszen nagy-
részt a gyôri szakközépiskolában
folynak a fémipari vállalat által tá-
mogatott képzések, s az intéz-
mény biztosítja a Nemak szak-
ember-utánpótlásának jelentôs
részét. A névadó fémipari vállalat
a sporton keresztül szólítja meg
a jövô munkavállalóit.
A futsalkupával a vállalat nem tit-
kolt célja, hogy minél fiatalabb
korban megismertesse a gyere-
keket a fémipari szakmákkal,
valamint az ilyen jellegû képzést
nyújtó iskolával, megteremtve a
kapcsolatot az intézmény és a le-
endô szakmunkás-, illetve techni-
kustanulók között.

Wolf: Többszörös jubileumot ünnepelnek

Nemak: Sporttal a munkaerô-utánpótlásért

csatlakozott. A terjeszkedés, a további forgalom-
növekedés megkövetelte, hogy megfelelô admi-
nisztrációs háttércsapattal és raktárkapacitással
rendelkezzen az idôközben országos kapcsolato-
kat felmutató cég, így logikusan következett az
ipari parki bázis kialakítása 2007-ben. A Wolf nevet
szerzett nemcsak az egészségügyben, de a vá-

sárlók szélesebb körében is;
termékeivel, szûrô állo má saival
tízezrek találkozhattak a több
mint 10 évig prosperáló Gyôri
Vásáron. Idôközben megsze-
rezték az ISO minôsítést, 2012-

ben pedig Kisalföldi Presztízs-díjjal ismerték el a
Farkas Szilárd által létrehozott és mûködtetett vál-
lalkozás minôségi munkáját.
A 25 év alatt tehát sok minden változott, a fô pro-
fil, az egészségügyben használatos mûszerek,
gyógyászati segédeszközök, steril kötszerek, seb-
tapaszok forgalmazása azonban állandó. Termé-
keik kórházakba, rendelôintézetekbe, gyógyszer-
tárakba, szociális otthonokba, kiskereskedelmi
üzletekbe jutnak el, Gyôrtôl Budapesten át Debre-
cenig, az ország minden pontjára. 2013-ban saját
forrásból, húszmillió forintos beruházással építet-
tek a meglévô 1200 négyzetméteres csarnokhoz
egy új, 8,5 méter belmagasságú, 300 raklap befo-
gadására alkalmas raktárhelyiséget az ipari park-
ban. A Wolf Kft. naponta közel nyolcezerféle áru-
cikket, 20-30 raklapnyi árut szállít ügyfeleinek, a ru-
galmas teljesítés érdekében saját gépjár mû park -
kal. A kereskedelmi tevékenységet jól összeszo-
kott 35 fôs munkatársi gárda koordinálja.

Jelentôs a kiskereskedelmi forgalom volume-
ne is. Ezért 2013-ban látványosan megújult a
Wolf Kazinczy utcai egysége, amelyben 120
négyzetméteres eladóteret és 140 négyzetmé-
teres, gyógyászati segédeszközöket bemutató
termet alakítottak ki, esztétikus, vonzó portállal
felhívva a figyelmet a kínálatra. A következô
évben a Szigethy Attila úti 120 négyzetméteres
helyiség megújítása került sorra.

A 25 éves jubileumról a vásárlók is értesülnek: e
bûvös szám jegyében kaptak kedvezményeket
idén, és számíthatnak további árengedményekre
az év második felében. A következô hetek kihívása
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál gyôri rende-
zéséhez kapcsolódik, hiszen a közbeszerzési pá-
lyázaton nyertes Wolf biztosítja az esemény orvosi
rendelôiben az ellátáshoz szükséges eszközöket.

| wolforvosimuszer.hu

A Nemak által támogatott kilenc
fém ipari szakma közül hétnek a
képzése a Lukácsban folyik, a többi
között jármû ipari  fém al kat rész-

gyártók, gyártástechnológiai és me-
chatronikai technikusok kerülnek ki
a padokból/tan mû helyekbôl, a
klasszikus szakmunkásszakmák
közül pedig például ipari gépészek
és szerszámkészítôk szerezhetnek
itt biztos elhelyezkedést, illetve élet-
pályát kínáló végzettséget.

Idén a szeptembertôl áprilisig tar-
tó kupa 18 játéknapján összesen
40 csapat versenyzett, több mint
félezer gyereket mozgatva meg.

