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Erbslöh Hungária:
Az év nagyvállalkozása

Ebben az esztendôben
17. alkalommal adták át a
Presztízs-díjakat. A GyôrMoson-Sopron megyében
mûködô vállalkozások,
cégvezetôk, -tulajdonosok egyik legrangosabb
elismerését több kategóriában ítéli oda a zsûri. A
Gyôri Ipari Park cégei már
több alkalommal részesültek ebben az elismerés-

ben, és így történt ez az
idén is: ezúttal az Erbslöh
Hungária Kft. az év nagyvállalkozása kategóriában
nyerte el a díjat, melyet az
ünnepségen Görög Tibor,
a Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezetô igazgatója adott át a cég vezetôinek.
> | 3. oldal

Felavatták a Jankovits Engineering Kft. új
üzemcsarnokát. Az ünnepségen dr. Jankovits Richárd ügyvezetô köszöntötte a
résztvevôket, valamint Borkai Zsolt polgármester, Simon Róbert Balázs országgyûlési képviselô, és Szabó István Attila,

IGM: Árbevételi rekordra számítanak

Új árbevételi rekordra számít idén az IGM Robotrendszerek Kft. Az egyedi hegesztô-robotrendszerek elôállításával foglalkozó, osztrák tulajdonú magyar leányvállalat termékeit egyre nagyobb volumenben értékesíti, kihasználva a robotrendszerek
iránt megnyilvánuló növekvô keresletet. A képzett munkaerô biztosítása érdekében a gyôri cég jó kapcsolatokat épített ki helyi oktatási intézményekkel, nemrégiben egy közel 13 millió forint értékû robotot ajándékozott a Lukács-iskolának.
> | 6. oldal

az EXIM Bank vezérigazgató-helyettese
mondott beszédet. Ezt követôen a résztvevôk egy közös szalagátvágással avatták fel a létesítményt.
> | 2. oldal

Somogyi Elektronic:
Felvillanyozó év vége

Az év utolsó hónapjai mindig
csúcsidôszakot jelentenek a
Somogyi Elektronic Kft.-nél, és
ennek megfelelôen rengeteg
megrendelést teljesítenek. Így
volt ez az idei szezonban is, a
forgalmi adatokat regisztráló
grafikon oszlopai folyamatosan nôttek, a raktárakból egymás után távoztak az áruszállító autók. A téli szezon hagyományosan az októberi szakmai
nappal indult, a menetrendet
pedig az új raktár építésének
megkezdése „színesítette”.
> | 7. oldal

Jankovits Engineering:
Felavatták az új üzemcsarnokot

> | 1. oldalról

A Jankovits Engineering Kft. 25
éves múltra, valamint több, mint
500 sikeres projektre tekint vissza.
A társaság sikere a kreativitásra, a
minôségre és a fenntarthatóságra
épül. A mérnöki tudáson alapuló
egyedi gépgyártás meghatározóvá
válásával teljes körû szolgáltatást
nyújt partnereinek az ötlet létrejöttétôl egészen a megvalósításig. A
most felavatott létesítmény, amely a
tevékenység további bôvítésének
lehetôségét teremti meg, egy 750
négyzetméteres üzemcsarnokot,
valamint egy háromszintes, szintenként 300 négyzetméter alapterületû
irodaépületet foglal magába.
Dr. Jankovits Richárd, a Jankovits
Engineering Kft. ügyvezetôje köszöntôjében kiemelte, hogy az új
részleg átadása fontos mérföldkô,
egyben egy új szakasz kezdete a
cég életében. Az ügyvezetô elmondta: „Amikor döntés született a
beruházásról, még szinte elôjele
sem volt azoknak a megrendeléseknek, melynek eredményeként
ezeket a gépeket láthatjuk itt körülöttünk. De bíztunk abban, hogy a
komplex mérnöki munka, a hozzáadott érték elengedhetetlen az általunk mûvelt gépgyártáshoz, automatizáláshoz. S ma ott tartunk,
hogy az általunk világcégek számára gyártott gépek, berendezések
szinte betöltik az új csarnokunkat.”
Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere
beszédében hangsúlyozta: „A
gyôri önkormányzat döntéseivel

