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Parkpress
Ipari park: Állásbörzén a cégek

Az elmúlt évben is tovább folytatta sikertör-
ténetét a Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft.
gyôri kutatás-fejlesztési központja. A ba-
lassagyarmati székhelyû vállalkozás 2017-
ben adta át a jelenlegi telephelyet, ahol a
szakemberek azt a tevékenységet folytat-

Az Eaton Manufacturing
Hungary Kft. mûködése
történetében az elmúlt év
fontos mérföldkövet je-

Nagy volt a sürgés-forgás az év elsô
hónapjaiban a Melecs EWS GmbH
gyôri telephelyén. Egyes részlegeknek
ideiglenes elhelyezést biztosítottak, a
látogató elsô pillantásra érzékelhette,
ismét építkezés, fejlesztés zajlik a cég-
nél. S valóban: a 2016-os gyártóterület-

Melecs: Stabilitás és fejlôdés
bôvítés után a kiszolgáló irodai részleg
is megújult, illetve mintegy 300 négy-
zetméterrel bôvült. A bôvítéseket pedig
a termelési volumen folyamatos növe-
kedése indokolja. 

> | 2. oldal

Eaton: Beszálltak
az autóiparba

Delta-Tech: Kreatív megoldások

lentett, hiszen a gyôri
gyár 2018-ban ünnepelte
tizedik születésnapját. Az
ipari elektronikus hálózat-
védelmi és biztosítóbeté-
tek gyártásával, fejleszté-
sével és értékesítésével
foglalkozó cég hivatalos
neve is változott — a „Co-
oper Bussmann” végleg
kikerült az elnevezésbôl —,
tükrözve azt a változást,
amely korábban a tulaj-
donosi szerkezetben le-
zajlott.

> | 7. oldal

ták, melyet tíz évvel ezelôtt, még az Inno-
net inkubátorházában kezdtek meg. Az át-
adás óta jelentôsen nôtt a foglalkoztatot-
tak száma és bôvült a partnerek köre.

> | 6. oldal

TT Parts: Saját telephely
a bôvítési területen
A Gyôri Ipari Park új bôvítési területén vásárolt területet
a TT Parts Hungary Kft. A BPW-csoporthoz tartozó,
kamion- és pótkocsi-alkatrészek forgalmazásával fog-
lalkozó cég gyôri kirendeltsége már 2016-ban otthon-
ra talált az ipari parkban, egy bérelt épületben. 

> | 3. oldal
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Park Press. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. (9027 Gyõr, Gesztenyefa út 4. Telefon: 96/506-978) negyedévente megjelenõ lapja.
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Szerkesztõ: Ozsvárt Tamás. Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor. Elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyôr.

Melecs: Stabilitás és fejlôdés a cég indulása óta
> | 1. oldalról

— Most érkeztünk el arra pontra,
hogy az irodai területek bôvítése
elkerülhetetlenné vált, a termelést
támogató szellemi állomány — mér-
nökök, pénzügyesek, logisztiku-
sok, kontrollerek — létszáma meg-
emelkedett, kinôttük irodáinkat —
mondta el a márciusban lezárult
munkák hátterérôl Tóvizi Szilvesz-
ter ügyvezetô igazgató, aki Kiss
Gabriella HR-vezetôvel együtt

adott áttekintést az autóipari, ipari
és háztartás-elektronikai termékek
gyártásával foglalkozó vállalkozás
aktuális helyzetérôl.
A magasabb hozzáadott érték
elô állításának, a kompetenciák
erôsítésének, az innováció elôtér-
be helyezésének köszönhetôen a
gyôri egység kezdetektôl fogva
nyereséggel mûködik, és folya-
matosan növeli árbevételét. Kez-
detben csak háztartási gépekhez
készítettek elektronikai eszközö-
ket, majd 2013-tól indult el az

autóipari beszállítás, a világítás-
technikai termékek gyártása.
— Sikerült minden évben növelni a
termelés volumenét és az árbevéte-
lünket, s ezt a jó szokásunkat 2018-
ban is tartani tudtuk — kezdte a ta-
valyi év összegzését Tóvizi Szil-
veszter. — Annak ellenére megôriz-
tük a növekedési tendenciát — mint -
egy ötszázalékos árbevétel-növe-
léssel —, hogy az elmúlt esztendei
tervszámoktól némileg elmarad-
tunk. Ennek oka, hogy az autó-, va-
lamint a háztartási elektronikai ipar
világpiacán tapasztalható volt némi
visszaesés. Idén is számítunk a pi-
acon a vevôi igények ingadozásá-
ra, ami kellôen konzervatív költség-
gazdálkodást és nagyfokú rugal-
masságot tesz szükségessé, de
úgy gondolom, a korábbi évek gya-
korlatának megfelelôen ezt idén is
sikeresen meg fogjuk oldani.
Az ügyvezetô igazgató hozzátet-
te: a jövôben is nagy hangsúlyt kí-
vánnak fektetni a hozzáadott ér-
ték növelésére, a hatékonyság ja-
vítására, amit automatizálással,
az adatfeldolgozás és információ-
áramlás gyorsításával, innováció-
val lehet elérni. Mindehhez „há-
zon belül” rendelkezésre állnak a
szükséges kompetenciák, a saját
stabil mérnöki-szellemi állomány
dolgozik ilyen irányú fejlesztési
projekteken a termelékenység ja-
vítása érdekében. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy az auto-
matizálás, a robotizáció bárkinek
a munkahelyét veszélyeztetné, hi-
szen a fejlesztések a hatékonysá-
got növelik, az egységnyi termék-
re jutó költségeket csökkentik,
megteremtve ezzel a munkaválla-
lói bérek növelésének hátterét.

