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Borsodi: Programindító vállalatoknak

Nemak: Duális képzési központ

MAN: Fejlôdés,
új kategória
Töretlenül fejlôdött az elmúlt
18 évben az MAN Kamion és
Busz Kereskedelmi Kft. gyôri
kirendeltsége. A német MANcsoport vezérképviselete 2000
nyarán talált otthonra a Gyôri
Ipari Park területén, ahol elsôsorban új és használt tehergépjármûvek, autóbuszok értékesítésével, szervizelésével
és javításával foglalkoznak.
> | 3. oldal

A Gyôrben 25 éve jelen levô,
mexikói tulajdonú Nemak Gyôr
Alumíniumöntöde Kft. duális
képzési központot hozott létre a
Gyôri Ipari Parkban lévô telephelyén, ahol évente nyolcvan
diákot képeznek a legkorsze-

rûbb körülmények között. A beruházás 420 millió forintba került, amelyet a Nemak egy 1,3
milliárd forintos fejlesztés keretében valósított meg. A központ
létrehozását a magyar kormány
180 millió forinttal támogatta. A

létesítmény átadásán a kormányt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a várost pedig
Borkai Zsolt polgármester képviselte.
> | 6. oldal

Somogyi Elektronic: Újra felívelô pályán
Mind termékválasztékában, mind szervezeti
struktúrájában megújult, és fejlôdési pályára
állt a Somogyi Elektronic Kft., mióta a Somogyi
család ismét megszerezte a társaság ötvenszázalékos tulajdonosi és teljes operatív irányítási jogát. — Az elmúlt három évben a cég
megújult, visszaszerezte piaci pozícióit, part-

Ipari Park: Bôvítés,
letelepedôket várnak
Tovább bôvül, fejlôdik az Ipari Park. A fejlesztésekrôl Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezetô igazgatója tájékoztatta a
közelmúltban Simon Róbert Balázs országgyûlési képviselôt.
> | 2. oldal

nerei bizalmát, pozitív tartományba fordította
eredményét, és új termékcsalád bevezetését
tervezi — mondta el Somogyi Zsolt, a Somogyi
Elektronic Kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetô
igazgatója, a megújulási folyamat irányítója.
> | 7. oldal

Ipari Park: Bôvülô terület, új letelepedôk
> | 1. oldalról
A Gyôri Ipari Park Magyarország
legéletképesebb, legnagyobb
gazdasági potenciállal rendelkezô,
és a legdinamikusabb növekedést
mutató ilyen jellegû létesítménye —
ezt igazolja az elmúlt több mint 25
év, amióta megkezdôdött itt a cégek letelepedése. Eddig hat ütemben bôvült az Ipari Park, a VII. ütem
kialakítása most van folyamatban,
az új telephelyek értékesítése már
megkezdôdött. A fejlesztésekrôl
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója tájékoztatta a közelmúltban Simon Róbert Balázs országgyûlési
képviselôt, aki az elmúlt években
több cég beruházásának megvalósításához nyújtott segítséget.
Milyen nagyságrenddel sikerült bôvíteni az Ipari Parkot és földrajzilag hol
található az új terület? — kérdeztük
Görög Tibor ügyvezetô igazgatót.
Az Ipari Park jelenleg közel 210
hektár nagyságú, és 13 ország
több mint 120 vállalatának mintegy 7.000 munkavállalója dolgozik nap mint nap ezen a helyen —
mondta el Görög Tibor. — Gyakorlatilag az új letelepedôknek már
nem tudtunk érdemi nagyságú területet kínálni, ezért mindenképpen bôvítésre kellett törekednünk
a további fejlôdés, az érdeklôdôk
igényeinek kielégítése érdekében.
A VII. bôvítési ütemben 22 hektár
területet sikerült vásárolnunk, az
új rész a Rehauval átellenben, a
Tatai út déli oldalán található.
Mekkora területek közül válogathatnak a potenciális letelepülôk?
A vásárolni szándékozóknak 3.000
négyzetmétertôl 50.000 négyzetméterig kínálunk telkeket. Úgy gondolom, ezek a nagyságrendek megfelelôek, hogy akár kis és közepes,
akár multinacionális, nagy befektetôk is otthonra találjanak nálunk.
Az új területek a meglévôkhöz hasonló „komforttal” várják a tulajdonosokat?
A bôvítési területen olyan infrastruktúrát biztosítunk a letelepedôknek,
mint azoknak, akik korábban vásároltak; vonzó körülmények várják
partnereinket. Itt is kiépítjük az úthá-

lózatot a megfelelô közvilágítással,
és minden olyan közmû kialakításra kerül — gondolok itt az ivóvízre,
csatorna-, gáz-, villamos hálózatra,
a csapadékvízgyûjtô rendszerre, a
csapadékvíz-tisztító és -gyûjtô tavak kialakítására, telekommunikációs hálózat biztosítására —, amely a
vállalkozások mûködésének meg-

kezdéséhez szükséges. A közmûépítési munkák kivitelezése várhatóan májusban-júniusban elkezdôdik, és mintegy 8-9 hónapot fog
igénybe venni.
Nagy az érdeklôdés az új területek iránt, esetleg történt már értékesítés?
Ahogyan arra tulajdonképpen számítottunk, jelentôs az érdeklôdés a
befektetôk részérôl, sokan látnak
fejlôdési lehetôséget ebben a régióban, Gyôr gazdasági környezetében. Örömmel mondhatom, hogy
hét 3.000—5.000 négyzetméter közötti telek értékesítése vonatkozásában már megkötöttük az adásvételi szerzôdéseket, és további 4-5
céggel komoly tárgyalások folynak.
Ebbôl két cég nagyobb méretû területek megvásárlását tervezi.
Mikorra várható az új területen az
elsô letelepülôk megjelenése?
Ez fôként a letelepedôk terveitôl és
elképzeléseik megvalósításának
ütemezésétôl függ. Mi arra törekszünk, hogy a fejlesztési terület egy
év múlva már — úttal és teljes
közmûvel ellátva — alkalmas legyen
a tervezett ipari objektumok építésének megkezdésére. Ebbôl adódóan az elsô épületek 2019 végére
készülhetnek el.

