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BEPE: Nagyban gondolkodnak

Jelentôs fejlesztést valósított meg az elmúlt hónapokban
a BEPE 2004 Kft. Az egyedi alkatrészek, berendezések
gyártásával foglalkozó, magyar tulajdonban lévô vállalkozás 225 négyzetméteres csarnokkal bôvítette az ipari
parkban lévô telephelyét, melyben egy kétszer 20 tonnás
híddaru segíti a nagyméretû munkadarabok elôállítását.
> | 3. oldal

Innovatív Group: Szakértô csapat
a szállításban és a raktározásban

Új vállalkozás csatlakozott a Gyôri Ipari
Parkban letelepedett gazdasági társaságok nagy családjához az elmúlt év
végén. Az Innovatív Group név két céget
fémjelez, amelyek áruszállítással és raktározással foglalkoznak, mégpedig a
legmagasabb szakmai színvonalon,
amit a mindkét szakterület által birtokolt
ISO 9001:2015 minôsítés, valamint a

2013-ban a Vállalkozók Országos Szövetsége által odaítélt Az Év Vállalkozása
díj is jelez. De persze minden díjnál fontosabb elismerés az Innovatív Special
Transport Kft. és az Innovatív Raktárlogisztika Kft. számára az üzleti partnerek
elégedettsége.
> | 2. oldal

Aquacomet: Folyamatos fejlesztés

A fejlesztéseknek, vásárlásoknak köszönhetôen az utóbbi idôszakban mintegy 4000
négyzetméterrel nôtt az Aquacomethez tartozó két társaság, a medencefedések
gyártásával foglalkozó Aquacomet Kft. és a medencetesteket elôállító Nautilus Kft.
gyártókapacitása. A Juharfa utcai csarnokban zajlik a medencefedések gyártása.
Az üzemi terület bôvítése jó szolgálatot tesz a folyamatosan emelkedô volumenû hazai és külföldi megrendelések teljesítésére. Ezekben a hónapokban készül az a porfestô üzem, ahol a medencefedések profiljainak festése zajlik majd az év végétôl.
> | 7. oldal

Maltech: Bôvítést terveznek

Folyamatosan fejlôdik és
fejleszt mind a hazai telephelyek tekintetében, mind a
rendelkezésre álló flottát illetôen a Maltech Hungária
Kft. Az ipari parkban 2004ben letelepedett, osztrák
családi tulajdonban lévô
vállalkozás önjáró munkaállványok, targoncák bérbeadásával és értékesítésével foglalkozik. A forgalom növekedésének kedvez az építôiparban az elmúlt években tapasztalható fellendülés, a pozitív ten-

denciák a gyôri telephely
bôvítésének szándékát is
megerôsítik.
> | 6. oldal

Innovatív Group: Szakértô csapat
a szállításban és a raktározásban

> | 1. oldalról

Fontosnak tartottuk, hogy az ipari
parkon belül létesítsünk központi
telephelyet, hiszen ez a terület
Gyôr gazdaságának motorja és a
megbízóink között is sok az „ipari
parkos” cég — mondta el a költözés kapcsán Lipovics Tamás, a
társaság tulajdonosa és ügyvezetô igazgatója, aki Király Róbert
üzletfejlesztési vezetô társaságában adott átfogó tájékoztatást a
vállalkozás tevékenységérôl.

Az Innovatív Group két fô tevékenysége a speciális szállítmányozás és a logisztikai raktározás.
Lipovics Tamás ügyvezetô szavaiból kitûnik: a speciális jelzô nem
csupán a jármûvekre, az alkalmazott technológiákra érvényes, hanem arra az egész vállalatszervezési és üzleti filozófiára, mely a
társaságot jellemzi, és amely a
megrendelôk igényeit, és a hatékony megoldások alkalmazását
állítja a középpontba. Partnereiknek nem csupán jármûveket, raktározási kapacitásokat és szolgáltatásokat kínálnak, hanem folyamatok magas színvonalú megszervezését, olyan átfogó megoldásokat, melyek a megrendelôk
egyedi igényeit, elvárásait, céljait
veszik figyelembe. Mindezt a pontosság, a minôség, a gyors reagálás követelményével ötvözve.
Ami a szállítmányozást illeti, Lipovics Tamás ügyvezetô igazgatótól
és Király Róbert üzletfejlesztési vezetôtôl megtudtuk: jelenleg 43 saját kamionnal dolgozik a cég, vala-

mennyi jármû alkalmas speciális
szállítási feladat ellátására. Az autók képesek szinte bármilyen áruféleség transzportálására a hagyományostól a túlméretes szállítmányon keresztül, az ömlesztett áru,
hulladék, veszélyes hulladék,
te kercsáru, hûtést-fûtést igénylô
termékek, haszongépjármûvek és
munkagépek vagy éppen darus
szállítmányokig. S mindezt akár
just-in-time illetve just-in sequence
rendszerben is vállalja az Innovatív
Special Transport.

