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Parkpress
Borsodi: Szûrôvizsgálatok helyben

Kinôtte meglévô épületeit és beépített terü-
leteit a Maltech Hungária Kft. Az ipari park-
ban 2004-ben letelepedett, osztrák családi
tulajdonban lévô, önjáró munkaállványok,
targoncák bérbeadásával és értékesítésé-
vel foglalkozó vállalkozás a közelmúltban

A korábbi esztendôkre jel-
lemzô fejlôdési ütemét tar-
totta az elmúlt évben is a
Czompa Kft. Jelentôs, köz-
beszerzési eljáráson meg-
szerzett megrendelôvel, au-
tóipari partnerekkel bôvült a
cég ügyfélköre és erôsödött
importtevékenysége is.

A West Hungária Bau Kft. 2003-tól foglalkozik könnyû -
szerkezetes falszerkezetek fém tartórendszereinek elôál-
lításával gyôri telephelyén. A gyártás elindulása óta eltelt
idô, a termékek iránti kereslet növekedése, valamint a
technológia fejlôdése a profilgyártó egység megújítására
ösztönözte a vállalatot.     

> | 3. oldal

Maltech: Bôvítés a telephelyen

Czompa: Elôtérben
a speciális termékek

A piacon egyre nagyobb
igény mutatkozik a speciális
termékekre, melyet a több
évtizedes tapasztalattal,
nagy szakértelemmel ren-
delkezô vállalkozás ered-
ményesen tud kielégíteni.

> | 7. oldal

Blaguss Agora: Prémium jármûvek,
prémium színvonalú szolgáltatások

WHB: Új profilgyártó

A Blaguss Agora Hungary Kft. új
telephelyet létesített az elmúlt év
végén a Gyôri Ipari Parkban. Az
autóbuszos személyszállítással
foglalkozó, osztrák—magyar tu-
lajdonú vállalkozás saját irodá-
kat, automata buszmosót, par-
kolóhelyeket alakított ki az ügyfe-
lek még professzionálisabb ki-
szolgálása érdekében. A gyôri
kirendeltség legfontosabb part-
nere az Audi Hungaria Zrt., de
számos más vállalattal is kap-
csolatban állnak, és további pia-
ci szegmensekben is szeretné-
nek terjeszkedni.

> | 6. oldal

fejezte be a bôvítési munkálatokat. A beru-
házásnak köszönhetôen jelentôsen nôtt a
hasznos terület és új funkció is megjelent a
cég tevékenységében.

> | 2. oldal
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A fellendülô forgalomnak, az egy-
re gyarapodó gépparknak kö-
szönhetôen már korábban felme-
rült az igény a telephely bôvítésé-
re — mondta el a Maltech Hungá-
ria Kft. mostani fejlesztésének elôz-
ményeirôl Rózsa Zoltán ügyveze-
tô igazgató. — A tulajdonossal
egyeztetve kezdtük el a tervezést
már az elmúlt évben, és március-
ban be is fejezôdött a kivitelezés.

A Maltech meglévô, Juharfa úti te-
lephelyén rendelkezésre állt a bô-
vítéshez szükséges terület, így
összességében mintegy 4500
négyzetmétert építettek be. A
több mint 300 millió forintos beru-
házás során a telek beépítetlen
részét leaszfaltozták, ezzel lehe-
tôvé vált egy új kapu megnyitásá-
val az átjáró, egyirányú forgalom
biztosítása a teherjármûvek szá-
mára. A szabadtéri részen új hely-
re került és nagyobb lett a nyitott
géptároló, valamint külsô mosót
létesítettek. A már meglévô épü-
letbe került a lakatosüzem és a

Maltech: Meglévô telephelyükön bôvítettek
raktár, nagyobb lett a már eddig is
konyhaként mûködô helyiség, a
régi mûhely egy részét pedig ver-
tikálisan megfelezték. Itt kapott
helyet az öltözôket, zuhanyozókat
tartalmazó szociális blokk. A régi
tereket egybenyitották az új épü-
letrészekkel.

A beruházás két fontos eleme az új
épületrészben található daruzható
szerelômûhely, valamint a festô-
üzem. Elôbbiben egy új, öttonnás
daru segíti a munkát, mellyel a
nagy gépeket, munkadarabokat is
megemelhetik, és elvégezhetik a
szükséges javítási munkálatokat. A
munkagépek, berendezések újra-
festését is helyben tudják elvégez-
ni, az elszívó, visszafûtô berende-
zéssel ellátott új festômûhely min-
den szempontnak megfelel. A fej-
lesztés részeként készült el a
korszerû, belsô mosóhelyiség is.

Az infrastruktúra-fejlesztés mellett
a Maltech a géppark gyarapításá-
ról sem feledkezik meg. Ebben az
évben 30 új gép vásárlását terve-
zik, targoncák, teleszkópos tar-