— Olyannyira nincs szó a munka erô
kiváltásáról, hogy sok más céghez
hasonlóan mi is fokozottan törek-
szünk arra, hogy a kollégáinkat
meg tudjuk tartani, illetve az üres
álláshelyekre megfelelôen képzett
dolgozókat tudjunk felvenni — kap-
csolódott be az áttekintésbe Kiss
Gabriella HR-vezetô. — Az elmúlt
évben, és az idén is két számjegyû
béremelést tervezünk, de emellett
más eszközökkel is igyekszünk
vonzó és megtartó körülményeket
teremteni. Azt az elvet valljuk, hogy
azok a munkatársak tudnak jól tel-
jesíteni, akik kiegyensúlyozottak,
megtalálják az egyensúlyt a magán -
élet és a munka között, ehhez pe-
dig biztosítjuk a megfelelô rugal-
masságot. Fontos, hogy a munka-
adó megbízzon a dolgozókban, a
dolgozók pedig érezzék az ezzel
párosuló felelôsséget. A jó munka-
körülmények mellett hangsúlyos
területnek tartjuk az alkotó légkör
kialakítását. Az említett robotizáció
folyamatos tanulást igényel, ezért
elôtérbe kerül a munkavállalók kre-
ativitása, innovatív és probléma-
megoldó képessége, a mi felada-
tunk pedig, hogy lehetôséget ad-
junk ezek kibontakoztatására.

Olyan szakmai kihívásokat, karrier -
ívet mutatunk kollégáinknak,
amely reményeink szerint megtar-
tó erôvel rendelkezik.
A dolgozók megtartására irányuló
erôfeszítések eredményességét a

cég mutatói is igazolják. A mint -
egy 550 munkatárs fele több mint
három éve dolgozik a Melecsnél,
80 százalékuk több mint egy éve.
A kollégák 68 százaléka nô, szá-

mukra különösen fontos, hogy a
család és a munka közötti egyen-
súlyt megtalálják a vállalatnál.
Gondolnak a kismamákra is, akik-
nek visszatérését egy  mû sza kos
munkarenddel vagy részmunka -
 idôs foglalkoztatással segítik. 
A Melecs EWS GmbH gyôri gyárát
a kezdetektôl — nyolc éve — válto-

zatlan mene dzs -
ment irányítja. Ez
is azt a stabilitást
és hosszú távra
történô tervezést
tükrözi, amely
garantálja, hogy

a több mint félezer munkavállaló
továbbra is jó anyagi és munkahe-
lyi feltételek között végezhesse
munkáját.

| melecs.com

Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni
a hozzáadott érték növelésére
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Engedje meg, hogy a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
új ügyvezetô igazgatójaként köszöntsem Önt! A Ma-
gyarország legnagyobb ipari parkját mûködtetô társa-
ság vezetôi feladatait 2019. február 1-tôl látom el, ezzel
a levéllel szeretném a Parkpress tisztelt olvasóit és a
park területén mûködô valamennyi cég munkatársát tá-
jékoztatni a szervezetünkben történt változásról.

Egyúttal szeretném megköszönni elôdöm, Görög Tibor
úr elmúlt években végzett értékes tevékenységét, mely-
nek köszönhetôen több fejlesztés megvalósult az ipari
parkban, és az új letelepedôket kiszolgáló infrastruktúra
kiépítésével lezárult a terület bôvítésének VII. üteme.
Görög Tibornak munkájához további sok sikert kívánok!

A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgató-
jaként azt tartom legfontosabb feladatomnak, hogy
munkatársaimmal együtt a park területén mûködô, va-
lamint a letelepedni szándékozó vállalkozások számára
továbbra is színvonalas mûködési feltételeket biztosít-
sunk, fenntartsuk és lehetôségeink szerint fejlesszük
azt az infrastrukturális környezetet, mely lehetôvé teszi
a biztonságos, hatékony mûködést, a folyamatos növe-
kedést a gazdaság szereplôi számára.

Úgy vélem, a jó együttmûködés kialakításában fontos sze-
repe van a közvetlen és folyamatos kommunikációnak,
egymás megismerésének, kapcsolataink fenntartásának,
ápolásának. Ezért arra törekszem, hogy teremtsünk olyan
rendszeres, mûködô fórumokat, lehetôségeket, melyeken
alkalom nyílik arra, hogy a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
vezetôjeként jómagam és munkatársaim találkozhassunk
a cégek menedzsmentjével, munkatársaival, illetve a vál-
lalkozások képviselôi találkozhassanak egymással.

Bízom benne, hogy hamarosan alkalmam lesz vala-
milyen formában személyesen is találkozni az ipari park
területén mûködô vállalkozások vezetôivel, munkatár-
saival. Addig is kérem, az ipari parkkal kapcsolatos
bármilyen észrevételével, kérésével bátran forduljon
hozzám vagy munkatársaimhoz, mindent meg fogunk
tenni azért, hogy munkájához segítséget nyújtsunk.

A további sikeres együttmûködés reményében, 
üdvözlettel:

Reider Ernô 
ügyvezetô igazgató
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.

Tisztelt Partnerünk!

