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MBT04: 10. évforduló

A Gyôri Ipari Parkban történt letelepedésének 10.
évfordulóját ünnepli idén
az MBT04 Mérnöki és
Szolgáltató Kft. Amint azt
Haytham Bustani és Csomai Miklós ügyvezetô-tulajdonosok a Parkpressnek elmondták, az évtized
során egészséges és folyamatos fejlôdés jellemezte a mérnöki szolgál-

tatásokat nyújtó vállalkozást, mind az árbevétel,
mind pedig a foglalkoztatottak létszámnövekedése
tekintetében, és ezt az
utat szeretnék járni a jövôben is. A társaság vezetôi
közösen tekintették át, értékelték az eddigi eredményeket.
> | 6. oldal

Erbslöh: Új gyártóüzemet építenek

Jelentôs fejlesztésrôl, új gyártóüzem építésének tervérôl számolt be a közelmúltban a
Gyôri Ipari Parkban mûködô Erbslöh Hungaria Kft., a WKW Automotive csoport tagja.
A 2017-es gyárbôvítés után — akkor mintegy
egymilliárd forintos befektetéssel készült el
a 4400 négyzetméter alapterületû új csarnok —, most ismét nagyszabású beruházás

Ipari Park: Újabb szakaszt adtak át

Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere és Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. ügyvezetô igazgatója adta át nemrégiben az Ipari Parkban található iparvágány fejlesztésének legújabb ütemét. Az
550 méteres szakasz három kitérôt tartalmaz és mintegy 10 ezer köbméter földet

mozgattak meg az építés során. A közvilágítással és az összes tartozékkal együtt
420 millió forintból készült el, csaknem
hat hónap alatt. Az iparvágányt már használtba is vette az Audi Hungaria Zrt..
> | 2. oldal

elôtt áll a vállalkozás, mellyel az anyacég
kelet-európai termelési központjává válik. A
bejelentésrôl tartott sajtótájékoztatón a cég
vezetôi mellett részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere is.
> | 7. oldal

Spinex: Inkubátorból
bôvülô üzemcsarnokba

A Gyôri Ipari Park inkubátorházában kezdte mûködését a
Spinex Gépjavító és Szolgáltató Kft. 2010-ben, ám nem
sokáig szorult a speciális
gazdasági klíma védelmére a
vállalkozás: alig öt év alatt saját üzemcsarnokkal rendelkezô, folyamatosan fejlôdô, sikeres céggé nôtte ki magát, s
2017-ben már a saját tulajdonú telephely bôvítéséhez is
hozzá kellett látni, hogy teljesíteni tudják az egyre nagyobb számban érkezô megrendeléseket.
> | 3. oldal

Ipari Park: Újabb szakaszt adtak át hivatalosan

> | 1. oldalról

Az átadási ünnepségen részt vett
Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere.
Jó pár éve helyes döntés volt,
hogy az Önkormányzat megvásárolta az Ipari Parkot — fogalmazott
avatóbeszédében a polgármester. — A gazdaság a mozgatórugója mindennek, s az Önkormányzat
egyik fontos tevékenysége olyan
keretfeltételeket teremteni, amelyben a vállalkozások jól érzik magukat. A Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. célirányosan segíti a cégeket, a sok százmilliós fejlesztések azt bizonyítják, megérte. Borkai Zsolt hozzátette: a városvezetés reményei szerint újabb és
újabb cégek telepednek le Gyôrben, tovább erôsítve ezzel a város
gazdaságát.
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója
az ünnepségen emlékeztetett: a folyamatosan fejlôdô iparvágány a
beruházás elsô szakaszában két
kilométerrel nôtt, a másodikban

550 méterrel, ahogy a most átadott
harmadik szakasz is ugyanennyivel
bôvült. A beruházás összesen 420
millió forintból valósult meg 6 hónap alatt. Az ügyvezetô igazgató
elmondta: az Audi Hungaria Zrt. je-

lentôs logisztikai kapacitást épített
ki az elmúlt években az Ipari Park
területén, ennek kiszolgálásában
nagy szerep jut a területen futó
iparvágánynak. Hozzátette: az ipari
parkba újabb cégek fognak letele-

A bôvítés elsô szakaszában, 2013-ban 1,9 kilométeres vágány épült. Ennek összes költsége meghaladta a 800 millió forintot, amelynek 65 százalékát, 523 millió forintot az
Európai Unió és a Magyar Állam által finanszírozott pályázat biztosította. A beruházás közel 300 millió forintos önrészét Gyôr városa állta a Gyôri Ipari Park tulajdonosán, a
Gyôr-Szol Zrt.-n keresztül. A következô esztendôben egy
újabb, mintegy 450 millió forintos beruházással, összesen
550 méterrel nôtt a sínpárok hossza, valamint két kitérô,
térvilágítás és életvédelmi korlát is készült. Jelenleg összesen mintegy öt kilométeres szakaszon zajlik a vasúti szállítás. Az iparvágány fejlesztése azért is volt fontos, mert ezzel tehermentesíteni tudják Gyôrt a teherforgalom egy részétôl. A kamionok a logisztikai centrumba szállítják az alkatrészeket, ott lepakolják, majd az iparvágányon keresztül jut el az Audiba. Ezzel a megoldással kímélik a környezetet és a közutakat is nagy igénybevételtôl mentesítik. Az
iparvágány jelentôs forgalmat bonyolít.