Az osztrák Maltech anyavállalatát 1975-ben alapították, amely
Ausztriában már öt telephellyel rendelkezik, és kialakította érde-
keltségeit Szlovákiában és Magyarországon is. A magyar leány-
vállalat, a Maltech Hungária Kft. Gyôrben kezdte meg tevékeny-
ségét, ma azonban már Budapesten és Debrecenben is rendel-
kezik telephellyel. A három telephely földrajzi elhelyezkedése ré-
vén gyakorlatilag az ország egész területén képesek gazdaságo-
san és hatékonyan kiszolgálni a megrendelôket. Az önjáró mun-
kaállványok, dízel teleszkópos targoncák és elektromos targon-
cák bérbeadásával és értékesítésével foglalkozó cég új és hasz-
nált berendezésekkel egyaránt kiszolgálja a vásárlókat és a bér-
lôket. A Maltech vezetô tevékenysége a bérbeadás, az árbevétel
döntô része ebbôl a forrásból származik, a berendezéseket és
szolgáltatásokat elsôsorban építôipari kivitelezôk veszik igénybe.
Fô felhasználási terület a gyártócsarnokok, logisztikai központok
építése, de az emelôk, targoncák jó szolgálatot tesznek már
meglévô, magas épületekben végzett tevékenységek során is, le-
gyen szó fényforrások cseréjérôl, kábelezésrôl vagy éppen bôví-
tésrôl. A gyôri telephelyen szervizbázissal állnak a partnerek ren-
delkezésére, ahol a bérbeadás, értékesítés és javítás mellett
szakszerû tanácsadással is segítik a megrendelôket.

goncák, ollós és karos személy -
emelôk csatlakoznak a flottához.

A tavalyi év a terveknek megfele-
lôen sikerült, a forgalom elérte a
900 millió forintot. Ebben az év-

ben felkészültek a növekedési
ütem esetleges lassulására, de
idén is a tavalyi árbevétel megha-
ladását prognosztizálják.      

| maltech.com
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A gyôri ipari park új bôvítési terü-
letén vásárolt telket a Dalma-
Sped 2004 Kft. A cég kinôtte Régi
Veszprémi úti telephelyét, ezért
keresték a lehetôséget új bázis
létrehozására. A Tatai út mellett kí-
nált ingatlan minden szempontból
illeszkedett a tulajdonosok elkép-
zeléseihez, az ipari parkban törté-
nô letelepedés pedig megfelel a
dinamikusan fejlôdô vállalkozás
növekvô presztízsének.

A fuvarozóvállalkozás a 2000-es
évek eleje óta foglalkozik szállít-
mányozással, a ma Dalma-Sped
2004 néven ismert kft. 2008-ban
alakult. A névben nem az alapítás
dátuma szerepel tehát, hanem
Dalma lányom születési éve — ava-
tott be a cég kulisszatitkaiba Zsol-
dos Péter ügyvezetô tulajdonos. —
Az üzletet sógorommal, Gyurós
Csabával irányítjuk, igazi családi
vállalkozásként mû kö dünk, bár az
alkalmazottak száma az elmúlt
években jelentôsen gyarapodott.
Az egész cégre jellemzô a fokoza-
tos és folyamatos fejlôdés, lépés-
rôl lépésre gyarapítottuk a flottán-
kat és növeltük piaci részesedé-
sünket. Mostani, Régi Veszprémi
úti telephelyünkön már a jármûvek

> | 1. oldalról

Az elmúlt esztendôben új, számítógép-vezérelt
gépsort állítottak munkába, amely a legmaga-
sabb technológiai színvonalat képviseli és al-
kalmas a gyártási volumen jelentôs növelésé-
re. A West Hungária Bau Kft. több mint 20 éves
múltra visszatekintô vállalkozás, amely az épí-
tôipari kivitelezésekben rangos helyet vívott ki
magának a minôségi munka iránt elkötelezett
szakmai gárdájának köszönhetôen. A cég ala-
kulásától kezdve kizárólag magyar tulajdonú,
a tulajdonosok szakmailag is köz re mû köd nek
a cég sikeres mû kö dé sé ben.

Az aktív piaci részvétel adta ismereteknek kö-
szönhetô, hogy a cégvezetés már 2002-ben
felismerte, hogy a könnyû szer ke ze tes építés-
ben hiány van a hazai termékekbôl. Ekkor szü-
letett meg a döntés, hogy a könnyû szer ke -
zetes falszerkezetek fém tartórendszereinek
gyártását saját beruházásban megkezdi a
West Hungária Bau Kft. 2003-tól kezdôdött a
gyártás, amely napjainkig 56 millió folyóméter
termelési eredménnyel büszkélkedhet.

Az eltelt üzemidô, a technológia fejlôdés és a
kapacitás növelésének szükségessége terem-

Dalma-Sped: Rangot ad az ipari parki telephely
és az adminisztratív állomány szá-
mára sincs elég tér, ezért döntöt-
tünk az ingatlanvásárlás mellett.
Az sem titok, hogy úgy gondoljuk,
rangot jelent az ipari park területén
letelepedni. A Dalma-Sped mára
olyan fajsúlyú vállalkozássá fejlô-
dött, amelynek helye van Gyôr
gazdasági centrumában.

Zsoldos Péter elmondta: a fej-
lesztési területen 2000 négyzet-
méteres csarnokot és 260 négy-
zetméteres kiszolgáló épületet lé-
tesítenek, a beruházás nagysága
eléri az 500 millió forintot. Az iro-
dahelyiségek a Dalma-Sped ad-
minisztratív munkatársainak ad-
nak majd otthont, a logisztikai
központként funkcionáló csarnok-
ba azonban a cég saját flottája
mellett bérlôket is várnak.

Szeretnénk az új telephelyen
komplex logisztikai szolgáltatást
nyújtani — avatott be az elképzelé-
sekbe Zsoldos Péter ügyvezetô
tulajdonos. — Nem egyszerûen
raktározásra szeretnénk használ-
ni a csarnokot, többféle — leltáro-
zási, kiszállítási, belsô anyagmoz-
gatási — szolgáltatásokat is nyúj-
tunk leendô partnereinknek. Az

épületet úgy alakítottuk ki, hogy
több légtérre legyen osztható,
több bejáraton lehessen közle-
kedni, így akár több bérlôt is ki-
szolgálhasson. A beruházás a bô-
vítési terület elsô befejezett pro-
jektje lesz, márciusban már kész-
re kívánjuk jelenteni. Érdeklôdôk
is vannak már a bérlésre, remél-
jük, a tárgyalásokat eredménye-
sen tudjuk velük lezárni.