Az elmúlt 25 év és a jelenlegi fejlesztések tükrében milyen szerepet játszik az ország gazdasági
életében a Gyôri Ipari Park? Országosan hol helyezkedik el a hasonló létesítmények rangsorában?
— kérdeztük a bôvítésrôl tájékozódó Simon Róbert Balázs országgyûlési képviselôt.

A Gyôri Ipari Park fontos szerepet tölt
be a város, annak vonzáskörzete és
az ország gazdasági életében egyaránt. A több mint 25 éves múlt, a
folyamatos bôvülés, az itt mûködô
több mint 100 vállalat és a 7.000 foglalkoztatott mind azt mutatja, hogy
országosan is a legjobbak között
tartják számon a Gyôri Ipari Parkot.
Mint országgyûlési képviselô mit
tudott tenni Gyôr gazdaságának
további fejlôdéséért?
Több olyan fejlesztés valósult
meg Gyôrben, melyeket a kezdetektôl a befejezésükig nyomon
követtem, azokért képviselôként,
illetve államtitkárként lobbiztam.
Kiemelten érinti a Gyôri Ipari Parkot, ezért a Gyôrt keleti irányból
elkerülô út három ütemben történô megépítését említem.
Sok olyan nemzetközi és magyar
vállalat megvalósult vagy rövidesen
megvalósuló bôvítésénél is aktívan
közremûködtem, melyek a gyôri
gazdaság erôsödése és a munkahelyteremtés szempontjából jelentôsek. Több magyar tulajdonban lévô, az Ipari Parkban évtizedek óta
eredményesen mûködô vállalat bôvülését segítettem például információkkal, illetve egy-egy konkrét pályázat lebonyolítása esetében vagy
az állami intézmények irányában az

elakadt ügyek felgyorsításával nyújtottam támogatást.
Milyen kormányzati lépések történtek
a dolgozók lehetôségeinek javítására, illetve terveznek-e hasonló, ilyen
irányba mutató intézkedéseket?
A bérfelzárkóztatást emelném ki.
2017. január 1-jén a minimálbér 15,
a garantált bérminimum 25 százalékkal nôtt, a munkáltatói járulékok
pedig 5 százalékponttal csökkentek. Mindezek együttes eredményeként 2017 elsô tizenegy hónapjában 12,8 százalékkal nôttek a
bruttó és a nettó bérek egyaránt,
amelyre az elmúlt másfél évtizedben nem volt példa. Idén január 1tôl a minimálbér újabb 8, a bérminimum pedig 12 százalékkal nôtt
és további 2 százalékponttal csökkentek a járulékok.
Milyen fejlôdési, fejlesztési lehetôségeket lát a jövôben a gazdaság
szereplôi számára? Különös
tekintettel a Gyôr környékén mûködô vállalkozásokra.
A hazai és a nemzetközi tulajdonban lévô vállalkozások egyaránt kiemelkedô szerepet játszanak a városunk és vonzáskörzetének életében. Gyôr a magyar gazdaság
egyik zászlóshajója, és biztos vagyok abban, hogy ez így is marad.
A vállalkozások pályázati lehetôségei ugyanis adottak, és bízom abban, hogy a gazdaságot pozitívan
érintô kormányzati intézkedések is
folytatódnak. Ezért most azt tartom
a legfontosabbnak, hogy az április
8-án tartandó országgyûlési választásokon a jelenlegi kormánypártok
jelöltjei ismét bizalmat kapjanak a
választóktól. Ez ugyanis azt jelenti,
hogy a kormány által nyolc éve
megkezdett munka a következô
években is zökkenômentesen folytatódhat. A magyar gazdaság felívelô pályán van, az eddig elért
eredmények látványosak. Kedvezô
tehát a helyzet és a jövôkép is pozitív. A kormányzati intézkedéseknek
két célja van, hogy tovább erôsödjön a magyar gazdaság, és növekedjenek Magyarországon a fizetések, vagyis mindenkinek megérje
dolgozni. Országgyûlési képviselôként ezen munkálkodom magam is.
| ipgyor.hu
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MAN: Dinamikus fejlôdés, új kategória a láthatáron

> | 1. oldalról
A letelepedés óta duplájára emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, folyamatosan nô az árbevétel,
és hamarosan új modellcsalád
mutatkozik be a vásárlók elôtt.
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. gyôri kirendeltségének fô profilja az elmúlt közel két
évtizedben nem változott, továbbra is a tehergépjármûvek és autóbuszok értékesítése áll a középpontban, ám ezenkívül sok minden fejlôdött az Ipari Parkban található telephelyen — mondta el
Varga Norbert kirendeltségvezetô, aki egyúttal a cég országos
szervizhálózati igazgatója, így rá-

látással rendelkezik a Magyarországon mûködô többi kirendeltség munkájára is.
A gyôri telephely a vállalatcsoport
egyik legdinamikusabban fejlôdô
hazai egysége, melyet az is igazol, hogy az elmúlt öt évben duplájára nôtt a kirendeltség árbevétele, az induló 7 fôs szerelôi létszám pedig mára 13 fôre emelkedett. Az értékesítés mellett hasonló ütemben sikerült a szolgáltatási
palettát bôvíteni, színvonalát
emelni. A felkészült munkatársaknak köszönhetôen a mûhelyekben
a javítások és szervizelés mellett
végzik már a tachográfok illesztését, mûszaki vizsgákat bonyolítanak, karosszériamunkákat vál-

