
Borsodi: Tablettel segítik a tanulástVill-korr: Leendô szakembereket képeznek
86 7

2017 | 4

A  G y õ  r i  N e m  z e t  k ö  z i  I p a  r i  Pa r k  K f t .  k i  a d  v á  n y a  |  X V I I .  é v f o l y a m  4 .  s z á m  |  2 0 1 7 .  d e c e m b e r  |  w w w. i p g y o r. h u

Parkpress
Ipari park: Elôadás az iparkamarában

Folyamatosan bôvül az ipari
parkban mûködô Katek Hungary
Kft. A megrendelésállomány válto-
zását, a növekvô vásárlói igénye-
ket folyamatos fejlesztésekkel,
gépbeszerzéssel, a dolgozói lét-
szám növelésével igyekeznek ki-
elégíteni és a vezetôi információs
rendszer fejlesztésével támogatni.
Az elektronikai termékek gyártása
során az automata berendezé-
sekkel történô felületszerelt tech-
nológia alkalmazása, gyártósori
optikai ellenôrzés, szelektív és ké-
zi forrasztás, különbözô típusú
tesztelés, valamint összeszerelés

Ebben az évben 16. alkalommal
adták át a Presztízs-díjakat. A
régióban mûködô vállalkozá-
sok, üzletemberek egyik legran-
gosabb elismerését több kate -
gó riában ítéli oda a zsûri. Dön-
tésük alapján ezúttal a Gyôri
Ipari Park egyik cége, az Aqua-
comet Kft. kapta az év vállalko-
zása kitüntetô címet. A magyar
tulajdonú, családi kézben lévô
társaság ezzel csatlakozott
azon vállalatok sorához, melyek
az elmúlt több mint másfél évti-
zed során megkapták ezt a cí-
met, s melyek közül jó néhány
szintén az ipari parkban folytat-
ja tevékenységét.

> | 7. oldal

Megduplázta gyártóterületét a Gyôri Ipari Parkban az Erbslöh Hungaria
Kft., a WKW Automotive csoport tagja. Mintegy egymilliárd forintos befek-
tetéssel készült el a 4400 négyzetméter alapterületû új csarnok. Az új épü-
let alkalmas a szerelési munkát végzô berendezések befogadására, vala-
mint a kapacitásbôvítéshez szükséges új gépsoroknak is helyet ad. Az
üzemavatón Bene Zsolt, az Erbslöh Hungaria Kft. ügyvezetôje köszöntötte
a német anyavállalat képviseletében megjelent Peter Kruftot, a WKW Auto-
motive elnökét, dr. Fekete Dávidot, Gyôr alpolgármesterét és Simon Róbert
Balázs államtitkárt, a térség országgyûlési képviselôjét. 

> | 8. oldal

Aquacomet:
Az év 
vállalkozása

Ipari park:
Ezüst 
emlékérem
25 évért
Jelentôs jubileumot, alapításának
25. évfordulóját ünnepelte a Rich-
ter Teremben a Gyôri Ipari Park. A
rendezvényen részt vettek Gyôr
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a parkot üzemeltetô Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. és an-
nak tulajdonosa, a Gyôr-Szol Zrt.
vezetôi, munkatársai, valamint a
társszervezetek és a letelepedett
cégek képviselôi. Az ünnepi ese-
ményen Borkai Zsolt polgármes-
ter a város Ezüst emlék érmét ad-
ta át Görög Tibornak, a Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyve-
zetô igazgatójának. 

> | 2. oldal

Katek Hungary:
Rugalmasság és stabilitás

lépéseinek együttes vagy részbe-
ni alkalmazásával kerül a termék
kiszállítható állapotba.

> | 6. oldal

Erbslöh: Dupláztak
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Ipari park: Ezüst emlékérem 25 

> | 1. oldalról

A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
alapításának 25. évfordulója al -
kal mából a Richter Teremben ren-
dezett ünnepségen köszöntôt
mondott Borkai Zsolt polgármes-
ter, kiemelve az ipari parknak a
város gazdasági életében játszott
jelentôs szerepét.  A városvezetô
kiemelte: joggal lehetünk büszkék

arra, hogy az alapítás óta több
mint száz cég talált otthonra a
parkban, amelyek az autóipar
mellett a gazdaság sok-sok szeg-
mensében eredményesek és si-
keresek, azt a lendületet, mely év-
tizedek óta jellemzi a várost, fenn
tudtuk tartani, és a letelepedett
vállalkozások képesek folyamato-
san fejlôdni.  A statisztikai adatok
is jól mutatják, az ipari park cégei

milyen jelentôs szerepet játsza-
nak Gyôr, a régió, sôt az egész
ország sike ré ben, az iparûzési
adó csökkentésével pedig az ön-
kormányzat hozzájárul a termelô
üzemek gazdasági növekedési
lehetôségeinek bôvítéséhez. Az
iparûzési adó bevételnek mintegy
30 százalékát az ipari parkban te-
vékenykedô cégek fizetik be a vá-
ros kasszájába. 

Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. ügyvezetô igazga-
tója beszédében visszatekintett
az ipari park fejlôdésének fôbb ál-
lomásaira, és szólt a további terü-
letbôvítési lehetôségekrôl. Az
ügyvezetô megköszönte a város
folyamatos támogatását, és
hangsúlyozta: a park üzemeltetô-
jeként minden tekintetben igye-
keznek a letelepedett és a letele-
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év munkájáért

pedni szándékozó cégek kedvé-
ben járni, ezért például folyamato-
san bôvítik az iparvágányt is. „Az
ipari park élete elválaszthatatlanul
összefonódik az itt tevékenykedô
vállalkozások életével. Ezért a
mai, negyed százados évforduló
közös ünnepünk. Kívánom, hogy
mindazok a vállalkozások, melyek
nálunk telepedtek le, a jövôben is
sikeresen valósítsák meg tervei-
ket, elképzeléseiket, és járuljanak
hozzá városunk és országunk
ipari-gazdasági fejlôdéséhez!” —

tette hozzá Görög Tibor ügyveze-
tô igazgató.
Az ünnepségen Borkai Zsolt pol-
gármester a város Ezüst emlékér-
mét adta át Görög Tibor ügyveze-
tô igazgatónak. Az ipari parkot
mûködtetô kft. vezetôje a kitünte-
tés kapcsán elmondta: „Természe-
tesen örömmel vettem át az elis-
merést, jómagam, munkatársaim
és elôdeim nevében, hiszen a 25
éves ipari park sikere mindazok
munkájának a közös eredménye,
akik az elmúlt negyed században

hozzájárultak a park fejlôdéséhez.
A Borkai Zsolt polgármester úr ál-
tal átadott oklevélre büszkék va-
gyunk, és nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy ilyen rangos elis-
merésben részesültünk.”
Ezt követôen Borkai Zsolt, Görög
Tibor és Sági Géza, a Gyôr-Szol
Zrt. elnök-vezérigazgatója okleve-
lek átadásával közösen köszöntöt-
te azokat a vállalatokat, melyek
több mint húsz éve mûködnek a
Gyôri Ipari Parkban. Az elismeré-
seket a Gyôri Keksz Kft., a Quehen-

berger Logistics HU Kft., a Skiny
Logisztikai Kft., a Nemak Gyôr Kft.,
a Propex Fabrics Magyarország
Termelô Kft., a Jankovits Enginee-
ring Kft., az Innonet Nonprofit Kft.,
a PolyOne Magyarország Kft., a
Thyssenkrupp Ferroglobus Zrt.,
valamint a Somogyi Elektronic Kft.
képviselôi vehették át. A vendégek
a Gyôri Balett Bolero címû elôadá-
sának tapsolhattak az esemény
zárásaként.

| ipgyor.hu



4 2017 | december | www.ipgyor.hu

Prestige prices have been
awarded for the 16th time
year. The most prestigious
prize is rewarded by the
jury in several categories
to enterprises and entre -
preneurs operating in the
region. This year, on the
basis of the jury’s deci -
sion, one of the corpora -
tions of the Industrial Park
of Gyôr, Aquacomet Kft,
received the outstanding
award to become the en-
terprise of the year. The
award was handed over to
Senior Kovács Róbert, the
representative of the foun-
ding generation of the

Erbslöh Hungaria Kft. —
one of the members of
WKW Automotive  group —
located in the Industrial
Park of Gyôr has doubled

the territory of its producti-
on site.  The new hall with
a floor space of 4400
square metres has been
constructed with the aid of
a one billion HUF invest-
ment. The facility is sui -
table for the reception of
assembly equipment, as
well as to provide space
for new production lines
needed for capacity enlar-
gement. The number of
company orders has been
growing in recent years;
as a result the extension
of the production site
could be realized. 
The aluminium covering
elements, mouldings, de-
corative elements, roof ra-

The International Industrial
park of Gyôr has celebra-
ted the 25th anniversary of
its foundation at Richter
Hall. The representatives
of the Municipality of the
City of Gyôr with County
Rights, the executives of
the park, the International
Industrial Park Ltd. of Gyôr,
and its owner, the execu -
tives and employees of
Gyôr-Szol Zrt., as well as
the partners and the repre-
sentatives of the corpora -
tions settled down at the
Industrial Park presented
at this outstanding event. 
The greeting speech was
held by Mr. Borkai Zsolt,
mayor, who highlighted
the great importance of
the Industrial park in the

Aquacomet: The enterprise of the year
Hungarian, family owned
enterprise, who said: due
to hard work, the com-
pany has become a mar-
ket leader in Europe in the
field of pool technology.
The enterprise was deve-
loped with conscious de-
cisions in the last three
decades, and the quality
has been in the focal point
since its foundation which
conquered the Western
European markets.
Aquacomet Kft. keeps its
leading position on the
market with the aid of con-
tinuous innovation. Pre-
fabricated standard sized

pool covers and ceramic
pool bodies are manufac-
tured by the enterprise at
high quality, moreover
mobile structures are also
produced for covering
outdoor spaces. Its annual
turnover approximates
four billion HUF.
The second generation
CEO of the family owned
enterprise, Mr. Kovács Ró-
bert could not present at
the celebration due to his
business trip abroad; the
current management was
represented at the event
by Mr. Gyopár Zoltán, ma-
naging director.