igyekszik folyamatosan vonzó
gazdasági környezetet biztosítani,
többek között az iparûzési adó
csökkentésével, az ipari park bôvítésével és infrastruktúrájának
fejlesztésével.” A polgármester
hozzátette: „Az új csarnok olyan
munkafolyamatokra ad lehetôséget, amely a partnerek még
sokrétûbb kiszolgálását, ezzel
együtt a cég további erôsödését
is szolgálja, mely Gyôr dinamikus
fejlôdéséhez járul hozzá.”
Simon Róbert Balázs, Gyôr
országgyûlési képviselôje elismerését fejezte ki a Jankovits Engineering Kft. alapító tulajdonosainak. Hozzátette: „Az 1992-ben
családi vállalkozásként induló
cég öt évvel késôbb az elsô ma-

gyar betelepülô vállalkozás volt a
Gyôri Ipari Parkban. A társaság
tevékenységét a folyamatos fejlôdés és a minôségi termékgyártás
jellemzi, ahol ma már 80 fôt foglalkoztatnak. Sikerük három titka
pedig nem más, mint a kitartás, a
megfontoltság és a magas szintû
szakmai tudás.”
Szabó István Attila, az EXIM vezérigazgató-helyettese köszöntôjében kiemelte: „Az átadásra kerülô
csarnok az EXIM és az Oberbank
közremûködésével felvett, 1,5 millió euró értékû, versenyképességet
javító belföldi hitelbôl került megvalósításra. A cég árbevétele idén
meghaladja a 2 milliárd forintot,
ami közel 30%-os bôvülést jelent a
tavalyi évhez képest. Az EXIM fô

célja, hogy olyan — a Jankovits
Engineering Kft.-hez hasonló —
hazai piacon megerôsödô kkvkat támogasson az exportpiacokra való kilépésben, melyek
hozzájárulnak hazánk nemzetközi versenyképességének növekedéséhez.”
A vállalkozás növekedése 2018ban kiemelkedô: a kétmilliárd forintot meghaladó árbevétel 30
százalékkal több, mint az elôzô
évi forgalom. Az üzemcsarnokavató a cég negyed évszázados
mûködésében mérföldkô, mely a
remények szerint szimbóluma
lesz a vállalat következô 25 évének sikeres mûködésének is.
| jankovits.hu
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Erbslöh: Az év nagyvállalkozása

> | 1. oldalról

A Presztízs-díjat, a régió kiváló
vállalkozásainak és szervezeteinek járó elismerést olyan cégek,
vállalatok, egyesületek és közéleti
személyiségek kapják, akik jó példával szolgálnak a környezetük
számára, valami hasznosat hoznak létre, bevezetnek újító, innovatív termékeket, munkát adnak
embereknek, családoknak GyôrMoson-Sopron megyében. Az
idei Presztízs-díj-átadó gálának a
Pannonhalmi Fôapátság nemzetközi belsôépítészeti díjjal elismert
koncertterme adott otthont. Házigazdaként Hortobágyi Cirill fôapát köszöntötte a vendégeket.
Az ünnepségen jelentették be: az
év nagyvállalkozása díjat az Erbslöh Hungária Kft. kapta 2018-ban.
Az elismerést az ünnepségen Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezetô igazgatója adta át Bene Zsolt ügyvezetô izgatónak és dr. Antreter Ferencnek, a
cég gazdasági vezetôjének. Az átadást követôen Bene Zsolt elmondta: „Meglepetés volt szá-

munkra a Presztízs-díj odaítélése
és nagy megtiszteltetés. Az elismerés az Erbslöh Hungária valamenynyi dolgozójának szól, hiszen a soron dolgozó kollégák termelik meg
a nyereséget, a gépbeállítók mûködtetik a berendezéseket, az adminisztratív álllomány jeleníti meg
az eredményeket: végsô soron az
egész csapatnak köszönhetô,
hogy ezt a díjat átvehettük.”
Az Erbslöh Hungária Kft. által elôállított alumíniumból készült takaróelemek, díszlécek, tetôlécek, tetôsínek, valamint a fröccsöntött funkcionális rögzítô és dekoratív elemek több prémium kategóriás jármûvön feltûnnek. Ezen túl dugatytyúk gyûrûzését, csapszegezését
bérmunkában végzi a gyôri vállalat.
A német autóipari beszállító nemrégiben jelentette be: 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 vállalat a következô évek során meg-

négyszerezi árbevételét és megduplázza dolgozói létszámát. A
bôvítés kivitelezési munkálatai jelenleg is zajlanak, a földmunkák