lalnak, és 24 órás segélyszolgálattal állnak a bajba került ügyfelek
rendelkezésére. A kamionokon kívül már a Schmitz Cargobull és a
Krone márkák pótkocsijait is javítják, így nyújtva komplex szolgáltatást a partnereknek. Vállalják karambolos, sérült jármûvek javítását, és a biztosítási ügyintézés feladatait is ellátják.
Amint azt Varga Norbert kirendeltségvezetô elmondta, partnereik
közül egyre többen igénylik az
átalánydíjas karbantartási szolgáltatást, hiszen így új jármû vásárlásakor elôre kiszámíthatóan,
meghatározott havi részletekben
kalkulálhatják költségeiket. Az
MAN az egyedüli haszongépjár-

mû-gyártó cég, mely nem csupán
az új jármûvekre, de a beépített
alkatrészekre is 24 hónap szavatosságot biztosít.
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. gyôri kirendeltségén
nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelô munkaerô-utánpótlás biztosítására. Ennek érdekében évek óta
együttmûködnek a szakiskolákkal,
a Lukács-iskolából folyamatosan
érkeznek a gyakorlatukat itt töltô,
autószerelést, autóvillamossági
szerelést tanuló diákok. Emellett az
Audi Hungaria Iskolával közösen
indítottak idegen nyelvû kereskedelmi ügyintézôi képzést, amelynek elvégzését Németországban is
hivatalosan elismerik.
Az idei év újdonsága az MAN
TGE kishaszonjármû-család bevezetése lesz, melynek értékesítése áprilisban indul Magyarországon. A 7,5 tonna alatti kategóriában eddig a cég nem forgalmazott jármûveket, így az ügyfelek
nagy várakozással tekintenek az
új kategória bemutatkozására. A
különbözô felépítményekkel rendelhetô autókat hamarosan a
gyôri kirendeltségen is megtekinthetik az érdeklôdôk.
| man.hu

ASM Hungary: Új termékek és szolgáltatások
Az ASM Assembly Systems Hungary Kft., a hongkongi tôzsdén
jelen lévô, szakmai befektetôk
kezében lévô cég mintegy kétezer gyártópartnerét szolgálja ki
felületszerelt elektronikai csúcstechnikával Platánfa utcai telephelyérôl. Többek között olyan világcégeknek szállít egyedi gépeket és szerszámokat, mint a Continental, a Flextronics, a Delphi
vagy a Sick. Csizmazia Ferenc
ügyvezetô igazgató az elmúlt
évek árbevételének növekedésérôl és a piac folyamatos bôvülésérôl számolt be.
Rekordév volt a tavalyi — összegezte a 2017-es eredményeket
Csizmazia Ferenc, s hozzátette:
négy esztendôvel ezelôtt vette át
a céget a jelenlegi tulajdonosi kör,
s azóta töretlenül fejlôdik a beültetô és nyomtatógépek piacán tevékenykedô vállalkozás. A fejlôdés egyik motorja a jármûvekben
egyre nagyobb szerephez jutó
elektronika, a másik, hogy dina2018 | március | www.ipgyor.hu

mikusan nô a hibrid és tisztán
elektromos meghajtással elôállított autók száma. Az autógyártók
leányvállalatai és beszállítói mind
többen telepednek le a kelet-európai térségben, ami szintén kedvezô az értékesítési lehetôségek
szempontjából. Az ASM Hungary
az elmúlt évben több mint 150
gyártó gépet adott el, az árbevétel-növekedés meghaladta a 10
százalékot. Az idei esztendô elsô
negyedéves megrendelései hasonló tendenciát mutatnak, így bi-

zakodóan tekintenek 2018-ra, bár
az iparág egyik sajátossága a ciklikusság, így nehéz egész évre
elôre kalkulálni.
Az ASM Hungary új termékek és
szolgáltatások bevezetésével is
igyekszik erôsíteni pozícióit, 3D-s
panelellenôrzô berendezésük —
amely nemcsak az adott terméket

ellenôrzi, de a gyártási folyamat
tervezéséhez is segítséget nyújt —
jól fogyott Kelet-Európában, s a
hagyományos szegmensek mellett az ázsiai telefongyártók is vásároltak belôle. Az újdonságok
közé sorolható még az egyre terjedô „okosgyáraknak” nyújtott
szoftvertámogatás, vagy az a
Hermes elneve zésû sorÚj termékek és szolgáltatások
kommunikácibevezetésével igyekszik erôsíteni a cég
ós standard,
melyhez már
piaci pozícióit a térségben
több mint 20
gyártó csatlakozott. Ennek a nyílt forrású
rendszernek az elônye, hogy segítségével a partnerek saját igényeiknek megfelelô, rájuk szabott
alkalmazásokat készíthetnek, a
berendezések szervizelését, elsô
körös javítását pedig teljesen biztonságos csatlakozással interneten keresztül lehet elvégezni.
| asm-smt.com
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MAN: Dynamic development,
new category on the horizon
The branch office of MAN
Truck & Bus Company in
Gyôr has been improving
steadily for the past 18
years. The main profile of
the office has not changed,

and the starting number of
seven mechanics has increased to 13 for today.
Apart from the sales they
have managed to extend
their selection of services

The novelty of this year
will be the launch of the MAN TGE light
commercial vehicle group
it still focuses on the truck
and bus sales. The site in
Gyôr is one of the most
dynamically improving domestic unit of the corporate group. In the past five
years the turnover of the
branch office has doubled,

and raise its standards at
the same rate.
They conduct inspection
of tachographs, roadworthiness tests, vehicle body
works as well as repairs
and servicing, and they
are available to clients

with 24-hour emergency
services. Apart from the
trucks they also repair the
trailers of the Schmitz Cargobull and Krone brands.
At the branch office of MAN
in Gyôr they put great emphasis on the provision of
the appropriate labour
supply. In order to achieve
this, they have been cooperating with the vocational
schools, and they have
started a foreign language
commercial sales administrator course together
with Audi Hungaria School.
The novelty of this year will
be the launch of the MAN
TGE light commercial vehicle group, the sales of
which is going to start in
April in Hungary.

