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Professio: Aktívak az ipari park cégei

Vill-Korr: Ifjú szakembereket képeznek

Visimpex: Szerethetô, biztos
munkahelyet kínál a csavarbarát

Több mint húsz éve tevékenykedik a magyar piacon a csavar, kötôelem és egyéb
rögzítéstechnikai termékek nagykereskedelmével, valamint napelemtartó szerkezetek tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozó Visimpex-Hungary Kft. Az
ipari parkban 2003-ban vásároltak területet,
azóta többször bôvült a központi épület.

Legutóbb az irodai részleg teljes átalakítása
történt meg a dolgozói igények messzemenô figyelembevételével. Mert a cég menedzsmentje a csavarbarát szemlélet érvényesítését nemcsak a piacon, hanem a munkahelyen is elsôdlegesnek tartja.
> | 7. oldal

MBT04: Hatékony
és környezetbarát
az új fejlesztés

Új hôszivattyúcsalád fejlesztésén dolgozik az
MBT04 Mérnöki és Szolgáltató Kft. A munka során több évtizedes, itthon
és
Nyugat-Európában
szerzett tapasztalataikat
forgatják vissza, s ennek
köszönhetôen a felhasználók gazdaságos és
megbízható rendszerhez
jutnak, amely nagy adatmennyiség feldolgozásával biztosítja a hatékony
mûködést. Emellett figyel-

nek arra is, hogy a berendezések megfeleljenek a
legszigorúbb környezetvédelmi elvárásoknak.
> | 2. oldal
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Ipari park: Ajándékozott a Mikulás
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Jankovits Engineering:
Nemzetközi bemutatkozás

A világ vezetô, gazdasággal foglalkozó sajtótermékeinek
képviselôi látogattak el nemrégiben a Jankovits Engineering Kft. központi telephelyére. A delegáció annak a konferenciának a keretében érkezett az ipari parkba, melyet a
Nemzeti Befektetési Ügynökség és az AmCham, vagyis
az amerikai—magyar kereskedelmi kamara szervezett.
> | 3. oldal

Somogyi Elektronic:
Szakmai nap újdonságokkal

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg
a nagyszabású partnernapot a Gyôri Ipari
Parkban mûködô Somogyi Electronic
Kft.-nél. A rendezvényt hagyományosan
a téli szezon kezdete elôtt tartják, így a
kereskedelmi egységek képviselôi meg-

ismerkedhetnek a legújabb termékekkel,
azoknak az áruféleségeknek a széles
skálájával, melyek a legkelendôbbek az
év utolsó hónapjaiban..
> | 6. oldal

MBT04: Hatékony és környezetbarát
az új fejlesztésû hôszivattyúcsalád

> | 1. oldalról

Az MBT04 Kft. a mérnöki tervezôszolgáltató tevékenysége mellett
épülettechnikai, gépészeti, kalorikus, villamos és szabályozástechnikai tervezéssel, fejlesztéssel, kivitelezéssel és üzemeltetéssel foglalkozik. A nyugat-európai után a magyar piacon is egyre nagyobb
hangsúlyt kap a hatékony energiafelhasználás, a CO2-kibocsátás
csökkentése és a minél alacsonyabb káros üvegházhatást kiváltó
hûtôközegek alkalmazása, amire
az európai direktívák nyomán a helyi szabványok és rendeletek szigorodása, valamint az energiaárak és
környezetvédelmi adók emelkedése is kényszeríti a felhasználókat.

Az MBT04 Mérnöki és Szolgáltató
Kft. legújabb élelmiszer-logisztikai
fejlesztése a természetes hûtôközegek alkalmazásával megvalósított áru- és épülethûtési, komfortfûtési célú kombinált/integrált hôszivattyúcsalád.

Amint azt Haytham Bustani és
Csomai Miklós ügyvezetô-tulajdonosok a Parkpressnek elmondták,
a fejlesztés célja az volt, hogy egy
nemzetközi forgalomba hozható,
kombinált áruhûtési-épületfûtési
hôszivattyúcsaládot alakítsanak
ki, amely kompakt épületfelügyeleti szabályzóvezérlô egységgel
és idôjárás-követô intelligens
szoftverrel testre szabható.

A berendezések fejlesztését a
cég munkatársai által tervezett és
épített szimulációs környezetben,
mûködés közbeni teszteléssel végezzük — mondták el a cég tulaj-

lását eredményezi. Szimulációink
során figyelembe vesszük és
teszteljük a kalorikus és elektromos energia gazdaságos tárolását, illetve az alternatív energiafor-

tonságos mûködtetését, az energiahasznosítás, a (kalorikus
és/vagy elektromos) energiatárolás és a hôvisszanyerés feladatát
ugyancsak saját fejlesztésû sza-

donosai. — A tervezés során általánosan elterjedt a pillanatnyi
ügyfél- vagy áruforgalmi igényekre, illetve szélsô értékekre történô
méretezés. Szimulációs eljárásunk rendszerként vizsgálja az
adott épület és árukészlet hôtechnikai viselkedését, a hômérsékleti
lefutásokat, a szükséges teljesítményigényeket, valamint az elemek energiatároló képességét. A
hosszabb idejû teljesítményigényszimulációkból kapott értékek felhasználása segíti a szükséges és
elégséges teljesítmény meghatározását, valamint a berendezés
leghatékonyabb tartománybéli
üzemeltetését célozzák, így elkerülhetô az indokolatlan túlméretezés. A legtöbb gyártó paraméterlépcsôs teljesítmény-meghatározásával és az ebbôl fakadó korlátozott alkatrész-felhasználásával
szemben mi elônyben részesítjük
a széles körû elemkészlet felkutatását, a szabályozási vagy mûködési tartományuk finomhangolása és párosítása eredményezte
kiváló anyagminôséget, ami a teljesítménykilengések minimalizá-

rások hasznosítását az „olcsóbb
energia maximális felhasználása
és késôbbi hasznosítása” elve
mentén.