elvégzése után az alapozást végzik a szakemberek.
| wkw.de

Vill-Korr: Szakembereket képeznek

A Vill-Korr Hungária Kft. három éve vesz részt a
duális képzésben a Pattantyús Szakiskolával
együttmûködve. A képzés keretében az elmúlt
években a cég villanyszerelô szakmunkástanulókat fogadott, idén pedig újabb 30 diák gyakorlati oktatását vállalta. A Vill-Korr a Gyôri Ipari
Parkban lévô telephelyére várta a kiválasztott
págiszos tanulókat és szüleiket, ahol köszöntötték a leendô villanyszerelôket, valamint a
tanmûhelyt is feltérképezhették a diákok.
Gasztonyi László, a Vill-Korr Hungária Kft.
ügyvezetô igazgatója a cégbemutatóval
egybekötött szülôi értekezleten köszöntôjében elmondta: hisz abban, hogy a duális
képzésben iskoláknak és vállalatoknak szorosan együtt kell mûködniük ahhoz, hogy a
gyôri cégeknél legyen elég szakember. Hozzátette: a Vill-Korr munkatársai olyan ismereteket adnak át a tanulóknak, mellyel bárhol
megállják a helyüket.
Fontosnak ítélte, hogy a jól felkészített szakembereket itthon is kell tudni tartani, megfelelô
szintû fizetések és karrierlehetôség biztosításával. Megerôsítette, hogy a Vill-Korr jövendô
munkatársait látja a mai gyakornokokban, akik
bízhatnak abban, hogy az elkövetkezô években a villamosipari szakma teljes vertikumáról
átfogó tudást szerezhetnek.
2018 | december | www.ipgyor.hu

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója a szülôi értekezleten hangsúlyozta, hogy az iskola arra törekszik, hogy az elméleti tudás mellé diákjai számára megadja a gyakorlati tudás megszerzésének lehetôségét. Ezért a PÁGISZ folyamatosan
szélesíti együttmûködését az iparvállalatokkal. A
cégek maguk is felismerték, hogy érdekük a duális képzésben való részvétel, hisz szakemberutánpótlásukat ezen a módon biztosíthatják.

Gasztonyi László a találkozón bemutatta
gyakorlat vezetôit, megköszönte a szülôk
bizalmát, a gyerekek pedig emléklapot kaptak az együttmûködés megkezdése alkalmából. Végül a résztvevôk bejárhatták a
tanmûhely helyiségeit, melyek a képzés fontos színterei lesznek.
| vill-korr.hu

IGM: Turnover
Record is Expected

Jankovits Engineering:
New Plant Opening

The new plant of Jankovits
Engineering has been inaugurated. Dr Richárd Jankovits has welcomed the
participants on the ceremony. Mayor Zsolt Borkai,
member of the Parliament
Róbert Balázs Simon and
vice CEO of Exim Bank
István Attila Szabó have

addressed the guests.
Following the speeches
the participants have inaugurated the facility with a
ribbon-cutting ceremony.
The newly-opened plant
creates possibility to further expand the production site. The expansion is
comprised of a 750 m2

Vill-Korr: Training
Professionals

Vill-Korr Hungária Kft together with Pattantyús Vocational School have
been participating in a dual training for 3 years.
Within the training programme the company has
employed electrician vocational students over the
years. This year additional
30 students have started
their professional training
at Vill-Korr. The selected
PÁGISZ-students together
with their parents had been awaited at the Vill-Korr
site in the Industrial Park
Gyôr, where the electricians-to-be were greeted
with warm welcome. CEO
of Vill-Korr Hungária Kft
László Gasztonyi said that
’he believes in the strong
co-operation
between
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schools and companies
within the dual training in
order to make sure the
companies of Gyôr will
have enough professionals and skilled workers’.
He added that Vill-Korr
employees would pass
such wide experience on
to the students that would
be able applicable anywhere in the world.
László Gasztonyi introduced the leaders of the training programme, thanked the parents for their
trust and handed over ceremonial cards to the students on the occasion of
starting the co-operation.
Finally the guests could
go on a workshop tour to
discover the main locations of the training.

plant and a three-storey
office building, with 300
m2 office space on each
floor.
The growth of the company has been significant
in 2018: the turnover of
more than 2 billion HUF is
30% more than in the previous year.

IGM Robotic Systems Kft
is anticipating a turnover
record this year. The manufacturer of specific
welding and robotic
systems, which is the
Hungarian subsidiary of
the Austrian company,
has been selling increasing volumes of their products by exploiting the
growing interest for robotic systems. The improvement is ensured by constant investments: a new
machining centre has recently been bought for
800.000 Euro and the
paint shop has been renovated as well. The production of IGM Robotic
Systems Kft. is expected
to surpass 10 billion HUF,
which would be a record
for the company.
To ensure skilled and
qualified workforce the
company has decided to
develop good relation ships with local educational institutes. They have just donated a robotic
system to Lukács Vocational School amounting to

approximately 13 million
HUF. With this welding
machine that costs nearly 13 million HUF the
students can acquire the
latest vocational knowledge. 8 of the students
have currently been
spending their professional training by IGM.