TT Parts: Saját telephely 
a bôvítési területen
> | 1. oldalról

A cég dinamikus fejlôdésének köszönhetô-
en a jelenlegi telephelyet kinôtte, ezért dön-
töttek az ingatlanvásárlás mellett, melyen
egy több mint 500 négyzetméteres bázis
felépítését tervezik.
— A 26 országban jelen lévô BPW-csoport-
hoz tartozó TT Parts Hungary Kft. közel
harminc éve meghatározó szereplôje a ka-
mion- és pótkocsialkatrész-kereskedelem-
nek — kezdte a cég bemutatását Fitos Ró-
bert ügyvezetô igazgató. — Az 1990-es in-
duláskor még Drechsel-Kollár Kft. volt a
vállalkozás neve, de már akkor is teher -
autó-alkatrészek export-importjával foglal-
kozott. A BPW-csoport 1994-ben vásárolta
meg, és egészen 2015-ig változatlan me-
nedzsmenttel, egy budapesti és két vidéki
telephellyel mûködött. A jelentôs expanzió
2016 elején indult el, melynek köszönhetô-
en új kirendeltségeket nyitottunk az ország
különbözô pontjain, így Gyôrben is, és rö-
vid idô alatt kilencre bôvült a telephelyek
száma. S ha 2016 a terjeszkedés éve volt,
mondhatjuk, hogy a 2017-es esztendô a
stabilizáció jegyében telt — adott gyors
cégtörténeti áttekintést az ügyvezetô.
A dinamikus hálózatfejlesztéssel párhu-
zamosan alakították ki az új vállalatirányí-
tási rendszert, amely képes kezelni a
több régiós jelenlétbôl adódó feladato-
kat, megtörtént a termékportfólió jelentôs
bôvítése, a foglalkoztatottak létszáma
pedig 50 fôre emelkedett. — Az elsô rend-
számtáblától a hátsó rendszámtábláig a
teherjármû minden részéhez tudunk al-
katrészt biztosítani — érzékeltette a vá-
lasztékot Fitos Róbert. A terjeszkedés eb-
ben az évben is folytatódik, a nemrégi-
ben létesített nagytarcsai bázis a buda-
pesti agglomerációt, a tervezett veszpré-
mi a további nyugat-magyarországi terü-
leteket hivatott kiszolgálni. A cél a teljes
országos lefedettség biztosítása.

Sulyok Tamás értékesítési vezetô elmond-
ta: — Szeretnénk elérni, hogy partnereink az
országban bárhol, 100 kilométeres körön
belül találjanak TT Parts telephelyet. Cé-
lunk, hogy lehetôleg azonnal kiszolgáljuk
megrendelôinket. Ezért mindenhol jelentôs
raktárkészletet biztosítunk, melyet a buda-
pesti központból naponta frissítenek. Ter-
mészetesen a személyes kiszolgálás mel-
lett telefonon, e-mailben, a webshopun-
kon, vagy akár hagyományos faxon ke-
resztül is fogadjuk a megrendeléseket.
A TT Parts Hungary Kft. a kamion- és pót-
kocsi-alkatrészek széles skáláját forgal-
mazza, valamennyi jelentôs márka képvi-
selteti magát a termékek között. Vevôik fô-
ként jármûflotta-üzemeltetôk, javítóbázi-
sok, nagykereskedôk, viszonteladók,
egyéni vállalkozók, de a hét nagy jár mû -
gyártót is kiszolgálják. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a minôségi alkatrészellátásra, a for-
galmazott termékeket jó nevû márkák fém-
jelzik. Még az utángyártott alkatrészek ese-
tében is ügyelnek a színvonalra, a Peters
(PE) cég árui garanciát jelentenek az alter-
natív megoldások esetében is. 
A jelenlegi gyôri telephelyünket kinôttük,
ezért döntöttünk úgy, hogy élünk a lehetô-
séggel és egy 2834 négyzetméteres telket
vásárolunk az ipari park bôvítési területén —
mondta a legújabb fejleményekrôl Fitos
Róbert ügyvezetô igazgató. Az új területen
zöldmezôs beruházásként egy 540 négy-
zetméteres épület készül, melyben az iro-
dai kiszolgálóhelyiségek mellett a jelenlegi-
nél nagyobb raktárterület, eladótér és be-
mutatótér létesül. Az ingatlan minden ener-
giaszükségletét megújuló forrás — napele-
mek — biztosítja majd, a kapacitás a leendô
elektromos autók töltésére is elegendô
lesz. Jelenleg a tervek engedélyeztetése
zajlik, a kivitelezés várhatóan az év máso-
dik felében megkezdôdhet. 

| ttparts.hu
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The research and deve-
lopment centre of Delta-
Tech Engineering Office
Ltd. in Gyôr continued its
success in the previous
year.  The enterprise
based in Balassagyarmat
inaugurated its current
site at Gyôr in 2017. The
department in Gyôr —
similarly to the parent com-
pany — produces special
purpose machines for
several tasks, and within
this its two main profiles
are robotic and camera
operated parts control as
well as robotic deburring. 
The circle of its custo-
mers has been exten-
ded continuously by do-
mestic and international
clients.  The company

Last year was a milestone
in the course of the opera-
tion of Eaton Manufactu-
ring Hungary Ltd., since
the corporation in Gyôr
celebrated its 10th anni-
versary in 2018. The official
name of the company-
dealing with the production,
development and sales of
industrial electrical circuit
protection and fuse links —
has also changed — „Coo-
per Bussmann” has been
finally dropped out from
its name —, to represent
the alternation that had
previously gone through
in its ownership. 
Eaton Manufacturing Hun-
gary Ltd. has become an
official supplier of auto-
motive industry. The com-
pany provides a premium
car manufacturer with

