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Parkpress
Ipari Park: Kiépített infrastruktúra

Jankovits Engineering:
Új üzemcsarnokot avattak

Ebben az esztendôben
17. alkalommal adták át a
Presztízs-díjakat. A Gyôr-
Moson-Sopron megyében
mûködô vállalkozások,
cégvezetôk, -tulajdono-
sok egyik legrangosabb
elismerését több kategóri-
ában ítéli oda a zsûri. A
Gyôri Ipari Park cégei már
több alkalommal részesül-
tek ebben az elismerés-

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 folyamato-
san nôttek, a raktárakból egy-
más után távoztak az áruszállí-
tó autók. A téli szezon hagyo-
mányosan az októberi szakmai
nappal indult, a menetrendet
pedig az új raktár építésének
megkezdése „színesítette”.

> | 7. oldal

Új árbevételi rekordra számít idén az IGM Robotrendszerek Kft. Az egyedi hegesz-
tô-robotrendszerek elôállításával foglalkozó, osztrák tulajdonú magyar leányválla-
lat termékeit egyre nagyobb volumenben értékesíti, kihasználva a robotrendszerek
iránt megnyilvánuló növekvô keresletet. A képzett munkaerô biztosítása érdeké-
ben a gyôri cég jó kapcsolatokat épített ki helyi oktatási intézményekkel, nemrégi-
ben egy közel 13 millió forint értékû robotot ajándékozott a Lukács-iskolának.

> | 6. oldal

Erbslöh Hungária:
Az év nagyvállalkozása

ben, és így történt ez az
idén is: ezúttal az Erbslöh
Hungária Kft. az év nagy-
vállalkozása kategóriában
nyerte el a díjat, melyet az
ünnepségen Görög Tibor,
a Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezetô igaz-
gatója adott át a cég ve-
zetôinek.

> | 3. oldal

Felavatták a Jankovits Engineering Kft. új
üzemcsarnokát. Az ünnepségen dr. Jan-
kovits Richárd ügyvezetô köszöntötte a
résztvevôket, valamint Borkai Zsolt pol-
gármester, Simon Róbert Balázs or szág -
gyûlési képviselô, és Szabó István Attila,

az EXIM Bank vezérigazgató-helyettese
mondott beszédet. Ezt követôen a részt-
vevôk egy közös szalagátvágással avat-
ták fel a létesítményt.

> | 2. oldal

IGM: Árbevételi rekordra számítanak

Somogyi Elektronic:
Felvillanyozó év vége
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> | 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 létrejötté-
tôl egészen a megvalósításig.  A
most felavatott létesítmény, amely a
tevékenység további bôvítésének
lehetôségét teremti meg, egy 750
négyzetméteres üzemcsarnokot,
valamint egy háromszintes, szinten-
ként 300 négyzetméter alap területû
irodaépületet foglal magába.
Dr. Jankovits Richárd, a Jankovits
Engineering Kft. ügyvezetôje kö-
szöntôjében kiemelte, hogy az új
részleg átadása fontos mérföldkô,
egyben egy új szakasz kezdete a
cég életében. Az ügyvezetô el-
mondta: „Amikor döntés született a
beruházásról, még szinte elôjele
sem volt azoknak a megrendelé-
seknek, melynek eredményeként
ezeket a gépeket láthatjuk itt körü -
löttünk. De bíztunk abban, hogy a
komplex mérnöki munka, a hozzá-
adott érték elengedhetetlen az álta-
lunk mûvelt gépgyártáshoz, auto-
matizáláshoz. S ma ott tartunk,
hogy az általunk világcégek számá-
ra gyártott gépek, berendezések
szinte betöltik az új csarnokunkat.”
Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere
beszédében hangsúlyozta: „A
gyôri önkormányzat döntéseivel