Erbslöh: Enterprise of the Year
This year the Presztízs
Awards have been granted for the 17th time. This
is one of the most prestigious acknowledgements
for the companies and
managers operating in
Gyôr-Moson-Sopron county, which is awarded in
many categories by a jury.
This time Erbslöh Hungária Kft has been awarded
in the category ’Enterprise
of the Year’. After the ceremony managing director
of Erbslöh Hungária Kft,
Zsolt Bene said: It is a big
suprise and honour to win
the Presztízs Award. This
acknowledgement is also
for our workers, since the
main factor in receiving
this award is the whole
team.
The German automotive
supplier has recently an-

nounced that within a 14
billion Forint development
they would expand their
premise in Gyôr with a
1500 m2 unit that would
produce decorative parts
for car windows. With this

step their premise in Gyôr
will become the manufacturing centre of the region.
As a result they plan to
quadruple the turnover
and double the number of
employees.
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Jankovits Engineering:
Neue Betriebshalle eingeweiht

Die neue Betriebshalle der
Jankovits Engineering Kft.
wurde eingeweiht. Auf der
Feier grüsste Geschäftsführer Dr. Richárd Jankovits die Teilnehmer, Bürgermeister Zsolt Borkai,
der Parlamentarier Róbert
Balázs Simon und István
Attila Szabó, Vizedirektor
der EXIM Bank hielten ei-

ne Rede. Danach weihten
die Teilnehmer die Einrichtung mit einer gemeinsamen Bandwidmung ein.
Die hiermit eingeweihte
Einrichtung schafft die
Möglichkeit die Tätigkeit
weiter zu erweitern. Die Erweiterung beinhaltet eine
Betriebshalle von 750
Quadratmetern sowie ein

dreistöckiges Bürogebäude mit 300 Quadratmetern
Grundfläche pro Stockwerk.
Das Wachstum des Unternehmens ist 2018 ist hervorragend: der 2 Milliarden Forint übersteigende
Umsatz macht bereits 30
Prozent mehr als den Umsatz des Vorjahres aus.

Vill-Korr: Fachleute werden ausgebildet

Die Vill-Korr Hungária Kft. nimmt seit drei
Jahren an der dualen Ausbildung in Kooperation mit der Pattantyús-Fachschule
teil. Im Rahmen des Ausbildungsprogrammes hat das Unternehmen in den
vergangenen Jahren Elektriker-Facharbeiterlehrlinge empfangen, und in diesem
Jahr zudem den Praxisunterricht von
30 neuen Studenten übernommen. Auf
dem sich im Industriepark Gyôr befindlichen Standort hat Vill-Korr die ausgewählten Págisz-Schüler und Eltern empfangen, wo sie von den angehenden
Elektrikern begrüsst wurden. Gasztonyi
László, geschäftsführender Direktor der
Vill-Korr Hungária Kft. sagte, er glaubt,
dass Schule und Unternehmen in der

dualen Ausbildungen zusammen arbeiten, müssen, um zu gewährleisten, dass
es in den Gyôrer Firmen genügend
Fachkräfte geben wird. Er fügte hinzu,
dass die Kollegen der Vill-Korr den Lehrlingen solche Kenntnisse vermitteln, mittels derer sie überall bestens bewähren
können.
Gasztonyi László stellte auf dem Treffen
die Praxisleiter vor und dankte den Eltern
für ihr Vertrauen, die Jugendlichen erhielten eine Erinnerungsurkunde zum Anlass des Kooperationsbeginns. Zum
Schluss konnten die Teilnehmer die
Räume des Lern-Ateliers besichtigen,
die ein wichtiger Schauplatz in der Ausbildung darstellen.