bályozó és vezérlô PLC-rendszereik látják el, melyek SCADA folyamatmegjelenítéssel és webes
kapcsolattal illeszkednek az épületfelügyeleti rendszerhez.

Az MBT04 Kft. berendezései víz-víz
(CHU) és hagyományos levegô-víz
hôszivattyú (CHE) üzemben, az igényeknek megfelelô teljesítménnyel,
hasonló felépítéssel és mûködési
elvvel készülnek. Az integrált és
kompakt felépítés a 3D tervezés és
helyoptimalizálás eredménye.
A nemzetközi forgalomba hozatalhoz, külföldön való telepítéshez
és beüzemeléshez a cég gyakorlata szerint a német TÜV által minôsíttetik a berendezést. A kombinált CHU/CHE hôszivattyús rendszerek energiahatékony és biz-

A vállalkozás mérnökei folyamatosan fejlesztik „big data” elemzô
épületfelügyeleti rendszerüket, mely
az elôrejelzési adatok és az idôjárási tényadatok elemzésével meghatározza a beavatkozás mértékét. A
több forrásból származó nagy
mennyiségû adat automatizált
elemzése és a földrajzi koordináták
alapján kiszámított idôjárási trend
az épületfelügyeleti rendszer parancsolt értékeinek kedvezô irányú eltolását, a befektetendô energia csökkentését szolgálja. A cég által alkalmazott környezetkímélô megoldás
gazdaságossága mellett hozzájárul
a károsanyag- és a CO2-kibocsátás
mérhetô csökkentéséhez, a további
megújuló energiaforrásokat használó rendszerelemek integrálásával
pedig a fenntartható környezettudatossághoz is.
| mbt04.eu
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ber elején részese lehetett az Inspiring Hungary nemzetközi konferenciának, mely a hazai és külföldi szakemberek számára bemutatta hazánkat mint Európa egyik
legjobban teljesítô gazdaságát,
és rávilágított az innovatív iparágainkban rejlô lehetôségekre.

Jankovits Engineering:
Nemzetközi bemutatkozás
> | 1. oldalról

Az Inspiring Hungary nevet viselô tanácskozást azzal a céllal
kezdeményezték, hogy a hazai
és külföldi szakemberek számára bemutassa hazánkat mint Európa egyik legjobban teljesítô
gazdaságát, és rávilágítson az
innovatív iparágakban rejlô lehe-

tôségekre. A Jankovits Engineering Budapesten önálló standdal
is bemutatkozott a konferencia
résztvevôinek.
A HIPA (Nemzeti Befektetési
Ügynökség) és az AmCham
(American Chamber of Commerce in Hungary) meghívására a
Jankovits Engineering Kft. októ-

A kétnapos konferencia lehetôséget adott arra, hogy találkozzanak
az ország legfontosabb gazdasági
szereplôi, kibôvítsék a hálózatokat
és új lehetôségeket fedezzenek fel
az autóipar, az elektronika, az élettudományok és az élelmiszeripar,
valamint a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén. Szeptember
utolsó napján a külföldi sajtó képviselôi számára szervezett sajtóprogram keretében olyan neves
szerkesztôségekbôl érkeztek újságírók a Jankovits Engineering ipari
parkban lévô telephelyére, mint a
Financial Times, a Bloomberg és a
Havas Paris.

Jankovits Richárd ügyvezetô igazgató cégbemutató prezentáció keretében ismertette meg a vendégeket a vállalat történetével, fejlôdésével és jelenlegi tevékenységeivel,
majd a résztvevôk kerekasztalbeszélgetés formájában elemezték
azokat a területeket, melyekrôl to-

vábbi információkra volt szükségük
a hazai kis- és középvállalkozói
szektort illetôen. Ezt követôen egy
gyárlátogatás során a média képviselôi betekintést nyerhettek a vállalat célgépgyártói tevékenységének
egyedi megoldásaiba.

A látogatást követô napon Budapesten, a Pesti Vigadóban kerekasztal-beszélgetések és workshopok során olyan miniszterek, vezérigazgatók, nemzetközi és hazai szakértôk osztották meg gondolataikat és tapasztalataikat,
mint Nicolas Sarkozy (Franciaország volt köztársasági elnöke),
Matolcsy György (a Magyar Nemzeti Bank elnöke), Szijjártó Péter
(külgazdasági és külügyminiszter), Melanie Seymour (Head of
Global Client Services, Head of
BlackRock Budapest), Dominique
Carouge (Executive Vice President, Business Transformation,
Sanofi). A Jankovits Engineering
Kft. az „Innováció és üzleti szolgáltatások szektor” kiállítójaként
ebben az exkluzív környezetben
önálló standdal mutatkozhatott
be, és élvezhette az újabb nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításának lehetôségét.

| jankovits.hu

Professio: Aktívan dolgoznak az ipari park cégei

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli idén a Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter: a fémiparban tevékenykedô vállalkozások összefogása 2008 óta töretlenül mûködik a nyugat-dunántúli
régióban, elsôsorban Gyôrben és környékén. A klaszter alapítói és
aktív mûködtetôi között jó néhány, az ipari parkban mûködô cég
megtalálható, mint például a Borsodi Mûhely Kft., a Nemak, az IGM,
a Jankovits Engineering vagy a Melecs.