After the enlargement of the production hall of
Melecs EWS GmbH at the site of Gyôr in 2016,
the service department has been renewed,
and extended with further 300 square meters.
The extensions have been justified by the in -
creasing production volume capacity.  
The site at Gyôr has been operating profitably since
the beginning, what is more it is increasing its turn -
over continuously. At first the company only pro -
duced electric devices for household appliances,
then it started to supply the automotive industry in
2013 with lighting products. The improving ten-
dency could continue in 2018, thus the company
achieved a five per cent turnover increase. 
In the future the company wishes to focus on
the improvement of added value, the develop-

Eaton: Joined
the automotive industry 

safety solutions ensuring
overcurrent protection for
the first fully electric cars
of the manufacturer. The
corporation was accredi-
ted in 2018 in accordance
with automotive standard,
IATF. It is crucial for the
company, since accor-
ding to the plans it is go-
ing to produce similar
parts for the electric mo-
dels of other manufactu-
rers from 2019.
The sales of car parts take
up only a small segment
of the sales, as the main
segment of sales is still
the tools and parts provi-
ding the safety of electro-
nic network and equip-
ment. The number of
employees in 2018 was
over 350; the turnover ex-
ceeded eight billion HUF.

Melecs: Stability and development
ment of efficiency with the aid of automatiza -
tion and acceleration of information and data
processing, as well as with innovation.  All of
the relevant competences required for these
aspirations are available ‘in house’. The effi-
cacy of the development is enhanced by cut-
ting costs per produced units in order to create
the background for pay rise.
Melecs does its best to keep its present col -
leagues, and to recruit appropriately qualified
employees for the vacant positions. Similarly
to the practise of the last year, the company
plans to initiate a double-digit pay rise for its
employees, what is more other incentives are
applied to create attractive working conditions
and circumstances for the employees. 

Delta-Tech: Unique, creative
technical solutions

works for the Salzgitter
plant of Volkswagen
AG., it is one of the
suppliers of Audi Hun-
garia Zrt.; lately even
Škoda Auto a.s has acc-
redited the company.
Due to frequent orders

the design department
has been supported;
not to mention that the
company has also had
the opportunity to pur-
chase new equipment.
The number of employees
has also increased; at
the time of site opening
the number of employees

was only 13, currently
there are 32 members of
the staff. 
One of the greatest ad-
vantage of the  Delta-
Tech Ltd. is that the cus-
tomer can try out the
technical solution pro-

duced based on his or-
der before the final pur-
chase, and based on
his experience there is a
possibility for further de-
velopment. That is why
the final product of the
procedure will surely
meet the requirements
of the customer.  

The costumer can try out
the technical solution
before the final purchase

The site at Gyôr of Christian Koenen Ltd.
is characterized by a continuous deve-
lopment as regards the number of emp-
loyees and the turnover figures. The
Christian Koenen Ltd. produces stencils
and screen templates for electronics in-
dustry. Each product is produced uni-
quely with customized design to fulfil
specific orders.
During the previous year the number of
employees has increased by thirty per-
cent, and the production plant has turned
from a single shift to two shifts. The turn -
over has nearly doubled in comparison
with the turnover of 2017. Huge amount
of money, more than one hundred million

Christian Koenen: Dynamic development
Hungarian Forint were spent to purchase
new metal working machines; the total
capacity of the assembly lines is utilized
to fulfil the orders. 
The parent company, Koenen GmbH, has
also strengthened its team in recent years
in order to meet the increasing demand,
furthermore a new sales manager was
employed in the management team,
namely Torsten von Kamp.
The objectives of this year is to main -
tain the current development rate, as
well as to achieve the expansion of pro-
duction capacity, and to recruit and hire
new employees and purchase further
equipment.  
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Eine kontinuierliche Ent-
wicklung prägt das Gyôrer
Werk der Chrisian Koenen
Kft., was sowohl durch die
Belegschaftszahl, als
auch durch die Umsatz-
zahlen bestätigt wird. Die
Christian Koenen Kft. pro-
duziert Schablonen, bzw.
Siebvorlagen für die Elekt-

Im vergangenen Jahr wurde die Erfolgsgeschichte
der Gyôrer Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft. fortgesetzt.
Das in Balassagyarmat ansässige Unternehmen hat
den aktuellen Standort 2017 übergeben. Die Gyôrer
Einheit bereitet — wie auch ihre Muttergesellschaft —
Zielmaschinen für eine Reihe von Aufgaben vor. Die
beiden Hauptprofile sind die Roboter-Kamera-Bau -
teilprüfung und das roboterisierte Entgraten.
Das Spektrum ihrer Kunden im In- und Ausland wird
ständig erweitert. Gearbeitet wird für die Betriebe der
Volkswagen AG in Salzgitter, für Zulieferer der Audi
Hungaria Zrt. und kürzlich wurde die Firma auch
durch die Škoda Auto a.s akkreditiert. Dank der ge -