pedni. Az új fejlesztési területen a
telkek értékesítése már megkezdôdött, ott mintegy 20 hektár terület
áll a befektetôk rendelkezésére.
Hét ingatlant már értékesített a parkot üzemeltetô kft., ami jól mutatja
a lehetôség iránti érdeklôdést, és
elôrevetíti a további letelepedôk jelentkezését.
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója az átadáson kiemelte: Az eddig sok esetben tolatással, vontatással történt forgalomszervezés,
a legújabb szakasz megépítésének köszönhetôen egyszerûbbé
vált, ez pedig úgy a sebesség,
mint pedig a biztonság tekintetében jelentôs minôségi javulást jelent az iparvágányon történô szállítás tekintetében. Az új iparvágány mellett egy két kilométeres
régi szakasz is van, így összesen
több mint öt kilométer az az iparvágány, amely a cégek logisztikai
szállításait szolgálja.
| ipgyor.hu

Park Press. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. (9027 Gyõr, Gesztenyefa út 4. Telefon: 96/506-978) negyedévente megjelenõ lapja.
Felelõs kiadó: Görög Tibor ügyvezetõ igazgató. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. megbízásából kiadja a Gyôr+ Média Zrt. (9023 Gyôr, Kodály Z. u. 32/a)
Szerkesztõ: Ozsvárt Tamás. Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor. Elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyôr.
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Ipari Park: Infrastruktúra-építés a bôvítési területen

Június elsô felében megkezdôdött az Ipari Park új területein az
infrastruktúra kiépítése. A kivitelezô átvette a munkaterületet, s
ahogyan azt Görög Tibor, a Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója korábban jelezte,
megindult azoknak a munkáknak
az elvégzése, mely az új letelepedôk beruházásaihoz megfelelô
körülményeket biztosítanak.
Mint ismeretes, az elmúlt években
az ipari park VII. bôvítési ütemében
22 hektár területet vásárolt az üzemeltetô kft. a Rehauval átellenben,
a Tatai út déli oldalán. Az új bôvítési területen 3.000 négyzetméter,
4.000 négyzetméter, 6.000 négyzetméter, 8.000 négyzetméter,
20.000 négyzetméter és 30.000
négyzetméter nagyságú területek
állnak a letelepedni kívánó vállalkozások rendelkezésére. A telkekre jelentôs az igény, eddig 7 ingatlan vonatkozásában kötöttek szerzôdést, így már 25.000 négyzetméter elkelt a rendelkezésre álló
területbôl. Emellett több vállalko-

zással is zajlanak intenzív, elôrehaladott tárgyalások, velük is várható
a közeljövôben konkrét megállapodás.
A bôvítési területen olyan infrastruktúrát biztosítanak a letelepedôknek,
mint azoknak, akik korábban vásároltak, így vonzó körülmények várják a partnereket. A beruházáshoz

> | 1. oldalról

nyeit, egy-egy fôorsó kicserélésénél, új alkatrész megrendelésénél
lényegesen olcsóbb, és fôleg
gyorsabb megoldás — amennyiben ez mûszakilag lehetséges — a
javítás, különösen, ha olyan precízen és rövid határidôvel történik
mindez, mint a Spinexnél.
Ennek köszönhetôen, a Spinex
2015-ben, az ipari parkon belül, saját üzemcsarnokba költözött, a 800
négyzetméteres üzemi terület mellett 150 négyzetméteres irodai és
szociális blokkot létesítettek. Az
üzemet folyamatosan bôvülô géppark tölti meg, a legkorszerûbb,
nyugat-európai berendezésekkel
teljesítik a megrendelôk igényeit. A
fejlôdésnek köszönhetôen, szinte
minden alkatrészt maguk gyártanak, amivel teljes körû szolgáltatást
tudnak nyújtani a partnereiknek,
sôt bérgyártásra is van lehetôség.
A termelés mellett értékesítéssel is
foglalkoznak, 2016 óta a Deublin
forgócsatlakozók kizárólagos hazai
forgalmazói. Fontos mérföldkô volt
a cég életében, hogy 2017-ben
megszerezték az ISO 9001 minôségirányítási rendszer sikeres bevezetésérôl szóló igazolást, tovább
erôsítve a partnerek bizalmát. A

szükséges anyagi forrást egyrészt
maga a Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft., másrészt a társaság tulajdonosi köre biztosítja.
A kivitelezô a következô idôszakban kiépíti az úthálózatot a megfelelô közvilágítással, és minden
olyan közmû kialakításra kerül —
ivóvíz, csatorna-, gáz-, villamos

hálózat, a csapadékvízgyûjtô
rendszer, a csapadékvíz-tisztító és
-gyûjtô tavak, telekommunikációs
hálózat — amely a vállalkozások
mûködésének megkezdéséhez
szükséges. A területen több mint
egy kilométer hosszú, 7 méter
széles közút, mellette járda, valamint kerékpárút épül, a hozzá tartozó korszerû, energiatakarékos
közvilágítással. Az út mellett futó
közmûsávban közel 1,7 kilométer
hosszan ivóvízvezeték fut majd,
melyhez nyomásfokozó is készül.
A csapadékvízgyûjtô csatorna és
az ezzel párhuzamos szennyvízvezeték hosszúsága is meghaladja az egy kilométert. A csapadékvízgyûjtô csatorna végpontján
mesterséges tavak lesznek, egy
1.460 köbméter hasznos térfogatú
szûrô tavat és egy 8.337 köbméter
hasznos térfogatú szikkasztó tavat
létesítnek. A közmûépítési munkák várhatóan december végére
fognak elkészülni.