A Dalma-Sped jelenlegi flottája a
furgonoktól a nagy kamionokig
terjedôen mindenféle nagyságú

West Hungária Bau Kft.: Megújult a profilgyártó üzem
tette fejlesztési igény, valamint az elmúlt évek
sikeres gazdasági teljesítménye alapozta meg
egy korszerû, a gyártástechnológia magas
szintjén álló új gép beszerzését. A beruházás-
ra a tavalyi évben került sor.

A régi lecserélt és az új gép egyaránt az olasz
Dallan cég terméke, így a beruházás 16 éves
kapcsolaton alapuló gazdasági együtt mû kö -
dés újabb eredménye.

A gépsor megjelenésében is tükrözi a kor szerû
technológiát, 12 tonna súlyú, 28 méter hosszú,
számítógép-vezérelt berendezés, hidraulikus és
pneumatikus rendszerekkel. Az uniós és hazai
munkaegészségi és munkavédelmi követelmé-

nyek elôírásait maradéktalanul teljesíti, kapacitá-
sa 60 méter késztermék percenként, ami évi 7
millió méter fémprofil elôállítását teszi lehetôvé.
A gyártó olasz szakemberei online kapcsolattal
biztosítják a gép felügyeletét és távszervizét, va-
lamint a mû  kö déshez a legkorszerûbb progra-
mok alkalmazását.

A gyártott fémprofilok az MSZ EN 14195 szab-
vány elôírásai szerint készülnek, az ÉMI-minô-
sítés alapján a „CE” jelölés alkalmazásával
szabad uniós forgalmazási lehetôséggel.

A gyártott termékek a könnyûszerkezetes falszer-
kezetek és álmennyezetek tartószerkezeti ele-
mei, a belsôépítészet fontos kellékei, a korszerû
technológiák alkalmazásának szükséges tarto-
zékai. A folyamatos gyártást és kiszolgálást az
állandó raktárkészleten tartott 250.000-300.000
folyóméter késztermék és a készletezett 200-300
tonna alapanyag biztosítja.

A West Hungária Bau Kft. célja az építési vállal-
kozások kiváló minôségû termékkel történô ki-
szolgálása, a magas szintû szakmai teljesít-
mény és a cég jó hírnevének további öregbítése.

| whb.hu

jármûvet tartalmaz.  Az állomány
döntô többsége kisteherautó, a
cég elsôsorban a gyors fuvarok-
ra, az azonnali rendelésekre spe-
cializálódott. Ebben a piaci szeg-
mensben gyors, pontos, megbíz-
ható teljesítésre van szükség,
amit a vállalkozás magas színvo-
nalon prezentál partnerei számá-
ra. Az új telephely kialakítása a to-
vábbi fejlôdés kiindulópontjául
szolgálhat a Dalma-Sped 2004
Kft. számára. 

| dalmasped.hu
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A Blaguss Agora Hungary Ltd. established
a new site at the end of last year in the In-
dustrial Park of Gyôr. Gyôr is a highlighted
market for Blaguss Agora with great poten-
tial. Thus, a new investment was realized
here in 2019. The new 2.000 square meter
site, owned by the company, was inaugura-
ted at the end of last year. On the ground
floor of the two-story office building a ki -
tchen and a dining area was established for
the employees, on the second floor in three
rooms administrative work is accompli -
shed. An automated bus wash facility was
constructed at the site next to the parking
lot, where the vehicles can be cleaned.    

The unit operating in Gyôr transports the
employees of the city with nearly 60 vehic-

Dalma-Sped 2004 Ltd. —
operating in the field of
road transport — has bo-
ught a plot in the new en-
largement area of the In-
dustrial Park of Gyôr.  Its
former site in Régi Veszp-
rémi street has proved to
be small, thus the com-
pany looked for the oppor-
tunity to establish a new
base. The property on of-
fer next to Tatai street met
all the requirements of the
owners, furthermore sett-
ling down in the Industrial
Park was also suitable for
the increasing prestige of
the dynamically develo-
ping company.

Zsoldos Péter, owner and
managing-director has
said: a 2000 square-meter
hall and a 260 square-me-
ter building facilities are to
be realized on the deve-
lopment area. The value of

Maltech Hungária Ltd. has
outgrown its former buil-
ding facilities and premi-
ses.  The Austrian family-
run venture — that deals
with leasing and sales of
self-propelled work stati-
ons and forklifts — has re-
cently finished the works of
enlargement. Due to the in-
vestment the useful area
has increased conside-
rably, what is more a new
function has been added
to the palette of the activi -
ties of the company. All in
all, nearly 4500 square-me-
ter has been built in. Within
the frames of the invest-
ment with the value of more
than 300 million HUF, the
unbuilt area of the plot has
been asphalted, and provi-
ded the opportunity for
one-way traffic for trucks.
The open storage area has
been removed to another
territory, what is more an

A West Hungária Bau Ltd. has been
dealing with manufacturing metal faste-
ning systems for lightweight wall struc-
tures in Gyôr since 2003. The time elap-
sed from the start of manufacturing, the
increasing demand for the products
and the development of the technology
facilitated the corporation to renew its
profile manufacturing unit. Therefore,
last year, a new computer-controlled
machinery was put into practice, that
represents the highest standard of
technology and suitable for increasing
the volume of manufacturing.       