Jankovits Engineering:
Felavatták az új üzemcsarnokot 

igyekszik folyamatosan vonzó
gazdasági környezetet biztosítani,
többek között az iparûzési adó
csökkentésével, az ipari park bô-
vítésével és infrastruktúrájának
fejlesztésével.” A polgármester
hozzátette: „Az új csarnok olyan
munkafolyamatokra ad lehetôsé-
get, 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 elisme-
rését fejezte ki a Jankovits Engi-
neering Kft. alapító tulajdonosai-
nak. 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 fejlô-
dés és a minôségi termékgyártás
jellemzi, ahol ma már 80 fôt fog-
lalkoztatnak. Sikerük három titka
pedig nem más, mint a kitartás, a
megfontoltság és a magas szintû
szakmai tudás.”
Szabó István Attila, az EXIM vezér-
igazgató-helyettese köszöntôjé-
ben kiemelte: „Az átadásra kerülô
csarnok az EXIM és az Oberbank
közremûködésével felvett, 1,5 mil-
lió euró értékû, versenyképességet
javító belföldi hitelbôl került meg-
valósításra. 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 kkv-
kat támogasson az exportpia-
cokra való kilépésben, melyek
hozzájárulnak hazánk nemzetkö-
zi versenyképességének növe-
kedéséhez.”
A vállalkozás növekedése 2018-
ban kiemelkedô: a kétmilliárd fo-
rintot meghaladó árbevétel 30
százalékkal több, mint az elôzô
évi forgalom. Az üzemcsarnok-
avató a cég negyed évszázados
mûködésében mérföldkô, mely a
remények szerint szimbóluma
lesz a vállalat következô 25 évé-
nek sikeres mûködésének is.

| jankovits.hu
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> | 1. oldalról

A Presztízs-díjat, a régió kiváló
vállalkozásainak és szervezetei-
nek járó elismerést olyan cégek,
vállalatok, egyesületek és közéleti
személyiségek kapják, akik jó pél-
dával szolgálnak a környezetük
számára, valami hasznosat hoz-
nak létre, bevezetnek újító, inno-
vatív termékeket, munkát adnak
embereknek, családoknak Gyôr-
Moson-Sopron megyében. Az
idei Presztízs-díj-átadó gálának a
Pannonhalmi Fôapátság nemzet-
közi belsôépítészeti díjjal elismert
koncertterme adott otthont. Házi -
gazdaként Hortobágyi Cirill fô -
apát köszöntötte a vendégeket.
Az ünnepségen jelentették be: az
év nagyvállalkozása díjat az Erbs-
löh Hungária Kft. kapta 2018-ban.
Az elismerést az ünnepségen Gö-
rög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezetô igazgatója ad-
ta át Bene Zsolt ügyvezetô izgató-
nak és dr. Antreter Ferencnek, a
cég gazdasági vezetôjének. Az át-
adást követôen Bene Zsolt el-
mondta: „Meglepetés volt szá-

Erbslöh: Az év nagyvállalkozása

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 szakmunkástanu-
lókat fogadott, idén pedig újabb 30 diák gyakor-
lati oktatását vállalta. A Vill-Korr a Gyôri Ipari
Parkban lévô telephelyére várta a kiválasztott
págiszos tanulókat és szüleiket, ahol köszöntöt-
ték a leendô villanyszerelôket, valamint a
tanmûhelyt is feltérképezhették a diákok.
Gasztonyi László, a Vill-Korr Hungária Kft.
ügyvezetô igazgatója a cégbemutatóval
egybekötött szülôi értekezleten köszöntôjé-
ben elmondta: hisz abban, hogy a duális
képzésben iskoláknak és vállalatoknak szo-
rosan együtt kell mûködniük ahhoz, hogy a
gyôri cégeknél legyen elég szakember. Hoz-
zátette: a Vill-Korr munkatársai olyan ismere-
teket adnak át a tanulóknak, mellyel bárhol
megállják a helyüket.
Fontosnak ítélte, hogy a jól felkészített szak-
embereket itthon is kell tudni tartani, megfelelô
szintû fizetések és karrierlehetôség biztosítá-
sával. Megerôsítette, hogy a Vill-Korr jövendô
munkatársait látja a mai gyakornokokban, akik
bízhatnak abban, hogy az elkövetkezô évek-
ben a villamosipari szakma teljes vertikumáról
átfogó tudást szerezhetnek.