| ipgyor.hu

Spinex: Inkubátorból bôvülô üzemcsarnokba
A Spinex Gépjavító és Szolgáltató
Kft.-t két fiatal szakember alapította.
Pongrácz Péter mûszaki szakoktatói diplomáját, Éliás András villamosmérnöki képzettségét és mindkettôjüknek az Audi Hungariánál
szerzett gyakorlati ismereteit kamatoztatva döntöttek úgy, hogy szerszámgépek és megmunkáló központok fôorsóinak javításával, illetve
ehhez kapcsolódóan diagnosztikával, beállítással és szakmai tanácsadással fognak foglalkozni. Az autóiparban tevékenykedô gyáraknak
nyújtott speciális szolgáltatások területén talált piaci résre alapozott tevékenység életképesnek bizonyult.
A kezdetben három dolgozót foglalkoztató cég létszáma szinte hónapok alatt 11 fôre, a 2011-es 170 millió forintos éves árbevétel pedig
2013-ra 580 millió forintra nôtt. Folyamatosan bôvült az ügyfélkör is: a
partnerek egy része a multinacionális cégek, másik része pedig a kisvállalkozások körébôl került ki, s a
hazai piac mellett külföldrôl is érkeztek megrendelések.
Az autóipari gyártók felismerték a
Spinex nyújtotta szolgáltatás elô2018 | június | www.ipgyor.hu

Spinex árbevétele tavaly elérte az
1,2 milliárd forintot.
A megrendelések száma továbbra is dinamikusan emelkedik, így
újabb 400 négyzetméterrel bôvítették a klimatizált gyártóterületet,

Az iparág más vállalkozásaihoz hasonlóan, a Spinex Kft.-nél is gondot okoz a szakképzett munkaerô
hiánya: gépészre, forgácsolóra, villamossági mûszerészre lenne a
legnagyobb szükség. Pedig ez a

és immár 27 munkatársat szolgálnak ki az európai színvonalú szociális helyiségek, a munkatársak
kényelmét szolgálja a jól felszerelt
konyha, az öltözô és zuhanyozó.
A most zajló fejlesztések közé tartozik egy új mérôszoba kialakítása is, melyet júniusban vehettek
birtokba a szakemberek.

dinamikusan fejlôdô, stabilan mûködô és határozott jövôképpel rendelkezô, magyar tulajdonú vállalkozás versenyképes béreket, izgalmas szakmai kihívásokat, kiváló
munkakörülményeket kínál a leendô munkavállalóknak.
| spinex.hu
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MBT04: Jubilee
of settlement

Erbslöh: A new production hall is
under construction
Erbslöh Hungaria Ltd. — a
member of the WKW Automotive Group operating
in the Gy r Industrial Park
- has informed the public
about a new outstanding
investment, its plan to
construct a new production hall. With this development Erbslöh introduces
such a new surface treatment technology in Hungary that is unique in the
world, with the application
of which a significant advantage can be achieved
by the company in the
competition. The German
supplier of automotive industry enlarges its premises in Gyôr within the frames of a 14 billion HUF in-

vestment with a 1500
square meters unit, for the
production of car window
decorative
elements,
which makes the company the regional production hub of the parent
company.
The German parent company of Erbslöh decided
about opening up towards
Eastern Europe; Poland
competed for the investment along with Hungary.
Finally, due to the personal
contribution of Szijjártó Péter the new plant ended up
in Gyôr. The Minister of Foreign Affairs and Foreign
Economic Relations added: the government provides 3 billion 50 million

HUF financial support for
the capacity-development.
Erbslöh Hungaria Ltd. will
grow the number of its
personnel up to at least
190 employees by 2023
from 162, which was the
number of employees last
year. Last year the corporation realized 5,9 billion
revenue, according to the
forecast the revenue is expected to reach 13-15 billion HUF by 2021, and 1820 billion by 2023. Among
the clients of the corporation you can find Jaguar,
Land Rover, Audi, Volvo
and BMW groups, while
one of the biggest clients
would be Daimler group
after the development.

Development of Infrastructure
in the Industrial Park

Infrastructural development started at the
first part of June at the new premises of the
Industrial Park. The constructor has taken
over the work area, and work constructi-

chased plots there, thus attractive conditions are waiting for partners.
During the upcoming period the constructor is going to create a road network
with adequate pubic lighting
along with all the public utilitiAt the area such infrastructure
es — drinking water, sewage
will be provided for settlers as for those
system, gas-, electricity network, rainwater collection
who had already purchased plots there
system, rainwater purifier, and
collection ponds, telecommuons have stated to provide suitable condi- nication network — which are required by
tions for the investments of new settlers. At companies to start their operations. The
the new 22 hectare enlargement area, the- whole construction of public utility servire are plots of 3.000, 4.000, 5000, 10.000, ces is expected to be accomplished by
20.000 and 30.000 square meters for the the end of December this year. The ficompanies planning to settle down in the nancial sources of the construction is
Industrial Park. At the enlargement area partly provided by the Gyôr International
such infrastructure will be provided for Industrial Park Ltd., and the owners of
settlers as for those who had already pur- the company.
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MBT04 Building Management Ltd. celebrated its
10th anniversary in the
Gyôr Industrial Park. As
Haytham Bustani and
Csomai Miklós ownersmanaging directors mentioned to Parkpress: The
last decade of the company providing building
management services
was characterized by a
healthy and constant
progress regarding the revenue and the number of
employees. Besides engineering services, the
company deals with the
development,
design,
construction and operation of control systems, especially in the field of building management and
refrigeration technology.
The owners of the company also added: The year of 2018 will be one of
the most exciting ones for

us. The great demand
emerged on the local and
international markets concerning engineering companies has brought a lot
of tasks for our company
that possesses professio-

nal expertise and high level of foreign language
skills. The company organizes its tasks to fully meet
the requirements of their
clients and to fulfil the new
orders at high standard.