IGM rechnet mit
Umsatzrekordeinnahmen

Die IGM Robotrendszerek
Kft. rechnet in diesem
Jahr mit neuen Umsatzrekordeinnahmen.
Die Produkte der sich in
österreichischem Eigentum befindlichen ungarischen
Tochtergesell schaft, die sich mit dem
Bau von individuellen
Schweissrobotersystemen
beschäftigt setzen in der
Ausnutzung der steigenden Nachfrage nach Robotersystemen immer
grössere Verkaufsvolumen um.
Die Entwicklung der Firma
wird durch kontinuierliche
Investitionen gesichert:
vor Kurzem wurde ein neues
Bearbeitungscenter für
800.000 EUR gekauft und
es erfolgte auch die Renovierung des Lackierbetriebes. Für dieses Jahr ist zu

erwarten, dass die Produktion der IGM Robotrendszerek Kft. die 10 Milliarden Forint Grenze
durchbricht, was ein neuer
Rekord im Leben der
Gyôrer Firma darstellt.
Im Interesse der Sicherung der ausgebildeten
Arbeitskräfte baute die
Gyôrer Firma gute Beziehungen zu den örtlichen Lehrinstitutionen aus.
Kürzlich hat sie der Lukács-Schule einen Roboter im Wert von 13 Millionen Forint geschenkt.
Der Wert der Schweissanlage beträgt 13 Mio. Forint, mit deren Hilfe können sich die Schüler die
modernsten Praxiskenntnisse aneignen. Acht dieser
Schüler verbringen auch
gegenwärtig ihre Fachpraxis bei der IGM.

In diesem Jahr wurde zum
17. Mal der Presztízs-Preis
verliehen. Einer der
höchsten Auszeichnungen für die im Komitat
Gyôr-Moson-Sopron wirkenden Unternehmen und
Firmenleiter wird von der
Jury in mehreren Kategorien vergeben. Demnach
hat in der Kategorie Grossunternehmen die Erbslöh
Hungária Kft. den Preis
gewonnen. Nach der Verleihung sagte Zsolt Bene,
der geschäftsführende Direktor der Erbslöh Hungária Kft.: „Die Verleihung
des Presztízs-Preises ist
für uns eine grosse Ehre.
Die Anerkennung richtet
sich an alle Mitarbeiter der
Erbslöh Hungária, ist es

doch der ganzen Mannschaft zu verdanken, dass
wir diesen Preis in Empfang nehmen dürfen.
Der Zulieferer für die
deutsche Automobilindustrie verkündete kürzlichst: Im Rahmen einer
14 Milliarden Forint Investition wird der Gyôrer
Standort um eine fast
1500 Quadratmeter Einheit zur Herstellung von
Autofensterzierelementen
erweitert. So entwickelt
sich der Standort zum regionalen Produktionszentrum der Mutterfirma. Als
Ergebnis der Investition
wird sich im Laufe der
nächsten Jahre der Umsatz
vervierfachen und die Mitarbeiterzahl verdoppelt.

Erbslöh: Grossunternehmen des Jahres
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IGM: Árbevételi rekordra számítanak

> | 1. oldalról

Egyre inkább elôtérbe kerül a robotizáció igénye a világ iparvállalatainál, a növekvô keresletet pedig igyekszünk kihasználni — vázolta fel
röviden a piaci helyzetet Fenyôsi Béla, az IGM
Robotrendszerek Kft. ügyvezetô igazgatója. —
A tendencia mögött az áll, hogy egyrészt egyre kevesebb a hegesztéshez magas szinten
értô szakember, másrészt a végsô felhasználók
egyre precízebb munkát követelnek, amit ma
már szinte csak a robotok tudnak garantálni.
A Gyôrben készülô robotok a világ minden
földrészén megtalálhatóak, hagyományos és
gyorsvasúti berendezések, hajók, daruk,
tehergépjármûvek, mezôgazdasági gépek, útépítô gépek elôállítását végzik az itt készült
rendszerek. A cég fejlôdését folyamatos beruházások biztosítják: a közelmúltban 800 ezer
euróért vásároltak új megmunkálóközpontot,
és megtörtént a festôüzem felújítása is.
A megrendelôi igények kielégítéséhez megfelelô létszámra is szükség van az üzemben, ma
már mintegy 220 alkalmazott dolgozik az IGM
magyarországi leányvállalatánál. A szakember-utánpótlás persze nem egyszerû feladat,
mint Fenyôsi Béla elmondta, ennek érdekében
alakítottak ki jó kapcsolatokat a gyôri Jedlik- és
Lukács-iskolával, ez utóbbi számára nemrégiben világszínvonalú oktatási eszközt adomá-

nyoztak. A hattengelyes hegesztôszerkezet
értéke 13 millió forint, ennek segítségével a
legkorszerûbb gyakorlati ismereteket sajátíthatják el a diákok, akik közül jelenleg is 8 tanuló tölti szakmai gyakorlatát az IGM-nél.
Az IGM Robotrendszerek Kft. termelése idén várhatóan meghaladja a 10 milliárd forintot, ami új
rekord a gyôri cég életében. Bár a piaci trendek,

ciklusok hosszú távon nehezen kiszámíthatóak,
Fenyôsi Béla ügyvezetô igazgató szerint a következô egy-két évben valószínûleg sikerül megôrizni ezt a lendületet, az Ipar 4.0 néven ismertté vált
technológiai trend pedig tovább erôsítheti a robotrendszerekkel foglalkozó cégek pozícióit.
| igm-group.com