Sikerélményben nem volt hiány: a
díjátadóról minden csapat kupá-
val és minden versenyzô éremmel
térhetett haza, így mindenki gyôz-
tesnek érezhette magát.
Szilasi Péter Tamás, a Nemak tár-
sadalmi kapcsolatok osztályának
vezetôje szerint szoros az össze-

függés a sport és a mukaerô-ki-
választás között.
— A sport régóta fontos része a
vállalat „társadalmi felelôsségvál-
lalás" programjának. A sport re-
mek fejlesztôtevékenység: növeli
az alkalmazkodóképességet, a
csapatmunkára való alkalmas sá -
got, kitartásra és együtt mû kö -
désre nevel, amire a mai munka-
vállalóknak mind szükségük van.
A Nemak a sporton keresztül
igyekszik megszólítani a fiatalabb
korosztályt is, s megismertetni
ôket azzal, amit a fémipari szak-
mák kínálnak.
Ennek érdekében egyébként nem-
csak a sportot, hanem idôrôl idôre
a tudományt is segítségül hívja a
Nemak: a gyôri Mobilisszel
együttmûködve a futsalkupán részt
vevô iskolákban pályaorientációs
cégbemutató elôadásokat és tu-
dományos bemutatókat is szervez
a 7—8. osztályos diákoknak.

| ontsdformaba.hu

Naponta közel 8000-féle árucikket,
20-30 raklapnyi árut szállítanak partnereiknek



Hírpark

Finiséhez érkezett az elmúlt idôszakban az
iparvágány bôvítésének harmadik üteme. Az
újabb szakasznak köszönhetôen 550 méterrel
hosszabb vasúti pálya áll a vállalkozások ren-
delkezésére, melyen három kitérô is létesül. Az
így megvalósuló, kétszer 550 m-es párhuza-
mos vágány a közte lévô kitérôkkel alkalmas
lesz a szerelvények rendezésére. Ez azt jelenti,
hogy a jövôben az eddig sok esetben tolatás-
sal, vontatással történt for ga lom szervezés
egyszerûbb lesz, ez pedig úgy a sebesség,
mint pedig a biztonság tekintetében jelentôs
minôségi javulást jelent az iparvágányon törté-
nô szállítás tekintetében. Várhatóan a követke-
zô hónap közepén a kivitelezés elkészül, és jú-
lius végéig megtörténhet az ideiglenes forga-
lomba helyezés. A beruházás munkái úgy ke-
rülnek kivitelezésre, hogy az iparvágányon vég-
zett szállítások lehetôleg zavartanul folynak úgy,
ahogy az eddig is megszokott volt.

| ipgyor.hu
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Aquacomet: Újdonságok a piacon 

Továbbra is élénk a külföldi érdeklôdés az ipari park tevé-
kenysége iránt, áprilisban és májusban több alkalom is
nyílt a park bemutatására. Május elején Görög Tibor, a
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója az
Alsó-Ausztriai Gazdasági Kamara kereskedelmi tagozatá-
nak vezetôi és képviselôi, valamint az Osztrák Nagykövet-
ség kereskedelmi osztályának munkatársai számára tar-
tott elôadást a Leier City Centerben. Beszámolóját követô-
en számos érdeklôdô kérdést tettek fel a jelenlévôk. Az
ipari parkban tett látogatást a közelmúltban Belgium kép-
viseletében Marie-France André nagykövet Ránky Edit ke-
reskedelmi és gazdasági attasé társaságában. A látoga-
tókat Görög Tibor ügyvezetô igazgató fogadta, és átfogó
áttekintést adott az ipari park mûködésérôl, Gyôr gazda-
ságának és iparának helyzetérôl. Emellett a gyôri városhá-
zán is sor került hasonló találkozóra, ahol Révi Zsolt váro-
si fôépítész társaságában mintegy ötven cseh polgármes-
ter, alpolgármester és más tisztviselô kapott információt
Gyôr ipari központjáról, a város gazdaságáról.

A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. tevékenysége
iránt jelentôs a külföldi érdeklôdés, az elmúlt hóna-
pokban több alkalommal adott tájékoztatást a kft.
vezetôje meghívott elôadóként, illetve a parkba ér-
kezô vendégek számára. Az ipari park területén le-
zajlottak a szokásos tavaszi munkák, változások tör-
téntek a forgalom szervezésében és az eligazító
táblák egy része is megújult a cégek igényeinek
megfelelôen. Ezekrôl a témákról számolt be a
Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. ügy ve zetô igazgatója.