Nemak: Dual training centre opening

Somogyi Elektronic:
Again on the
development track
Somogyi Elektronic Ltd has renewed not only in its
product range but also in its organisational structure and it has stood again on the development
track after the Somogyi family have acquired again the company’s fifty-percent right of ownership
and total operating control. The complete change
of perspective, the development of the enterprise
resource planning system, the renewal of the product scope, the recovery of the business partners’
trust and the modernisation of the internal processes have produced results which are reflected in
numbers. Somogyi Elektronic Ltd closed the year
2014 with 200 million HUF loss next to a 4,2 billion HUF turnover. In 2015 sales revenue rose to
4,7 billion HUF, and the result, according to EBITDA, showed 200 million HUF extra. In 2016 the same figures increased to 5,4 billion HUF and 500
million HUF respectively, and last year a turnover
of 6,2 billion HUF was already accompanied by
700 million HUF profit.
Somogyi Elektronic Ltd is currently distributing
3000 different products, and it is in contact with
more than 2000 retailers, its articles can be found
on the shelves of all multinational chain stores present in Hungary.
Somogyi Elektronic Ltd would like to continue to
strengthen its business positions. One important
step will be the launch of its new products called
„Home for kids” intended particularly for children which are trying to find their way to the children’s heart and home with the help of popular
cartoon heroes.

Industrial Park: Expanding
area, new settlers

The Mexican-owned Nemak Gyôr Aluminium Foundry Ltd, which has been present
in Gyôr for 25 years, has established a dual training centre in its site in the Industrial
Park in Gyôr. Eighty students are educated
annually in the centre in the most advanced conditions. The investment cost 420
million HUF which was carried out by Nemak in the course of its 1.3 billion HUF development. The establishment of the centre
was supported by the Hungarian government with 180 million HUF.
The recently inaugurated dual training
centre has a floor area of five hundred
square metres, and it consists of a balance room equipped with modern tools,
a material testing laboratory, a training
workshop, three classrooms and social
facilities. Students can acquire up-to-date
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practical knowledge in ten different technical professions. The acquisition of the
technologies is helped by five teachers
and twenty factory mentors. In this school
year 78 students are being educated at
the company. Before carrying out the investment this number had been 35-50,
which means that Nemak doubled the
number of students taking part in the dual training.
Apart from the hosts, the Minister for National Economy Mihály Varga, the mayor
of Gyôr Zsolt Borkai, the president of the
Hungarian Chamber of Commerce and
Industry László Parragh, the member of
parliament of Gyôr Róbert Balázs Simon,
and other educational and business partners of Nemak were present at the inauguration of the training centre.

During the seventh enlargement stage of the Industrial Park in Gyôr, the
ltd operating the park has
bought an area of 22 hectares. The new territory
can be found opposite the
building of Rehau, on the
southern side of Tatai
street. They offer plots
from 3.000 to 50.000
square metres to the potential settlers. These sizes
are suitable for either small
and middle, or big sized
multinational investors to
settle down.
In this new area the same
infrastructure is provided
for the newcomers as it
was provided for the companies who bought their
plots earlier. Apart from

the road network with the
appropriate public lighting, other utilities will also
be built: water supply, sanitation, gas, electricity
network, rainwater collecting system, telecommunications network will be
available for the investors.
It is expected that the
construction of utilities will
start in May-June and will
take approximately 8-9
months.
So far seven sales contracts for 3000 to 5000
square metre plots have
been concluded, and negotiations are in progress
with 4 or 5 other companies,
two of them are con sidering buying bigger sized
plots.
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MAN: Dynamische Entwicklung, neue Kategorie in Sicht
In den letzten 18 Jahren
befindet sich die Gyôrer
Niederlassung der MAN
Truck & Bus Handels
GmbH in ungeborchener
Entwicklung. Die Haupttätigkeit der Niederlassung
hat sich nicht geändert, im
Mittelpunkt steht auch im
Weiteren der Vertrieb von
LKW-s und Bussen. Die
Gyôrer Niederlassung ist
eine der inländischen Einheiten des Konzerns, die
sich am dynamischsten
entwickelt. In den letzten
fünf Jahren ist der Umsatz
bei der Niederlassung auf
das Doppelte gestiegen,
die ursprüngliche Anzahl
der Mechaniker betrug 7
Personen, die inzwischen
auf 13 gestiegen ist. Ne-

ben dem Verkauf konnte
auch die Palette der
Dienstleistungen im gleichen Maße erweitert und
das Niveau gestiegen
werden.

der
Fahrtenschreiber,
technische
Prüfungen
(TÜV) durchgeführt, Karosseriearbeiten werden
übernommen und den
Kunden steht ein 24-Stun-

In den Werkstätten werden neben Reparatur und
Service auch die Montage

den-Pannenhilfsdienst zur
Verfügung. Außer der
Fernlastzüge
werden

auch die Anhänger der
Marken Schmitz Cargobull und Krone repariert.
Bei der Gyôrer Niederlassung MAN wird viel Wert
auf die Erhöhung des
entsprechenden Arbeitskräfteangebots gelegt.
Deswegen wird schon seit
Jahren eine Zusammenwirkung mit den Fachschulen durchgeführt, und
daneben wurde gemeinsam mit der Audi Hungaria Zrt. eine Ausbildung im
Beruf fremdsprachiger Industriekaufmann/-kauffrau
gestartet.
Als Neuerung dieses Jahres werden die Kleinnutzfahrzeuge MAN TGE, die in
Ungarn ab April auf den
Markt kommen, eingeführt.