Nach der im Jahre 2016 erfolgten
Erweiterung der Produktionsflä-
che auf dem Gelände der Melecs
EWS GmbH in Gyôr wurde in die-
sem Jahr auch die Service-Büro-
abteilung erneuert und um rund
300 Quadratmeter erweitert. Die
Expansion ist auf die kontinuierli-
che Steigerung des Produktions-
volumens zurückzuführen.
Die Gyôrer Einheit zeigte sich von
Anfang an profitabel und steigert
ihren Umsatz ständig. Anfangs
wurden elektronische Geräte nur
für Haushaltsgeräte hergestellt,
dann ab 2013 wurden die Auto-
mobilzuliefer- und Beleuchtungs-
produkte auf den Markt gebracht.
Ebenso konnte der Entwick-
lungstrend auch 2018 mit einem
Umsatzplus von rund fünf Prozent
fortgesetzt werden.
Künftig wird man sich auch stark
auf die Steigerung der Wertschöp-
fung und die Verbesserung der Ef-
fizienz konzentrieren, was durch
Automatisierung, Beschleunigung
der Datenverarbeitung und der In-
formationsflüsse und durch Inno-
vationen erreicht werden soll. Alle
hierfür erforderlichen Kompeten-
zen sind intern vorhanden. Die Ver-
besserungen steigern die Effizienz,
reduzieren die Stückkosten pro
Einheit und schaffen so einen Hin-
tergrund für die Erhöhung der
Löhne der Mitarbeiter.
Melecs ist ebenso mehr und mehr
danach bestrebt, ihre Mitarbeiter
zu halten beziehungsweise die
freien Stellen mit gut geschultem
Personal zu besetzen. Wie im ver-
gangenen Jahr ist auch in diesem
Jahr eine zweistellige Lohnerhö-
hung geplant, aber daneben wird
auch versucht mit anderen Mitteln
attraktive und nachhaltige Bedin-
gungen zu schaffen.

Christian Koenen: Dynamische Entwicklung
ronikindustrie. Alle Pro-
dukte werden in individu-
ellem Auftrag nach Maß
mit individueller Fertigung
hergestellt.
Im vergangenen Jahr ist
die Zahl der Beschäftigten
um dreißig Prozent gestie-
gen und vom vorherigen
1-Schicht-Arbeitsplan

ging man über in einen 2-
Schichten-Arbeitsplan. Im
Vergleich zu 2017 hat sich
der Umsatz fast auf das
Doppelte erhöht. In den
Kauf neuer Metallbearbei-
tungsanlagen wurde ein
erheblicher Betrag von
mehr als einhundert Millio-
nen Forint investiert und

die Aufträge füllen die Ge-
samtkapazität der Ma -
schinenlinien aus.
Die Muttergesellschaft
Koenen GmbH hat kürz-
lich ihr Team verstärkt. Um
den gestiegenen Marktan-
forderungen gerecht zu
werden, wurde Torsten
von Kamp als neuer Ver -

triebsleiter in die Ge -
schäftsführung berufen.
Für dieses Jahr ist ge plant,
dass die Wachstumsrate
des Unternehmens an-
hält, die Produktions -
kapazität sich erhöht,
weitere Anlagen gekauft
und neue Mitarbeiter ein-
gestellt werden.

Melecs:
Stabilität und
Entwicklung

Das vergangene Jahr stellte einen
wichtigen Meilenstein im Betriebs -
leben der Eaton Manufactruing
Hungary Kft. dar, hat doch das

Delta-Tech: Individuelle, kreative technische Lösungen

stiegenen Bestellungen wurde die Konstruktions -
abteilung verstärkt und konnten neue Maschinen
ange schafft werden. Die Anzahl der Mitarbeiter ist
ebenfalls gestiegen. Zum Zeitpunkt der Standortver-
lagerung waren hier 13 Mitarbeiter beschäftigt, heute
sind bereits 32 Mitarbeiter beschäftigt.
Einer der großen Vorteile von Delta-Tech Kft. ist, dass
der Kunde die auf Basis seiner Bestellung vorbereitete
technische Lösung vor dem endgültigen Kauf auspro-
bieren kann und basierend auf den gewonnenen Er-
fahrungen eine Weiterkonstruktion möglich ist. Das fer-
tige Produkt dieses Prozesses entspricht auf diese
Weise sicher den Erwartungen des Kunden.

Eaton: Einstieg in die Automobil-Industrie
elektronischen Wagen mit Über -
strom-Schutz versorgen. 2018 wur-
de das Werk auch gemäss Auto-
mobilindustrienorm IATF zertifiziert.
Dies war für das Unternehmen
schon deshalb wichtig, da es plan-
gemäss ab 2019 für die elektroni -
schen Modelle weiterer Hersteller
ähnliche Bauteile herstellen wird.   
Die Produkte der Kraftfahrzeug-
Industrie stellen zunächst noch ei-
nen kleinen Anteil des Verkaufs
dar, dessen Rückrad weiterhin die
Bauteile zum Schutz elektroni -
scher Netzwerke und Einrichtun-
gen ausmachen. 2018 erhöhte
sich die Zahl der Beschäftigten
auf 350 Mitarbeiter, der Umsatz
überstieg die 8 Milliarden Forint-
Grenze.