Síküveg: Új cég, új tevékenységi kör

Továbbra is tartja megszerzett pozícióit, sôt Budapesten önálló telephelyet hozott létre a Síküveg
Kereskedelmi és Feldolgozó Kft.
A hagyományos tevékenység
mellett új profillal jelentkezik a cég
a piacon, az ipari parkban lévô Tibormajori úti vállalati központ címére bejegyzett Clarus Software
Kft. komplex vállalatirányítási
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rendszereket, informatikai megoldásokat kínál partnereinek.
A Clarus Software Kft.-t 2016-ban
hoztuk létre, ez a profil gyakorlatilag a Síküveg igényeibôl nôtt ki —
mondta el az új vállalkozásról
Csiszka Zsolt ügyvezetô igazgató.
— Ezt az integrált vállalatirányítási
rendszert, amely tulajdonképpen
mintadarabként értelmezhetô, a

Síküveg Kft.-n belül nyolc évig fejlesztettük. Olyan rendszert szerettünk volna kialakítani, amely nem a
programozás erôforrásaira optimalizált, hanem az adott — jelen esetben saját — vállalkozás logikai rendszerén alapul. A napi gyakorlatban
felmerülô vállalatirányítási problémák és azok megoldási lehetôségei kerültek a középpontba, amikor
ezt az informatikai hátteret kialakítottuk. A munka során úgy gondoltuk, sok más vállalkozásnak lenne
ez az igénye, ezért döntöttünk úgy,
hogy erre egy külön céget alapítunk, és mások számára is elérhetôvé tesszük a fejlesztési lehetôséget. Az ipari parkban is van olyan
cég, amely sikerrel alkalmazza az
általunk fejlesztett rendszert.
Csiszka Zsolt ügyvezetô igazgató
hozzátette: az általuk kínált rendszer nagy elônye, hogy a már meglévô, analóg berendezéseket rendszerbe kötve képes a folyamatokat
digitalizálni, a munkaállomások létrehozásával valós információkhoz
jut a menedzsment. A rendszer

egyebek mellett olyan területeken
nyújt segítséget, mint a beléptetés,
a bérszámfejtés, nyereségszámítás
vagy éppen a kapacitáskihasználtság mérése, s mindezt az adott vállalkozás tevékenységéhez, sajátos
igényeihez igazítva produkálja.
Természetesen a Síküveg Kft.
alaptevékenysége továbbra is az
üvegipari alapanyagok kereskedelme, félkész és késztermékek
elôállítása. Megrendelôik asztalosok, lakatosok, képkeretezôk, lakberendezôk, építési vállalkozások. Termékeiket saját gépparkkal
állítják elô, saját jármûvekkel terítik. Az egyre növekvô fôvárosi és
környéki igények kielégítésére Budapesten nyitottak új kereskedelmi telephelyet, a gyártás azonban
továbbra is kizárólag Gyôrben történik. A cég jelenleg több mint
húsz munkatársat foglalkoztat, a
nettó árbevétel 400 millió forint
körül mozog, az idei évtôl is hasonló forgalmat várnak.
| sikuveg.hu
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Somogyi Elektronic:
Felvillanyozó év vége

> | 1. oldalról

Nagyon hiszünk a személyes
kommunikáció erejében, ezért
tartjuk fontosnak minden évben
vendégül látni szakmai napunkon
a cég legnagyobb üzleti partnereit
— mondta el Somogyi Zsolt, a Somogyi Elektronic Kft. ügyvezetô
igazgatója. — Erre, az idén is már

kétnapossá bôvült rendezvényre
200-250 legnagyobb partnerünk
látogat el, remek lehetôséget adva, hogy személyesen találkozhassunk, meghallgathassuk ôket,
és bemutathassuk újdonságainkat, beszélhessünk terveinkrôl.
A szakmai nap meghívottainak
ebben az évben is bôven szolgált
újdonságokkal a vendéglátó tár-

saság. A jelenlévôk közel 500 új
termék forgalmazásáról értesülhettek, köztük az adventi idôszak
slágereirôl, melyeket testközelbôl
is megszemlélhettek, kipróbálhattak. A Bogyó és Babóca, valamint
a Vuk és a Dr. Bubó mesefigurás
világítástechnikai eszközök mellett a szintén szezonális terméknek számító „okos” fûtôtestek, lát-