Ehhez hasonlóan, igény szerint
just-in-time illetve just-in sequence
rendszerben látnak el raktárlogisztikai feladatokat is. Raktározásra az ipari parkon belül 5000
paletta férôhelyes kapacitás áll
rendelkezésre, ami nemrégiben
bôvült újabb 5500 palettával az
Almafa utcai épületben. Ezenkívül

Gyôrben még két telephelyen van
raktározási lehetôség a partnerek
számára, egy 5000 és egy 7000
négyzetméter nagyságú területen. A raktározott termékek a szállított árukhoz hasonlóan nagyon
sokfélék lehetnek. Higiéniai, elektronikai, autóipari, HACCP-engedélyhez kötött, túlsúlyos vagy túlméretes termékeket polcos és
tömbös rendszerben egyaránt tárolhatnak. Az ügyfeleknek teljes
körû logisztikai szolgáltatást nyújtanak, speciális, vállalatra szabott
megoldásokat kínálnak, s a megrendelô SAP rendszeréhez való
integrációt is biztosítani tudják. Az
alkalmazott raktárirányítási rendszer vonalkód alapon mûködik.
A két cég összességében mintegy száz dolgozót alkalmaz. Az
iparági átlaghoz képest szokatlanul alacsony a fluktuáció, amit a
személyre szabott foglalkoztatással érnek el. Tekintetbe veszik a
munkatársak életkori sajátosságait, családi körülményeit, s igyekeznek olyan feladatokat meghatározni, munkakörülményeket kialakítani, melyek mind a cég,
mind a munkavállaló igényeinek
megfelelnek. Így a jól keresô, jó
körülmények között dolgozó kollégákra hosszú távon számíthat a
vállalatcsoport.
A cég menedzsmentje a kedvezô gazdasági környezetnek, az
ország sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetôen kiemelke-

dôen sikeres üzleti területnek ítéli a logisztikai tevékenységek piacát, s ennek megfelelôen folyamatos fejlesztéssel, bôvítéssel
igyekszik kielégíteni a növekvô
Az Innovatív Group elkötelezett a környezet megóvása, a
„zöld” logisztika gondolatának
érvényesítése mellett. A legkorszerûbb, alacsony károsanyag-kibocsátású jármûvekbôl áll a cég flottája, raktáraikat pedig — a régióban egyedülálló módon — hulladékhôvel
fûtik. Az épületek a bônyi geotermikus hôerômû úgynevezett visszaérkezô ágáról kapják a meleget, így a fûtés gyakorlatilag 0 emissziós kibocsátással történik, hozzájárulva a
környezet védelméhez.

szállítási és raktározási igényeket. A jármûflotta idén nyolc új
kamionnal bôvült, s még öt autó
beszerzése van folyamatban. Az
ipari parkon belül megvásárolt
területen jövôre 2000-2500 paletta férôhelyes raktárkapacitásnövelést terveznek, amivel csak
a parkon belül 14-15 000 paletta
férôhely válik elérhetôvé a megrendelôk számára.
| innovativ-special.hu
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BEPE: Nagyban gondolkodnak és gyártanak

> | 1. oldalról

A 2004-ben alakult BEPE az induláskor elsôsorban kereskedelemmel foglalkozott — tudtuk meg
Bertalan Péter ügyvezetô igazgatótól, a társaság
tulajdonosától. Ez a profil azonban hamarosan
háttérbe szorult, és elôterébe került a szervizszolgáltatás, valamint az alkatrészek beépítése,
majd az egyedi alkatrészek és gépek gyártása.
A vállalkozás ebben a fázisban még jelentôsen
rászorult a beszállítók munkájára, ám fokozatosan mind nagyobb arányban vette saját kézbe a
megbízások teljesítését. Mérföldkô volt a kft.
életében 2006, az elsô marógép megvásárlása,
majd a géppark folyamatos bôvítésével mind
hatékonyabban voltak képesek egyedi készülékekkel, célgépekkel kiszolgálni a gyártókat. Az
egyedi gépgyártáson belül egy speciális szegmensben, a nagyméretû munkadarabok elôállításában látták meg a piaci rést, és azóta is sikeresen aknázták ki az ebben rejlô lehetôséget.
Képesek akár 5,7x2,7 méteres, 20 tonnás darabok megmunkálására is.

A cél a teljes mûszaki feladat

jó minôségû, gyors megoldása
A cég a korábbi években teljesített élelmiszeripari és elektronikai ipari megrendeléseket,
mára azonban a partnerek 80-90 százaléka az
autóipar számára dolgozik. A BEPE által elôállított termékeket az autóipar elsô körös beszállítói vásárolják meg, a végfelhasználók kö-

zött van például az Audi Hungaria, melynek
szerszámgyártó egységébe közvetlenül is
dolgozik a BEPE.

hoz szükséges géppark bôvülésével párhuzamosan nôtt, jelenleg 30 alkalmazottat foglalkoztat a kft.

A cég üzleti filozófiájának vezérelve a rugalmasság, a vevôi igényekhez alkalmazkodás, a teljes
mûszaki feladat jó minôségû, gyors megoldása.
Legfontosabb feladatuknak tekintik,
hogy olyan megoldásokat dolgozzanak
ki partnereik számára, amelyek növelik
a költséghatékonyságot, javítják a jövedelmezôséget, és versenyelônyökhöz
juttatják ügyfeleiket.
A vállalkozás 2011-ben telepedett le
az ipari parkban, a dinamikus és folyamatos
árbevétel-növekedés 2014-ben érte el a csúcsot, s az azt követô kétéves, mintegy húszszázalékos visszaesést követôen idén ismét
az eddigi legjobb évhez hasonló forgalmat
várnak. A BEPE létszáma a megmunkálás-