The machinery reflects up-to-date tech-
nology even in its appearance, 12 tons
weight, 28-meter long computer control-
led equipment, with hydraulic and pne-
umatic systems. It fully complies with
the national work and health safety re-
quirements and the ones of the Europe-
an Union. Its capacity is 60 meters fi  ni -
shed goods per minute that means ma-
nufacturing 7 million meters metal pro -
file annually. The Italian professionals of

Blaguss Agora: Premium vehicles,
premium services

les; the total distance driven by the staff
(more than one hundred drivers) exceeds
450.000 kilometers monthly. The company
intends to provide premium services with
premium category vehicles and employees.
The partners of the company are provided
with reliable and precise service. Wireless
internet connection is available on the bu-
ses, with the aid of an application the emp-
loyees can track, where the bus is exactly
during the given route, so there is no loss of
production due to any delay. Currently there
are negotiations under progress regarding
the transportation of the employees of fur -
ther companies of Gyôr and its surroun-
dings. Besides these services, transportati-
on service in tourism is also another possi-
bility to consider in order to develop.  

Dalma-Sped: The site
at the Industrial Park
provides prestige 

the investment reaches up
to 500 million HUF. The of-
fice buildings will provide
space for the administra -
tive staff of Dalma-Sped,
however the hall — that ser-
ves as logistics headquar-
ter — provides space for
lessees besides the fleet
of the company. Complex
logistics services will be
provided at the new site. 

The current fleet of Dal-
ma-Sped includes several
types of vehicles ranging
from vans to huge trucks.
The major proportion of
the fleet is taken up by lor-
ries, as the company pri-
marily specialized in quick
transport services and
instant transportation. In
this market segment, fast,
proper and reliable ser -
vice is required, that is
provided for the partners
at high standard.            

Maltech: Enlargement
and development

external cleaning unit has
also been constructed. The
locksmith services and the
warehouse got into the al-
ready existing building.

Two crucial elements of
the investment are located
in the new building: cra-
ned garages and the paint
plant.  In the former one a
5-tons crane facilitates re-
pair work, with the help of
which huge equipment
and work pieces can be
lifted in order to accomp-
lish the necessary repair
work.  Repainting of ma-
chinery and equipment
can be fulfilled on the
spot, the new paint plant
equipped with extraction
and heating devices meets
all the requirements. A
modern, up-to-date inter-
nal wash unit has also
been constructed within the
frames of the investment.  

West Hungária Bau: Renewed
profile manufacturing plant

the manufacturer provide on-line machi-
nery supervision and remote service, as
well as the application of cutting-edge
programs related to its operation.  The
manufactured products are the reinfor-
cing elements of lightweight wall struc-
tures and false ceilings, important ac-
cessories of interior design. Continuous
manufacturing and service procedure is
provided due to the constant inventory
of 250.000 — 300.000 running meters fi-
nished goods, and 200 — 300 tons of
stockpiled raw materials.
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Ende letzten Jahres hat Blaguss
Agora Hungary Kft. einen neuen
Standort im Industriepark Gyôr er-
richtet. Gyôr ist ein wichtiger Markt
mit großem Potenzial für die Bla-
guss Agora, daher wurde 2019 hier
eine weitere Investition getätigt. En-
de letzten Jahres wurde der eigene,
2.000 Quadratmeter große Standort
übergeben. Im Erdgeschoss des
zweistöckigen Bürogebäudes be-
finden sich eine Küche und ein
Esszimmer für die Mitarbeiter, im
ersten Stock befinden sich drei Ver-
waltungsräume. Zusätzlich zu den
Parkplätzen wurde in der Umge-
bung eine automatische Bus -
wasch anlage gebaut, um die eige-
nen Fahrzeuge reinigen zu können.

Die Gyôrer Einheit befördert die
Mitarbeiter des Unternehmens
dieser Stadt mit fast 60 Bussen,

Die sich mit Speditionen auf Verkehrsstraßen beschäf-
tigende Dalma-Sped 2004 Kft. kaufte Land im neuen
Erweiterungsgebiet des Industrieparks Gyôr. Das Un-
ternehmen war aus seinem Standort in der Veszprém-
Straße herausgewachsen und suchte nach einer neu-
en Basis. Das Anwesen entlang der Tataer-Straße war
in jeder Hinsicht auf die Vorstellungen der Eigentümer
zugeschnitten, desweiteren entspricht die Ansiedlung
in einem Industriepark dem wachsenden Prestige des
sich dynamisch entwickelnden Geschäfts.

Der Geschäftsführer Péter Zsoldos sagte, dass das Ent-
wicklungsgebiet eine 2000 Quadratmeter große Halle
und ein 260 Quadratmeter großes Servicegebäude um-
fassen wird, wobei sich der Umfang der Investition auf
500 Millionen HUF beläuft. In den Büroräumen wird das
Verwaltungspersonal von Dalma-Sped untergebracht,
wobei in der Halle, die als Logistikzentrum dienen wird,
neben der eigenen Flotte auch Mieter aufgenommen
werden. Das Unternehmen möchten am neuen Stand -
ort komplexe Logistikdienstleistungen erbringen.

Die aktuelle Dalma-Sped-Flotte umfasst Fahrzeuge aller
Größen, von Lieferwagen bis zu großen Lastwagen. Die
überwiegende Mehrheit des Bestandes machen kleine
LKWs aus, da sich das Unternehmen auf schnelle
Fracht- und Sofortbestellungen spezialisiert hat. In
diesem Marktsegment benötigen Sie eine schnelle,
genaue und zuverlässige Lieferung, die das Unter -
nehmen Ihren Partnern auf hohem Niveau präsentiert.