The Borsodi company group — at its site of the In-
dustrial Park in Gyôr — awarded 22 students with self-
developed digital material and tablets for its utiliza tion
to facilitate efficient and enjoyable studies. The stu-
dents are considered as potential future employees,
that is the other reason why their studies are en -
couraged by the corporation. The tablets with the
digital material were handed over by Mrs. Horváth
Borsodi Mónika, managing director. Before that the
following idea was mentioned: Besides professional
produc tion, we are committed to development, and
the students should be encouraged by keeping
up-to-date with modern  technology. 
The Borsodi company group has been dealing with
traineeship since 2008. The corporation takes
measures both at the level of secondary and tertiary
education to ensure constant development and inno-
vation, as well as future professional. During the last
decade 56 students chose the company to spend
their traineeship there, and several of them have
become the employees of the corporation manu -
facturing unique machine parts. 

Borsodi: Provides tablets
to help studies

Erbslöh: Production
site doubled

ils as well as moulded
functional retaining and
decorative elements ma-
nufactured by Erbslöh
Hungária Kft. appear on

several premium category
vehicles (Porsche, Jaguar
Volvo). That is why the
corporation in Gyôr manu-
factures piston ringing
and bushing for Audi Hun-
garia Zrt. as well.
Mr. Bene Zsolt, the mana-
ging director of Erbslöh
Hungaria Kft., at the for-
mal opening ceremony of
the new hall said thank
you for the employees as
well as for Mr. Peter Kruft,
the president of the owner
WKW Automotive, for the
realization of the develop-
ment. He expressed his
hope for the realization of
further development pro-
jects with state subsidy.

Industrial Park: Silver medallion
for 25 years’ work

economic life of the city.
Mr. Görög Tibor, the CEO
of International Industrial
Park Ltd. of Gyôr recalled
the main stages of deve-
lopment in the life of the
Industrial park in his speech,
and mentioned some
further chances for exten-
sion in the future.  
The mayor of Gyôr, Mr. Bor-
kai Zsolt handed over the
silver medallion of the city
to Mr. Görög Tibor, CEO.
As for the reward, the chief
executive officer of the
operating corporation of
the Industrial park mentio-
ned: „Naturally, it is a great
pleasure for my humble
self to receive such an ac -
knowledgement on behalf
of my colleagues and fore-

fathers, as the success of
the 25-year-old Industrial
park is the result of the
common work of those
who contributed to its suc-
cess in the last quarter
century. We are very proud
of the certificate received
from the mayor, Mr. Borkai
Zsolt, and it is a great ho-
nour to all of us to achieve
such an outstanding re-
cognition”
Subsequently, Mr. Borkai
Zsolt, Mr. Görög Tibor and
Mr. Sági Géza, the Presi-
dent — CEO of Gyôr-Szol
Zrt. acknowledged the cor-
porations — by handing over
certificates — that have been
operating in the Internatio-
nal Industrial Park of Gyôr
for more than twenty years. 

The number of company orders
has been growing in recent years; 
as a result the extension of the production
site could be realized.
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Angespornt durch wirk -
sames und erlebnis reiches
Lernen übergab die Bor-
sodi- Unternehmens gruppe
22 Studierenden an ihrem
Standort im Industriepark

Die Erbslöh Hungaria Kft.,
Mitglied der WKW Auto-
motive-Gruppe hat im
Industriepark Gyôr ihr
Werks gebiet verdoppelt.
Mit einer insgesamt 1
Milliarde Forint Investition
entstand die neue Halle
mit 4400 Quadratmeter
Grundfläche. Das Bauwerk
ist in der Lage Montag e -
arbeiten verrichtende An-
lagen zu integrieren und
gibt auch Platz für die zur
Kapazitätserweiterung
notwendige neue Maschi-
nenreihe. Im vergangenen
Jahr sind die Bestellungen
beim Unternehmen ständig
gestiegen und so konnte
im Ergebnis dessen die
Werkserweiterung verwirk-
licht werden.
Die durch die Erbslöh
Hungaria Kft. gefertigten
Abdeckelemente, Zier leisten,
Dachleisten, Dachschienen

Im Richter-Saal feierte der
Industriepark Gyôr das 25.
Jubiläum seiner Gründung.
Bei der Veranstaltung
nahmen teil: Die Selb st -
verwaltung der Komitats -
stadt Gyôr, der Parkbetreiber,
die Internationale Industrie -
park Gyôr GmbH und
deren Eigentümer, die
Leitung der Gyôr-Szol Zrt.
und deren Mitarbeiter,
sowie Vertreter von Partne-
rorganisationen und den
angesiedelten Unternehmen.
Die Dankesrede hielt
Bürgermeister Borkai Zsolt,
er hob dabei die bedeu-
tende Rolle, die der Industrie -
park im Wirtschaftsleben
der Stadt spielt, hervor. In
seiner Rede blickte Görög
Tibor, der Ge schäftsführer