Industriepark: Erweiterte Grundfläche, neue Ansiedler
In der siebten Expansionsphase
des Industrieparks Gyôr wurde eine
Grundfläche von 22 Hektar von der
Betreiber-GmbH des Industrieparks
gekauft. Der neue Teil befindet sich
dem Rehau-Gebäude gegenüber,
auf der südlichen Seite der Tatai
Straße. Den potenziellen Ansiedlern
werden Grundstücke mit einer Größe von 3000 bis 50000 Quadratmeter angeboten. Diese Größenordnungen sind entsprechend, damit
die Klein- und mittelgroßen Anleger,
oder sogar die multinationalen Groß-

anleger im Industriepark ein Zuhause
finden.
Den Ansiedlern wird auf der erweiterten Grundfläche die gleiche Infrastruktur geboten, wie denen, die schon
früher ein Grundstück gekauft haben.
Auch hier wird das Straßennetz mit
der angemessenen öffentlichen Beleuchtung und die Versorgungseinrichtungen ausgebaut: Trinkwasser,
Kanalisation, Gas- und Elektrizitätsversorgungsnetz, Niederschlags-Sammelsystem, Telekommunikationsnetz
werden den Anlegern zur Verfügung

gestellt. Die Ausführung der Bauarbeiten der Versorgungseinrichtungen
wird voraussichtlich im Mai oder Juni
angefangen, und die Arbeit wird etwa
8 bis 9 Monate dauern.
Bis heuer wurden 7 Grundstücke
mit der Größe von 3.000 bis 5.000
Quadratmeter verkauft, wobei die
Kaufverträge schon abgeschlossen
worden sind, und mit weiteren 4 bis
5 Firmen werden ernsthafte Verhandlungen geführt. Zwei Firmen
von ihnen haben vor, größere Flächen zu kaufen.

Somogyi Elektronic: Neuer Aufschwung
Sowohl die Produktvielfalt als auch die Organisationsstruktur wurden bei der Somogyi Elektronic GmbH erneuert und die Firma hat einen deutlichen Aufschwung erlebt,
nachdem die Familie Somogyi 50% des Eigentumsrechts
und das Recht der ganzen operativen Verwaltung wieder
erworben hatte. Der völlige Wandel in der Betrachtungsweise, die Entwicklung des integrierten Unternehmensmanagementsystems, die Erneuerung der Produktpalette, das Zurückgewinnen des Vertrauens der Geschäftspartner, die Modernisierung des inneren Prozessmanagements haben zu den gewünschten Ergebnissen geführt,
die auch die Zahlen wiedergeben. Die Somogyi Elektric
GmbH hat das Jahr 2014 bei einem Umsatz von 4,2 Milliarden Forint mit einem Verlust von 200 Millionen Forint abgeschlossen. Im Jahr 2015 sind die Erlöse auf 4,7 Milliarden Forint gewachsen, und das Ergebnis nach EBITDA
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hat schon ein Plus von 200 Milliarden Forint aufgewiesen.
Dieselben Kennzahlen sind im Jahr 2016 auf 5,4 Milliarden, bzw. 500 Millionen Forint gestiegen, im letzten Jahr ist
aber zum Umsatz von 6,2 Milliarden Forint ein Ergebnis
von 700 Millionen Forint gekommen.
Die Somogyi Elektronic GmbH vertreibt zurzeit rund
3000 verschiedene Produkte, sie hat Kontakt zu mehr
als 2000 Kleinhändler, ihre Waren sind in den Regalen
aller multinationalen Vertriebsnetze aufzufinden.
Die Somogyi Elektronic GmbH wünscht auf jeden Fall die
Verstärkung ihrer Geschäftspositionen auch im Weiteren
vorzunehmen. Als ein wichtiger Schritt dabei erscheint
die Einführung der sogenannten „Home for kids” Produkte, bestimmt ausschließlich für Kinder, die mit der Hilfe von beliebten Märchenhelden versuchen, den Weg
zum Herzen und Zuhause der Kinder zu finden.

Nemak:
Duales
Ausbildungs
zentrum
Von der Nemak Gyôr Aluminiumguss GmbH, die
seit 25 Jahren in Gyôr anwesend ist, und sich in
mexikanischem Besitz befindet, wurde auf ihrem
Industriestandort im Industriepark Gyôr ein duales Ausbildungszentrum
eingerichtet. Im Zentrum
werden jährlich 80 Lernende unter den modernsten Umständen ausgebildet. Die Investition
kostete 420 Millionen Forint, die von Nemak im
Rahmen einer Entwicklung von 1,3 Milliarden Forint verwirklicht worden ist.
Die Einrichtung des Zentrums wurde von der ungarischen Regierung mit 180
Millionen Forint unterstützt.
Das gerade übergebene
500 m² große duales Ausbildungszentrum enthält
einen Wägeraum, ausgerüstet mit modernen Geräten, ein Werkstoffprüflabor, eine Lehrwerksstatt,
drei Klassenräume, und
Sozialräume. Im Ausbildungszentrum können die
Lernenden in 10 technischen Berufen Wissen auf
dem neuesten Stand erwerben. Die Aneignung
der Technologien werden
von 5 Ausbildnern und 5
Betriebsmentoren unterstützt. Vor der Durchführung der Investition war
die Anzahl der Auszubildenden 35-40, d. h. von
Nemak wurde die Teilnehmeranzahl der dualen
Ausbildung verdoppelt.
Bei der Übergabe des
Ausbildungszentrums waren außer der Gastgeber
auch noch der Wirtschaftsminister Mihály Varga, der
Bürgermeister Zsolt Borkai, der Vorsitzende der Industrie- und Handelskammer László Parragh, der
Gyôrer Parlamentsmitglied
Róbert Balázs Simon sowie die Partner im Bildungs- und Geschäftsbereich anwesend.
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Nemak: Duális képzési központot adtak át
> | 1. oldalról
A Nemak most átadott ötszáz
négyzetméteres duális képzési
központja modern eszközökkel
felszerelt mérôszobát, anyagvizsgáló labort, tanmûhelyt, három
tantermet és szociális helyiségeket tartalmaz. A képzési központban tíz mûszaki szakmában szerezhetnek naprakész gyakorlati
tudást a diákok. A technológiák
elsajátítását öt oktató és húsz
üzemi mentor segíti. A jármûipari
fémalkatrészgyártó fôszakmán túl
elsôsorban szerszámkészítés,
fémmegmunkálás és karbantartási technikusi szakmák területén
nyújt képzést a vállalat.
Az idei tanévben 78 diák képzése
folyik a vállalatnál. A beruházás
végrehajtása elôtt 35-40 volt a létszám, vagyis a Nemak megduplázta a duális képzésben résztvevôk számát.
A képzési központ átadásán a
vendéglátók mellett jelen volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Borkai Zsolt polgármester,
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Simon Róbert Balázs gyôri ország-