Die Maltech Hungária Kft. ist ihren beste-
henden Gebäuden und bebauten Ge -
bieten entwachsen. Das österreichische
Familienunternehmen, das selbstfah-
rende Arbeitsbühnen und Gabelstapler
vermietet und verkauft, hat kürzlich sei-
ne Erweiterungsarbeiten abgeschlos-
sen. Dank der Investition ist die Nutz -
fläche erheblich gewachsen, ebenso
wurde das Unternehmen um neue
Funktionen in der Tätigkeit erweitert.
Insgesamt wurden rund 4.500 Quadrat-
meter gebaut. Die Investition von mehr
als 300 Millionen HUF hat die Asphal -
tierung des bisher unbebauten Teils des
Geländes und den Einbahnverkehr für
Lastkraftwagen ermöglicht. Der offene
Maschinenpark wurde an einen neuen

Seit 2003 stellt die West Hungária
Bau Kft. am Standort Gyôr Metall -
tragsysteme für Leichtstruktur-Wand-
konstruktionen her. Die seit Produkti-
onsbeginn verstrichene Zeit, die stei -
gende Nachfrage nach den Produk-
ten und die Entwicklung der Techno-
logie haben das Unternehmen er-
mutigt, seine Profilfertigungseinheit
zu erneuern. Aus diesem Grund
wurde im vergangenen Jahr eine
neue computergesteuerte Ma schi -
nenlinie eingeführt, die den höch -
sten technologischen Standards
entspricht und das Produktions -
volumen erheblich steigern kann.

Die Produktionslinie spiegelt auch
den Stand der Technik wider: eine
12 Tonnen computergesteuerte 28-
Meter-Anlage mit hydraulischen und
pneumatischen Systemen, welche
den EU- und nationalen Anforderun-

Dalma-Sped: Prestige
durch den Standort
im Industriepark 

West Hungária Bau:
Die Profilproduktionsanlage
wurde erneuert

gen zu Arbeitsschutz und Arbeitsge-
sundheit  vollständig entspricht. Sie
hat eine Kapazität von 60 Metern
Fertigprodukten pro Minute, was die
Produktion von 7 Millionen Metern
Metallprofilen pro Jahr ermöglicht.
Die italienischen Techniker des
Herstellers bieten Online-Maschi -
nenüberwachung, Fernwartung und
modernste Software.

Die hergestellten Produkte sind die
Strukturelemente von leichten
Wandkonstruktionen und Unter-
decken, wichtiges Zubehör für die
Innenausstattung und das notwen-
dige Zubehör für die Anwendung
moderner Technologien. Die konti-
nuierliche Produktion und Wartung
wird durch die 250.000 bis 300.000
laufenden Meter Fertigprodukt auf
Lager und 200 bis 300 Tonnen
Rohstoffe sichergestellt.

Blaguss Agora: Fahrzeuge
und Dienstleistungen
der Premienklasse

wobei die Gesamtstrecke der von
den mehr als hundert Busfahrern
zurückgelegten Fahrten mehr als
450.000 Kilometer pro Monat aus-
macht. Das Unternehmen strebt
nach Premium-Service mit Fahr -
zeugen und Mitarbeitern von Pre-
mium-Qualität. Sie dienen ihren
Partnern mit zuverlässiger und
präziser Arbeit. In den Bussen ist
WLAN verfügbar: über eine An-
wendung können Mitarbeiter genau
verfolgen, wo sich der Bus auf einer
bestimmten Route befindet, so
dass keine Produktionsausfälle
aufgrund von Verzögerungen auf -
treten. Die Verhandlungen mit wei-
teren Unternehmen in und um
Gyôr über die Nutzung des Perso-
nentransports dauern an. Darüber
hinaus werden touristische Reisen
in der Region auch als Entwick-
lungschance gesehen.

Maltech: Expansion und Entwicklung
Standort verlegt und eine externe
Waschmaschine errichtet. Die Schlos-
serei und das Lager wurden dem beste-
henden Gebäude hinzugefügt.

Die beiden wichtigen Elemente des Pro-
jekts sind die Kranmontage im Neubau
und die Lackieranlage. Im ersten Fall un-
terstützt ein neuer Fünf-Tonnen-Kran das
Heben großer Maschinen, Werkstücke
und die Durchführung der erforderlichen
Reparaturen. Das Lackieren ihren Ma -
schinen und Geräte kann nun auch vor
Ort erfolgen, und die neue Lackiererei mit
Absaug- und Nachheizgeräten erfüllt alle
Ihre Anforderungen. Im Rahmen der Ent-
wicklung wurde auch ein hochmoderner
Innenwaschraum fertiggestellt.
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A Blaguss Agora Hungary Kft. cég
központja Sopronban található,
mely mûködését 2008 októberé-
ben kezdte meg. 2012-ben nagy
volumenû beruházást valósítottak
meg, melynek eredményeként kö-
zel 6.000 négyzetméteren modern
autóbusztelepet hoztak létre, ahol
irodák, jól felszerelt javítómûhely,
automata autóbuszmosó és saját
benzinkút kapott helyet. A dolgo-
zói szállítással és turisztikai célú
utaztatással is foglalkozó cég fo-
lyamatosan bôvült, így Budapes-
ten és Gyôrben is béreltek iroda-
helyiséget, ahonnan a tevékenysé-
gek koordinációját látják el.