Bertalan Péter tulajdonos nem tart attól, hogy ne
lenne igény a munkájukra. Az autógyártók modellváltásai új igényeket generálnak, ezért is vágtak bele a telephely újabb bôvítésébe. Az öttengelyes portálmaró és a kétszer 20 tonnás híddaru
áll a beruházás középpontjában, e köré épült a
225 négyzetméteres új üzemcsarnok. A megvalósítást a saját tôke mellett uniós támogatás segítette, maga a portálmaró mintegy egymillió euróba,
a csarnoképület félmillió euróba került. Az idei
megrendelések biztos munkát jelentenek a BEPE
számára, az új csarnok pedig további lehetôségeket nyit meg a partnerek magasabb színvonalú
kiszolgálása elôtt.

sa, a számítástechnika, a telekommunikáció fejlôdése, a hibrid és tisztán elektromos meghajtással elôállított autók számának dinamikus növekedése újabb és újabb lehetôségeket nyit meg a
vállalkozás által elôállított termékek számára, és
lehetôvé teszi piacának hosszú távú bôvítését.
Az elôadások mellett workshopokon is részt vehettek a szakma képviselôi, melyek egyikén megismerkedhettek az ASM Hungary egyik slágertermékével is. Ennek a 3D-s panelellenôrzô berendezésnek a sajátossága és elônye, hogy nem csupán az

adott terméket ellenôrzi, de a gyártási folyamat tervezéséhez is segítséget nyújt, hiba észlelése esetén az elôállítás közben is képes korrekcióra.
Az ASM Hungary az elmúlt évben több mint
150 gyártógépet adott el, az árbevétel-növekedés meghaladta a 10 százalékot. Az idei esztendô megrendelései hasonló tendenciát mutatnak, így várhatóan 2018-ban is jó évet zárhat a gyôri leányvállalat.

| bepe.hu

ASM Hungary: Technológiai napot rendeztek

Üzleti partnereit, az anyavállalat munkatársait, a
cég jelenlegi és leendô megrendelôit látta vendégül az ASM Assembly Systems Hungary Kft.
a Gyôrben, az ipari parkban található telephelyén rendezett technológiai napon. A hongkongi
tôzsdén jegyzett, szakmai befektetôk kezében
levô, beültetô- és nyomtatógépek forgalmazásával foglalkozó cég mintegy kétezer gyártópartnerét szolgálja ki felületszerelt elektronikai
csúcstechnikával. Többek között olyan világcégeknek szállít egyedi gépeket és szerszámokat,
mint a Continental, a Flextronics vagy a Delphi.
A technológiai napra érkezô, több mint 80 vendéget Csizmazia Ferenc ügyvezetô igazgató köszöntötte, majd prezentációjában ismertette a
cég tevékenységét, és beszélt a piacon tapasztalható trendekrôl. A fôként Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Szlovéniából érkezett
partnerek megismerkedhettek a stabilan és folyamatosan fejlôdô cégcsoporttal, valamint az
ASM által nyújtott magas színvonalú technológiai
megoldásokkal. Csizmazia Ferenc ügyvezetô
igazgató elôadásában elmondta: az elektronikai
berendezések mind szélesebb körû alkalmazá2018 | szeptember | www.ipgyor.hu

| asm-smt.com

BEPE: Thinking greatly

A significant development
has been realized by BEPE
2004 Ltd. in the last few
months. The corporation
that deals with manufacturing tailor made components and devices has improved its premises with a
225 square-metre hall. The
five-axis portal milling machine and the two-20 tons
bridge crane are in the
centre of the investment,
the 225 225 square-metre
hall was constructed around them. By the utilization
of equity the realization of
the investment was facilita-

ted by subsidies of the European Union. The portal
milling machine cost approximately one million Euro, while the expenses of
the construction of the hall
reached half a million Euro.
Besides manufacturing tailor made machines the
corporation has found the
market niche in the special segment of producing
large workpieces, and
successfully utilizes the
hidden opportunities of
this segment. There is a
possibility to elaborate
even 5,7x2,7 metres, 20-

tons pieces. The manufactured products are purchased primarily by the
first-round suppliers of automotive industry; among
the end-users we can find
such names as the Audi
Hungaria. BEPE also directly contributes to its toolmaker utility.
The recent orders of the
year provide job security
for BEPE, while the new
hall provides further possibilities to ensure high
standard services for the
new and existing business
partners.

Innovative Group: Professional
in transport and storage

Industrial Park:
Advancement in the field
of development

The construction is progressing at the pace defined
by the plans next to Tatai road, at the new developmental area of the Industrial park of Gyôr. The first
phase of project realization mainly focused on
landscaping, huge quantity of soil was moved by
special devices. The storage basins for rainwater
can already be visible, as well as the drain trenches
of water and sewage water, while the preparations
for road construction started last week.
As it is well-known, the operator of the Industrial Park has purchased a plot of 22 hectares on
the southern side of Tatai road within the frames of the 7th enlargement project. Here such
infrastructure would be provided for the settlers
as for those who have already purchased plots
here, thus favourable conditions are waiting for
partners.
Görög Tibor, the managing director of Gyôr Industrial Park Ltd. said: the sales of plots are making good progress, more than 10 plots have already found new owners. Plots between the sizes
of 3000 and 9000 square metres have been sold
for the settlers-to-be, altogether nearly 50 000
square metres. Negotiations are in progress with
more possible customers who wish to purchase
plots of 30 000 or even of 50 000 square metres.
The profile of the investors is really versatile; companies dealing with logistics, commerce, development, manufacturing and packaging are among
the most of them.