> | 1. oldalról

Nem csak a termékek, a
cégeket irányító vezetôk is
változtak az elmúlt idôszak-
ban: a Nautilus Kft.-t Farkas
Mihály, míg az Aquacomet
Kft.-t Gyopár Zoltán irányítja
ügyvezetô igazgatói po zí -
ció ban. Utóbbi számolt be
a céget érintô újdonságok-
ról, melyekkel a hagyomá-
nyos, tavaszi Construma ki-
állításon is találkozhattak az
érdeklôdôk.
Évek óta jelen vagyunk a
Construmán — tekintett
vissza a közelmúltra Gyo-
pár Zoltán, az Aquacomet
ügyvezetô igazgatója —, de
azt tapasztaljuk, hogy
ezeknek a kiállításoknak a
jelentôsége egyre csök-
ken. Maga a kiállítás is
összezsugorodott, nem
csak kiállítókból, látoga-
tókból is egyre kevesebb
volt, más források kapnak
szerepet a tájékozódás-
ban. Az interneten gyakor-
latilag minden megtalálha-
tó, a fogyasztók nemzetkö-
zi összehasonlításban mé-
rik meg a termékeket és a
szolgáltatásokat a világhá-
lón. A személyes tapaszta-
latok szerzésére mi is in-
kább a partnerek meghívá-
sával, a telephelyünk be-
mutatásával igyekszünk le-

hetôséget biztosítani, ezt
tartjuk hatékonyabbnak.
Ennek megfelelôen az el-
múlt idôszakban több száz
viszonteladót látott vendé-
gül a cég az ipari parkban.

Ennek is köszönhetô, hogy
a medencék, medencefe-
dések és árnyékolástechni-
kai eszközök értékesítése
évrôl évre nô, tavaly hat szá-
zalékkal emelkedett a gyár-
tott darabszám.
Az értékesítés további erô-
södését remélik attól, hogy
a közelmúltban a lengyel
pia con is megjelent a cég
képviselete. Emellett Buda-
örsön is elkészült az a be-
mutatópark, mely lehetôsé-
get teremt a vevôk számá-
ra, hogy látványos körülmé-
nyek között nézzék meg a
termékkínálatot, illetve tár-
gyalásokra, szaktanács -
adásra is igénybe vehetik
az érdeklôdôk.

A cég újdonságokkal is
szolgál a fogyasztóknak.
Nyugat-Európában egyre
nô az igény a nagyobb
méretû medencék, a hosz-
szabb, úgynevezett úszófo-

lyosók telepítése iránt, így az
Aqacomet és a Nautilus ezt
a keresletet is igyekszik ki-
elégíteni. További érdekes-
ség annak az eszköznek a
forgalmazása, melynek se-
gítségével a medencefedé-
sek nyitását-zárását akár
mobiltelefonnal is szabá-
lyozhatják a felhasználók.  
S ha már a terveknél tartunk,
Gyopár Zoltán ügy vezetô
igazgató elmondta: szeret-
nének a meglévô telephe-
lyen új üzemcsarnokot épí-
teni. Itt kapna önálló helyet a
medencefedéseket gyártó
egység, vagy festôüzemet
létesítenének benne.

| aquacomet.com

Ipari park: Épül az új szakasz 

Forgalmi változások
Több letelepedett cég számára okozott nehézséget,
bosszúságot az elmúlt idôszakban, hogy az ipari park
egyes részein az út szélén hagyott parkoló kamionok
akadályozták a forgalmat. A vállalkozások kérésére
ezért a kft. új forgalmi szabályok bevezetésérôl dön-
tött. Így az Almafa, a Körtefa és a Platánfa utcában,
valamint a környezô zsákutcákban
tilos a kamionok parkolása, és ter-
mészetesen a csereszekrényeket
sem tá rol hatják az út szélén. A
jármû for galom könnyítésére és a
sofôrök eligazodásának segítésé-
re szolgál a kihelyezett útjelzô táb-
lacsoportoknak a frissítése. Az el-
avult, esetleg megrongálódott táb-
lákat kicserélték, a cégek aktuális
elhelyezkedéséhez igazították, így
átlátható rendszer biztosítja, hogy
a jármûvek minél könnyebben el-
jussanak úticéljukhoz.

Külföldi érdeklôdôk