A klaszter jelenleg már tizenkilenc
tagvállalattal, három szakképzô intézménnyel és a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával mûködik együtt. A munkát
egy klasztermenedzsment szervezettel koordinálják a közös célok elérése érdekében. A klaszterhez tartozó vállalatok 2018-ban együttesen
3.014 fôt foglalkoztattak, így elmondható, hogy a szervezet meghatározó
szereplôje a munkaerôpiacnak.

A vállalatok tavaly, készülve a
klaszter mûködésének tizedik évfordulójára, felülvizsgálták a korábban, a megalakuláskor meghatározott célokat és tevékenységeket. Hiába a napjainkban nagyon divatos „negyedik ipari for2019 | december | www.ipgyor.hu

radalom”, a gyors technikai és digitális fejlôdés, akárcsak tíz évvel
ezelôtt, a mûszaki szakembereket
továbbra is szívja magába a piac.

A tízéves évforduló alkalmából tartott rendezvényen a gyôri önkormányzat nevében dr. Fekete Dávid
alpolgármester köszöntötte a résztvevôket. Úgy fogalmazott: az elmúlt
évtizedben, Gyôrben az önkormányzat, a kis- és közepes vállalkozások, a nagy cégek, a kamara és
az iskolák tudtak együtt gondolkodni és dolgozni a város érdekében.
Ennek jegyében olyan eredmények
születtek, mint a hiányszakmák ösztöndíjának bevezetése, az iparûzési
adó csökkentése és az ipari park folyamatos bôvítése.

Simon Róbert Balázs gyôri
országgyûlési képviselô ugyancsak üdvözölte az ünnepség
résztvevôit. Köszöntôjében arról
beszélt, hogy a 2008-as pénzügyi válság idején alakult a
klaszter, amely az összefogással
példát mutatott, hogy van kiút a
nehéz helyzetbôl. Méltatta a
klaszter pályaorientációs tevékenységét, s azt is, hogy az új kihívásoknak is megfelelnek, s képesek lesznek tenni azért, hogy a
minôségi, magasan képzett
munkaerô biztosítsa a cégek és
a térség biztos jövôjét.

A klaszter elmúlt tíz évérôl Horváth
Szabolcs elnök adott rövid áttekintést. Egyebek mellett kiemelte: a
klaszter elsôdleges fontosságú
ügynek tekinti a fémipari és mûszaki
szakmák iránti érdeklôdés fokozását, a pályaorientációs tevékenységeket, valamint a szakképzéssel
kapcsolatos igények, problémák
megfogalmazását és az azokban
rejlô lehetôségek kiaknázását. A
klasztertagok nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy segítsék a különbözô generációk egymástól történô tanulását. A tagvállalatok felismerték,
hogy a hatékony szemléletformálás
terhét nem hagyhatják a centrumokra és az iskolák pályaorientációs felelôseire, komolyan ki kell venni a részüket ebbôl a folyamatból.

A rendezvény zárásaként a tagvállalatok és az együttmûködésben résztvevô más intézmények
megjelent képviselôi jubileumi
emlékérmet vehettek át.

| professio-gyor.hu
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Jankovits Engineering:
International introduction

Leading representatives of media products of
the world have visited the central site of Jankovits Engineering Kft. The delegation visited the
Industrial Park within the frames of the conference that was organized by the Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA) and the
AmCham, namely the American — Hungarian
Chamber of Commerce. Within the frames of
the press programme journalists arrived from
such world-renowned editorials as the Financial Times, Bloomberg and the Havas Paris.
Jankovits Richárd, managing director introduced the history, development and current activities of the company within the frames of an
introductory presentation. Subsequently, a
plant visit was arranged where the representatives of the press could have an insight into the

unique solutions of target machine production
activities.

The meeting that is named ’Inspiring Hungary’
has been initiated with the aim to introduce our
country to domestic and international professionals as one of the best performing economies
of Europe and to highlight the hidden potential
of innovative areas of industry. The two-day
long conference gave the opportunity for Hungarian and foreign professionals to meet, to
build network, to discover new opportunities in
automotive industry, electronics, food industry
as well as in the field of financial and business
services. Jankovits Engineering introduced itself with a separate stall for the participants of
the conference in Budapest.

Vill-Korr: New professionals are trained

Gasztonyi László, the managing director of
Vill-Korr Hungária Kft. mentioned at the school
opening ceremony: There is a huge shortage
of professionals in the labour market. It nearly
hinders the company to fulfil the growing demand. This encouraged Vill-Korr Kft. to enter
the dual training four years ago. The company
provides the opportunity to provide practical
instruction for 27 students. The first class of
electricians, where 11 students attended, graduated last year. The aim is — during the training — to train competent professionals from
the youngsters, and to retain them. ’Decent
salary can be earned with Vill-Korr Hungária
with honest and responsible work.” — summarized the managing director.