gyûlési képviselô, valamint a cég
oktatási és üzleti partnerei.
A Nemak 25 év alatt oszlopos pillére lett a magyar és a gyôri gazdaságnak, a legjobb ötven adózó
között szerepel, s példaértékû,
ahogy a társadalmi felelôsségvállalás jegyében oktatást, kultúrát
és sportot támogat — fogalmazott
a központ avatásán Borkai Zsolt.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy versenyképes feltételeket biztosítson a gyôri gazdaság
szereplôinek, s ennek jegyében
csökkentették az iparûzési adót.
Simon Róbert Balázs gyôri
országgyûlési képviselô arról beszélt, a városban 1,4 százalékos
a munkanélküliség, ez gyakorlatilag teljes foglalkoztatást jelent.
Gyôrben a legnagyobb kihívást a
szakképzett munkaerô elôteremtése jelenti, s ebben a duális képzés kulcsfontosságú.
Parragh László, a kereskedelmi
és iparkamara elnöke azt emelte
ki, hogy az országban nyolcezer
cég vesz részt a duális képzésben, ezek a vállalkozások, mint a
Nemak is, a jövôbe invesztálnak,
a befektetett pénz és energia gyü-

mölcsét ugyanis legkorábban 4-5
év múlva tudják leszüretelni.
David Toth, a Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. ügyvezetô igazgatója szerint a duális képzés kiváló
rendszer, s a robotizáció és digitali-

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntôjében hathengeres
motorhoz hasonlította a magyar gazdaságot, amelynek egyik tengelyét
Gyôr jelenti. A miniszter azt mondta:
a kormány egyik célja, hogy a felsô-

záció ellenére a vállalatnál a legfôbb
erôforrás az ember marad. — A Gyôri
Mûszaki Szakképzési Centrum három szakközépiskolájával tartunk
fenn partneri együttmûködést, az intézményeket anyagilag támogatjuk
— jelezte David Toth, hogy a duális
képzésben kikre számít a Nemak.

fokú képzés is igazodjon a magyar
gazdaság szükségleteihez, a másik,
hogy még több vállalat vegyen részt
a duális képzésben, mert ôk tudják
megmondani, milyen képzésekre
van szüksége a piacnak.
| nemak.com

CHH: Diákok ismerkedtek a technológiával

Ismét diákokat látott vendégül a CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki Szolgáltató Kft. az
Ipari Parkban. A Mezôgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ)
és az Agro Napló harmadik alkalommal szervezte
meg a MezôgépÉSZek vetélkedôt a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával mezôgazdasági gépész, gépésztechnikus és gépjavító szakos középiskolások számára. Ezúttal két élelmiszeripari és mezôgazdasági szakképzô iskola érdemelte ki a megmérettetésen, hogy egy napot eltölthessen a gyôri cég telephelyén: a hajdúbö-
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szörményi Széchényi István Iskola csapata, illetve
a bajai Bereczki Máté Iskola versenyszellemû diákjai ismerkedtek meg a legkorszerûbb magfeldolgozó technológiákkal, berendezésekkel.
A szakemberek tájékoztatót tartottak a tanulók
számára tevékenységükrôl, a magosztályozás
gépeirôl, majd a fiatalok testközelbôl is megszemlélhették a berendezéseket, melyek mûködését az anyagvizsgáló laborban használat
közben is láthatták, kipróbálhatták.
A CHH Mûszaki Kft. vezetése és munkatársai a
szakmai bemutatók mellett játékra is invitálták a fi-

atalokat. A szakmai elôadások és a gyártócsarnok megtekintését követôen a két csapat megmérkôzött egymással. Kiderült, hogy ki a gyorsabb a DELTA tisztítógép átrostázásában, valamint a döntôn már jól ismert csôspirál szerelésében, majd elméletben is összemérték erejüket a
fiatal mezôgépészek. A verseny gyôztese ezen a
napon, szoros küzdelemben a bajai Agrofamily
lett, akik a cég által összeállított ajándékcsomagot vihették haza.
Horváth Zoltán, a CHH Mûszaki Kft. ügyvezetô
igazgatója elmondta: annak ellenére, hogy a mezôgazdaságban a gépipari fejlesztések nem voltak intenzívek az elmúlt idôszakban, a cég teljesítette terveit, ami szép eredmény a stagnáló beruházási környezetben. A CHH tevékenységi köre kiterjesztésével igyekszik bôvíteni partnerei körét, a takarmányfeldolgozás és az élelmiszeripar
területén is találtak új vevôket. Ennek köszönhetôen tavaly az árbevétel meghaladta az egymilliárd forintot. Horváth Zoltán hozzátette: négy éve
költöztek az Ipari Parkba, az akkor kitûzött céljaikat mind a termelést, mind a szolgáltatást, mind
pedig a létszámot tekintve sikerült elérni, s mára
teljes körû magvizsgálati, laboratóriumi, tervezési, kivitelezési szolgáltatással, valamint tanácsadással állnak üzletfeleik rendelkezésére.
| chh.hu
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Somogyi Elektronic: Újra fejlôdési pályán
> | 1. oldalról
A Somogyi család korábban értékesített tulajdonrészének visszavásárlásáról 2014-ben döntött. A
2008 végén kezdôdött gazdasági
világválság negatív hatásainak
megfordítására nem látott lehetôséget az akkori menedzsment, s
a negatív üzemi eredményt produkáló vállalkozás értékesítésének szándékával kereste meg a
korábbi tulajdonosokat, akik úgy
határoztak, élnek elôvásárlási jogukkal és ismét saját kézbe veszik a cég irányítását.
Azt szerettük volna, hogy a Somogyi Elektronic Kft. újra a régi fényében tündököljön — összegezte
a döntés érzelmi hátterét Somogyi Zsolt ügyvezetô igazgató, akire a válságmenedzselés nem kis
feladata várt 2014-ben. A fiatal
szakember a cég teljes körû átvilágítását követôen jelentôs hitelál-