Gyôr kiemelt és nagy potenciállal
rendelkezô piaca a Blaguss Agorá-
nak, ezért itt 2019-ben újabb beru-
házást hajtottunk végre — mondta
el az ipari parki indulásról Végvári
Szabolcs, a gyôri kirendeltség ve-
zetôje. — Az elmúlt év végén 2.000
négyzetméteren saját telephelyet
nyitottunk a Gyôri Ipari Parkban. A
kétszintes irodaépület földszintjén
a dolgozók számára alakítottunk ki
konyhát és étkezôt, az emeleten
három helyiségben az adminisztrá-

A Nemak Gyôr Alumíniumöntöde
Kft.-ben rendezték meg a közel-
múltban a SzakmaSztár országos
verseny válogató megméretteté-
sét. Az öntészeti szakma idén már
teljes jogú versenyzôként vesz
részt a SzakmaSztár fesztiválon.
Az ország három iskolájából ösz-
szesen tíz tanuló küzdött meg
egymással, azzal a céllal, hogy a
végsô megmérettetésen április-
ban majd a döntôt is megnyerje.

A válogatón megjelent diákokat
David Toth, a Nemak Gyôr ügy -
vezetôje köszöntötte. — A jár -
mûipari fémalkatrész-gyártás
azon szakmák közé tartozik,
amelynek gyakorlati ismereteit
leginkább a duális képzés mód-
szerével lehet megszerezni. Az
az érdekünk, hogy az iskolai kép-
zésben résztvevô diákok számá-
ra megmutassuk, mi történik va-
lójában egy üzemben, és büsz-
kék vagyunk arra, hogy ebben a
formában évek óta eredménye-
sen oktatjuk a tanulókat. A vállalat

Blaguss Agora: Prémium jármûvek, szolgáltatások

ciós tevékenységet végezzük. A te-
rületen a parkolóhelyek mellett au-
tomata buszmosót is építettünk,
melyben saját jármûveinket mos-
suk. Nyolc perc alatt képesek va-
gyunk egy-egy buszt megtisztítani.
— adott képet a beruházásról a ki-
rendeltségvezetô.  

A gyôri egység a városban
mûködô vállalatok dolgozóit közel
60 busszal szállítja, a több mint
száz sofôr által összesen megtett
út havonta meghaladja a 450.000
kilométert.  — Nem a piaci részese-
dés gyors növelésére, inkább a mi-
nôségi szolgáltatás nyújtására
koncentrálunk — mondta el a köve-

tett üzletpolitikáról Végvári Sza-
bolcs kirendeltségvezetô. — Prémi-
um szolgáltatásra törekszünk pré-
mium minôségû jármûvekkel és
dolgozókkal. Tapasztalt sofôrjeink
vannak, akiket bejelentett munkavi-
szonnyal, a munkaügyi elôírások
maximális betartásával, versenyké-
pes fizetéssel, garantáltan minden
harmadik hétvégén szabad napok-
kal becsülünk meg. Megbízható és
pontos munkával szolgáljuk ki part-
nereinket. Elérhetô a Wi-Fi a bu-
szokon, egy applikáción keresztül
pedig a dolgozók követhetik, hogy
az autóbusz adott járaton belül
pontosan hol jár, így késés miatt
nincs termeléskiesés.

A Blaguss Agora autóbuszainak át-
lagéletkora nem haladja meg a 3,5
évet, mely Magyarországon szinte
egyedülálló. Magas színvonalú fel-
szereltségük (automata klímabe-
rendezés, dönthetô és szélesíthetô
ülések, WC, DVD, kávégép,
italhûtô) az utasok kényelmét szol-
gálja. A jármûvek a legmodernebb
biztonsági berendezésekkel van-
nak felszerelve, és extra szolgálta-
tások is igénybe vehetôk. 

A buszokkal megtett kilométerek
mennyisége évrôl évre dinamiku-
san emelkedik, 2018-ban céges
szinten már megközelítette a 7,5
millió kilométert. Ezzel párhuza-
mosan nô a vállalkozás forgalma
is, 2019-ben több mint 4 milliárd
forintos árbevételt könyvelhettek
el. Végvári Szabolcs kirendelt-
ségvezetôtôl megtudtuk: jelen-
leg is folynak tárgyalások újabb
gyôri és Gyôr környéki cégekkel
a dolgozó szállítás igénybevéte-
lérôl. Emellett a régióban a tu-
risztikai célú utaztatásban is lát-
nak fejlôdési lehetôséget, ebben
a szegmensben is elôrelépést
terveznek. 

| blaguss-agora.hu

Nemak: Öntészek is lehetnek SzakmaSztárok
mindent megtesz az öntész -
szakma fejlôdéséért és megma-
radásáért. — mondta el az ese-
ményen David Toth.

A rendezvényen részt vett a
SzakmaSztár verseny szervezô-
je, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
képviselôjeként Pintér-Péntek Im-
re kamaraelnök. — Szakmunká-
sok nélkül ma még nem mû köd -
nek cégek, nem mûködik a gaz-
daság — figyelmeztetett a szak-
képzés jelentôségére Pintér-Pén-
tek Imre. — Lehet, hogy eljön
majd az az idô, amikor a mester-
séges intelligencia teljesen átve-
szi ezt a területet, de ez egyelôre
nem következett be. A cégeket a
munkavállalók mûködtetik, s az
ehhez szükséges tudás meg-
szerzését segítik az oktatók és a
Nemakhoz hasonló vállalatok —
tette hozzá az elnök.

Az öntészi szakmának van
múltja, jelene és jövôje is! — ezt

már a válogató versenyen
ugyancsak megjelent Hatala
Pál, a Magyar Öntészeti Szövet-
ség fôtitkára jelentette ki a diá-
kok elôtt, akihez köszöntôjével
csatlakozott Szentpéteri Mari-
anna, a Lukács Sándor Mecha -
tronikai és Gépészeti Szakgim-
názium és Szakközépiskola
igazgatója is.