munkra a Presztízs-díj odaítélése
és nagy megtiszteltetés. Az elisme-
rés az Erbslöh Hungária valameny-
nyi dolgozójának szól, hiszen a so-
ron dolgozó kollégák termelik meg
a nyereséget, a gépbeállítók mû -
köd tetik a berendezéseket, az ad-
minisztratív álllomány jeleníti meg
az eredményeket: végsô soron az
egész csapatnak köszönhetô,
hogy ezt a díjat átvehettük.”  
Az Erbslöh Hungária Kft. által elôál-
lított alumíniumból készült takaró -
elemek, díszlécek, tetôlécek, tetô-
sínek, valamint a fröccsöntött funk-
cionális rögzítô és dekoratív ele-
mek több prémium kategóriás jár -
mûvön feltûnnek. Ezen túl dugaty-
tyúk gyû rû zését, csapszegezését
bérmunkában végzi a gyôri vállalat.
A német autóipari beszállító nem-
régiben jelentette be: 14 milliárd
forintos fejlesztés keretében mint -
egy 1500 négyzetméteres, autó-
ablak díszítô elemeket elôállító
egységgel bôvíti a gyôri telephe-
lyet, amely így az anyacég régiós
termelési központjává fejlôdik. A
fejlesztés eredményeként a válla-
lat a következô évek során meg-

négyszerezi árbevételét és meg-
duplázza dolgozói létszámát. A
bôvítés kivitelezési munkálatai je-
lenleg is zajlanak, a földmunkák

elvégzése után az alapozást vég-
zik a szakemberek. 

| wkw.de

Vill-Korr: Szakembereket képeznek

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója a szülôi ér-
tekezleten hangsúlyozta, hogy az iskola arra tö-
rekszik, hogy az elméleti tudás mellé diákjai szá-
mára megadja a gyakorlati tudás megszerzésé-
nek lehetôségét. Ezért a PÁGISZ folyamatosan
szélesíti együttmûködését az iparvállalatokkal. A
cégek maguk is felismerték, hogy érdekük a du-
ális képzésben való részvétel, hisz szakember-
utánpótlásukat ezen a módon biztosíthatják.

Gasztonyi László a találkozón bemutatta
gyakorlat vezetôit, megköszönte a szülôk
bizalmát, a gyerekek pedig emléklapot kap-
tak az együttmûködés megkezdése alkal-
mából. Végül a résztvevôk bejárhatták a
tanmûhely helyiségeit, melyek a képzés fon-
tos színterei lesznek.  

| vill-korr.hu
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The new plant of Jankovits
Engineering has been ina-
ugurated. Dr Richárd Jan-
kovits has welcomed the
participants on the cere-
mony. Mayor Zsolt Borkai,
member of the Parliament
Róbert Balázs Simon and
vice CEO of Exim Bank
István Attila Szabó have

Jankovits Engineering:
New Plant Opening

addressed the guests.
Following the speeches
the participants have ina-
ugurated the facility with a
ribbon-cutting ceremony.
The newly-opened plant
creates possibility to fur -
ther expand the producti-
on site. The expansion is
comprised of a 750 m2

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

IGM Robotic Systems Kft
is anticipating a turnover
record this year. The ma-
nufacturer of specific
welding and robotic
systems, which is the
Hungarian subsidiary of
the Austrian company,
has been selling increa-
sing volumes of their pro-
ducts by exploiting the
growing interest for robo-
tic systems. The improve -
ment is ensured by cons-
tant investments: a new
machining centre  has re-
cently been bought for
800.000 Euro and the
paint shop has been re-
novated as well. The pro-
duction 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 educati-
onal institutes. They ha-
ve just donated a robotic
system to Lukács Vocatio -
nal School amounting to

IGM: Turnover 
Record is Expected

Vill-Korr Hungária Kft to-
gether with Pattantyús Vo-
cational School have
been participating in a du-
al training for 3 years.
Within the training prog-
ramme the company has
employed electrician vo-
cational 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 be-
en awaited at the Vill-Korr
site in the Industrial Park
Gyôr, where the electri -
cians-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

This year the Presztízs
Awards have been gran-
ted for the 17th time. This
is one of the most presti-
gious acknowledgements
for the companies and
managers operating in
Gyôr-Moson-Sopron co-
unty, which is awarded in
many categories by a jury.
This time Erbslöh Hungá-
ria Kft has been awarded
in the category ’Enterprise
of the Year’. After the cere-
mony 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-