Spinex: From an
incubator to an extended
production hall
Spinex Repair and Service Ltd. started its operation
from the incubator house of the Gyôr Inudtrial Park in
2010. The company provides repairs, diagnostics,
installation and consultation services on spindles of
machines tools and machining centres.
Spinex has grown into a constantly evolving and successful company with possessing an own factory hall
barely within five years. The company moved to its
own hall in 2015, where besides the 800 square meters premises of the plant, it has a 150 square meters
area for the offices and the community block. In
2017, there was a need for the expansion of its own
premises, to meet the demands triggered by the increasing number of orders.
Since then, the number of orders has been dynamically increasing, thus recently the air conditioned
production hall has undergone another 400 square
meters expansion, and 27 employees are served by
the European standard community blocks. The
construction of a new balance room is among the improvements that are under progress at the moment
that could be taken over by the professionals in June.
The 170 million HUF annual revenue of 2011 reached
580 million HUF by 2013, last year the annual revenue of the company was 1,2 billion HUF.

2018 | június | www.ipgyor.hu

Erbslöh: Baut neuen
Produktionsbetrieb

Über bedeutende Entwicklungen, den Plänen zum Bau
eines neuen Produktionsbetriebes berichtete unlängst
die im Industrie Park Gyôr wirkende Erbslöh Hungaria
Kft., Mitglied der WKW Automotive Gruppe. Mit der
Investition hat die Erbslöh Gelegenheit in unseren
Landen eine solche auf der Welt einzigartige Oberflächenbehandlungs-Technologie zu installieren, deren
Anwendung ihr einen beachtlichen Wettbewerbsvorsprung eröffnet. Der deutsche Automobilzulieferer
weitet im Rahmen einer 14 Milliarden Forint Investition
seine insgesamt 1500 Quadratmeter, Autofensterverzierende Elemente herstellende Einheit seinen
Gyôrer Standort aus, und entwickelt ihn so zu einem
regionalen Produktionszentrum der Mutterfirma.
Das deutsche Mutterunternehmen der Erbslöh hat bezüglich der osteuropäischen Öffnung entschieden,
dass sich bezüglich der Investition außer Ungarn auch
Polen bewerben darf. Schließlich ist durch Szijjártó Péters persönliches Engagement das neue Werk nach
Gyôr. Das Außenwirtschafts- und Außenministerium
fügte hinzu: Die Regierung unterstützt die kapazitätserweiternde Investition mit 3 Milliarden 50 Forint.
Die Erbslöh Hungaria Kft. wird bis 2023 die Beschäftigungszahl aus dem letzten Jahr von 162 um zirca
190 Mitarbeiter. In den vergangenen hat die Gesellschaft einen Umsatz von 5,9 Milliarden Forint realisiert, geplant ist, den Umsatz mit der neuen Investition
bis 2021 auf 13-15 Milliarden Forint und bis 2023 bis
auf 18-20 Milliarden Forint zu h. Unter den Kunden
des Unternehmens finden sich die Jaguar Land
Rover-, Audi-, Volvo- und die BMW-Gruppen, nach
der Fertigstellung der Investition wird die DaimlerGruppe wohl einer der größten Kunden sein.

Infrastrukturbau im Industriepark Gyôr

In der ersten Junihälfte begann der Infrastrukturausbau auf dem neuen Gebiet des
Industrie Parks Gyôr. Der Bauherr hat die Baustelle übernommen und man hat mit denjenigen Arbeiten begonnen, welche den neu
zur Ansiedlung kommenden Investitionen
adäquate Umstände sichern. Auf dem
neuen Erweiterungsgebiet von insgesamt 22 Hektar stehen den Unternehmen, die sich ansiedeln möchten,
Grundstücke in den Größen von 3000
Quadratmetern, 4000 Quadratmetern,
5000 Quadratmetern, 10000 Quadratmetern, 20000 Quadratmetern und 30000
Quadratmetern zur Verfügung.
Auf dem Erweiterungsgebiet wird den
Siedlern eine solche Infrastruktur geboten,
wie denjenigen, die bereits vorher Land
erstanden haben, so dass die Partner
attraktive Umstände erwarten.
In der Phase nach der Bauausführung wird
das Straßennetz mit ausreichender

öffentlicher Beleuchtung und jeder Ausgestaltung hinsichtlich öffentlicher Versorgung — Trinkwasser-, Abwasser-, Gas-,
Stromnetz und Regenwassersammelsystem, den Regenwasserreinigungs- und

Auf dem Gebiet wird den Siedlern eine
solche Infrastruktur geboten, wie denjenigen,
die bereits vorher Land erstanden haben
Sammelbecken, Telekommunikationsnetz
ausgebaut — insofern es zur Betriebsaufnahme der Unternehmen erforderlich ist.
Die Bauarbeiten zur öffentlichen Versorgung
werden wie zu erwarten Ende Dezember
vollendet sein. Die zur Investition benötigten
materiellen Ressourcen werden zum einen
von der Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
selbst, zum anderen durch dem Eigentümerkreis der Gesellschaft gewährleistet.

Spinex: Aus dem Inkubator
in die vergrößerte Werkshalle

MBT04: Siedlungsjubiläum

Ihr 10. Jubiläum der Ansiedlung in der Geschichte
des Industrie Parks Gyôr
feiern in diesem Jahr die
MBT04 Mérnöki és Szolgáltató Kft., wie dies die Geschäftsführer und Eigentümer von Parkpress verkündeten: im Laufe des letzten
Jahrzehnts verzeichnete
das Ingenieursdienstleistungen anbietende Unternehmen eine gesunde und
kontinuierliche Entwicklung,
sowohl hinsichtlich des
Umsatzes als auch hinsichtlich der Erhöhung der
Beschäftigungszahlen.
Neben der Ingenieursarbeit
hinaus beschäftigt es sich
auch mit der Entwicklung,
Planung und dem Bau und
der Betreibung von Rege-