Vill-Korr Hungária Kft. has been taking part in
dual training by cooperating with Pattantyús
Secondary Technical School. Recently, within
the frames of the training the company provided apprenticeship for electrician trainees,
then this year it has undertaken the practical
instruction of other new students.

Gasztonyi László introduced the trainers, said
thank you for the trust of the parents, the students were awarded memorial plates on the
occasion of the start of the cooperation. Finally, the participants could go around the
workshops which would play an important part
during their training.

The Professio Metallurgical Industry and Training Cluster celebrates the 10th anniversary of
its foundation: the association uniting the corporations operating in metallurgical industry
has been active since 2008 in Western Transdanubia region of Hungary, especially in the
city of Gyôr and its vicinity. Currently, the Cluster has nineteen member corporations, besides
them it cooperates with three vocational institutions and the Chamber of Commerce and Industry for Gyôr-Moson-Sopron County. Among
the founding fathers and active operators of
the Cluster you can find several corporations
which are operating in the Industrial park, such

as Borsodi Mûhely Kft., Nemak, IGM, Jankovits
Engineering or Melecs.

Visimpex:
They offer lovable
workplaces

The Visimpex-Hungary Kft. — which is a
wholesaler of screws, fasteners and other
fastening products, besides designing,
manufacturing and selling solar support
structures — has transformed its offices
and social areas. A survey has been made
amongst the employees that gave the basis for design and construction.

The customer service area of the twostorey office block has also been renovated. The back office preserved its
previous open-plan structure, but the
different work stations have been separated with glass panels and sound
proof screens. The optimal lightning is
provided with led lights. The location
of air conditioners has been planned
carefully and it was also important to
provide the offices with spine-friendly
chairs. In the recent past a defibrillator
devices has been purchased as well
in case of emergency. A bigger area
has been created for the kitchen and
for the changing rooms and restrooms
for male and females employees. The
appropriate temperature is provided
by infra panels mounted onto the ceiling, which are operated with the aid of
electricity generated by solar panels
installed on the roof of the building.

At Visimpex not only the comfortable
working conditions provide pleasant
atmosphere for the employees, there
are several other measures in order to
create a friendly and cosy atmosphere.
Owing to this a cohesive collective
was formed, and there is just a slight
fluctuation.

Professio: The corporations of the Industrial park are active
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Activites are coordinated with the cluster management organization in order to achieve the common goals. In 218 the member corporations of
the Cluster employed altogether 3.014 employees, so it can be stated that the organization has
a significant role in labour force. At the jubilee
celebration, the president Horváth Szabolcs provided a short overview about the last decade of
the Cluster. He highlighted: The Cluster considers it essential to raise the public interest regarding metallurgical and engineering professions,

to deal with guidance activities, as well as the
requests considering professional training, and
solving problems. The Cluster members put a
great emphasis on facilitating learning among
different generations. The cluster members have
also recognized that they cannot burden effective
career guidance on educational professionals of
schools; they really need to take their role of this
process.

As the closure of the event the representatives
of the member corporations and the institutions taking part in cooperation were awarded
with a jubilee medal.
2019 | december | www.ipgyor.hu

Jankovits Engineering:
Internationale Präsentation

Vertreter der weltweit führenden Wirtschaftspresse
besuchten kürzlich die
Zentrale der Jankovits Engineering Kft. Die Delegation kam im Rahmen einer
von der Nationalen Investitionsagentur (HIPA) und
der amerikanisch-ungarischen Handelskammer
AmCham organisierten
in
dem
Konferenz
Industriepark. Im Rahmen
des Presseprogramms
erschienen Journalisten
namhafter Redaktionen
im Zentrum des Industrieparks, darunter die Financial Times, Bloomberg
und Havas Paris. Der
Geschäftsführer Richárd
Jankovits präsentierte den
Gästen in einer Firmenpräsentation das Unternehmen und seine Geschichte, die Entwicklung
und die aktuellen Aktivitäten. Anschließend konnten

die Medienvertreter während eines Werksbesuchs
Einblicke in die einzigartigen Lösungen für den Zielmaschinenhersteller des
Unternehmens erhalten.

Die „Inspiring Hungary”
genannte Konferenz wurde mit dem Ziel ins Leben
gerufen, unser Land als
eine der leistungsstärksten Volkswirtschaften Europas in- und ausländischen
Fachleuten vorzustellen
und das Potenzial innovativer Industrien hervorzu-

heben. Die zweitägige
Konferenz bot führenden
ungarischen und ausländischen Fachleuten die
Gelegenheit, sich zu treffen, ihre Netzwerke auszubauen und neue Möglichkeiten in den Bereichen Automobil, Elektronik, Lebensmittel sowie Finanz- und Unternehmensdienstleistungen zu eruieren. Jankovits Engineering stellte sich auf der
Konferenz den Teilnehmern mit einem eigenen
Stand in Budapest vor.

Visimpex: hat einen
angenehmen Arbeitsp
latz zu bieten

Die Visimpex-Hungary Kft.,
ein Großhändler für Schrauben, Verbindungselemente
und andere Befestigungsprodukte sowie für die Entwicklung, Herstellung und
den Verkauf von Sonnenkollektoren, hat ihre Büros
und sonstige sozialen Einrichtungen umgestaltet.