Aquacomet: Continuous
development

A new corporation joined the big family of
the enterprises of the Gyôr Industrial Park
at the end of last year. The name Innovative Group signifies two companies, these
are the following ones: Innovative Special
Transport Ltd. and the Innovative Warehouse Logistics Ltd., which deal with
transport and storage at the highest professional level.
Currently the corporation operates 43
own trucks, all of which are capable of
carrying out special transportation tasks.
The vehicles are suitable for transporting
nearly any type of goods. The Innovative
Special Transport is able to fulfil orders
either in just-in-time or in just-in sequence
systems. It is also possible to fulfil warehouse logistics tasks systematically, the
corporation has a huge storage capacity
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in the Industrial Park and in other areas of
Gyôr. It provides full scale logistic services for the Clients, offers special, tailor
made solutions, and even it is also possible for the corporation to integrate its
system to the SAP system of the Client.
The applied warehouse management
system is operating based on barcodes.
The two employ approximately one hundred employees altogether.
The fleet of the vehicles has extended this
year with eight new trucks, and the purchasing of five further trucks is in progress. In the area purchased on the territory of the Industrial Park the warehouse
capacity is planned to be extended for
the capacity of 2000-2500 palettes, that
means the availability of 14-15 000 palettes capacity within the Park.

The production capacity
of Aquacomet Ltd. has
increased by approximately 4000 square metres lately due to continuous developments and purchases. The production of
pool covers is in progress
in their production hall of
Juharfa street, whereas
the extension of the premises serves well in the
fulfilment of the increasing
number of domestic and
international orders.
The powder coating plant
has been under construction in these months, where
the profiles of pool covers
are going to be painted
from the end of this year.
By realising this investment it is expected that the
company would be able to
react to the market chan-

ges faster than ever before,
and by reducing the delivery deadlines special requests could be fulfilled as
well. The main objective is
to serve own products primarily, but a completely
automated system would
be enable the company to
paint any aluminium or
steel component, thus fulfilment of external contract
work activities is also
among the plans.
Besides the continuous
extension of the premises,
with the aid of the reorganization of internal procedures, the development of
technologies and the rationalization of expenses the
management tries to make the operation of the
company more effective
and efficient.

2018 | szeptember | www.ipgyor.hu

BEPE: Sie denken
im großen Maßstab

Eine bedeutende Entwicklung realisierte in den vergangenen Monaten die
BEPE 2004 Kft. /GmbH./
Das individuelle Bauteile,
Einrichtungen produzierende Unternehmen erweiterte
seinen Standort um eine
Halle von 225 Quadratmeter. Die fünfachsige Portalfräsmaschine und ein 20
Tonnen Doppelt TrägerBrückenkran stehen im Mittelpunkt der Investition, darum herum wurde die neue
225 m2 große Betriebshalle
gebaut. Zur Verwirklichung
trug eine Förderung der
Union neben dem Eigenkapitalverbrauch bei. Die
Portalfräsmaschine kostete
etwa eine Million Euro, der
Hallenbau eine halbe Million Euro.
Dir Firma sah die Marktlücke innerhalb der individuellen Maschinenher-

stellung in einem speziellen Segment und zwar in
der Produktion von
Werkstücken großen Formats, und schöpft gut die
hier gebotene Möglichkeit
aus. Sie sind imstande sogar 5,7x2,7 m große, 20
Tonnen schwere Stücke
zu bearbeiten. Die hergestellten Produkte werden
in erster Linie von den
Tier-1 Lieferanten der
Autoindustrie gekauft, unter den Endverbrauchern
sind solche Namen zu finden, wie Audi Hungaria,
für deren Werkzeug produzierende Einheit die
BEPE auch direkt arbeitet.
Die diesjährigen Aufträge
bedeuten sichere Arbeit
für BEPE, und die neue
Halle eröffnet weitere Möglichkeiten die Geschäftspartner noch niveauvoller
zu bedienen.

Aquacomet: Ständige
Entwicklung

Den Entwicklungen und der Verkaufstätigkeit
ist es zu verdanken, dass die Produktionskapazität von Aquacomet Kft. (GmbH.) um insgesamt 4000 Quadratmeter wuchs. In der
Werkstätte der Juharfa Straße erfolgt die Anfertigung der Beckenabdeckungen, die Erweiterung des Betriebsgeländes erweist gute
Dienste der Erfüllung des sich ständig wachsenden Umfangs an heimischen sowie ausländischen Aufträgen.
In diesen Monaten wird der Pulverbeschichtungsbetrieb fertig gestellt, wo dann ab Ende
des Jahres die Beschichtung der Profile von
Beckenabdeckungen stattfindet. Von der Realisierung der Investition erhofft man, dass noch
schneller auf die Bedürfnisse des Marktes reagiert werden kann, die Liefertermine kürzer
werden und die Extrawünsche können befriedigt werden. In erster Linie sollen die eigenen
Produkte unterstützt werden, aber das gesamte automatisierte System wird in der Lage sein
Ersatzteile zu beschichten, egal ob sie aus
Aluminium oder Stahl sind, so dass auch die
Vergabe von Mietarbeit geplant wird.
Neben der ständigen Geländeerweiterung beeilen
wir uns auch durch kontinuierliche Umstrukturierung der inneren Prozesse, durch technologische
Entwicklungen, durch die Rationalisierung der
Kosten noch effektiver und erfolgreicher die Arbeit
des Managements zu gestalten.
2018 | szeptember | www.ipgyor.hu