Borsodi: Hilft mit Tablets bei der Arbeit

Gyôr digitales Lernmaterial
aus eigener Entwicklung
und Tablets, die bei dessen
Nutzung helfen. Die
Stu die  renden werden als
potentielle künftige Arbeit-

nehmer be trachtet, auch
aus diesem Grund helfen
sie bei der Nachwuchs -
förderung. Die das digitale
Lernmaterial enthaltenden
Tablets wurden von der
Geschaft s führerin Hor -
váth né Borsodi Mónika
übergeben. Zuvor erklärte
sie: Neben der professio-
nelle Produktion haben wir
uns auch der Entwicklung
verpflichtet, um mit der
Technik Schritt zu halten,
muss die Ausbildung der
Studierenden gefördert
werden.
Die Borsodi-Unternehmens -
 gruppe beschäftigt sich
seit 2008 mit der studen-
tischen Ausbildung. Mit
dem Ziel der ständigen
Entwicklung und Innovation,
bzw. Experten-Nachwuchs -
sicherung trifft die Gesell -
schaft sowohl auf univer-
sitärer, als auch auf mit-
telschulischer Ebene Mass-
nahmen. So ent schieden
sich in den letzten zehn
Jahren 56 Schüler bei der
Firma für einen Praktikums -
platz und mehrere von
ihnen wurden Mit arbeiter
der individuellen Maschinen -
serienteile herstellenden
Firma. 

Industriepark: Silberne Gedenkmedallie 
für 25 Jahre Arbeit

der Internatio nalen Industrie-
park Gyôr GmbH auf die
wichtigsten Stationen in
der Entwicklung des
Industrieparks zurück und
sprach über die Möglich-
keiten  weiterer Gebietser-
weiterungen.
Auf der Feier verlieh
Bürgermeister Borkai Zsolt
die Silberne Gedenk -
medallie an den geschäfts-
führenden Direktor Görög
Tibor. In Bezug zur Aus -
zeichnung des Leiters der
den Industriepark betrei-
benden Kft. erklärte dieser:
„Natürlich nehme ich die
Anerkennung mit Freude
an, dies in meinem Namen
und meiner Mitarbeiter und
Vorgänger, ist doch der
fünfundzwanzigjährige  Er-

Erbslöh: Verdoppeltes
Werksgebiet

folg des Industrieparks der
gemeinsame Verdienst all
derjenigen, die in dem ver-
gangenen Vierteljahr -
hundert zur Entwicklung
des Parks beigetragen
haben. Wir sind stolz auf
die durch Bürgermeister
Borkai Zsolt übergebene
Urkunde und es ist für uns
eine grosse Ehre an einer
solchen Auszeichnung mit
Rang teilhaben zu dürfen”.
Danach dankten Borkai
Zsolt, Görög Tibor und
Sági Géza, Vorsitzender
der Gyôr-Szol Zrt. in
gemeinsamer Übergabe
der Urkunden denjenigen
Unternehmen, welche seit
mehr als zwanzig Jahren
im Industriepark Gyôr
tätig sind.  

In diesem Jahr wurde zum 16. Mal der Prestige-Preis
übergeben. Den in der Region wirkenden Unter -
nehmen und Geschäftsleuten wird in mehreren Kate-
gorien die höchste Auszeichnung durch eine Jury ver -
liehen. Unsere Entscheidung fiel dieses Mal auf ein Un-
ternehmen des Industriepark Gyôr: die Aquacomet Kft.
erhielt die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres”.
In Vertretung des sich in ungarischem Eigentum
befindlichen Familienunternehmen nahm Kovács Ró-
bert Senior die Anerkennung an und erklärte: Dank
unserer harten Arbeit wurde die Firma zin der Branche
Schwimmbadtechnik zum Marktführer in Europa. Wir
haben in den vergangenen drei Jahrzehnten unser
Unternehmen bewusst aufgebaut und schon von Beginn
an die Qualität in den Vordergrund gestellt. Damit
haben wir die westeuropäischen Märkte erobert.
Die Aquacomet Kft. hält mit fortlaufenden Inverstitionen
ihren Marktvorteil. Sie stellen vorab gefertigte Becken -
abdeckungen im Standardformat und Keramikbecken-
körper auf hohem Niveau her, desweiteren produzieren
sie auch mobile Strukturen zur Ab deckung freier
Flächen. Der Jahresumsatz beträgt fast 4 Milliarden
Ungarische Forint.
Kovács Róbert, der Geschäftsführer der zweiten
Generation des Familienunternehmens, konnte bedingt
durch eine Auslandsreise nicht zur Feier anwesend
sein, der geschäftsführende Direktor Gyopár Zoltán
vertrat des gegenwärtige Management bei der Feier.