Erbslöh: Enterprise of the YearVill-Korr: Training
Professionals

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 manufac-
turing centre of the region.
As a result they plan to
quadruple the turnover
and double the number of
employees. 

schools and companies
within the dual training in
order to make sure the
companies of Gyôr will
have enough professio-
nals and skilled workers’.
He added that Vill-Korr
employees would pass
such wide experience on
to the students that would
be able applicable any -
where in the world.
László Gasztonyi introdu-
ced the leaders of the tra-
ining programme, than-
ked the parents for their
trust and handed over ce-
remonial cards to the stu-
dents on the occasion of
starting the co-operation.
Finally the guests could
go on a workshop tour to
discover the main loca -
tions of the training.

approximately 13 million
HUF. With this welding
machine that costs ne-
arly 13 million HUF the
students can acquire the
latest vocational know-
ledge. 8 of the students
have currently been
spending their professio-
nal training by IGM. 



Die Vill-Korr Hungária Kft. nimmt seit drei
Jahren an der dualen Ausbildung in Ko-
operation mit der Pattantyús-Fachschule
teil. Im Rahmen des Ausbildungsprog-
rammes hat das Unternehmen in den
vergangenen Jahren Elektriker-Fachar-
beiterlehrlinge empfangen, und in diesem
Jahr zudem den Praxisunterricht von
30 neuen Studenten übernommen. Auf
dem sich im Industriepark Gyôr befindli-
chen Standort hat Vill-Korr die ausge-
wählten Págisz-Schüler und Eltern emp-
fangen, wo sie von den angehenden
Elektrikern be grüsst wurden. Gasztonyi
László, ge schäftsführender Direktor der
Vill-Korr Hungária Kft. sagte, er glaubt,
dass Schule und Unternehmen in der

dualen Ausbildungen zusammen arbei-
ten, müssen, um zu gewährleisten, dass
es in den Gyôrer Firmen genügend
Fach kräfte geben wird. Er fügte hinzu,
dass die Kollegen der Vill-Korr den Lehr-
lingen solche Kenntnisse vermitteln, mit-
tels derer sie überall bestens bewähren
können.
Gasztonyi László stellte auf dem Treffen
die Praxisleiter vor und dankte den Eltern
für ihr Vertrauen, die Jugendlichen erhiel-
ten eine Erinnerungsurkunde zum An-
lass des Kooperationsbeginns. Zum
Schluss konnten die Teilnehmer die
Räume des Lern-Ateliers besichtigen,
die ein wichtiger Schauplatz in der Aus-
bildung darstellen.

5

Die IGM Robotrendszerek
Kft. rechnet in diesem
Jahr mit neuen Umsatz -
rekordeinnahmen.
Die Produkte der sich in
österreichischem Eigen-
tum befindlichen ungari -
schen Tochtergesell -
schaft, die sich mit dem
Bau von individuellen
Schweissrobotersystemen
beschäftigt setzen in der
Ausnutzung der steigen-
den Nachfrage nach Ro-
botersystemen immer
grössere Verkaufsvolu-
men 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 Reno-
vierung des Lackierbetrie-
bes. Für dieses Jahr ist zu

IGM rechnet mit
Umsatzrekordeinnahmen

erwarten, dass die Pro-
duktion der IGM Robot-
rendszerek Kft. die 10 Mil-
liarden Forint Grenze
durchbricht, was ein neuer
Rekord im Leben der
Gyôrer Firma darstellt.
Im Interesse der Siche-
rung der ausgebildeten
Arbeitskräfte baute die
Gyôrer Firma gute Be -
ziehungen zu den örtli-
chen Lehrinstitutionen aus.
Kürzlich hat sie der Lu-
kács-Schule einen Robo-
ter im Wert von 13 Millio-
nen Forint geschenkt.
Der Wert der Schweissan-
lage beträgt 13 Mio. Fo-
rint, mit deren Hilfe kön-
nen sich die Schüler die
modernsten Praxiskennt-
nisse aneignen. Acht dieser
Schüler verbringen auch
gegenwärtig ihre Fach -
praxis bei der IGM.