Industriepark: Die Arbeit schreitet auf
dem Erweiterungsgebiet gut voran

Planmäßig schreitet die Arbeit neben der
Tatai Straße auf dem Erweiterungsgebiet
des Industrieparks Gyôr voran. Die erste
Phase der Ausführung bedeutete hauptsächlich Arbeiten zur Geländeerschließung, Spezialgeräte bewegten große
Mengen Erde. Die Regenrückhaltebecken und die Gräben für die weitläufigen
Wasser-Abwasserkanäle sind schon zu
sehen, in den vergangenen Wochen
begann man mit den Vorbereitungsarbeiten
für den Straßenbau.
Wie schon bekannt, hat die betreibende
Firma ein 22 Hektar großes Gelände in
der VII. Erweiterungsphase an der Südseite der Tatai Straße gekauft. Hier wird
den neuen Ansiedlern, wie den früheren
Käufern, eine derartige Infrastruktur ge-

boten, so dass einladende Umstände die
Partner erwarten.
Der Geschäftsführer der Industriepark
Gyôr GmbH., Tibor Görög, erzählte: Die
Veräußerung der Grundstücke geht gut
voran, mehr als 10 Immobilien haben
schon Käufer gefunden. Den künftigen
Siedlern wurden 3.000 und 9.000 Quadratmeter große Immobilien verkauft, bisher
insgesamt fast 50.000 Quadratmeter. Es
wird mit mehreren ernsten Interessenten
verhandelt, die 30.000 oder sogar 50.000
Quadratmeter großes Gelände kaufen
möchten. Das Profil der Investoren ist abwechslungsreich, Firmen meldeten sich,
die sich mit Logistik, Handel, Entwicklung,
Produktion, Verpackungstechnik beschäftigen.

Innovatív Group: Experte für Transport
und Lagerung

Ein neues Unternehmen
schloss sich zu Ende des
vergangenen Jahres der
großen Familie der im Industriepark Gyôr angesiedelten Wirtschaftsgesellschaften an. Unter dem
Namen Innovatív Group
verstecken sich zwei Firmen, dies sind die Innovatív Special Transport Kft.
/Innovativ Spezial Transport GmbH./ und die Innovatív Raktárlogisztika Kft.
/Innovative Lagerlogistik
GmbH./, die sich mit Warentransport und Lagerung beschäftigen und
zwar auf höchstem fachlichen Niveau.
Zurzeit arbeitet die Firma
mit 43 eigenen Lastkraft-

wagen, alle Fahrzeuge
sind für spezielle Transportaufgaben geeignet.
Die Wagen können fast jede Art von Produkten
transportieren. Die Aufträge führt die Innovatív Special Transport Kft. sowohl
just in time, als auch just in
sequence durch. Im gleichen System kann sie Lagerungslogistik über nehmen, sie verfügt über
bedeutende Lagerkapazität im Industriepark und in
anderen Stadtteilen von
Gyôr. Sie bieten den Kunden umfassende Logistikleistungen, auf deren Unternehmen zugeschnittene
Lösungen an und können
die Integration an das SAP

System des Auftraggebers
sichern. Das verwendete
Lagersteuerungssystem
arbeitet mit Barkodesystem. Die beiden Firmen
beschäftigen insgesamt
etwa hundert Mitarbeiter.
Der Fahrzeugpark wurde
dieses Jahr um acht neuen Lastkraftwagen erweitert und der Kauf von fünf
neuen Wagen ist im Gange. Auf dem Gebiet innerhalb des Industrieparks
wurde für nächstes Jahr
eine Lagererweiterung mit
einer Kapazität von 20002500 Palettenplätzen geplant, wodurch nur im
Park 14 15000 Palettenplätze für die Auftraggeber zugänglich sein werden.

5

Maltech: Bôvítést terveznek

> | 1. oldalról

Az osztrák Maltech anyavállalatát 1975-ben alapították, amely Ausztriában már öt telephellyel
rendelkezik, és kialakította érdekeltségeit Szlovákiában és Magyarországon is. A magyar leányvállalat, a Maltech Hungária Kft. Gyôrben
kezdte meg tevékenységét, ma azonban már
Budapesten és Debrecenben is rendelkezik telephellyel. Ez utóbbiról jó hírrel szolgált Rózsa
Zoltán ügyvezetô igazgató: az eddigi bérleményt ebben az évben saját tulajdonú ingatlanra váltották, így már ott is jó infrastrukturális, ipari
környezetben, szervizmûhellyel, géptároló ud-

varral, raktárral, irodaépülettel állnak a partnerek
rendelkezésére. A három telephely földrajzi elhelyezkedése révén gyakorlatilag az ország
egész területén képesek gazdaságosan és hatékonyan kiszolgálni a megrendelôket. Az önjáró
munkaállványok, dízel teleszkópos targoncák és
elektromos targoncák bérbeadásával és értékesítésével foglalkozó cég új és használt berendezésekkel egyaránt kiszolgálja a vásárlókat és a
bérlôket. A Maltech vezetô tevékenysége a bérbeadás, az árbevétel döntô része ebbôl a forrásból származik, a berendezéseket és szolgáltatásokat elsôsorban építôipari kivitelezôk veszik
igénybe. Fô felhasználási terület a gyártócsar-