Aquacomet:
Das Unternehmen
des Jahres

aus Aluminium, sowie die
hier spritzgegossenen
funktionalen Befestigungs-
und Dekorationselemente
mehrerer Fahrzeuge der
Prämiumkategorie (Por sche,
Jaguar, Volvo) tauchen hier
auf. Darüber hinaus führt
das Gyôrer Unternehmung
für die Audi Hungaria Zrt. in
Leiharbeit die Beringung
und Zapfstiftung von
Kolben durch.  
Bene Zsolt, Geschäfts -
führer der Erbslöh Hungaria
Kft. dankte bei der Ein -
weihung der neuen Werks-
halle seinen Mitarbeitern,
ebenso Peter Kruft, dem
Eigentümer der WKW
Automotive-Gruppe, für die
erfolgreiche Realisierung
der Entwicklung. Er drückte
Hoffnung aus, auch in Zu-
kunft mit Unterstützung
der Regierung Investitionen
umsetzen zu können.



A Katek Hungary Kft. a Gras-
sauban található Katek GmbH
leányvállalata, másrészt a
KATHREIN csoport tagja, mely
világszerte több mint hatvan
vállalatot foglal magába. A Ka-
tek Hungary Kft. az elektronikai
termékek gyártásában sok
éves tapasztalattal rendelke-
zik, mely párosul széles ter-
mékportfólióval és kimagasló
gyártási minôséggel. A cég
többek között csúcstechnoló-
giát képviselô elektronikai ter-
mékeket gyárt az autóipar, az
ipari és a háztartási elektronika
területére, a partnerei ôszinte
megelégedettségére. A válla-
lat elônye a nagyfokú rugal-
masság, szakmai tapasztalat,
a folyamatos fejlesztés, vala-
mint a stabil pénzügyi háttér.
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Katek Hungary: Rugalmasság és stabilitás
> | 1. oldalról

A vállalkozás stabil és sikeres
szereplôje a piacnak, a gyôri egy-
ség munkájára hosszú távon szá-
mít a német tulajdonos.
Az elektronikai bérgyártással fog-
lalkozó Katek Hungary Kft. termé-
kei három nagy területen találnak
vevôre — mondta el Sebesi Csaba
ügyvezetô igazgató. A megrende-
lôket az ipari elektronikai, az autó-
ipari, valamint a háztartásigép-
gyártási szektorban szolgálják ki. E
három pillér közül mind meghatá-
rozóbbá válik az autóipari szeg-
mens, jelenleg az árbevétel 30 szá-
zalékát meghaladja az innen szár-
mazó bevétel. Az utóbbi idôben új
autóipari cég csatlakozott a vevôi
körhöz, de a meglévô partnerek is
folyamatosan növelik a megrende-
lések mennyiségét, így ez a pozitív
tendencia várhatóan tartós lesz. A
megrendelésállomány bôvülése a
dolgozói létszámra is hatással le-
het, a jelenleg 300 fôs alkalmazotti
gárda 10 százalékos növekedésé-
re számít a menedzsment.
A Katek Hungary Kft. közel 50  part-
ner számára gyárt termékeket, és
mintegy 600-féle különbözô modell-
jük talál vevôre a piacon. A skála
igen széles, az egyszerû termékek-
tôl egészen a csúcstechnológiát
képviselô elektronikai eszközökig.

A Gyôri Ipari Parkban mûködô Vill-
Korr Hungária Kft. a Pattantyús-
Áb rahám Géza Ipari Szakgimná-

zium és Szakközépiskolával
együtt mû ködve tavaly lépett be a
duális képzôhelyek sorába. 2016
ôszén 11 villanyszerelô szakmun-

lebb hozza a menedzsmentet, vala-
mint a középvezetôket a közvetle-
nül a gyártásban tevékenykedô kol-
légákhoz. Havi rendszerességgel
teremtenek lehetôséget olyan fóru-
mokon, kerekasztal-beszélgetése-
ken való részvételre, ahol megtör-
ténhet az információcsere és a
résztvevôk képet kaphatnak a válla-
lat helyzetérôl, a várható fejleszté-
sekrôl és az elérendô célokról.
A jól képzett munkatársak meg-
tartásáért egyéb területen is tenni
igyekszik a vállalat. Ebben az év-
ben a járulékcsökkentés mérté-
kén felüli béremelést hajtottak
végre, a fizetések versenyképes-
ségét sikerült fokozni, az elért bér-
színvonalnak köszönhetôen a
fluktuáció az átlagos szint alá
csökkent. Mindemellett új munka-
társakat is vár a Katek Hungary
Kft., elsôsorban gépkezelôket,
betanított munkásokat, akik sta-
bil, nyereséges cégnél találhatnak
biztos munkát, megélhetést.
A stabilitás és a fejlôdés a Katek
eredményeiben is látható. Az elsô
Katek színekben teljesített 2012—es
évben  elért 9 millió eurós árbevétel
után a 2016-os évet már 38 millió
eurós árbevétellel zárták. Ebben az
évben pedig további 10 százalé-
kos növekedés várható. 