Gyôrer Werk 2018 sein 10-Jähri-
ges Bestehen gefeiert. Auch der
Name der sich mit der Her -
stellung, Entwicklung und dem
Verkauf von gewerblichem elek -
tronischem Netzwerkschutz und
Sicherungseinlagen beschäfti-
genden Firma wurde geändert —
„Cooper Bussmann” verschwand
endgültig aus dem Titel, — was
die jenige Veränderung wieder -
spiegelt, die sich bereits zuvor in den
Eigentümerstruktur gezeigt hatte.
Auch wurde die Eaton Manufactu-
ring Hungary Kft. nun offiziell zu ei-
nem Zulieferer der Automobilin-
dustrie.  Für das erste komplette E-
Auto eines Premiumklasse-Her -
stellers liefert die Firma Sicherungs -
einlagen, die die Antriebe von
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— A gyôri egység — az anyacéghez hasonlóan
— számos feladathoz készít célgépeket, de
ezen belül a két fô profilja a robotos-kamerás
alkatrész-ellenôrzés és a robotos sorjázás —
mondta el a vállalkozás tevékenységi körérôl
Tóth István cégvezetô. — Ennek magas színvo-
nalú megvalósításához tervezünk, gyártunk és
telepítünk egyedi igények alapján saját
fejlesztésû rendszereket. Vevôink köre belföl-
dön és külföldön egyaránt folyamatosan bô-
vül, dolgozunk a Volkswagen AG salzgitteri
üzemének, beszállítói vagyunk az Audi Hunga-
ria Zrt.-nek, és nemrégiben a Škoda Auto a.s is
akkreditálta a céget. A megrendelések gyara-
podásának köszönhetôen megerôsítettük a
tervezôrészleget, és új gépek vásárlására is
volt lehetôségünk, így aztán nôtt a foglalkozta-
tottak száma is, hiszen a telephely átadásakor

Delta-Tech: Egyedi, kreatív mûszaki megoldások

Folyamatos fejlôdés jellemzi a
Christian Koenen Kft. gyôri üzemét,
amit mind a létszám, mind az ár-
bevételi adatok igazolnak. A gyôri
leányvállalat tavaly alapításának
ötödik, míg a német anyacég, a
Koenen GmbH ötvenedik évfordu-
lóját ünnepelte. A menedzsment-
nek és a munkatársaknak volt
okuk az ünneplésre, hiszen a pia-
con egyre nagyobb igény mutat-
kozik a cégcsoport termékei iránt.
A Christian Koenen Kft. az elektro-
nikai ipar számára gyárt stencile-

ket, illetve szitasablonokat. A ter-
mékek mindegyike egyedi meg-
rendelésre, egyedi tervezéssel,
egyedi gyártással készül, a leg-
fôbb prioritás a magas minôségi
követelményeknek való megfelelés.

Christian Koenen: Dinamikus, folyamatos fejlôdés
A tulajdonos a kelet-európai piac
dinamikus fejlôdését érzékelve
döntött az elsô külföldi képviselet
létrehozásáról azzal a céllal, hogy
beszállítóként közelebb kerüljenek
a felhasználókhoz, gyorsabb, ru-
galmasabb szállítással, rövidebb
gyártási határidôkkel tegyenek ele-
get a megrendelôk igényeinek. Az
anyavállalat Koenen GmbH is erô-
sítette csapatát a közelmúltban, a
megnövekedett piaci igények ki-
elégítése érdekében új értékesítési
igazgató került a menedzsmentbe

Torsten von Kamp
személyében. 
— A várakozásnak
megfelelôen fejlôdik a
Chris tian Koenen Kft.
— értékelte a vállalko-
zás eddigi teljesítmé-

nyét Sulyok Péter, a gyôri telephely
operatív menedzsere. — Az elmúlt
évben harminc százalékkal nôtt a
foglalkoztatottak száma, a korábbi
egy mûszakos munkarendrôl áttér-
tünk a két mûszakos munkarendre,

és 2017-hez képest majd kétszere-
sére emelkedett az árbevétel. Nö-
vekvô számú vevôink minôségi és
mennyiségi igényeinek kielégítése
érdekében jelentôs összeget, több
mint százmillió forintot fordítottunk
új fémmegmunkáló berendezések
vásárlására, a gépsorok teljes ka-
pacitását lekötik a megrendelések
— összegezte Sulyok Péter.
Az operatív menedzser hozzátet-
te: a piaci növekedés motorja az
autóipar, az autóelektronika és a
világítástechnika fejlôdése. En-
nek köszönhetôen az elmúlt
években folyamatosan bôvült a
Christian Koenen Kft. partnerei-
nek köre és a meglévô vásárlók
rendelésállománya is emelkedett.
A piaci igényeknek megfelelôen a
gyártásban résztvevôk, fôként a
technikusi állomány létszámának
növelésére volt szükség. A cég
valamennyi dolgozójának kiváló
munkakörülményeket igyekeznek
biztosítani, emellett ingyenes an-
gol és német nyelvi képzéssel já-

rulnak hozzá a munkatársak fejlô-
déséhez.
Az idei évben a növekedési ütem
fenntartására, a gyártási kapaci-
tás bôvülésére számítanak, to-
vábbi berendezések vásárlását
és új munkatársak felvételét is
tervezik.

| ck.hu

Jelentôs összeget, több mint
100 millió forintot fordítottak
új berendezések vásárlására

mindössze 13-an dolgoztunk itt, viszont ma
már 32 munkatársunk van.
A Delta-Tech Kft. több mint 1500 négyzetméter
hasznos alapterületû gyôri épületében új, mo-
dern gépekkel felszerelt forgácsoló- és he gesz -
tô  mûhely, villamossági mûhely és mérôszoba
segíti a precíz gyártást. A készülô gépek alkatré-
szeit Hyundai F500 CNC (4 tengelyes) megmun-
kálóközpont segítségével gyártják. A hagyomá-
nyos gyártási tevékenység mellett korszerû, ad-
ditív gyártási eljárással is dolgoznak. Saját Form-
labs lézeres és Markforged mikroszénszálas 3D
nyomtató segítségével készítenek különbözô
anyagminôségekben prototípusokat és közvet-
len beépítésre kerülô alkatrészeket a projektek-
hez és fejlesztéseikhez. Emellett az ellenôrzési
feladatok támogatására alkalmas automatizált,
intelligens, vizuális visszacsatolású, komplex
technológiai rendszerek kutatása, valamint pro-
totípustermékek elkészítése is itt zajlik.