Der sich im Erdgeschoss
des zweistöckigen Bürogebäudes befindliche Kundenservice wurde renoviert.
Die Backoffice-Einheit im
Obergeschoss behielt ihren
früheren Grossraum-Charakter bei, jedoch wurden
die einzelnen Arbeitsplätze
durch Glaslamellenwände
und schallabsorbierende
Faltwände voneinander getrennt. LED-Lichtquellen sorgen für optimale Lichtverhältnisse. Es wurde auch

Vill-Korr bildet junge Fachkräfte aus
Die Vill-Korr Hungária Kft. nimmt seit vier
Jahren eine duale Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Pattantyús Berufsschule teil.
Im Rahmen der Ausbildung hat das Unternehmen in den letzten Jahren Auszubildende zum Elektriker aufgenommen und in diesem Lehrjahr den Praxisunterricht für neue
Studierende übernommen.

Laszlo Gasztonyi, Geschäftsführer der Vill-Korr
Hungária Kft., erklärte bei der Auftaktveranstaltung zum Lehrjahr, dass in der Wirtschaft ein

enormer Fachkräftemangel entstanden sei. Dies
würde das Unternehmen bereits heute daran
hindern, seine wachsenden Aufgaben zu erfüllen. Dies habe die Vill-Korr Kft. dazu ermutigt
vor vier Jahren in die duale Ausbildung miteinzusteigen. In diesem Jahr bietet das Unternehmen 27 Studierenden eine praktische Berufsausbildung an. Letztes Jahr erfolgte der
Abschluss der ersten Elektrikerklasse, die von
11 Personen besucht worden war. Während
der Ausbildung bemüht man sich die jungen
Menschen zu guten Fachleuten auszubilden

auf die Positionierung der
Klimaanlagen geachtet und
es war wichtig, rückenfreundliche Stühle in die Büros
zu integrieren. Kürzlich wurde auch ein Notdefibrillator
angeschafft. Es wurden
mehr Küchen und mehr
Umkleidekabinen für Frauen
und Männer entwickelt als
zuvor. Für die richtige Temperatur sorgen an der Decke
montierte Infrarot-Panels,
die von einem Solarkraftwerk über dem Gebäude
mit Strom versorgt werden.
Visimpex trägt nicht nur zum
Wohlbefinden seiner Mitarbeiter bei, sondern trägt
auch durch eine Reihe anderer Maßnahmen zu einer
freundlichen Atmosphäre
bei. Dies hat zu einem verbundenen Team mit extrem
geringet Fluktuation geführt.

und nach dem Abschluss diese auch zu halten. „Bei Vill-Korr Hungária kann man ein anständiges Einkommen erzielen, ich füge hinzu:
mit anständiger, verantwortungsvoller Arbeit”,
schloss der geschäftsführende Direktor.

Während des Treffens stellte László Gasztonyi
die Praxisleiter vor, dankte den Eltern für ihr
Vertrauen und die Heranwachsenden erhielten eine Gedenkurkunde zum Beginn ihrer Zusammenarbeit. Schließlich konnten die Teilnehmer die Räumlichkeiten des Lehrateliers
besichtigen, die wichtige Veranstaltungsorte
für die Ausbildung darstellen werden.

Professio: die Unternehmen im Industriepark sind aktiv

Das Professio-Cluster Metallindustrie und Berufsbildung feiert in diesem Jahr
sein zehnjähriges Bestehen: Seit 2008 ist eine
Gruppe von Unternehmen
der Metallindustrie in der
Region Westtransdanubien
tätig, vor allem in Gyôr und
Umgebung. Derzeit kooperiert der Cluster mit bereits
neunzehn Mitgliedsunternehmen, drei Berufsbildungseinrichtungen und

der Industrie- und Handelskammer des Komitats
Gyôr-Moson-Sopron. Zu
den Gründern und aktiven
Betreibern des Industrieparks zählen Unternehmen
wie die Borsodi Mûhely Kft.,
Nemak, IGM, Jankovits Engineering oder Melecs.
Die Arbeit wird mit einer
Cluster-Management-Organisation koordiniert, um gemeinsame Ziele zu errei-
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chen. Die Unternehmen
des Clusters beschäftigten
2018 insgesamt 3.014 Mitarbeiter, so dass man sagen kann, dass der Organisation auf dem Arbeitsmarkt eine entscheidende
Rolle zukommt. Bei der Jubiläumsfeier gab Präsident
Szabolcs Horváth einen kurzen Überblick über die vergangenen zehn Jahre der
Organisation. Er betonte,
dass der Cluster der Steige-

rung des Interesses an Metallberufen und technischen
Berufen, Berufsberatungsaktivitäten sowie der Formulierung von Bedürfnissen und Herausforderungen im Zusammenhang mit
der beruflichen Bildung
hohe Priorität einräumt. Die
Clustermitglieder legen großen Wert darauf, dass verschiedene Generationen
voneinander lernen. Die Mitgliedsunternehmen haben

erkannt, dass die Bürde effektiver Einstellungen nicht
den Karriereberatern der
Schulen überlassen werden
kann und sie daher ernsthaft an diesem Prozess beteiligen sein sollten.