> | katek.hu

A cég ezen termékek magas szín-
vonalú gyártásával biztosítja a vevôk
számára a biztos és megbíztható
gyártóbázist már hosszú évek óta.
A több száz fôs kollektíva jó közös-
séget alkot — folytatta Sebesi Csaba
ügyvezetô igazgató. Ezért a gyár
vezetése egyre lényegesebb fel-
adatnak tekinti a dolgozók folyama-
tos tájékoztatását a vállalatot érintô
tervekrôl, a jövôképrôl. Ennek jegyé -
ben erôsítették meg a cégen belüli
kommunikációs csatornákat. Az el-
indított vezetésfejlesztési program
egyik fontos célja, hogy még köze-

Vill-Korr: Leendô szakembereket képeznek
kástanuló gyakorlati oktatását vál-
lalta fel a cég, az idén újabb 16 di-
ákot fogadott: 7 villanyszerelô
szakmunkástanulót és 9 ötöd -
éves technikusi képzésben részt-
vevô PÁGISZ-os diákot.  
A vállalat cégbemutatóval egybekö-
tött szülôi értekezletén a diákok és
szüleik megismerkedhettek a Vill-
Korr Hungária Kft. átfogó szakmai
tevékenységével, képet kaphattak a
társaság üzleti stabilitásáról, hosszú
távú elképzeléseirôl, az utánpótlás-
nevelésben vállalt szerepérôl.
Gasztonyi László, a cég ügyveze-
tô igazgatója köszöntôjében el-
mondta: hisz abban, hogy a duá-
lis képzésben iskoláknak és válla-
latoknak szorosan együtt kell
mûködniük ahhoz, hogy a gyôri
cégeknél legyen elég szakember.
Fontosnak ítélte, hogy a jól felkészí-
tett szakembereket itthon is kell

tudni tartani, megfelelô szintû fizeté-
sek, és karrierlehetôség biztosításá-
val. Megerôsítette, hogy a Vill-Korr
jövendô munkatársait látja a mai
gyakornokokban, akik bízhatnak
abban, hogy az elkövetkezô évek-
ben a villamosipari szakma teljes
vertikumáról átfogó tudást szerez-
hetnek. A cégvezetô köszöntôje után
a gyakornoki idejüket most kezdô
tanulókat egy emléklap átadásával
Vill-Korr-gyakornokká fogadta.
Hatos Hajnalka, a Pattantyús-Áb-
rahám Géza Ipari Szakgimnázium
és Szakközépiskola igazgatója a
szülôi értekezleten hangsúlyozta:
a szakemberhiány olyan gazda-
sági probléma, melynek megol-
dásáért mindenkinek tennie kell.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek
és a szülôk a pályaválasztás idô-
szakában kellô információval ren-
delkezzenek a villamosipari szak-

mákban rejlô életpálya lehetôsé-
geirôl. Az iskola arra törekszik,
hogy az elméleti tudás mellé diák-
jai számára megadja a gyakorlati
tudás megszerzésének lehetôsé-
gét. Ezért a PÁGISZ folyamatosan
szélesíti együttmûködését az ipar-
vállalatokkal. A cégek maguk is
felismerték, hogy érdekük a duá-
lis képzésben való részvétel, hisz
szakember-utánpótlásukat ezen a
módon biztosíthatják.
Orbán Dezsô, a Gyôr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara titkára az ünnepsé-
gen elmondta, hogy a kamara ki-
emelt feladata a szakképzés szer-
vezése és a duális képzés továb-
bi erôsítése, melyet a kormányzat
tanulói szerzôdések révén, anya-
gilag is támogat.  

| vill-korr.hu
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Aquacomet: Az év vállalkozása — 2017
A Presztízs-díjat, a régió kiváló vállalkozásainak
és szervezeteinek járó elismerést olyan cégek,
vállalatok, egyesületek és közéleti személyisé-
gek kapják, akik jó példával szolgálnak a kör-
nyezetük számára, valami hasznosat hoznak lét-
re, bevezetnek újító, innovatív termékeket, mun-
kát adnak embereknek, családoknak Gyôr-Mo-
son-Sopron megyében. Az idei Presztízs-díj-át-
adó gálának a pannonhalmi fôapátság nemzet-
közi belsôépítészeti díjjal elismert koncertterme
adott otthont. Házigazdaként Vár-
szegi Asztrik fôapát köszöntötte a
vendégeket.
Az ünnepségen jelentették be: az
év vállalkozása díjat az Aquaco-
met Kft. kapta 2017-ben. A csalá-
di vállalkozás alapító generációja
képviseletében id. Kovács Róbert
vehette át az elismerést, aki elmondta: a ke-
mény munkának köszönhetôen a cég az uszo-
datechnikai szegmensben piacvezetôvé vált
Európában. Tudatosan építették fel vállalkozá-
sukat az elmúlt három évtizedben, s már a
kezdetektôl a minôséget állították elôtérbe, ez-
zel hódítva meg a nyugat-európai piacokat. 
A családi vállalkozás második generációs
ügyvezetôje, Kovács Róbert külföldi útja miatt
nem tudott jelen lenni, a jelenlegi menedzs -
mentet Gyopár Zoltán ügyvezetô igazgató
képviselte az ünnepségen.
Az Aquacomet Kft. folyamatos innovációval tartja
versenyelônyét a piacon. Elôre gyártott, standard
méretû medencefedéseket és kerámia meden-
cetesteket állítanak elô magas színvonalon, to-
vábbá szabadtéri terek fedésére szolgáló mobil
szerkezeteket is gyártanak. Az idei évtôl a meg-
rendelôk nagyobb medencéket, úszófolyosókat
is vásárolhatnak, sôt a medencefedéseket mobil-