Ipari Parkban található telephelyünkön bôvítettük a gyártócsarnok kibocsátási kapacitását —
folytatta beszámolóját az ügyvezetô. — Célul tûztük ki, hogy minél
több terhet vegyünk le a helyszínen szerelô kollégákról, amit csak
lehet, gyártsunk le a mûhelyben.
Ehhez meg kellett növelni a technológiai tervezési részlegünk létszámát. Több fiatal mérnök kolléga még 2017-ben csatlakozott a
csapathoz, akik gyorsan beletanultak feladataikba. Megerôsítettük gyártórészlegünket létszámban és szerszámozottságban is,

a magfeldolgozó gépeket rendszerbe állító gyártmányainkat pedig úgy alakítottuk ki, hogy a projekthelyszínen azokat gyorsan és
pontosan össze lehessen építeni.
Az intézkedéseknek köszönhetôen 2018-ban a mezôgazdasági
megrendelôk igényein kívül új
iparágakban is sikerült letennie
névjegyét a CHH Mûszaki Kft.nek. Több élelmiszeripari és takarmányipari cég csatlakozott vevôköréhez. Speciális optikai osztályozó berendezést, finomtisztításra alkalmas síkrostát telepítettek élelmiszer célú magok feldol-

ványkandallók, mûfenyôk, karácsonyi díszfények és diorámák
(elektronikus életképek) kínálták
magukat az eseményre érkezett
kereskedôknek.
Somogyi Zsolt ügyvezetô igazgató hozzátette: a személyes kapcsolatépítés elônyei mellett a találkozó számszerûsíthetô haszna
sem elhanyagolható, hiszen kihasználva az ilyenkor adott extra
kedvezményeket, jelentôs megrendelések érkeznek a disztribúciós partnerektôl.
A forgalom növekedése miatt és a
megrendelôk magas színvonalú kiszolgálásának megtartása érdekében raktárkapacitása bôvítését határozta el a Somogyi Elektronic Kft.
A várhatóan jövô év elsô negyedévében elkészülô beruházással
7.500-ról 10.000-re nô a palettahelyek száma, így tovább bôvülhet a
kiváló ár-érték arányú termékeket
tartalmazó, jelentôs, jó minôségû
raktárkészlet, melynek segítségével 24 órán belül, pontosan, az igényeknek megfelelôen képesek teljesíteni a megrendeléseket.
| somogyi.hu

CHH: Aki nem fejleszt, az lemarad

Bár nem ígérkezett zökkenômentesnek ez idei év, a megfelelô felkészülésnek és munkaszervezésnek köszönhetôen eredményes
esztendôt zár a CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki Szolgáltató Kft. A magfeldolgozó technológiák értékesítésével, telepítésével és kiegészítô acélszerkezeti
elemek gyártásával foglalkozó
vállalkozás több jelentôs megrendelést teljesített, megnövelte
gyártócsarnokának kibocsátási
kapacitását, és jövôre ipari parki
telephelyének bôvítését is tervezi.
Tudtuk már az elején, hogy nem
lesz könnyû a 2018-as esztendô,
mivel az építési-szerelési díjak — fôként az élômunka költségének meredek emelkedése miatt — megugrottak. Ennek okai minden vállalkozás számára ismertek: túlfûtött építôipari konjunktúra, munkaerô-kivándorlás, minôségi szakmunkások hiánya — mondta el az évkezdetrôl Plevza Beatrix ügyvezetô.
Természetesen éppen azért, mert
tudták, hogy kihívás lesz a soksok feladatot ellátni az egyre kevesebb szerelôcsapat alvállalkozóval, már az év elején megtették
a szükséges lépéseket. — A Gyôri
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gozását végzô hazai cégek megbízásából, például a vállalkozás
részese lehetett a Gyermelyi Zrt.
telephely-bôvítési programjának,
melynek keretében a CHH felsôpályás betárolórendszert épített a
hazai élelmiszeripar egyik meghatározó szereplôjének. Emellett betároló rendszereket (szállítószalag, serleges felvonó, siló) szállítottak állati takarmányt elôállító
nemzetközi vállalatok számára.
Plevza Beatrix ügyvezetô a tervekrôl szólva elmondta: mivel az
1500 négyzetméteres gyártócsarnok már-már kicsinek bizonyul, így várhatóan jövôre további 720 négyzetméterrel bôvítik
annak területét. Új gyártási technológia bevezetését is tervezik,
lézerkivágó gép megvásárlásával. Az elképzelések megvalósítását egy már nyertes GINOP
pályázat is segíti.
Aki nem fejleszt, az lemarad... És
ezt nem csak a potenciális vevôinknek mondjuk, hogy érveljünk a
gépvásárlás mellett, de az üzleti
filozófiánk része is — összegezte
az ügyvezetô.
| chh.hu