Már a repülôgépgyártók, sôt az ûripar is használja azokat az alkatrészeket, melyeket a Borsodi Mûhelyben állítanak elô. Valódi kuriózum
a cég munkája hazánkban, hiszen nagyon kevés olyan vállalkozás van Magyarországon,
amelyek hasonló piacra gyártanak. Nagyon
szigorú elôírásoknak kell megfelelni a légi és
ûriparban egyaránt, és komoly eredmény az,
hogy ezeket teljesíteni tudják. Bár a Borsodi
termékei a fellegekben járnak, a cég eredményei nagyon is kézzelfoghatóak.
„Gépalkatrész a lehetô legmagasabb színvonalon. Olyat csinálunk, amit mások nem tudnak, vagy nem szeretnek csinálni” — vallja ifjabb Borsodi László ügyvezetô igazgató. A
magas színvonalat és a precíz munkát is bizonyítja, hogy a vállalkozás a legnagyobb repülôgépgyárak összeszerelô üzemeibe juttat el
speciális alkatrészeket. A munka nagy precizitást igényel, de a sok megrendelés és a többéves tapasztalat is azt mutatja, hogy jól végzi
a dolgát a gyôri Borsodi Mûhely Kft.
A vállalkozás elsô kapcsolata a légi iparral 2004ben volt, amikor egy kanadai—lengyel cég kereste fel ôket, hogy gyártsanak alkatrészeket repülôgépek sugárhajtású hajtómûveibe. Akkor ez

az üzlet vevôi döntésre nem valósult meg, viszont késôbb építettek egy olyan hôkezelô üzemet, ami alkalmas ennek az iparágnak a kiszolgálására, így elkezdôdhetett a Gyôri Ipari Parkban a fizikai gyártás is.
„Jelenleg egy francia cégnek gyártunk komoly
mennyiségben szerelôegységeket, olyan készülékeket és berendezéseket, amelyek a
Boeing, Airbus és Szuhoj repülôgépek összeszerelését segítik” — árulta el Boros István kereskedelmi osztályvezetô.
A légi ipar egy dinamikusan fejlôdô gazdasági
ág, a világon mindenütt egyre jobban elôtérbe
kerül a légi forgalom és egyre jobban elérhetô
lesz az átlagembereknek is. „A gyors fejlôdés
egy olyan szakmai tudást és technikai felszerelést igényel, amivel kollégáink és cégünk is rendelkezik. Ennek a minôségnek köszönhetôen
cégünk árbevételének több mint 10 százalékát
már a légi ipar teszi ki” — mondta el Boros István.
Talán még a repülôgépgyártásnál is érdekesebb
a vállalat ûripar felé nyújtott tevékenysége. A
Borsodi legutóbb a Sentinel ûrprogramban vett
részt és gyártott alkatrészeket mûholdakhoz,
amelyek ma már a fejünk felett, az ûrben szolgálják a távközlési és egyéb igényeket.

nokok, logisztikai központok építése, de az
emelôk, targoncák jó szolgálatot tesznek már
meglévô, magas épületekben végzett tevékenységek során is, legyen szó fényforrások cseréjérôl, kábelezésrôl vagy éppen bôvítésrôl.
A gyôri telephelyen szervizbázissal állnak a
partnerek rendelkezésére, ahol a bérbeadás,
értékesítés és javítás mellett szakszerû tanácsadással is segítik a megrendelôket. Jelentôsen nôtt az elmúlt években a partnerek száma,
a jármûflottában pedig egyre több nagyméretû
gép található, több a raktározni való alkatrész,
így aktuálissá vált az ipari parki telephely bôvítése. A tervek szerint a jelenleginél több mint
háromszor nagyobb területet kap a szervizszolgáltatás, nyitott és zárt mosó készül, valamint új funkcióként festômûhelyt is kialakítanak
a már meglévô, saját tulajdonú telken. Ezzel
párhuzamosan megújulnak a jelenlegi épületben a szociális kiszolgálóhelyiségek, a konyha, az öltözô és a fürdô is.
Az ingatlanfejlesztés mögött nem marad el a
géppark bôvítése sem. Csak ebben az évben
a gyôri vállalkozás több mint egymillió euróért
vásárolt gépeket, így forgóvázas targoncával
bôvült a választék. Rózsa Zoltán ügyvezetô
igazgató elmondta: egyre több a flottában a
kültéren és beltérben is használható hibrid —
elektromos és dízel meghajtású — gép, és az
elektromos targoncák iránt mutatkozó fokozódó igényeket is ki tudják elégíteni.
Az elmúlt években folyamatosan sikerült növelni a Maltech Hungária Kft. árbevételét, a forgalom 2015-ben 590 millió forint volt, 2017-ben
pedig megközelítette a 760 millió forintot.
| maltech.com

Borsodi Mûhely: Termékeik a fellegekben járnak
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A családi vállalkozás büszke, hogy a Borsodi
név generációk óta a piacon van, míg a
Mûhely szó a munkafilozófiájuk megtestesítôje: precízen, tisztességesen és becsülettel.
| borsodimuhely.hu
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Aquacomet: Folyamatos fejlesztés és bôvítés