Tóth István cégvezetôtôl megtudtuk: a Delta-
Tech Kft. egyik nagy elônye, hogy a létrehozott
kutató-fejlesztô állomásnak köszönhetôen a
vevô még a végleges vásárlás elôtt ki tudja
próbálni a megrendelése alapján elkészülô
mûszaki megoldást, és a tapasztalatok alap-
ján van lehetôség a további fejlesztésre is. Így
a folyamat készterméke biztosan megfelel
majd az elvárásainak. 
A cég a munkaerô biztosítását a fiatal mérnö-
kök házon belüli képzésével igyekszik megol-
dani. A szakemberek robot- és kameraprogra-
mozási, illetve PLC-ismereteik bôvítésével fej-
leszthetik tudásukat. Dolgozóiknak kreatív
munkát kínálnak, olyan szakmai kihívások te-
szik érdekessé tevékenységüket, melyek telje-
sítése az üzleti sikerek mellett személyes fejlô-
désüket is szolgálja.   

| deltatech.hu
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Hivatalosan is autóipari beszállí-
tóvá váltunk — számolt be az el-
múlt esztendô egyik újdonságáról
Varga Balázs gyárigazgató, az
Eaton Manufacturing Hungary Kft.
ügyvezetôje. — Elektromos autók
hajtásának túláram-védelmét ellá-
tó biztosító betétet szállítunk egy
prémium gyártó elsô, teljesen
elektromos autóihoz. Ehhez kap-
csolódó fejlemény, hogy a dina-
mikusan bôvülô jármûipari piac
elvárásaihoz igazodva, 2018-ban

gyárunkat autóipari szabvány, az
IATF szerint is tanúsítottuk. Ennek
a minôsítésnek a megléte alapfel-
tételnek számít az autóiparban,
büszkék vagyunk rá, hogy teljesí-
teni tudtuk a megszerzéséhez
szükséges feltételeket. Ez már
csak azért is fontos volt számunk-
ra, mert terveink szerint 2019-tôl
újabb gyártók elektromos modell-

Eaton: Beszálltak
az autóiparba

Újabb fejlesztést valósított meg a
FaDo 2004. Bt., immár harmadik lé-
pésben folytatva terjeszkedését. Az
alaptevékenységét tekintve szállít-
mányozással és raktári szolgáltatá-
sokkal foglalkozó, magyar tulajdonú
vállalkozás elsô lépésben 700 négy-
zetméteres üzemcsarnokot és 240
négyzetméteres irodahelyiséget lé-
tesített az ipari parkban vásárolt te-
rületen, majd második ütemben
újabb 550 négyzetméterrel bôvítette
gyártóterületét.
— A terjeszkedés harmadik ütemé-
ben 1500 négyzetméter ipari csar-
nok készült és 360 négyzetméterrel
bôvült az irodaházunk — vázolta a
legutóbbi fejlesztés eredményét
Füleki Csaba, a FaDo tulajdonosa.
— A szállítmányozás és a raktári
szolgáltatások nyújtása mellett te-
vékenységünkben egyre nagyobb
hangsúlyt kap a fémipari tevékeny-
ség, ezért erre önálló vállalkozást
hoztunk létre 2017-tôl, a Matech In-

jeihez gyártunk majd hasonló
eszközöket.
Varga Balázs hozzátette: az autó-
ipari termékek egyelôre az értéke-
sítés kis hányadát képviselik, az
értékesítés gerincét továbbra is az
elektromos hálózatok és berende-
zések védelmét ellátó eszközök
adják. Az Eaton-csoport gyôri
gyárában 2008-tól foglalkoznak
ipari elektromos hálózatvédelmi
és biztosítóbetétek gyártásával,
fejlesztésével és értékesítésével.
Az itt elôállított, az energiamene dzs -
ment területén alkalmazott eszkö-

zöket elsôsorban
nagy energia sûrû -
ségû, az áram-elô -
állításhoz közeli
pon tokon alkalmaz-
zák, legyen szó akár
hagyományos, akár

ato m erô mû vek rôl, vagy éppen az
egyre nagyobb teret nyerô meg-
újuló — szél, nap, stb. — energiát
hasznosító energiatermelôkrôl. De
találkozhatunk a cég termékeivel
vonatok, metrókocsik elektromos
rendszereiben is.
A gyôri gyárban nemcsak terme-
lés, de jelentôs fejlesztési tevé-
kenység is zajlik. A cég mérnökei

folyamatosan dolgoznak azon,
hogy a visszajelzések alapján a
vevôi igényeknek megfelelô ter-
mékekkel és szolgáltatásokkal
megtartsák és növeljék piaci ré-
szesedésüket. A termékpaletta
meglehetôsen széles, az egyedi
daraboktól a több tízezres soro-
zatokig terjed, az elôállításhoz —
még ez utóbbiak esetén is — a be-
tanított munka szintjét meghaladó
szakértelemre van szükség.
Az új, autóipari szegmens mellett
a cég jól teljesített tavaly a hagyo-
mányosnak számító területeken
is. 2018-ban száz százalék fölötti
növekedést produkált a vállalko-
zás az ipari léptékû megújuló
energiaforrások elôállításának,
szél erômûvek és szolárcellák
(naperômûvek) piacán. A foglal-