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

ne Rede. Danach weihten
die Teilnehmer die Einrich-
tung mit einer gemeinsa-
men Bandwidmung ein.
Die hiermit eingeweihte
Einrichtung schafft die
Möglichkeit die Tätigkeit
weiter zu erweitern. Die Er-
weiterung beinhaltet eine
Betriebshalle von 750
Quadratmetern sowie ein

dreistöckiges Bürogebäu-
de mit 300 Quadratmetern
Grundfläche pro Stock-
werk.
Das Wachstum des Unter-
nehmens ist 2018 ist her-
vorragend: der 2 Milliar-
den Forint übersteigende
Umsatz macht bereits 30
Prozent mehr als den Um-
satz des Vorjahres aus. 

Jankovits Engineering: 
Neue Betriebshalle eingeweiht

In diesem Jahr wurde zum
17. Mal der Presztízs-Preis
ver l i ehen .  E iner  der
höchsten Auszeichnun-
gen für die im Komitat
Gyôr-Moson-Sopron wir-
kenden Unternehmen und
Firmenleiter wird von der
Jury in mehreren Katego-
rien vergeben. Demnach
hat in der Kategorie Gross -
unternehmen die Erbslöh
Hungária Kft. den Preis
gewonnen. Nach der Ver-
leihung sagte Zsolt Bene,
der geschäftsführende Di-
rektor der Erbslöh Hungá-
ria 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 Mann -
schaft zu verdanken, dass
wir diesen Preis in Em p -
fang nehmen dürfen.   
Der Zulieferer für die
deutsche Automobilin-
dustrie verkündete kürz-
lichst: Im Rahmen einer
14 Milliarden Forint Inves-
tition wird der Gyôrer
Standort um eine fast
1500 Quadratmeter Ein-
heit zur Herstellung von
Autofensterzierelementen
erweitert. So entwickelt
sich der Standort zum re-
gionalen Produktionszent-
rum der Mutterfirma. Als
Ergebnis der Investition
wird sich im Laufe der
nächsten Jahre der Umsatz
vervierfachen und die Mit -
arbeiterzahl verdoppelt.

Erbslöh: Gross-
unternehmen des Jahres

Vill-Korr: Fachleute werden ausgebildet



6 2018 | december | www.ipgyor.hu

> | 1. oldalról

Egyre inkább elôtérbe kerül a robotizáció igé-
nye a világ iparvállalatainál, a növekvô keresle-
tet pedig igyekszünk kihasználni — vázolta fel
röviden a piaci helyzetet Fenyôsi Béla, az IGM
Robotrendszerek Kft. ügyvezetô igazgatója. —
A tendencia mögött az áll, hogy egyrészt egy-
re 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, út-
építô gépek elôállítását végzik az itt készült
rendszerek. A cég fejlôdését folyamatos beru-
házások biztosítják: a közelmúltban 800 ezer
euróért vásároltak új megmunkálóközpontot,
és megtörtént a festôüzem felújítása is.
A megrendelôi igények kielégítéséhez megfe-
lelô létszámra is szükség van az üzemben, ma
már mintegy 220 alkalmazott dolgozik az IGM
magyarországi leányvállalatánál. A szakem-
ber-utánpótlás persze nem egyszerû feladat,
mint Fenyôsi Béla elmondta, ennek érdekében
alakítottak ki jó kapcsolatokat a gyôri Jedlik- és
Lukács-iskolával, ez utóbbi számára nemrégi-
ben világszínvonalú oktatási eszközt adomá-

IGM: Árbevételi rekordra számítanak

Továbbra is tartja megszerzett po-
zícióit, sôt Budapesten önálló te-
lephelyet hozott létre a Síküveg
Kereskedelmi és Feldolgozó Kft.
A hagyományos tevékenység
mellett új profillal jelentkezik a cég
a piacon, az ipari parkban lévô Ti-
bormajori úti vállalati központ cí-
mére bejegyzett Clarus Software
Kft. komplex vállalatirányítási

nyoztak.  A hattengelyes hegesztôszerkezet
értéke 13 millió forint, ennek segítségével a
legkorszerûbb gyakorlati ismereteket sajátít-
hatják el a diákok, akik közül jelenleg is 8 tanu-
ló tölti szakmai gyakorlatát az IGM-nél.
Az IGM Robotrendszerek Kft. termelése idén vár-
hatóan 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 követ-
kezô egy-két évben valószínûleg sikerül megôriz-
ni ezt a lendületet, az Ipar 4.0 néven ismertté vált
technológiai trend pedig tovább erôsítheti a ro-
botrendszerekkel foglalkozó cégek pozícióit. 