> | 1. oldalról

A folyamatosan növekvô piaci
igényekkel és megrendelésekkel
állandó fejlesztéssel tart lépést az
Aquacomet Kft. A magyar tulajdonú, családi kézben lévô társaság
a közelmúltban megvásárolta a
Skiny volt Juharfa utcai telephelyét, ahol már megindult a termelés, és várhatóan az év végére a
porfestô üzem is elkészül.
Gyopár Zoltán ügyvezetô igazgató
elmondta: a fejlesztéseknek, vásárlásoknak köszönhetôen az utóbbi
idôszakban mintegy 4000 négyzetméterrel nôtt a gyártókapacitás. A
Juharfa utcai csarnokban zajlik a
medencefedések gyártása, az üzemi terület bôvítése jó szolgálatot
tesz a folyamatosan emelkedô
volumenû hazai és külföldi megrendelések teljesítésére.
Ezekben a hónapokban készül az
a porfestô üzem, ahol a medencefedések profiljait festik majd az
év végétôl. A beruházás megvalósulásától azt remélik, hogy még
gyorsabban tudnak reagálni a piaci igényekre, csökkennek a szállítási határidôk és extra kéréseknek is eleget tudnak tenni. Elsôsorban a saját termékek kiszolgálása a cél, de a teljesen automatizált rendszer bármilyen alumínium vagy acél alkatrész festésére
képes lesz, így bérmunkák válla-

lását is tervezik. Az üzem bekerülési költsége mintegy egymilliárd
forint, melyhez egy kapacitásbôvítésre kiírt pályázaton nyert öszszeg is hozzájárul.
A medencetestek gyártásának területén a közületek felé történô
nyitással próbálnak új piacokat
szerezni — tette hozzá Gyopár Zol-

tán ügyvezetô igazgató. Az új fejlesztésû, moduláris elemekbôl álló medencetestekbôl szinte bármilyen geometriai forma elôállítható, így a megrendelôk gyorsan
és költséghatékonyan tudnak
akár tanmedencéket, akár más
funkciójú, nagyméretû úszómedencéket összeállítani.

A folyamatos területbôvítés mellett a belsô folyamatok átszervezésével, a technológiák fejlesztésével, a költségek racionalizálásával igyekszik még hatékonyabbá és eredményesebbé tenni a
cég mûködését a menedzsment.

miszer, elektronika, jármû és
egészségügyi iparágakban. A pályázatokon elért sikereik folyamatosan hozzájárulnak a vállalat innovációs és technológiai fejlesztéseihez. Példaértékû a cégvezetés kamara iránti elkötelezettsége
és támogató együttmûködése.
A megyei kamara a Kamarai
Szakképzési Díjat adományozta
a Nemak Gyôr Alumíniumöntöde
Kft. részére. A díjat PintérPéntek Imre elnök és Vörös
Gyula ipari tagozati elnök
adta át David Tothnak, a
Nemak ügyvezetô igazgatójának. Méltatásában az
adományozó kiemelte: az
1993-ban alapított Nemak Gyôr
Alumíniumöntöde Kft. aktív és elkötelezett tagja a megyei kereskedelmi és iparkamarának. A cég

benzin- és dízelmotorokhoz gyárt
hengerfejeket a világ legnagyobb
autógyárai számára. A vállalat
szakképzés iránti elkötelezettségét a Gyôrben létrehozott duális
képzési központ is fémjelzi, mely
fejlesztésnek köszönhetôen megduplázódott a vállalat szakképzési keretei között tanulók létszáma. A cég évente már közel 80
diákot fogad három gyôri szakképzô iskolából. A Nemak Gyôr
Kft. 25 éves gyôri pályafutása
alatt oszlopos pillére lett a magyar és a gyôri gazdaságnak, a
legnagyobb ötven adózó között
szerepel, s példaértékû, ahogy a
társadalmi felelôsségvállalás jegyében oktatást, kultúrát és
sportot támogat.

| aquacomet.com

Kamarai elismerések az ipari park cégeinek

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei vezetôje vette át. Az átadáson elKereskedelmi és Iparkamara hangzott: a 37 éve alapított Borküldöttgyûlést tartott a szervezet sodi Mûhely Kft. vállalatvezetôin
gyôri székházában. Az esemé- keresztül hosszú évek óta aktív
nyen a hagyományoknak megfe- tagja és támogatója a Gyôr-Molelôen díjazták a régióban mû- son-Sopron Megyei Kereskedelmi
ködô legsikeresebb vállalkozáso- és Iparkamarának. A családnév
kat, melyek tevékenységükkel jó már második generáció óta védpéldát mutatnak a gazdaság más jegye a vállalatnál folyó magas
szereplôi számára is. Ezúttal a szintû munkának. A Borsodi
Gyôri Ipari Park két cége is vehe- Mûhely Kft. az évtizedek során
tett át elismerést.
A Gyôr-Moson-Sopron
Tevékenységükkel
Megyei Kereskedelmi
jó példát mutatnak a gazdaság
és Iparkamara elnöksége a Gyôri Térség Gazmás szereplôi számára
daságáért Díjat adományozta
a
Borsodi
Mûhely Kft. részére. A díjat Pintér- családi vállalkozásból olyan fémPéntek Imre elnöktôl és Bauer ipari vállalkozássá fejlôdött, mely
László gyôri térségi elnöktôl Hora legmagasabb minôségben
váth Szabolcs, a cég stratégiai szolgálja ki megrendelôit az élel2018 | szeptember | www.ipgyor.hu

| gymskik.hu
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Ipari park: Jól halad a munka
a bôvítési területen

A terveknek megfelelô ütemben halad a
munka a Tatai út mellett, a Gyôri Ipari
Park új bôvítési területén. A kivitelezô június elején vette át a munkaterületet, a
hatalmas munkagépek hónapok óta dolgoznak az infrastruktúra kiépítésén.
A kivitelezés elsô fázisa fôként tereprendezési munkát jelentett, óriási mennyiségû földet mozgattak meg a speciális
eszközök. Már laikus szemmel is láthatóak a csapadékvíz-tározó tavak medencéi, a nagyméretû víz- és szennyvízelvezetô csatornák árkai, az elmúlt hetekben pedig megkezdôdött az útépítés
elôkészítése is.