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten Mitglieder der Mitgliedsunternehmen und anderer teilnehmender Institutionen
eine Jubiläumsmedaille.
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Somogyi Elektronic: Szakmai nap újdonságokkal

> | 1. oldalról

Nagyon hiszünk a személyes
kommunikáció erejében, ezért
tartjuk fontosnak minden évben
vendégül látni szakmai napunkon
a cég legnagyobb üzleti partnereit — vallja Somogyi Zsolt, a Somogyi Elektronic Kft. ügyvezetô
igazgatója, s ennek a filozófiának
a jegyében zajlott az idei bemutató rendezvény is. — Bár az itt láthatóak között nagyon sok a karácsonyhoz köthetô termék, ez a

találkozó nem csak az ünneprôl
szól, szinte a teljes szortimentet
láthatják, kézbe foghatják régi és
új megrendelôink.

A már kétnapossá bôvült rendezvényre 320 cég több mint
500 képviselôje látogatott el, az
elôadóteremben impozáns, mintegy 27 ezer ledbôl álló csilláróriás fogadta az érkezôket. Szakmai prezentációikon a Somogyi
Elektronic munkatársai bemutatták az új termékeket és azok leg-

fontosabb funkcióit, valamint ismertették a vállalat által a vevôknek kínált lehetôségeket. Az
egész évben népszerû elosztók,
hosszabbítók, kisgépek, mûszerek, világítástechnika eszközök
és szerszámok mellett a téli szezon slágertermékei a mûfenyôk,
kandallók, karácsonyi dekorációk, e-radiátorok, hôsugárzók,
hangtechnikai eszközök, mely
lenyûgözô sokféleségben voltak
láthatók a kiállítótérben. Különleges figyelmet kaptak a mikrole-

des dekorációk és a világító kerámiafigurák.

A résztvevôknek a szakmai napon
van lehetôségük vásárlásra is. Így
a személyes kapcsolatépítés elônyei mellett a találkozó számszerûsíthetô haszna sem elhanyagolható, hiszen kihasználva az ilyenkor adott extra kedvezményeket,
jelentôs megrendelések érkeztek a
disztribúciós partnerektôl.

| somogyi.hu

Vill-Korr: Ifjú szakembereket képeznek a piacnak

A Vill-Korr Hungária Kft. négy éve
vesz részt a duális képzésben a
Pattantyús Szakgimnáziummal
és Szakközépiskolával együttmûködve. A képzés keretében az elmúlt években a cég villanyszerelô
szakmunkástanulókat fogadott,
ebben a tanévben pedig újabb
diákok 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
már hagyománynak számító szülôi
értekezleten köszöntôjében elmondta: „Nagyot változott a világ,
30 évvel ezelôtt senki nem gondolta volna, hogy Magyarországon
aranyat fog érni minden dolgozni
akaró fiatal. Nem gondoltuk volna,
hogy a villanyszerelô szakmában
lesznek betöltetlen álláshelyek.
Óriási szakemberhiány alakult ki a

6

gazdaságban. Ez már- már akadályozza cégünket abban, hogy növekvô feladatainak eleget tudjon
tenni. Ez a tendencia ösztönzött
bennünket arra, hogy négy évvel
ezelôtt belépjünk a duális képzésbe. Vállalatunk — veletek együtt —
az idén 27 pági-szos diák számára
biztosít gyakorlati szakképzô helyet. Tavaly elballagott az elsô villanyszerelô osztályunk, ahova 11
fô járt, közülük 4 fô esti tagozaton
folytatta tanulmányait és ebbôl 3
most is itt dolgozik villanyszerelôként. Eddig minden évben azt
mondtam: hiszek abban, hogy a
duális képzésben iskoláknak és
vállalatoknak szorosan együtt kell
mûködniük ahhoz, hogy a gyôri
cégeknél legyen elég szakember.
Az elsô három év tapasztalatai sok
mindenben megerôsítenek bennünket. Munka, feladat nagyon
sok van, de jó szakemberré nekünk kell nevelni fiainkat. És rögtön hozzá is teszem: nem elég kinevelni a szakembert, itthon is kell
tudni tartani. A képzés során arra
törekszünk, hogy jó szakemberré

neveljük a fiatalokat és a végzés
után meg is tartsuk ôket. A VillKorr Hungáriánál lehet tisztességes jövedelmet elérni, hozzáteszem: tisztességes, felelôsségteljes munkával.”

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója a szülôi értekezleten hangsúlyozta: kiváló együttmûködés
alakult ki az elmúlt években a VillKorr és az iskola között. A cég a
diákok számára családias légkört
biztosít, ugyanakkor lehetôvé te-

szi, hogy a legkorszerûbb ismereteket szerezzék meg a gyakorlati
képzés során.

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.

| villkorr.hu
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Visimpex: Szerethetô munkahelyet kínálnak

A hazai piac ellátása mellett exportra — Romániába, Horvátországba, Bulgáriába, Szerbiába,
Szlovéniába és Ausztriába — is
szállít a Visimpex. A magyar tulajdonú vállalkozás kínálatában
megtalálhatóak az ISO és DIN
szabvány szerint legyártott csavarok, egyedi igények, mûszaki rajzok alapján készült kötôelemek —
fémbôl, különféle ötvözetekbôl és
mûanyagból egyaránt —, akárcsak
a különféle vegyi anyagok és hegesztéstechnikai termékek, munkavédelmi felszerelések — adott
gyors áttekintést a nagykereskedelmi kínálatról Czechmeiszter Rita gazdasági vezetô. A kereskedelem mellett gyártási tevékenység is folyik a cégnél: napelemek
tartószerkezeteinek tervezésével
és elôállításával is foglalkoznak.
Az általános kötôelemek értékesítését belföldön kilenc területi képviselô segíti, két munkatárs a solar üzletágban tevékenykedik, míg
egy fô értékesítô az exportpiacokat látogatja. A cég összesen 39
munkavállalót foglalkoztat.