lungstechnik, dies hauptsächlich auf dem Gebiet
der Gebäudeversorgungsund Kühltechnik.
Die Unternehmensführung
fügte hinzu: Das Jahr 2018
würde für sie eines der abwechslungsreichsten der
letzten Jahre werden. Die
große Nachfrage auf den
heimischen und den internationalen Märkten nach
Ingenieursfirmen, welche
großes Fachwissen und
Sprachkenntnisse bereithalten, viele Aufgaben gebracht. Sie würden versuchen ihre Arbeit so zu
organisieren, dass sie die
bisherigen Partner einwandfrei bedienen können und
auch neue Aufträge auf hohem Niveau erfüllen können.
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Im des Industrie Parks
Gyôr Inkubatorhaus begann die Spinex Gépjavító
és Szolgáltató Kft. 2010
ihre Tätigkeit. Sie beschäftigt sich mit der Reparatur
von Werkzeugmaschinen
und BearbeitungscenterHauptspulen, bzw. Mit Diagnostik, Einstellung und
Fachberatung in Verbindung
damit.
Die Spinex wuchs in gerade
einmal fünf Jahren zu einer
über eine eigene Werkshalle verfügenden, sich
ständig weiterentwickelnden, erfolgreichen Firma
heran. 2015 ist die Firma

in ihre eigene Werkshalle
gezogen, wo neben einem
800 Quadratmeter Betriebsgebiet 150 Quadratmeter
Büro- und Sozialblöcke
errichtet wurden. 2017
muss bereits für die Erweiterung des Standorts
in eigenem Eigentum gesorgt werden, um in der
Lage zu bleiben die
immer größere Anzahl
von Aufträgen erfüllen zu
können.
Die Zahl der Bestellungen
steigt weiterhin dynamisch
an, so dass vor kurzem
das klimatisierte Werksgebiet um weitere 400

Quadratmeter erweitert
werden musste und die
Sozialbereiche auf europäischem Niveau bereits 27
Mitarbeiter bedienen. Zu
den nun stattfindenden
Entwicklungen gehört
auch die Ausgestaltung
eines neuen Messzimmers, welches die Fachkräfte im Juni in Besitz
nehmen konnten. Der 170
Millionen Forint Umsatz
aus dem Jahre 2011 ist
2013 auf 580 Millionen
Forint angestiegen, im
letzten Jahr erreichte der
Umsatz der Firma 1,2
Milliarden Forint.
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Az MBT04 Mérnöki és Szolgáltató Kft. elsôsorban
mérnöki szolgáltatásokkal áll hazai és nemzetközi
partnerköre rendelkezésére, jellemzôen az 1000
négyzetméternél nagyobb ipari és kereskedelmi
létesítmények terén. Ezen belül épületgépészeti,
villamosmérnöki és szabályozástechnikai mérnöki feladatokat látnak el, úgymint tervezés, tanácsadás, egyedi energetikai megoldások és teljes
körû projektek lebonyolítása. Emellett partnereiket energetikai auditokkal, energiairányítási rendszerekkel és energetikai szakreferensi tevékenységekkel tudják támogatni.

A folyamatos és egészséges
növekedés fenntartása a cél

A mérnöki munkákon túlmenôen, szabályozástechnikai rendszerek fejlesztésével, tervezésével,
építésével és üzemeltetésével is foglalkoznak, fôként épületgépészeti és hûtéstechnikai alkalmazások területén. A 90-es évek vége óta lendületesen fejlôdô kalorikus gépészeti, hôszivattyús és
hûtéstechnikai rendszerek felhasználása, illetve a
különbözô hûtôközegekben rejlô alkalmazási lehetôségek egymással való párosítása olyan integrált megoldások kidolgozását tette lehetôvé,
melyek partnereiknél nemcsak jelentôs energiamegtakarítást eredményeztek, hanem a komfortot és az üzembiztonságot is növelték.
Karbantartó és üzemeltetô részlegük révén a cég
által tervezett és épített szabályozástechnikai, illetve a másoktól átvett rendszerek üzemeltetésével jelentôs tapasztalatokra tettek szert, melyeket
a tervezésben és az energetikai megoldások kidolgozásában eredményesen hasznosítanak.

— Melyek voltak az elmúlt 10 év fejlôdésének
legfontosabb állomásai?
MBT04: Az elmúlt 10 évben folyamatos fejlôdés
és változás jellemezte cégünket. Sorsfordító,
nagy események nem történtek, de szakmai tevékenységünk szempontjából több mérföldkövet
is jegyzünk, így 2009-ben környezetbarát hûtôközegekkel mûködô, integrált épületgépészeti és
hûtéstechnikai megoldások nemzetközi tervezése és építése, 2010-ben a Ferihegyi repülôtér B-
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Terminál bôvítésének tervezése, épületgépészeti
munkák koordinálása. 2011-ben történt a propán
hûtôközeggel mûködô hôszivattyúcsalád fejlesztése, mely a német TÜV minôsítését is megkapta.
2012-ben nôtt a tervezôi létszám, jelentôs anyaországi és külföldi projektek tervezése okán. 2014
óta saját tervezésû hôszivattyús és áruhûtési
rendszerekkel láttunk el Németországban mintegy 300 üzletet, egy ismert élelmiszerkereskedelmi cégnél. A biztonságos és energiahatékony
mûködést biztosító szabályozástechnikai rendszerek gyôri telephelyünkön készültek. 2015-ben
vállaltuk el a gönyûi Wuppermann-gyár épületgépészeti és -villamossági tervezését és mûszaki ellenôrzését.
Létszámunk állandóan változott és változik az évek
során, mivel több részleg idôben eltérô intenzitással dolgozik különbözô nagyságrendû projekteken. De kimondhatjuk, hogy egy folyamatos, kitartó növekedés jellemzi cégünk létszámát. Ugyanezt
mondhatjuk el a cég forgalmáról: nem célunk a látványos, nagy növekedés, de a cég indulása óta
egy folyamatos, egészséges növekedést tudunk
fenntartani, külsô tôke bevonása nélkül.