koztatottak száma 350 fô fölé
emelkedett, az árbevétel rekordot
döntve felülmúlta a tervezett mér-
téket, és meghaladta a nyolcmilli-
árd forintot. A cég termékeit to-
vábbra is 99 százalékban expor-
tálja, az áru 40 százalékát Euró-
pán kívüli vevôkhöz szállítják. 
Az elmúlt év krónikájához tartozik,
hogy az Eaton Manufacturing
Hungary Kft. mint minden évben,
2018-ban is szervezett társadalmi
felelôsségvállalási programot. Ez-
úttal a gyôri Tulipános iskola ud-
varában végeztek tereprendezési
feladatokat, és fabútorokkal, nap-
vitorlával tették kellemesebbé az
intézmény környezetét az itt tanu-
ló gyerekek és tanáraik számára.

| eaton.hu

FaDo: Újabb telephelybôvítés és cégalapítás
novatív Kft.-t. Az új cég szép fejlô-
dést mutat, egyre több a megren-
delônk, melyek elsôsorban az autó-
iparból kerülnek ki, de a textilipar-
nak is dolgozunk. A partnerek
mindinkább komplex szolgáltatást
igényelnek, a tervezéstôl a gyártá-
son keresztül a telepítésig tartanak
a megbízások, aminek igyekszünk

mi is megfelelni. Ennek köszönhe-
tôen a cég létszáma rövid idô alatt
2 fôrôl 26 fôre nôtt, a kezdeti 100
millió forintos árbevétel pedig tavaly
elérte a 400 millió forintot.
A lakatos és forgácsolási tevékeny-
ségnek elsôsorban a telephelyfej-
lesztés második ütemében létesí-
tett csarnok ad helyet, de a most ki-

alakított épületben is van lehetôség
a gyártókapacitás további bôvítésé-
re. Füleki Csaba ügyvezetô igazga-
tó hozzátette: az új terület nagy ré-
szének bérlésére mutatkozik igény,
a bérlô tevékenységéhez pedig a
FaDo szállítmányozási kapacitásá-
val tudna kapcsolódni.
Fülekiné Fodor Melinda gazdasági
vezetô hozzátette: az alapítás óta
folyamatosan erôsödik a FaDo
2004. Bt. alaptevékenységének
számító szállítmányozás is. Jelenleg
partnereiket 25 furgonnal és 5 nagy
teherbírású teher gépjármûvel szol-
gálják ki. Elsôsorban nemzetközi
szállítmányozással foglalkoznak, a
megrendelôk nagy része 10-15 éve
partnere a cégnek, az ô ajánlásuk-
kal épülnek az új kapcsolatok is. A
FaDo ma már 40 munkatársat fog-
lalkoztat, árbevétele 2018-ban elérte
a 600 millió forintot.

| fado.hu

Elektromos autókhoz
szállítanak túláram-védelmet ellátó
biztosító betétet



A Gyôri Ipari Parkban tevékenyke-
dô vállalkozások számára egyre
nagyobb gondot jelent a megfele-
lôen képzett munkaerô biztosítá-
sa. A cégek közül sokan alakíta-

Ipari park: Állásbörzén kerestek munkatársakat a cégek
nak ki együttmûködést szakképzô
iskolákkal, egyetemekkel, hogy
mind a szakmunkás végzettség-
gel, mind a diplomával rendelke-
zô fiatalokkal minél közvetlenebb
kapcsolatot tudjanak kialakítani.
Hasonló funkciót tölt be a gyakor-
lati hely biztosítása vagy a duális
képzési rendszerbe történô bein-
tegrálódás is.
Emellett természetesen egyéb
„forrásokból” is igyekeznek feltöl-
teni a szabad álláshelyeket. Erre
jó alkalom kínálkozott a közel-
múltban az ETO Park épületében
megtartott I. Arrabona Állásbör-
zén. A nagyszabású programon
32 kiállító mutatkozott be azok-
nak, akik meg szeretnék találni a
számukra legjobb feltételeket
nyújtó, legideálisabb munkahe-
lyet. A kiállítók között az ipari park
cégei közül is jó néhányan ott vol-
tak, képviseltette magát például a
Propex, a Rábalux, a Borsodi
Mûhely, a Rehau, a Katek és az
Erbslöh Hungaria Kft. is. Ez utób-
bi vállalkozás HR-vezetôje, Olaszi
Katalin elmondta: az Erbslöh
Hungaria dinamikusan fejlôdik,

aminek következtében a követke-
zô években jelentôs létszámbôví-
tést is terveznek. Motivált és kép-
zett munkatársakat keresnek,
akikkel eredményesen valósíthat-
ják meg terveiket.
A rendezvényen az érdeklôdôk
több mint 400 különbözô állásle-
hetôség között válogathattak, és

betekintést nyerhettek a cégek
életébe, konkrét információkat
szerezhettek a vállalatok szakmai
elképzeléseirôl, fejlesztési tervei-
rôl és a betöltendô pozíciókról,
amikre személyesen jelentkezhet-
tek is a helyszínen.

| ipgyor.hu

kedves Cégvezetô, exkluzív ajánlatért keresse a győr+ médiát. tel.: 511-620 vagy szerkesztoseg@gyorplusz.hu!
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