A hatékony és élményszerû tanulást ösz -
tönözve, saját fejlesztésû digitális tananyagot és
annak használatát segítô tableteket adott át a
Borsodi Cégcsoport 22 diáknak, a társaság
Gyôri Ipari Parkban lévô telephelyén. A diákokat
jövôbeni potenciális munkavállalóknak tekintik,
ezért is segítik az utánpótlásképzést. A kisúj-

Borsodi: Tablettel segítik a diákok tanulását
szállási és a gyôri diákok szakmai kirándulás ke-
retében találkoztak egymással a Borsodi
Mûhelyben, majd a szombathelyi telephelyen is
megismerkedhettek a családi vállalkozással.
A Borsodi Cégcsoport 2008 óta foglalkozik di-
ákok gyakorlati képzésével. A folyamatos fejlô-
dés és innováció, illetve a szakember-utánpót-

lás biztosítása céljából a társaság egyetemi és
középiskolai szinten egyaránt tesz lépéseket.
Az elmúlt közel tíz évben 56 tanuló választotta
a céget gyakorlati helynek és közülük többen
az egyedi gépalkatrészeket gyártó cég mun-
katársai lettek.
A digitális tananyagot tartalmazó tableteket Hor-
váthné Borsodi Mónika ügyvezetô igazgató adta
át. Elôtte elhangzott: a profi termelés, a fejlôdés
mellett is elkötelezettek, a technikával lépést tart-
va kell segíteni a diákok képzését. 2017 fontos
mérföldkô a Borsodi Mûhely Kft. tanulóképzésé-
ben: új, digitális tananyagot dolgoztak ki a diákok
számára. A tananyagba bekerültek olyan, ma
már nélkülözhetetlen szakmán túli kompetenciák
is, mint például a pénzügyi alapismeretek. A tan-
anyag szakmai része beágyazott oktató videók-
kal, animációkkal, illetve szakmai hivatkozások-
kal bôvült. A tananyagot tableteken, okostelefo-
nokon offline is el lehet érni.
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telefonjukkal is irányíthatják. Emellett Budaörsön
elkészült az a bemutató park, mely lehetôséget
teremt a vevôk számára, hogy látványos körül-
mények között nézzék meg a termékkínálatot, il-
letve tárgyalásokra, szaktanácsadásra is igénybe
vehetik az érdeklôdôk. A cég szeretné a közeljö-
vôben elérni a négymilliárd forintos árbevételt.
Tehát 2017-ben az év vállalkozása az Aquaco-
met Kft. lett, az év nagyvállalkozása a Prover tha
Elektronik, az év vállalkozója dr. Kovács Péter

(Darnóhús), az év gazdasági segítôje Radek
József (Palatia Nyomda és Kiadó). A megyei
iparkamara innovációs Ikarosz-díjával a Cég-
menedzser Kft.-t, a kamarai Presztízs-élet mû -
díjjal pedig Kaproncai Ferencet, a Digitáltech-
nika Kft. tulajdonosát ismerték el.
A 16. Presztízs-díj-átadó gálát különleges mû vé -
szi produkciók gazdagították. Jordán Tamás
Kosztolányi Dezsô Hajnali részegség címû versét
tolmácsolta, Rákász Gergely elôadásában Bach
d-moll Toccata és fúga címû mûvének akkordjai
csendültek fel. A produkciók között Stummer
Márton gitármûvész, Fábián-Csiba Júlia népdal-
énekes és a Cant’ Art Énekegyüttes szerepelt.

> | aquacomet.hu

A kemény munkának köszönhetôen
a cég az uszodatechnikai szegmensben
piacvezetôvé vált Európában



Hírpark
Erbslöh: Megduplázott
gyártóterület
> | 1. oldalról

Az Erbslöh AG magyar cé-
ge a Gyôri Ipari Parkban
1998-ban otthonra talált
Erbslöh Hungaria Kft. A le-
ányvállalat jelentôs szak-
mai támogatást kap az
anyavállalattól az új ter-
mékek bevezetéséhez,

melyeknek köszönhetôen
évek óta folyamatosan nô
a piaci részesedése és ár-
bevétele. A növekvô
meg rendelések és a fejlô-
dés eredménye, hogy a
gyártóterület bôvítésének
terve mostanra megvaló-
sulhatott.
Az Erbslöh Hungaria Kft.
által elôállított alumínium-
ból készült takaróelemek,
díszlécek, tetôlécek, tetô-
sínek, valamint az itt fröcs-
csöntött funkcionális rög-
zítô és dekoratív elemek
több prémiumkategóriás
jármûvön (Porsche, Ja gu -
ar, Volvo) feltûnnek.
Ezentúl az Audi Hungaria
Zrt. számára bér mun -

kában dugattyúk gyû rû -
zését, csapszegezését
végzi a gyôri vállalat. A
több százezres darab-
számban gyártott tetôlé-
cek több különbözô típu-
sú autón láthatóak, de a
dugattyúk szerelése is fi-
gyelemre méltó, többmilli-
ós volumenben történik.