— Hogyan alakult a szolgáltatási kínálat, változott-e a skála, az alkalmazott technológia?
MBT04: Folyamatosan követjük a megbízóink és
partnereink igényeit, és figyeljük a nemzetközi piac alakulását. Tervezési módszereinket és eszközeinket mindig a megbízóink elvárásai szerint
választjuk meg. A közelmúltban alapszintû elvárás lett komolyabb rendszereknél a 3D tervezés
és a BIM-rendszerekbe való illeszkedés. Szabályozástechnika terén igyekeztünk mindig a
legkorszerûbb, az adott célnak költség szempontjából is a legmegfelelôbb hardvereket kiválasztani. Ennek köszönhetôen, több egyedi
fejlesztésû megoldással bôvítettük palettánkat.

— Mi az, ami a piacon versenyelônyt jelent a
cég számára a versenytársakkal szemben?
MBT04: Az energetikai elôírások szigorodásával
és az energiaköltségek nemzetközi növekedésével erôsödött az az elvárás, hogy a rendszereket
már a tervezés, kivitelezés során átgondoltan
hozzuk létre, és üzemeltetés során a lehetô leghatékonyabban szabályozzuk. Itt jelentkezik több
tízéves tapasztalatunk elônye az energiaszemléletû tervezés és üzemeltetés terén. Ezt a manapság divatosan szinergiának nevezett összekap-

csolódást elônyként tudjuk érvényesíteni mind a
gépészeti és villamos tervezés, mind az energetikai auditálások, mind pedig a szabályozástechnikai rendszerek finomhangolásában.

— Milyen kihívásokkal találkoznak a piacon, hogyan változott a partnerek köre?
MBT04: Nagy kihívás, hogy a technika és technológia egyre gyorsuló fejlôdését kövessük. Ügyfeleink elvárják, hogy az általuk még csak újdonságként hallott megoldásokról mi naprakész ismeretekkel rendelkezzünk és lehetôség szerint tájékoztatni tudjuk ôket ezek alkalmazási lehetôségeirôl.
Partnerkörünk magja egy relatív kis létszámú, stabil ügyfélcsoport. Megbízóink köre folyamatosan
bôvül, jó referenciáinknak köszönhetôen.

— Hogyan értékelik az elmúlt évet?
MBT04: 2017-ben több nagy projektet sikeresen
lezártunk, újabb megbízásokat és újabb partnereket szereztünk. Eddigi egyik legnagyobb tervezési feladatunkat, a kecskeméti Mercedes-gyár
energiaközpontjának bôvítését és átépítését, illetve az új gyárat ellátó infrastruktúra tervezését
önálló megbízásba kaptuk.

— Milyen fejlesztéseket, változtatásokat terveznek?
MBT04: Szeretnénk a mérnöki munkáinkat a
hardveres és szoftveres háttér fejlesztésével
könnyíteni és gyorsítani. A karbantartási-üzemeltetési és szabályozástechnikai kivitelezési munkáink folyamatos eszköz- és szerszámbeszerzésekkel járnak. Az általunk fejlesztett rendszereket, illetve a jövôbeni alkalmazásra szánt hardvereket is teszteljük, hogy késôbb ezeket „éles
helyzetben” gyorsabban alkalmazhassuk.

— Milyen évre számítanak 2018-ban?
MBT04: 2018 az utóbbi évek egyik legmozgalmasabbika lesz a számunkra. A hazai és nemzetközi
piacon tapasztalható nagy kereslet a szak- és
nyelvtudással magas szinten bíró mérnökcégek
iránt, nekünk is sok feladatot hozott. Munkánkat úgy
próbáljuk szervezni, hogy régi partnereinket maradéktalanul kiszolgáljuk és új megbízásainkat is a tôlünk megismert magas színvonalon teljesítsük. Ezúton szeretnénk megköszönni kollégáinknak a kimagasló erôbedobást, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyfeleink elégedettségét elnyerjük.

| mbt04.eu
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Erbslöh: Új gyártóüzem, egyedülálló technológia
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A nemrégiben bejelentett, legújabb beruházásával olyan új, a
világon is egyedülálló — úgynevezett eloxáló — felületkezelési technológiát telepít hazánkba az
Erbslöh, amelynek alkalmazásával komoly versenyelônyre tesz
szert. A német autóipari beszállító
a 14 milliárd forintos fejlesztés keretében mintegy 1500 négyzetméteres, autóablak-díszítô elemeket elôállító egységgel bôvíti a
gyôri telephelyet, amely így az
anyacég régiós termelési központjává fejlôdik. A fejlesztés eredményeként, a következô öt év során megnégyszerezi árbevételét és
megduplázza dolgozói létszámát
az Erbslöh Hungaria Kft.
A rendezvényen Bene Zsolt, az
Erbslöh Hungaria Kft. ügyvezetôje
arról tájékoztatta munkatársait és a
sajtót, hogy a Németországban, az
Egyesült Államokban, Kínában és
Magyarországon 10 ezer embert
foglalkoztató Erbslöh egy világújdonságnak számító felületkezelési

technológiát honosít meg Gyôrben. A német anyavállalat a keleteurópai nyitásról döntött, a beruházásért Magyarországon kívül Lengyelország versenyzett, s végül
Szijjártó Péter személyes közremûködésével került Gyôrbe az új gyár.
A külgazdasági és külügyminiszter
hozzátette: a kapacitásbôvítô fejlesztést 3 milliárd 50 millió forinttal
támogatja a kormány.
Borkai Zsolt polgármester ezt a beruházást jó példának tartotta arra a
gyôri gyakorlatra, mely során az
önkormányzat, a kormány és a cégek szorosan együttmûködnek.
Gyôr fejlesztési sikereinek az itt élô
emberek munkája mellett ez a titka.
A polgármester szerint az ország
és a város iránti bizalom tükrözôdik
a fejlesztésben.
Az Erbslöh Hungaria Kft. által elôállított, alumíniumból készült takaróelemek, díszlécek, tetôlécek,
tetôsínek, valamint az itt fröcscsöntött funkcionális rögzítô és
dekoratív elemek több prémiumkategóriás jármûvön feltûnnek.
Ezen túl az Audi Hungaria Zrt.