| igm-group.com

Síküveg: Új cég, új tevékenységi kör

rendszereket, informatikai megol-
dásokat kínál partnereinek.
A Clarus Software Kft.-t 2016-ban
hoztuk létre, ez a profil gyakorlati-
lag 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 fej-
lesztettük. Olyan rendszert szeret-
tünk volna kialakítani, amely nem a
programozás erôforrásaira optima-
lizált, hanem az adott — jelen eset-
ben saját — vállalkozás logikai rend-
szerén alapul. A napi gyakorlatban
felmerülô vállalatirányítási problé-
mák és azok megoldási lehetôsé-
gei kerültek a középpontba, amikor
ezt az informatikai hátteret kialakí-
tottuk. A munka során úgy gondol-
tuk, sok más vállalkozásnak lenne
ez az igénye, ezért döntöttünk úgy,
hogy erre egy külön céget alapí-
tunk, és mások számára is elérhe-
tôvé tesszük a fejlesztési lehetôsé-
get. Az ipari parkban is van olyan
cég, amely sikerrel alkalmazza az
általunk fejlesztett rendszert.
Csiszka Zsolt ügyvezetô igazgató
hozzátette: az általuk kínált rend-
szer nagy elônye, hogy a már meg-
lévô, analóg berendezéseket rend-
szerbe kötve képes a folyamatokat
digitalizálni, a munkaállomások lét-
rehozásával valós információkhoz
jut a menedzsment. A rendszer

egyebek mellett olyan területeken
nyújt segítséget, mint a beléptetés,
a bérszámfejtés, nyereségszámítás
vagy éppen a kapacitáskihasznált-
ság mérése, s mindezt az adott vál-
lalkozás tevékenységéhez, sajátos
igényeihez igazítva produkálja.
Természetesen a Síküveg Kft.
alaptevékenysége továbbra is az
üvegipari alapanyagok kereske-
delme, félkész és késztermékek
elôállítása. Megrendelôik asztalo-
sok, lakatosok, képkeretezôk, lak-
berendezôk, építési vállalkozá-
sok. Termékeiket saját gépparkkal
állítják elô, saját jármûvekkel terí-
tik. Az egyre növekvô fôvárosi és
környéki igények kielégítésére Bu-
dapesten nyitottak új kereskedel-
mi telephelyet, a gyártás azonban
továbbra is kizárólag Gyôrben tör-
ténik. A cég jelenleg több mint
húsz munkatársat foglalkoztat, a
nettó árbevétel 400 millió forint
körül mozog, az idei évtôl is ha-
sonló forgalmat várnak.  

| sikuveg.hu
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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 So-
mogyi Elektronic Kft. ügyvezetô
igazgatója. — Erre, az idén is már

Somogyi Elektronic:
Felvillanyozó év vége

Bár nem ígérkezett zökkenômen-
tesnek ez idei év, a megfelelô fel-
készülésnek és munkaszervezés-
nek köszönhetôen eredményes
esztendôt zár a CHH Gépkeres-
kedô, Gyártó és Mûszaki Szolgál-
tató Kft. A magfeldolgozó techno-
lógiák értékesítésével, telepítésé-
vel és kiegészítô acélszerkezeti
elemek gyártásával foglalkozó
vállalkozás több jelentôs megren-
delést 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 — fô-
ként az élômunka költségének me-
redek emelkedése miatt — megug-
rottak. Ennek okai minden vállalko-
zás számára ismertek: túlfûtött épí-
tôipari konjunktúra, munkaerô-ki-
vándorlás, minôségi szakmunká-
sok hiánya — mondta el az évkez-
detrôl Plevza Beatrix ügyvezetô. 
Természetesen éppen azért, mert
tudták, hogy kihívás lesz a sok-
sok feladatot ellátni az egyre ke-
vesebb szerelôcsapat alvállalko-
zóval, már az év elején megtették
a szükséges lépéseket. — A Gyôri