lománnyal, a piaci részesedés
csökkenésének problémájával,
gyenge értékesíthetôségi potenciállal rendelkezô raktárkészlettel
és számos egyéb szerkezeti hiányossággal találta szembe magát. A helyzetfelmérés után az új
menedzsment 150 pontból álló
programcsomagot állított össze,
melynek végrehajtásától a negatív
tendenciák megállítását és megfordítását, a céghatékonyság növekedését és a partnerek bizalmának visszaszerzését remélték.
Az intézkedések során új vezetôk,
középvezetôk kaptak lehetôséget
a bizonyításra, átszervezték a beszerzési, a kereskedelmi, pénzügyi folyamatokat, jelentôs tôkeinjekcióval feltöltötték a stratégiai
termékek körét, ösztönzô motivációs rendszert alakítottak ki, és
megerôsítették a belsô kommunikációs rendszert. Emellett egységesítették a termékek megjelené-

„A cég sikerének egyik fô titka a megújulásra mindig kész,
erôs és egységes csapat, valamint a még mindig fennálló családias hangulat és értékrend” — vallja Somogyi Zsolt
ügyvezetô igazgató, hozzátéve: „Kollégáinkat emberszámba vesszük, megbecsüljük ôket. Nem népszerû, hanem jó döntésekre törekszünk, ami meghozza a mindenki számára várt pozitív eredményt. Tudjuk, mindennapjainkban egy fix: a változás. Munkánkat nagyszerû kollégák
és vezetôk segítik — mások mellett például Újvári Márta
társ-ügyvezetô, valamint Kovácsovics Bernadett raktárvezetô —, akik több mint 15-20 éve dolgoznak a cégnél. A
családias jelleget erôsíti, hogy továbbra is nélkülözhetetlen Somogyi János cégalapító tanácsadói szerepe, és a
társaságnál tevékenykedik a fiatalabbik Somogyi is, Tamás, aki mûszaki projektmenedzserként erôsíti a vállalatot. Édesanyám pedig a család motorja, s biztosítja munkánkhoz a nyugodt és biztos családi hátteret.”
2018 | március | www.ipgyor.hu

sét, a csomagolást, a termékismertetô kiadványok arculatát, valamint új honlapot hoztak létre,
mely immár nem csupán információs forrásként, de a partnerek
számára biztosított rendelési felületként is funkcionál.

pesek kiszolgálni partnereiket. A
kiskerekedôkkel és nagyvállalatokkal szemben tanúsított korrekt
üzleti magatartás a cég legfontosabb értékei közé tartozik.
Az elektronika szinte valamennyi
szegmensébôl válogathatnak a

A teljes szemléletváltás,
a belsô folyamatok korszerûsítése
meg is hozta a várt eredményeket, melyek
a számokban is tükrözôdnek
A teljes szemléletváltás, az integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése, a termékkör megújítása,
az üzleti partnerek bizalmának
visszaszerzése, a belsô folyamatok korszerûsítése meg is hozta a
várt eredményeket, melyek a számokban is tükrözôdnek.
A Somogyi Elektronic Kft. jelenleg
mintegy 3000 különbözô terméket
forgalmaz, több mint 2000 kiskereskedôvel áll kapcsolatban, árucikkei valamennyi Magyarországon jelen lévô multinacionális áruházlánc polcain megtalálhatóak.
A termékek 80 százaléka a TávolKeletrôl, 20 százaléka európai
gyártóktól származik. Romániában, Szlovákiában leányvállalata
mûködik, Szerbiában, Csehországban, Boszniában, Horvátországban disztribúciós partnereken keresztül bôvíti exportpiacait.
A társaság egyik legfontosabb
erôssége a kiváló ár-érték arányú
termékeket tartalmazó, jelentôs,
jó minôségû raktárkészlet, melynek segítségével 24 órán belül,
pontosan, magas színvonalon ké-

cég vásárlói, az elmúlt év sikertermékei a palettán újdonságnak
számító hûtéstechnikai berendezések, a különbözô ventilátorok, fali
és mobilklímák voltak, melyekhez
elektromos kandallók és egyéb
fûtôberendezések csatlakoztak.
Továbbra is népszerûek a szórakoztatóelektronikai cikkek, az elosztók, hosszabbítók, a karácsonyi és
dekorációs termékek, s emellett a
háztartási kisgépek is felkerültek a
listára. Ez utóbbiakból tavaly közel
70 ezer darabot értékesített a cég, s
jó hír, hogy csupán 0,5 százalékban
érkezett ezekkel kapcsolatban valamilyen vásárlói reklamáció.
A Somogyi Elektronic persze tovább kívánja folytatni üzleti pozícióinak erôsítését. Ennek egyik
fontos lépése lesz a kifejezetten
gyermekeknek szánt, úgynevezett
„Home for kids” termékek bevezetése, melyek népszerû magyar
mesehôsök segítségével igyekeznek belopni magukat a legkisebbek szívébe és otthonába.
| somogyi.hu