számára bérmunkában dugatytyúk gyûrûzését, csapszegezését
végzi a gyôri vállalat. A több százezres darabszámban gyártott

tetôlécek több, különbözô típusú
autón láthatóak, de a dugattyúk
szerelése is figyelemre méltó,
több milliós volumenben történik.
Az üzletágak zászlóshajója az
alumínium alkatrészek elôállítása
és az utóbbi évek piaci sikerei is
ennek a szegmensnek a dominanciáját jelzik. A vállalat vevôi
között megtalálható a Jaguar

Land Rover, az Audi, a Volvo és a
BMW csoportok, a beruházás
megvalósulása után várhatóan
az egyik legnagyobb vevô a Daimler csoport lesz.
Bene Zsolt ügyvezetô elmondta
még: 2023-ra legalább 190 fôvel
növelik a foglalkoztatottak számát
a tavalyi 162-rôl. A létszám felépítésére lépésrôl lépésre, tudatosan
kerül sor. Minden tehetséges dolgozót igyekszik az Erbslöh foglalkoztatni és megtartani, ezzel
együtt fenntartanák az eddig kialakított családias légkört. Az elmúlt évben 5,9 milliárd forintos árbevételt realizált a gyôri társaság
— ez kétszázmillió forinttal több a
2016. évi, nyilvános céginformációk szerinti árbevételnél —, az idén,
a szerzôdött megbízások alapján,
a tavalyihoz hasonló bevételt várnak. Az új beruházással az árbevétel 2021-re mintegy 13—15 milliárd forintra, 2023-ban 18—20 milliárd forintra emelkedik — mondta a
cégvezetô.
| wkw.de

Lambda: Rekordév után is kiemelkedô forgalom

Rekordévet zárt 2017-ben a Gyôri Ipari Parkban
mûködô, Lambda Systeme Kft. A korszerû építési megoldásokkal foglalkozó vállalat már 25
éve megtalálható Magyarországon, a gyôri telephely pedig jövôre ünnepli negyedszázados
évfordulóját. A kirendeltség vezetôje az idei szezonkezdetrôl elmondta: továbbra is hatalmas a
kereslet a városban az építôanyagok iránt.
A Lambda Systeme Kft. tavaly ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. A Magyarországon
14 telephellyel rendelkezô építôanyag-kereskedelmi vállalat elsô vidéki telephelyét Gyôr-

ben hozták létre, amely 1994-ben nyitotta meg
kapuit a vásárlóközönség elôtt. A kirendeltség
jelenleg 11 fôvel mûködik, a kollektívát az alapítása óta Dankó Attila vezeti. Kezdetben bérelt raktárral mûködtek, majd 2000-ben költöztek a Gyôri Ipari Parkban épített új bázisukra. A
fejlett gazdasági környezetnek és a régióban
kiépített stabil vevôkörnek köszönhetôen, ez a
Lambda Systeme legeredményesebb vidéki
kereskedelmi egysége. Egymilliárd forintot
meghaladó árbevétellel zárta a 2015-ös esztendôt, s ez a szám meghaladja a válság elôtti

szintet, még ahhoz képest is 10 százalékos
növekedést mutatva.
A 2017-es rekordév kapcsán Dankó Attila kirendeltségvezetô az építôanyag-kereskedelmi szeg-

Látványos fejlôdést mutat

az építôipar az elmúlt esztendôkben
mensrôl elmondta: látványos fejlôdésnek lehetünk
tanúi nem csak Gyôrben, hanem országosan is.
Egyrészt az otthonteremtési kedvezmények, másrészt pedig az általános építôipari fellendülés érezteti hatását. A lakásépítések mellett jelentôs az
egyéb közületi beruházások volumene a régióban.
Mindennek köszönhetôen a Lambda gyôri kirendeltsége tavaly kiemelkedôen sikeres évet
zárt. Persze a forgalom növekedéséhez a városban megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz kapcsolódó fejlesztések is jelentôsen hozzájárultak. Ez konkrétan azt jelenti,
hogy az éves árbevétel 2017-ben megközelítette a 17 milliárd forintot. Az elért eredmények
jó alapot teremtenek a jövô további sikereihez,
a vállalkozás vezetôje az ágazatban az elmúlt
esztendôkben tapasztalható tendenciák folytatását reméli a következô években is.
| lambda.hu
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Jankovits: Megbízható
munkahely

A Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
évente osztja ki a „Megbízható munkaadó” díjakat. Idén a Jankovits Engineering Kft. ügyvezetôje is
átvehette az oklevelet.
A Gyôri Ipari Parkban
mûködô vállalkozás túlnyomórészt német multinacionális cégek társaságában
nyerte el az elismerést. Dr.
Jankovits Richárd ügyvezetô igazgató elmondta:
sok energiát fektetnek abba, hogy megfelelô munkaerôhöz jussanak, és abba is, hogy megtartsák
azokat. Ennek része volt a
pályázat, hogy az elismerés nyilvánosságra kerülése is erôsítse a cégrôl kialakult kedvezô képet.
A munkaerôpiacon nagy a
verseny, a számukra szükséges jól képzett gépész,
villamossági végzettségû
szakemberek iránt nagy a
kereslet a térségben. Cégük létszáma 75 fô körüli,
most is van felvétel egyegy munkakörbe. Az
ügyvezetô meglátása szerint ma nehezebb megtartani a munkaerôt, mint
megszerezni. Ha meghirdetnek egy állást, arra

több jó pályázat is érkezik.
Ez annak is
köszönhetô,
hogy a cég profilja, azaz az egyedi gyártás kreativitást igényel,
ami vonzó a fiatalok számára. Komoly és egyedi
tudást kívánnak ezek a
munkakörök, amit a cégnél lehet megszerezni. A
betanulás hosszú ideig
tart és költséges is. Éppen
ezért érzékeny veszteség,
ha egy kiképzett munkavállaló távozik. Ez inkább
a fiatalokra jellemzô, ôk
könnyebben
váltanak
munkahelyet — jegyzi meg
dr. Jankovits Richárd. Éppen ezért folyamatosan
dolgoznak a stratégián,
melynek segítségével tovább növelhetô munkatársaik elkötelezettsége. A
stratégia lényeges eleme
a kiszámítható jövô, azaz
életpályamodell nyújtása.
Nem a pénz az egyetlen
tényezô ugyanis, ami befolyásolja a döntést. Dr.
Jankovits Richárd ezt 50
százalékra teszi. A többi a
szakmai fejlôdés biztosítása, az elôrelépési lehetôségek kiszámíthatósá-

ga. A munkatársak igénylik a folyamatos visszajelzéseket munkájukról, teljesítményükrôl és
lehetôségeikrôl. Lényeges
szempont még a lakhatás
támogatása is, erre szerencsére kedvezô adózási
kedvezményeket lehet
igénybe venni, s ezzel él is a
Jankovits Engineering Kft.
A pályázatukban szerepelt, hogy a vállalkozás
25 éves történetében nem
fordult elô, hogy alkalmazottai ne jutottak volna
hozzá idôben a bérükhöz.
A munkatársak javadalmazása
kiszámítható
alapelvek szerint történik,
jelentôs béren kívüli juttatásokkal (cafeteria, lakhatási támogatás, munkába
járás támogatása, iskolakezdési támogatás, emelt
szintû egészségügyi szolgáltatások, cégautók biztosítása stb.). A cég az elmúlt években jelentôs
béremelést hajtott végre.
Emellett nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a munkatársak nyugodt, családias légkörben dolgozhassanak, jövôjüket biztosítva érezhessék a cégnél. Segítséget nyújt a
szülési szabadság idején,
illetve a munkába történô
visszatérés folyamán, iskolakezdési támogatás,
házasságkötési juttatás,
családi nap, Mikulás-ünnepség, focizási lehetôség, céges vacsora —
ezek is szerepelnek a
kedvezmények sorában.
Végezetül dr. Jankovits Richárd a cég 25 éves jubileumára készített albumból idézi akkori szavait:
„Tisztesség, kiszámíthatóság, következetesség. Ezt
érzékeltem mindig a családi vállalkozásunk történetében.” S most is biztos
benne, ezt folytatva, sikerül hosszú távon is kiérdemelni a bizalmat.
| jankovits.hu

Hírpark

Ismét fórumot szervez az ipari parkot üzemeltetô kft., hogy ezzel is segítse a területen mûködô vállalkozásokat aktuális problémáik megoldásában. Tovább bôvült a parkot ellátó
villamos hálózat kapacitása, amely
garantálja a megnövekedett energiaigények kielégítését. Ezekrôl a
témákról számolt be a Parkpress állandó rovatában
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója.

Fórum szeptemberben

A Gyôri Ipari Parkban mûködô vállalkozások egyik legégetôbb aktuális problémája a megfelelôen képzett
munkaerô-utánpótlás biztosítása. Az üzemeltetô által
szervezett fórumok eddig is lehetôséget teremtettek a
cégeket érintô, hasonló témákkal kapcsolatos információk megszerzésére, a közvetlen eszmecserére. A tervek
szerint ezúttal a munkaerôhiánnyal kapcsolatos megoldási alternatívák szerepelnek majd a szeptemberi fórum
napirendjén, a meghívott elôadók gyakorlati tanácsokkal
szolgálnak majd a résztvevôknek.

Bôvül a villamos kapacitás

A betelepülôk számának növekedésével és a már itt
mûködô cégek bôvítéseivel együtt folyamatosan nô a
villamos teljesítményigény a Gyôri Ipari Parkban. A fokozott teljesítményigények kielégítésére az E.ON Zrt.
transzformátorállomást létesített a park területén, melynek kivitelezési munkái a közelmúltban fejezôdtek be. A
korszerûsítéssel jelentôsen növekszik az Ipari Parkban a
kiadható teljesítmény nagysága, és az ellátásbiztonság
is tovább javul. Az E.ON Zrt. reméli, hogy a fejlesztéssel
segíteni tudják az Ipari Park példaértékû fejlôdését, és
ügyfeleiknek továbbra is minôségi szolgáltatást nyújthat.

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!
Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új területen kialakított telkek értékesítése. A Gyôri Ipari Park
bôvítési területén, a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között
igény szerinti nagyságú telkeket
ajánlunk azok részére, akik az ipari parkban kívánnak letelepedni és
tevékenykedni. A telkek teljes
közmûellátással, aszfaltburkolatú
utakkal és közvilágítással kerülnek
értékesítésre.

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr,
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978
vagy +36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