7

Kiépített infrastruktúra a bôvítési területen

Decemberben finiséhez érkeztek
az infrastruktúra kialakításának
munkálatai a Tatai út mellett, a
Gyôri Ipari Park új bôvítési területén. A kivitelezô június elején vette
át a munkaterületet, a hatalmas
munkagépek hónapokon keresztül dolgoztak az építkezésen.
Mint arról korábban többször beszámoltunk, az elmúlt években az
Ipari Park VII. Bôvítési Ütemében
22 hektár területet vásárolt az
üzemeltetô kft. a Tatai út déli oldalán. Itt olyan infrastruktúrát biztosítanak a letelepedôknek, mint
azoknak, akik korábban vásároltak, így vonzó körülmények várják
a partnereket.

A december 18-i mûszaki átadás
idôpontjára a kivitelezô elvégezte
vállalt feladatait. Az út mellett futó
közmûsávban közel 1, 7 kilométer
hosszú ivóvízvezeték épült, melyhez nyomásfokozó is tartozik. A
kiépített csapadékvízgyûjtô csatorna és az ezzel párhuzamos
szennyvízvezeték hosszúsága
ugyancsak meghaladja az egy kilométert. A csapadékvízgyûjtô
csatorna végpontján mesterséges tavakat alakítottak ki, egy
1.460 köbméter hasznos térfogatú szûrôtavat és egy 8.337 köbméter hasznos térfogatú szikkasztótavat létesítettek. A vízgyûjtôket kerítés veszi körbe.

A területen több mint egy kilométer hosszú közút épült, a kivitelezés utolsó mozzanataként december közepén terítették rá a kopóréteget a szakemberek. A kerékpárosok és gyalogosok közlekedését kerékpárút és járda biztosítja. A bôvítési területen kiépült a
közvilágítás, valamint elhelyezték
az elektromos erôátviteli kábeleket is, még folynak a távközlési,
valamint a gázvezeték kiépítésének munkái.
A telkek értékesítésével kapcsolatban Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô
igazgatója elmondta: az új terület

iránt nagy az érdeklôdés. Eddig
11 telket értékesítettek, így már
csaknem 50 ezer négyzetméter
nagyságú terület kelt el összesen.
Emellett további két befektetô vár
még a szerzôdések aláírására,
akik együttesen újabb 10 ezer
négyzetméter telket kívánnak
megszerezni.
A terület jövô év elején üzemkész állapotban várja a letelepedôket, akik közül néhányan
már 2019 elsô felében szeretnék megkezdeni beruházásaik
kivitelezését.
| ipgyor.hu

A hagyományoknak megfelelôen idén is megérkezett a Mikulás a Gyôri Ipari Parkba. A parkot üzemeltetô társaság és az Innonet Központ
szervezésében megrendezett ünnepségen közel hetven gyerek találkozhatott a Nagyszakállúval.

Ajándékot hozott az Ipari Park Mikulása

A vidám szórakozásról ezúttal Zink Adél gondoskodott. A Mikulás manójaként fellépô mûvész hangszeres, élôzenés interaktív
játékkal
örvendeztette
meg a kicsiket, akik közös
énekléssel várták, hogy
megérkezzen Télapó. A
várakozás ideje alatt vidám kacagástól, énekléstôl volt hangos a máskor
komoly üzletemberekkel
teli irodaház.
A dalok pedig meg is hozták az eredményt, hamarosan megérkezett a Mikulás. Érkezését csillogó
gyerekszemek kísérték, az
ajándékra és dicsérô szavakra várva. A gyerekeket
egyenként szólította ki a

Mikulás, a nagy könyvébôl
pedig név szerint elsorolta, ki hogyan viselkedett
az év során. Szerencsére
minden nebuló gyûjtött piros pontot ebben az esztendôben is, így mindenkinek hozott ajándékot a
Nagyszakállú.
A gyerekek közül sokan
dallal, verssel készültek a
nagy napra, s a produkciókat tapssal jutalmazta a
szép számú közönség. Az
édességes csomagokat
boldogan vették át a kicsik, és egy újabb emlékezetes ünnepséggel gazdagodva értek haza szüleikkel, kísérôikkel.
| ipgyor.hu