7

Borsodi: Programindító
hazai középvállalatok számára

Középvállalati fejlesztési
program indul 1,7 milliárd
forint európai uniós forrásból a nagy növekedési
képességû közepes vállalkozások támogatására.
A programbejelentô sajtótájékoztatót Gyôrben, a
Borsodi Mûhely Kft. központi telephelyén tartották, ahol Lepsényi István,
a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelôs államtitkára ismertette a részleteket.
A Középvállalati Fejlesztési
Program néven indult, a feldolgozóipari kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességét növelô kiemelt támogatási program
megvalósítása a Nemzetgazdasági Minisztérium
szakmai háttérintézménye,

az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésével valósul meg. Az európai uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 1,7
milliárd forint vissza nem térítendô támogatásából megvalósuló kiemelt projekt a
nagy növekedési képességû vállalkozások (High
Growth Companies, HGC)
fejlesztését célozza. A támogatást elnyerô cégek
többek között a hatékonyságot, a termelékenységet,
a munkaszervezést és a rugalmasságot, összességében a versenyképességüket nemzetközi szinten is
lényegesen befolyásoló tényezôk fejlesztésében kapnak szakértôi segítséget az
IFKA-tól és a részt vevô
partnerektôl kutatás, felmé-

rés, tanácsadás és mentorálás formájában.
Bárdos Krisztina, az IFKA
ügyvezetô igazgatója elmondta: ez az elsô olyan
program, amely kifejezetten a feldolgozóipari közepes vállalatokat célozza
meg. Felméréseik szerint
mintegy kétezer hasonló
vállalkozás közül csak 660670 adott be korábban pályázatot, exportjuk pedig
alig éri el a tíz százalékot.
Barta Balázstól, a HGC
Akadémiát mûködtetô Pannon Gazdasági Hálózat
igazgatójától megtudhattuk: hat fejlesztési modullal
ismertetik meg a vállalkozásokat, amelyek között
szerepel a technológiai versenyképesség erôsítése, a
vezetô irányítási rendszerek
optimalizálásának elôsegítése, külföldi partnerkapcsolatok kialakításának segítése, a finanszírozás tervezésének és átláthatóságának segítése, az online
megjelenés, és egy lehetséges menedzsmentváltás
zökkenômentes lebonyolításának segítése.

Hírpark
A Gyôri Ipari Park új területekkel
gyarapodott, a telkek értékesítése
megkezdôdött, jelentôs a befektetôi
érdeklôdés, sôt már szerzôdéskötésre is sort került. A kibôvített iparvágányon élénk a forgalom, a cégek
nagy mennyiségû áru szállítására
használják az elmúlt években meghosszabbított vasutat. Ezekrôl a témákról számolt be
a Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója.

Jelentôs a befektetôi érdeklôdés
Az elmúlt idôszakban több mint 20 hektárnyi területtel
bôvült a Gyôri Ipari Park. Az új bôvítési területen 3.000
négyzetméter—50.000 négyzetméter nagyságú területek
állnak a letelepedni kívánó vállalkozások rendelkezésére. A telkekre jelentôs az igény, 2018 márciusának közepéig hét ingatlan vonatkozásában kötöttünk szerzôdést,
így már 25.000 négyzetméter elkelt a rendelkezésre álló
területbôl. Emellett több vállalkozással is zajlanak intenzív, elôrehaladott tárgyalások, velük is várható a közeljövôben konkrét megállapodás.

Forgalmas iparvágány

| borsodimuhely.hu

Rondó: Szimpózium az USA-ban
Nemzetközi szakmai fórumon vettek
részt a Rondó Kft. munkatársai. Az Amerikai Egyesült Államokban tartott szimpóziumon az elektronikai gyártás legkiválóbb szakemberei osztották meg tapasztalataikat és kutatási eredményeiket a
résztvevôkkel, s a gyôri cég képviselôi az
itt megszerzett ismereteiket üzleti partnereik javára használhatják fel.
Idén ôsszel az Amerikai Egyesült Államokban rendezték meg a 39. EOS/ESD
Szimpóziumot és Kiállítást, ahol a szakterület elismert képviselôi tartottak workshopokat, és mutatták be a legfrissebb
kutatási eredményeket.
A Rondó Kft. képviseletében jelen lévô
munkatársak elsô kézbôl kaptak információkat neves külföldi szakemberektôl,
akik világszínvonalú kutatásokat végezve
keresnek megoldásokat az elektronikai
gyártás aktuális problémáira.
A Rondó munkatársai betekintést kaphattak az elektronikai alkatrészek gyártása,
beépítése során elôforduló elektrosztatikus
feltöltôdés által okozott mûködési zavarok
és meghibásodások elkerülésének legkorszerûbb módszereibe. A bemutatókon

megismerhették azokat a legújabb ellenôrzési folyamatokat, mérési eljárásokat,
amelyeket a nemzetközi piac élvonalába
tartozó nagyvállalatok is alkalmaznak.
Az elôadásokon többek között az Intel, IBM,
Seagate Technology, Infineon, NASA laboratórium szakemberei számoltak be a sztatikus kisülések kritikus problémáinak elmé-

Több ütemben is bôvült az iparvágány az elmúlt években: a bôvítés elsô szakaszában 1,9 kilométeres vágány
épült, melynek összes költsége meghaladta a 800 millió
forintot, majd újabb mintegy fél kilométerrel nôtt a sínpárok hossza, valamint két kitérô, térvilágítás és az életvédelmi korlát is készült. Tavaly február elsô felében kezdôdött az újabb szakasz kivitelezése, így 550 méterrel
hosszabb vasúti pálya áll a vállalkozások rendelkezésére. A megvalósult kétszer 550 m-es párhuzamos vágány
a közte lévô kitérôkkel alkalmas a szerelvények rendezésére, illetve arra, hogy a szállítás a korábbiaknál biztonságosabban és gyorsabban történjen. Az iparvágány
jelentôs forgalmat bonyolít, a vállalkozások évente közel
egymillió tonna árut mozgatnak a sínpárokon.

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában

leti és gyakorlati megközelítésérôl. A workshopokon bemutatták az érzékeny elektronikai alkatrészek kezeléséhez elengedhetetlen speciális ESD védett eszközök és berendezések használatának módszereit. A
szimpózium kiemelt témája volt a nemzetközi ESD szabványok harmonizációja.
| rondo.hu
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