A köszöntôket követôen a diákok
hozzáláttak a munkához, és a Ne-
mak tanmûhelyében elkészítették a
versenyfeladatban megadott önt-
vényt. A válogató versenyrôl a leg-
jobb három tanuló jutott tovább,
akik az országos megmérettetésen
is képviselhetik iskolájukat.

| ontsdformaba.hu



2020 | március | www.ipgyor.hu 7

A Mateco-Hungary Kft. a gyôri ipari
park Tatai út melletti új bôvítési terü-
letén vásárolt ingatlant, és a tervek
szerint idén májusban megkezdi sa-
ját tulajdonú telephelyének építését.
A magasépítéshez használt önjáró
szerelô munkaállványok, oszlopos
munkaállványok, függesztett mun-
kapadok, multifunkciós homlokrako-
dók értékesítésével, bérbeadásával
és szervizelésével foglalkozó vállal-
kozás jogelôdjét 1999-ben alapítot-
ták, jelenlegi nevén az elmúlt év már-
ciusától szolgálja ki partnereit.  

Az új bôvítési területen saját telep-
helyet építô vállalkozás 1999 már-
ciusában jött létre Gépbér-Hungá-
ria Kft. néven, azzal a céllal, hogy a
magasépítéshez használt modern
szerelô-munkaállvány igényeket ki
tudja elégíteni és megoldást kínál-
jon minden olyan felmerülô gép-
igényre, amely e területen lehetôvé
teszi a gyors, hatékony és bizton-
ságos munkavégzést. 2013 január-
jától egy erôs partnerrel — a belga
TVH-val kötött együttmû ködé sük -
nek köszönhetôen — stabilizálta po-
zícióját a régiós piacon.

2019. március 29-én a Gépbér ün-
nepélyes keretek között felvette a

> | 1. oldalról

A Czompa Kft. munkaruházati, mun-
kavédelmi termékek teljes körének
forgalmazásával foglalkozó vállalko-
zás, mely közel kétezer partnerét szol-
gálja ki, akár tetôtôl talpig felöltöztetve
a dolgozókat, és ellátva ôket minden,
a biztonságos munkavégzéshez
szükséges, a jogszabályoknak és a
szabványoknak megfelelô eszközzel.

Régi nagy ügyfeleinket — mint pél-
dául a Magyar Államvasutak vagy

Mateco-Hungary: Saját telephelyet épít
cégcsoporton belüli egységes
Mateco nevet, amely már 18 or-
szágban van jelen.

A Mateco megalakulásától kezdve,
lépésrôl lépésre vezette be a külön-
bözô profilú és felhasználású gé-
peket, melyek a körültekintô kivá-
lasztásnak, valamint a megbízható
szervizhálózatnak köszönhetôen
egyre nagyobb népszerûségre tet-
tek szert partnerei körében.

Mára olyan vezetô gyártókat kép-
visel, mint a Genie Industries, a
JLG, a Manitou vagy a Holland
Lift. A cég flottájában e gyártók
legjobb fel sze reltségû munkaáll-
ványai és gépei találhatók meg.
Jelenleg kézi mozgatású személy-
és teheremelôkkel, kompakt önjá-
ró személyemelôkkel, utánfutóra
szerelt munkaállványokkal, ollós
és teleszkópos munkaállványok-
kal, speciális személyemelôkkel,
bel- és kültéri, elektromos és dízel -
targoncákkal, teleszkópos forgó-
zsámolyos és merev törzsû hom-
lokrakodókkal állnak a megrende-
lôk rendelkezésére.

A szállítóflottát 9 db speciális gép-
szállító jármû alkotja, melyekkel a

megrendelt gépeket optimális lo-
gisztikai szervezéssel juttatják el a
kívánt felhasználási helyre, így bizto-
sítva a megrendelések gyors és
megbízható kiszolgálását. A gépek
átadásakor igény esetén képzett
sofôrök ismertetik és tanítják be
azok használatát. 

A Mateco-Hungary Kft. ma már tel-
jes országos lefedettséggel ren-
delkezik. Magyarországi központ-
juk Szigetszentmiklóson, régiós
központjai Debrecenben és Gyôr-
ben találhatók. A gépkiszállítások
jelenleg errôl a három telephelyrôl
történnek, de mûködô szerviz- és
gépállomásuk van Szombathelyen,
és folyamatban van egy kecske-

méti és egy miskolci telephely nyi-
tása is. Gyôrben 20 géppel és 1
fôvel kezdték tevékenységünket
2012-ben. Mára 8 munkatársuk
foglalkozik a telephelyen lévô több
mint 300 gép szervizelésével és
bérbeadásával. Új, saját tulajdonú
telephelyük építését 2020 májusá-
ban kezdik meg a Gyôri Ipari
Parkban, aminek tervezett átadá-
sára 2021 elején kerül sor. A léte-
sítményben helyet kap egy 3
szintes irodai blokk, több mint
1000 négyzetméter alapte rü letû
daruzott mûhely és géptároló
csarnok, gépmosó és egyéb rak-
tárhelyiségek.

| mateco-hungary.hu

Czompa: Elôtérben
a speciális termékek

a GySEV Zrt. — és kisebb volu-
menben rendelô partnereinket
egyaránt megtartottuk, de emel-
lett sikerült új piacokat is szerez-
nünk — számolt be az elmúlt idô-
szak legfontosabb fejleményeirôl
Czompa Csaba, a kft. egyik tulaj-
donosa. — Egy kemény, hosszú,
ám végül eredményes közbeszer-
zési eljáráson vagyunk túl, me-
lyen sikerült a Paksi Atomerômû
beszállítójává válnunk. A vállalat-
tal négyéves szerzôdést kötöt-
tünk, ez alatt az idôszak alatt kö-

zel kétszázféle terméket szállítunk
az energetikai szektor legna-
gyobb hazai szereplôjének. 