A hétfôtôl csütörtökig 14 óráig, pénteken 12 óráig megrendelt termékek még aznap elhagyják a raktárat
és futárszolgálattal 24—48 órán belül megérkeznek a címzettekhez.

Amellett, hogy az üzleti partnereinket a legjobb minôséggel és
magas színvonalú szolgáltatással
kívánjuk kiszolgálni, filozófiánk
fontos eleme a barátságos vállalati szemlélet, a szerethetôség
megteremtése és érvényesítése
mind a piac, mind pedig a dolgozói közösség felé. Ennek szelle-

mében végeztük el az épület irodáinak és kiszolgáló helyiségeinek átalakítását — tudtuk meg
Czechmeiszter Ritától. A gazdasági vezetô elmondta: az átalakítást a folyamatos fejlôdés generálta létszámbôvülés is indokolta.
Az egyre több munkaállomás kialakítását már csak az adott tér
teljes újragondolásával lehetett
megvalósítani. Még a tervek elkészítése elôtt felmérést végeztek
az irodai és raktári dolgozók körében, hogy vajon ôk mit és milyen
irányban szeretnének megváltoztatni munkahelyükön. Ezen vélemények, javaslatok figyelembevételével történt meg a tényleges
tervezés, majd kivitelezés.

A megvalósítás során megújult a
kétszintes irodaépület földszintjén
található ügyfélszolgálat. Az volt a
cél, hogy a személyesen betérô
vásárlók számára a lehetô legkényelmesebben teljenek a várakozás percei a megrendeléstôl az
árukiadásig. Az emeleti backoffice
részleg megôrizte ugyan a korábbi
„egy légteres” jellegét, ám az
egyes munkaállomásokat üveg
pengefalakkal és hangelnyelô paravánokkal választották el egymástól. A csavarbarát egészségbarát is: az optimális fényviszonyokról ledes fényforrások gondoskodnak, melyeket szakértôk
tervei alapján építettek be, és a
dolgozók szemének épségét szolgálják a jó minôségû, korszerû
monitorok is. Odafigyeltek a klímaberendezések elhelyezésére is, és
fontos volt, hogy gerincbarát székek kerüljenek az irodákba. Az
egészéges táplálkozásra is ügyel-

nek, így minden hétfôn friss gyümölcskosarak érkeznek, melyek
egész héten biztosítják a vitaminutánpótlást az alkalmazottak számára. A közelmúltban pedig egy
defibrillátor-készüléket is vásároltak vészhelyzet esetére.

egységes öltözékrôl gondoskodnak a hivatalos és a munkaidôn
kívüli vállalati eseményekre.

szerelt infrapanelek biztosítják, melyek mûködtetéséhez a villamos
energiát az épület tetején elhelyezett napelemes erômû termeli meg.

idôs foglalkoztatásra, otthoni munkavégzésre, a kimagasló teljesítményt nyújtó munkavállalók pedig
extra juttatásokat kaphatnak. A cég
vezetése a kollektívát érintô döntések meghozatalába bevonja a dolgozókat, a vállalatot érintô hírekrôl
rendszeresen megjelenô belsô kiadványból értesülhetnek. Gyakran
összejönnek munkaidôn kívül is, jellemzô, hogy a munkatársak sokszor
szabadidejüket is együtt töltik. Volt
már közös bográcsozás, rendszeresek a kirándulások, akár a többnapos közös utazások, s a rendezvényekhez a családtagoknak is alkalmuk van csatlakozni.

A már mûködô két konyha teljes felújítása mellett egy harmadikat is kialakítottak, és a meglévô emeleti nôiférfi öltözô-zuhanyozón kívül ilyen
funkcióval a földszinten is létesítettek új helyiségeket. Ezekben a kellemes hômérsékletet mennyezetre

A minôségellenôrzésre is nagy
hangsúlyt fektetnek, ezért az átépítés során — a raktárvezetôi iroda részeként — egy e célra kialakított munkapult is helyet kapott.

A Visimpexnél gondolnak a területi
képviselôk kényelmére is. Mivel ôk
sok idôt töltenek autóban, ügyelnek arra, hogy ezek jó
minôségûek, maximálisan biztonságosak legyenek, és koruk ne haladja meg a három évet. Az autók
extra felszereléseit a használóik saját igényeik alapján választhatják
meg, és a sofôrök rendszeresen
részt vesznek a vállalat által szervezett vezetéstechnikai tréningeken.