Az üzletágak zászlóshajó-
ja az alumínium alkatré-
szek elôállítása, és az
utóbbi évek piaci sikerei is
ennek a szegmensnek a
dominanciáját jelzik. 
Bene Zsolt, az Erbslöh
Hungaria Kft. ügyvezetôje
az új csarnok avatásának
alkalmából köszönetet
mondott munkatársainak,
amiért sikerült megvalósí-
tani a fejlesztést. Remé-
nyét fejezte ki, hogy kor-
mányzati támogatással a
jövôben további beruházá-
sokat tudnak végrehajtani.
A német tulajdonos WKW
Automotive képviseleté-
ben Peter Kruft mondott
köszöntôt, melyben átte-

kintette az idáig vezetô
csaknem két évtizedes
utat a magyar vállalat ala-
pításától, 1998-tól kezdve.
Az ünnepségen megjelent
Simon Róbert Balázs ál -
lam titkár, országgyûlési
képviselô, aki elmondta: a
magyar gazdaság teljesít-
ményének bôvülésében
nagy szerepet játszanak
az ehhez hasonló fejlesz-
tések. Hangsúlyozta: a
cég menedzsmentjét és
munkatársait dicséri, hogy
a beruházást éppen Gyôr-
ben valósította meg a tu-
lajdonos. 
Dr. Fekete Dávid, Gyôr al-
polgármestere szólt az
ipari park területének ter-
vezett bôvítésérôl, va la -
mint azokról az iparûzési -
adó-csökkentési intézke-
désekrôl, amelyekkel a
város önkormányzata a
helyi gazdálkodókat kí-
vánja támogatni. Január
elsejétôl az iparûzési adó
kulcsa 1,8-ról 1,6 száza-
lékra mérséklôdik, s az al-
polgármester reméli, hogy
a vállalkozásoknál mara-
dó összeget a cégek ku-
tatás-fejlesztésre, képzés-
re és a munkaerô megtar-
tására költik.
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A növekvô megrendelések
és a fejlôdés eredménye a gyártóterület
jelentôs bôvítésének megvalósítása

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es,
légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Kamarai elôadás az ipari parkról
Évzáró küldöttgyûlését tartotta nemrégiben a Gyôr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményen
napirend elôtt Simon Róbert Balázs államtitkár a modern vá-
rosok program gyôri fejlesztéseit ismertette, majd Görög Ti-
bor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója
beszélt az ipari park gazdasági jelentôségérôl.
Az ügyvezetô visszatekintett az elmúlt 25 év legfontosabb
történéseire, melyek nyomán a VI. fejlesztési ütemen ke-
resztül kialakult a 200 hektáros park, melyben 13 ország
több mint 110 cége vásárolt területet (bérlôkkel együtt 140-
150 vállalkozás tevékenykedik összesen a területen), és
ahol naponta mintegy 7000 dolgozó keresi kenyerét. A cé-
gek több mint fele magyar tulajdonú, nagy részük autóipa-
ri beszállító, de emellett sokféle más szolgáltatással, gyár-
tással, kereskedelemmel és szállítmányozással foglalkozó
vállalat megtalálható. 
Az ipari park gazdasági teljesítményérôl szólva Görög Tibor
elmondta: a cégek által befektetett tôke több mint 210
milliárd forint, a gyôri iparûzési adó 30 százalékát ezek a vál-
lalkozások fizetik be, vagyis évente 3-4 milliárd forintot. Az
ipari park régi iparvágánya 2013 óta újabb 3 kilométeres
szakasszal bôvült, amelyen évente közel 1 millió tonna árut
szállítanak. A letelepedett vállalkozások többsége fejlesz-
tést, bôvítést tervez, annak ellenére, hogy az utóbbi idôben
gondot okoz a munkaerô biztosítása.
A jövôben lehetôség nyílik újabb befektetôk letelepedésére.
Az Ipari Park Kft. 20 hektár új területet vásárolt, a megfelelô
infrastruktúra kialakításához a tervek készen állnak, a kivite-
lezés hamarosan meg kez dôd het, köz mûvek, utak, közvilágí-
tás, buszmegállók állnak majd a letelepedôk rendelkezésé-
re. A kialakított telkekre a jövô évtôl várják a kisebb és a na-
gyobb befektetôket. Ez a fejlesztés is azt szolgálja, hogy a
Gyôri Ipari Park, ahogyan eddig, továbbra is jelentôsen hoz-
zájáruljon Gyôr, a régió és az egész ország gazdasági telje-
sítményének növekedéséhez — fejezte be elôadását Görög
Tibor ügyvezetô igazgató.