Általánosságban is tapasztalható,
hogy egyre nagyobb az igény a
vegy védelmi öltözékek, a hevederek,
az egyszerûbb vagy éppen a komp-
lex, leesés elleni védelmet nyújtó esz-
közök iránt. Ez a szegmens kevésbé
telített, mint a tömegtermékek piaca,
hiszen itt jóval nagyobb szakértelem-
re, minôségi árura van szükség, s
ennek a követelménynek a Czompa
Kft. versenytársainál eredményeseb-
ben tud megfelelni. 

Czompa Csaba elmondta: a paksi
megrendelés mellett bôvült a gép jár -
mûalkatrész-gyártással fog lal ko zó
partnerek köre is. A kft. a vevôinek leg-
nagyobb volumenben munkaruhát,
lábbeliket, kesztyûket szállít, de dina-
mikusan fejlôdik a speciális termékek
piaca is. A siker egyik kulcsa a minô-
ség — mondta Czompa Csaba. — Ki-
váló minôségû import ruházati termé-
keket, lábbeliket, munkavédelmi esz-
közöket importálunk Olaszországból,
Németországból, Franciaországból.
Ügyfeleink a most kialakult, rendkívüli

járványügyi helyzetben is támaszkod-
hatnak cégünkre, mivel a fokozott igé-
nyekre való tekintettel, a zökkenômen-
tes kiszolgálás érdekében raktárkész-
letünket folyamatosan növeljük, vala-
mint bôvítjük beszállítóink körét is.

A magasabb színvonalú megrende-
lôi vásárlások arányának növekedé-
sével együtt erôsödött a vállalkozás
importtevékenysége. A korábbinál
nagyobb volumenben vásárolnak
külföldrôl, és a beszállító partnerek
száma is nôtt. A külföldi üzletfelek kö-
zül sokan egy-egy termékre, termék-
köre specializálódtak, ezeket kiváló
minôségben állítják elô, elôszeretet-
tel alkalmaznak innovatív megoldá-
sokat, így a legkorszerûbb termékek-
kel látják el vásárlóikat. 

Az elmúlt évben a Czompa Kft. árbe-
vétele megközelítette a másfél milli-
árd forintot, ezt a forgalmat ebben ez
évben is szeretnék tartani. Az ipar-
ban ma jelentôs a bizonytalanság, a
legfontosabb feladat a változó körül-
ményekhez való gyors, rugalmas al-
kalmazkodás.  

| czompa.hu



A Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
háztól érkezett hozzánk a megke-
resés és lelkesen támogattuk az
egészségügyi intézmény kezde-
ményezését, hogy biztosítsunk he-
lyet itt, az ipari parkban néhány
alapvetô szûrôvizsgálat elvégzésé-
hez dolgozóink részére — mondta
el a vizsgálatok megszervezésé-
nek kezdetérôl Borsodi Mónika
ügyvezetô igazgató. — Fontos szá-
munkra a kollégák egészségének
védelme, nemcsak személyes biz-
tonságuk miatt, de azért is, mert a
legjobb hatékonysággal csak az
egészséges munkavállalók képe-
sek dolgozni. A kórház kezdemé-
nyezése jó alkalmat adott arra,
hogy házon belül oldjuk meg
egyes szûrések elvégzését, és a

Borsodi Mûhely: Szûrôvizsgálatok helyben
A Borsodi Mûhely Kft. kiemelten fontos feladatának tekinti munka-
vállalóinak egészségmegôrzését, és nemcsak a cég munkatársait,
de minden felelôsen gondolkodó dolgozót buzdít a rendszeres
egészségügyi szûrôvizsgálatok elvégzésére. Ennek jegyében kap-
csolódott a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kezdeményezésé-
hez, és adott helyet azoknak a szûrôvizsgálatoknak az elvégzésére,
melyet az egészségügyi ellátó intézmény munkatársai végeztek a
cég központi telephelyén. 

munkatársak is örömmel éltek a le-
hetôséggel: a Borsodinál dolgozó
kollégák több mint fele részt vett a
vizsgálatokon.

A kihelyezett szûrôvizsgálatokon
vérnyomás-, PSA-, vércukormé-
rést kérhettek a dolgozók, speciá-
lis eszközzel állapították meg a
testzsír arányát, de kaptak taná-
csot az étkezésre vonatkozóan di-
etetikustól, és a dohányzásról le-
szokni szándékozóknak is nyújtott
segítséget szakember. A kórház
további teljes körû szemészeti és
ultrahangos vizsgálatokra is ad
lehetôséget a résztvevôknek — ter-
mészetesen ezekre már az
egészségügyi intézményen belül
kerülhet sor.

Borsodi Mónika elmondta: a
cégnél nem jellemzô, hogy so-
kan lennének táppénzes állo-
mányban, a dolgozók általános
egészségi állapota jó. Ennek
megtartására a vállalat is ösztön-
zi a munkatársakat, hiszen aki
betegség miatt nem mulaszt a
munkahelyén, azt plusz szabad-
nappal jutalmazza a cég. Bár a

fiatalok még kevésbé figyelnek
az egészségük megôrzésére, ke-
vésbé tarják fontosnak a meg-
elôzést, a kórházi kitelepülés jó
alkalmat teremtett arra, hogy az
ô figyelmüket is ráirányítsák a
szûrôvizsgálatok rendszeres el-
végzésének fontosságára.  
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