tavak lesznek, egy 1460 köbméter hasznos térfogatú szûrôtavat és egy 8337
köbméter hasznos térfogatú szikkasztótavat létesítenek.
A telkekre jelentôs az igény, sok vállalkozás várta, hogy telephelyet szerezhessen a Gyôri Ipari Parkban — mondta
el az értékesítéssel kapcsolatban Görög
Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója. — Részben a korábban hozzánk beérkezett igénylôket
kerestük fel, részben a meghirdetett lehetôségrôl szóló információkkal találkozó vállalkozások jelentkeztek vásárlási
szándékkal. A telkek értékesítése jól halad, több mint 10 ingatlan
már gazdára talált. A leendô
Sok vállalkozás várta,
letelepedôknek 3000 és
9000 négyzetméter közötti
hogy telephelyet vásárolhasson
nagyságú ingatlanokat értéa Gyôri Ipari Park területén
kesítettünk, összesen közel
50 000 négyzetmétert, de
Mint ismeretes, az elmúlt években az ipatárgyalunk több olyan komoly érdeklôri park VII. bôvítési ütemében 22 hektár
dôvel is, akik 30 000 vagy akár 50 000
területet vásárolt az üzemeltetô kft. a Tanégyzetméteres területet kívánnak vásátai út déli oldalán. Itt olyan infrastruktúrát
rolni. A befektetôk profilja változatos, lobiztosítanak a letelepedôknek, mint azokgisztikával, kereskedelemmel, fejlesznak, akik korábban vásároltak, így vonzó
téssel, gyártással, csomagolástechnikákörülmények várják a partnereket. A terüval foglalkozó cégek is jelentkeztek —
leten több mint egy kilométer hosszú
tette hozzá az ügyvezetô igazgató.
közút, mellette járda, valamint kerékpárút
A bôvítési területen az infrastruktúra kiépül a hozzá tartozó korszerû, energiataépítését idônként hátráltatta a hirtelen lekarékos közvilágítással. Az út mellett futó
zúduló jelentôs mennyiségû csapadék,
közmûsávban közel 1,7 kilométer hoszaz így kiesett munkanapokat azonban a
szan ivóvízvezeték fut majd, melyhez
kivitelezô pótolni tudja, így az út- és
nyomásfokozó is készül. A csapadékvízközmûépítési munkák várhatóan a tervegyûjtô csatorna és az ezzel párhuzamos
zett idôpontban, december végére fogszennyvízvezeték hosszúsága is meghanak elkészülni.
ladja az egy kilométert. A csapadékvíz| ipgyor.hu
gyûjtô csatorna végpontján mesterséges

Hírpark

Megkezdôdött a bôvítési terület elérését biztosító Tatai úti csomópont
átépítése, gondot okoztak a nyári
nagy esôzések, bôvítésre szorulnak
a csapadékvíz-tározó tavak, megújul a Juharfa és a Berkenyefa utca
burkolata. Ezekrôl a témákról számolt be a Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója.

Útfelújítás

Folyamatos feladatot jelent az ipari parkon belül futó közutak karbantartása. Ezúttal a Berkenyefa és a Juharfa utca
felújításán volt a sor, hiszen a burkolat már több helyen
megsérült. A kivitelezô lemarta a felsô aszfaltréteget, és kijavítja az útalap és a szegély hibáit. A közúti szerelvények
szintre emelését követôen teljesen új aszfaltréteget kap a
Berkenyefa és a Juharfa utca. A munkálatok megszervezésénél figyelembe vették, hogy az itt zajló forgalmat a lehetô legkisebb mértékben akadályozza az útfelújítás.

Csomópont-átépítés

Az ipari park Tatai út melletti bôvítési területének jó megközelíthetôsége érdekében szeptemberben megkezdôdtek a
csomópont átépítésének munkálatai. A Tibormajori út csatlakozásánál eddig egy háromágú keresztezôdés bonyolította a forgalmat, ez bôvül most négyágú csomóponttá. A
gyôri önkormányzat beruházásában zajló kivitelezés során
a Tatai út ezen szakszán a meglévô sávok mellett két gyorsítósáv készül, ami biztosítja a biztonságos ki- és behajtást.
A közlekedést itt kerékpárút és megújult közvilágítás is segíti. A beruházás várhatóan ez év végére készül el.

Kiöntöttek a tározótavak

A nyári idôszakban az úgynevezett „szupercellákból” hirtelen lezúduló, nagy mennyiségû csapadék több alkalommal okozott problémát az ipari park területén. Az 1-es számú csapadéktározó többször is kiöntött, a víz a környezetében lévô cégek épületeit veszélyeztette. A nagyobb károkat csak úgy sikerült elkerülni, hogy a Gyôr-Szol Zrt. dolgozói esetenként egész éjszaka szivattyúztak a tó vízszintjének csökkentése érdekében. A parkot üzemeltetô kft.
már megrendelte a tavak bôvítésének megtervezését, jelenleg úgy tûnik, hogy az 1-es számú csapadékvíz-tározó
tó csak a mellette lévô fás terület igénybevételével bôvíthetô, így a késôbbiekben elkerülhetôek lesznek a hasonló
szituációk. A 2-es számú csapadékvíz-tározó tó bôvítésére
is szükség van, tekintettel a következô évek várhatóan
szélsôséges idôjárási körülményeire. Itt szintén a tó bôvítésével védhetôek meg a vállalkozások értékei.