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

saság. A jelenlévôk közel 500 új
termék forgalmazásáról értesül-
hettek, köztük az adventi idôszak
slágereirôl, melyeket testközelbôl
is megszemlélhettek, kipróbálhat-
tak. A Bogyó és Babóca, valamint
a Vuk és a Dr. Bubó mesefigurás
világítástechnikai eszközök mel-
lett a szintén szezonális termék-
nek számító „okos” fû tô tes tek, lát-

ványkandallók, mû fe nyôk, kará-
csonyi díszfények és diorámák
(elektronikus életképek) kínálták
magukat az eseményre érkezett
kereskedôknek.
Somogyi Zsolt ügyvezetô igazga-
tó hozzátette: a személyes kap-
csolatépítés elônyei mellett a ta-
lálkozó számszerûsíthetô haszna
sem elhanyagolható, hiszen ki-
használva az ilyenkor adott extra
kedvezményeket, jelentôs meg-
rendelések érkeznek a disztribúci-
ós partnerektôl.
A forgalom növekedése miatt és a
megrendelôk magas színvonalú ki-
szolgálásának megtartása érdeké-
ben raktárkapacitása bôvítését ha-
tározta el a Somogyi Elektronic Kft.
A várhatóan jövô év elsô negyed -
évében elkészülô beruházással
7.500-ról 10.000-re nô a palettahe-
lyek száma, így tovább bôvülhet a
kiváló ár-érték arányú termékeket
tartalmazó, jelentôs, jó minôségû
raktárkészlet, melynek segítségé-
vel 24 órán belül, pontosan, az igé-
nyeknek megfelelôen képesek tel-
jesíteni a megrendeléseket. 

| somogyi.hu

CHH: Aki nem fejleszt, az lemarad
Ipari Parkban található telephe-
lyünkön bôvítettük a gyártócsar-
nok kibocsátási kapacitását —
folytatta beszámolóját az ügyve-
zetô. —  Célul tûztük ki, hogy minél
több terhet vegyünk le a helyszí-
nen szerelô kollégákról, amit csak
lehet, gyártsunk le a mûhelyben.
Ehhez meg kellett növelni a tech-
nológiai tervezési részlegünk lét-
számát. Több fiatal mérnök kollé-
ga még 2017-ben csatlakozott a
csapathoz, akik gyorsan beleta-
nultak feladataikba. Megerôsítet-
tük gyártórészlegünket létszám-
ban és szerszámozottságban is,

a magfeldolgozó gépeket rend-
szerbe állító gyártmányainkat pe-
dig úgy alakítottuk ki, hogy a pro-
jekthelyszínen azokat gyorsan és
pontosan össze lehessen építeni.
Az intézkedéseknek köszönhetô-
en 2018-ban a mezôgazdasági
megrendelôk igényein kívül új
ipar ágakban is sikerült letennie
névjegyét a CHH Mûszaki Kft.-
nek. Több élelmiszeripari és ta-
karmányipari cég csatlakozott ve-
vôköréhez. Speciális optikai osz-
tályozó berendezést, finomtisztí-
tásra alkalmas síkrostát telepítet-
tek élelmiszer célú magok feldol-

gozását végzô hazai cégek meg-
bízásából, például a vállalkozás
részese lehetett a Gyermelyi Zrt.
telephely-bôvítési programjának,
melynek keretében a CHH felsô-
pályás betárolórendszert épített a
hazai élelmiszeripar egyik megha-
tározó szereplôjének. Emellett be-
tároló rendszereket (szállítósza-
lag, serleges felvonó, siló) szállí-
tottak állati takarmányt elôállító
nemzetközi vállalatok számára.
Plevza Beatrix ügyvezetô a ter-
vekrôl szólva elmondta: mivel az
1500 négyzetméteres gyártó-
csarnok már-már kicsinek bizo-
nyul, így várhatóan jövôre továb-
bi 720 négyzetméterrel bôvítik
annak területét. Új gyártási tech-
nológia bevezetését is tervezik,
lézerkivágó gép megvásárlásá-
val. Az elképzelések megvalósí-
tását egy már nyertes GINOP
pályázat is segíti.
Aki nem fejleszt, az lemarad... És
ezt nem csak a potenciális vevô-
inknek mondjuk, hogy érveljünk a
gépvásárlás mellett, de az üzleti
filozófiánk része is — összegezte
az ügyvezetô.