A fizikai dolgozók részére a mindennapi munkavégzéshez több
garnitúra jó minôségû munkaruhát és kényelmes lábbelit biztosítanak. Ezen túlmenôen pedig
2019 | december | www.ipgyor.hu

Czechmeiszter Rita, a Visimpex
gazdasági vezetôje mindehhez
hozzátette: nem csupán a komfortos körülmények kialakítása szolgálja a munkatársak jó közérzetét, számos egyéb intézkedéssel igyekeznek hozzájárulni a barátságos, nyugodt légkör kialakításához. A kollégák egy mûszakos, hétfôtôl péntekig tartó rendben dolgoznak, van lehetôség rugalmas vagy részmunka-

Mindezen erôfeszítéseknek köszönhetôen összetartó kollektíva
alakult ki, rendkívül alacsony a fluktuáció, sokan évtizedes múlttal dolgoznak a cégnél. Az elmúlt évben
több mint 2 milliárd forint árbevételt
produkált a Visimpex-Hungary Kft.,
várhatóan az idei esztendôt ennél
nagyobb forgalommal zárják.

| visimpex.hu
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Nemak: Faültetés a jövô nemzedékeinek

A világszerte 16 országban jelen lévô Nemak minden telephelyén — így Gyôrben is — kiemelt figyelmet fordít munkatár-

üzem munkatársai már több alkalommal telepítettek növényeket, legutóbb a megyei kórház
játszóterén ültettek fákat.

sai testi épségének és egészségének megôrzésére. Ezen túlmenôen a csúcstechnológiát
képviselô, a gépjármûvek súlycsökkentésére irányuló termelési technológiák alkalmazása révén nagyban hozzájárul a mobilitásból adódó környezetterhelés csökkentéséhez. Az átfogó
program része a gyáraknak otthont adó települések szépítése
is. Ennek keretében a gyôri

— Az egészséget, a szép környezetet az ember hajlamos természetesnek venni, és bizony sokszor nem fordítunk kellô figyelmet
ezek védelmére. A mexikói központunk kezdeményezésére ezért
minden ôsszel háromnapos figyelemfelkeltô akciókat szervezünk
egy idôben, a világon minden telephelyünkön. Az egyes gyártóegységek maguk döntenek arról,
hogy milyen konkrét akciókat

A többéves hagyománynak megfelelôen ebben az esztendôben is
meglátogatta a Mikulás a Gyôri
Ipari Parkot. A parkot üzemeltetô
kft. és az Innonet Központ szervezésében megrendezett ünnepségen több mint hetven gyerek találkozhatott a Nagyszakállúval.

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.

Ajándékozott a Mikulás

A tavalyi sikeres együttmûködésnek
köszönhetôen a vidám szórakozásról ezúttal is Zink Adél gondoskodott,
akit a fellépésre most manó barátja is
elkísért. A Mikulás manójaként fellépô mûvész társával együtt hangszeres, élôzenés interaktív játékkal örvendeztette meg a kicsiket. A legfontosabb feladat a szomorú manótárs
közös felvidítása volt. A gyerekekkel
együtt énekléssel várták, hogy megérkezzen Télapó.

A közös program, a vidám versek
és dalok pedig meg is hozták az

A gyerekek közül sokan dallal,
verssel készültek a nagy napra,
s a produkciókat tapssal jutalmazta a szépszámú közönség.
Az édességescsomagokat boldogan vették át a kicsik, és egy
újabb emlékezetes ünnepséggel
gazdagodva tértek haza szüleikkel, kísérôikkel.

| ipgyor.hu

szerveznek a fenti témákban —
mondta David Toth, a vállalat
ügyvezetô igazgatója.

adó facsemetéket, idén pedig
egy munkatársunk javaslatára a
gyôri kórház kis betegeinek gyógyulását elôsegítô játszótér fásításában vettünk részt.

A vállalat HSE-vezetôje, Kadlicsek Gábor a Nemak Gyôr Kft.nél megvalósuló programokat is- Minden évben nagy öröm látni,
mertette: — Évrôl évre visszatérô, ahogy a gyerekekkel közösen
központi eleme a programnak, helyezzük az óvodák udvarának,
hogy a tûzvédelemhez és a biz- jelen esetben a kórház játszótetonságos munkavégzéshez szükrének földjébe az élet és a körséges ismétlô oktatásokat tartunk nyezetvédelem ismert jelképeminden dolgozónknak, valamint ként számon tartott facsemetékülönbözô egészségügyi szûré- ket. Nem annyira a mennyiségseket szervezünk helyben, a gyôri re, sokkal inkább a szemléletfornépegészségügyi intézmények málásra törekszünk, amit meglelkes munkatársainak hathatós látásunk szerint már egészen kis
támogatásával. Házon belül a két korban kell elkezdeni. Bízunk
kontinensre szállított termékeink benne, hogy a késôbbiekben a
(a gépjármûvekbe kerülô alumíni- most még kicsik is nagyon sokum hengerfejek) súlycsökkentése szor ismétlik meg ezeket a mozrévén, azon kívül pedig faültetés- dulatokat, így picit mi is hozzásel is igyekszünk
védeni környezetünket. Ez utóbbi
A szemléletformálást
szorosan összemár a gyerekeknél el kell kezdeni
kapcsolódik a
vállalatunk társadalmi felelôsségvállalási programjaival, az okjárulhattunk az ô környezettudatatás és a fiatalok testi-lelki fejlô- tos és egészséges felnôtté váládésének támogatásával. A gyár sukhoz — nyilatkozta Mersich
közvetlen közelében fekvô Gyôr- Gábor, a Nemak Gyôr Kft. gazGyôrszentiván városrész két óvo- dasági igazgatója.
dájának is adományoztunk már a
következô években hûsítô árnyat | nemak.com