| chh.hu



A vidám szórakozásról ez-
úttal Zink Adél gondosko-
dott. A Mikulás manója-
ként fellépô mûvész hang-
szeres, élôzenés interaktív
játékkal örvendeztette
meg a kicsiket, akik közös
énekléssel várták, hogy
megérkezzen Télapó. A
várakozás ideje alatt vi-
dám kacagástól, éneklés-
tôl volt hangos a máskor
komoly üzletemberekkel
teli irodaház.
A dalok pedig meg is hoz-
ták az eredményt, hama-
rosan megérkezett a Mi-
kulás. Érkezését csillogó
gyerekszemek kísérték, az
ajándékra és dicsérô sza-
vakra várva. A gyerekeket
egyenként szólította ki a

Ajándékot hozott az Ipari Park Mikulása

Kiépített infrastruktúra a bôvítési területen

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.

Mikulás, a nagy könyvébôl
pedig név szerint elsorol-
ta, ki hogyan viselkedett
az év során. Szerencsére
minden nebuló gyûjtött pi-
ros pontot ebben az esz-
tendôben is, így mindenki-
nek hozott ajándékot a
Nagyszakállú. 
A gyerekek közül sokan
dallal, verssel készültek a
nagy napra, s a produkció -
kat tapssal jutalmazta a
szép számú közönség. Az
édességes csomagokat
boldogan vették át a ki-
csik, és egy újabb emlé-
kezetes ünnepséggel gaz-
dagodva értek haza szüle-
ikkel, kísérôikkel.

| ipgyor.hu

Decemberben finiséhez érkeztek
az infrastruktúra kialakításának
munkálatai a Tatai út mellett, a
Gyôri Ipari Park új bôvítési terüle-
tén. A kivitelezô június elején vette
át a munkaterületet, a hatalmas
munkagépek hónapokon keresz-
tül dolgoztak az építkezésen. 
Mint arról korábban többször be-
számoltunk, az elmúlt években az
Ipari Park VII. Bôvítési Ütemében
22 hektár területet vásárolt az
üzemeltetô kft. a Tatai út déli olda-
lán. Itt olyan infrastruktúrát bizto-
sítanak a letelepedôknek, mint
azoknak, akik korábban vásárol-
tak, 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, mely-
hez nyomásfokozó is tartozik. A
kiépített csapadékvízgyûjtô csa-
torna és az ezzel párhuzamos
szennyvízvezeték hosszúsága
ugyancsak meghaladja az egy ki-
lométert. A csapadékvízgyûjtô
csatorna végpontján mestersé-
ges tavakat alakítottak ki, egy
1.460 köbméter hasznos térfoga-
tú szûrôtavat és egy 8.337 köb-
méter hasznos térfogatú szik-
kasztótavat létesítettek. A víz -
gyûjtôket kerítés veszi körbe. A területen több mint egy kilomé-

ter hosszú közút épült, a kivitele-
zés utolsó mozzanataként dec-
ember közepén terítették rá a ko-
póréteget a szakemberek. A ke-
rékpárosok és gyalogosok közle-
kedését kerékpárút és járda bizto-
sítja. A bôvítési területen kiépült a
közvilágítás, valamint elhelyezték
az elektromos erôátviteli kábele-
ket is, még folynak a távközlési,
valamint a gázvezeték kiépítésé-
nek munkái.
A telkek értékesítésével kapcso-
latban Görög Tibor, a Gyôri Nem-
zetközi 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 üzem-
kész állapotban várja a letele-
pedôket, akik közül néhányan
már 2019 elsô felében szeret-
nék megkezdeni beruházásaik
kivitelezését. 
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