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Simplexion: Komplex IT-megoldások

Jankovits Engineering:
Ismét „Megbízható Munkaadó”

Az elmúlt pár hónap sem telt eseménytelenül a Jankovits Engineeringnél. Bár a világjárvány a cég sok tervét felülírta, az innovatív csapatot egyben tartva, meglévô erôforrásaikat a legjobban hasznosítva olyan tevékenységekbe fektetett több energiát, melyek a jövôt tekintve elôre viszik a vállalkozást.
> 2. oldal

Aquacomet:
Medencét építenek
az otthon maradók

Nem indult jól az idei év a medencetestek és medencefedések gyártásával foglalkozó, magyar tulajdonban lévô Aquacomet Kft.-nél. Az esztendô elsô negyedévében a korábbiaknál kevesebb megrendelés
érkezett, s a helyzetet tovább rontotta a márciusban
kezdôdött koronavírus-járvány. A fordulatot a tavasz
hozta meg, mivel egyre többen számítanak arra, hogy
a nyarat otthon töltik, megugrott az igény a kerti medencék építésére.
> 6. oldal

Wolf: Keresletnövekedést hozott
a járványhelyzet

A koronavírus okozta válsághelyzetben a legtöbb gazdasági ágazatban a kereslet drasztikus csökkenésével kellett megküzdenie a vállalkozásoknak. Ám néhány szegmens speciális termékei iránt jelentôsen megnôtt az
igény, például az egészségügyben használt eszközökbôl
nem is mindig tudta a piac a megfelelô mennyiséget biztosítani a megrendelôk számára.
> 3. oldal

Nemak: Kényszerû
létszámcsökkentés

Elbocsátja dolgozói közel 20 százalékát a hengerfejeket gyártó Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. A
mintegy ezer munkavállalót foglalkoztató, mexikói
tulajdonú vállalat július végéig mintegy 180 munkatársától válik meg — jelentette be még májusban a
cég gazdasági igazgatója. A leépítés a vállalat minden területét érinti, de mértéke alacsonyabb, mint
amit a megrendelés-állomány 30-40 százalékos
> 6. oldal
csökkenése indokolna.

Jankovits Engineering:
Ismét „Megbízható Munkaadó”

> 1. oldalról

Május végén pályázat útján másodszorra nyerték
el a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által odaítélt „Megbízható Munkaadó
2020/21” kitüntetést. A címet a DUIHK olyan vállalatoknak ítéli oda, amelyek teljesítik a munkavállalóknak biztosított munka- és szociális körülményekre vonatkozó, egy szakmai bíráló bizottság által kidolgozott feltételrendszert. Az értékelési szempontok között olyan fontos kérdések
szerepelnek, mint a javadalmazás, a szociális-jóléti juttatások, az egészséges és biztonságos
munkakörülmények biztosítása, a családbarát
munkaszervezés, a képzés és továbbképzés,
valamint az egyéni fejlôdési lehetôségek megteremtése. Az elismerés bizonyítéka annak, hogy
minden nehézség ellenére, a Jankovits Engineering jó irányba halad, a váratlan és a megszokottól eltérô helyzetekben is sikerül helytállnia.

Az elmúlt hónapokban került sor a vállalatnál a
már régóta halogatott belsô oktatások megtartására is. A cégnél több olyan, egyedi szaktudással és tapasztalattal rendelkezô munkatárs
van, akik több témában (hidraulika, villamosság, 3D-s tervezés), olyan tartalmas anyagot
tudnak átadni, melyre alkalmasabb külsôs oktatót nem is találhatnának. Ezek a kollégák
„békeidôben” nagymértékben leterheltek,
ugyanakkor fôleg a fiatalabb kollégák részérôl
— ahogy ez a belsô HR-felmérésekbôl kiderült —
folyamatos az igény az ismeretek bôvítésére.

Az idei évtôl a Mitutoyo Európa Központ hivatalos
magyarországi márkaképviseletét is ellátja a Jankovits Engineering. Örömmel csatlakoztak a világ
vezetô precíziós mérôeszközgyártójának forgalmazói csapatához, ezáltal kiváló minôségû méréstechnikai termékekkel bôvíthették termékpalettájukat. A termékek értékesítése mellett testre
szabott mérési megoldásokkal és átfogó szolgáltatási csomagokkal tudják segíteni partnereiket.
Szintén ez év elején kapták meg a tanúsítványt,
miszerint az AUDI AG megbízásából az INTERTEK nemzetközi minôségbiztosítási tevékenysé-

get végzô és vállalati folyamatokat vizsgáló cég
ellenôrzése alapján 100 százalékos minôsítést
értek el az audit során minden területen.

Alapos piackutatásba kezdve, az autóiparon túl
olyan iparágakat és piaci szereplôket céloznak
meg, akik számára a jövôben tudják értékesíteni
célgépeiket. Olyan gépcsaládok (présgépek) és
termékcsaládok (munkahengerek, tápegységek)
kifejlesztését valósítják meg, melyekre a késôbbiekben is lesz piaci igény. A közel három évtizedes gépgyártói tapasztalatuk alapján kaptak
megkeresést lélegeztetôgép légzôkörének lemásolására és gyártására is, de az egészségipar a
cég számára jelenleg ismeretlen terület, az alapanyagoktól kezdve a technológiákig minden nagyon speciális, ezért felelôsségteljesen úgy gondolták, hogy kockázatos lenne hirtelen beszállni
lélegeztetôgépek gyártásába, még ha a segítô
szándék meg is van. De ismerve a Jankovits
szakembergárdájának innovatív képességeit, félegy év munka és tapasztalatszerzés után már
tudnának gyártani ilyen berendezést is.

A cég az elmúlt pár hónapban megnövelte raktárkészletét, így partnerei kiszolgálása zökkenômentes. Sok gyártónál a kényszerû leállások adtak lehetôséget az éves javítási, karbantartási, felújítási tevékenységek elôrehozatalára, ezekre a megkeresésekre rugalmasan, hatékonyan reagáltak. Fô céljuk, hogy mindazt
az értéket, amit közel harminc év alatt felépítettek, meg tudják ôrizni, és megerôsödve kerüljenek ki az átmeneti válságból.

| jankovits.hu
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Lambda Systeme: Nem volt visszaesés
A koronavírus-járvány miatt kialakult
gazdasági válságot szinte minden
cég megérzi, de mindegyik másképp. Sok vállalkozás komoly krízisbe került az elmúlt idôszakban, de
vannak olyan társaságok is, amelyek ugyanúgy mûködnek tovább,
mint korábban, és még a forgalmuk
sem csökkent. A hazai építôanyagkereskedelmi piacon meghatározó
Lambda Systeme egésze, és a vállalat gyôri kirendeltsége is ez utóbbiak közé tartozik, náluk ugyanis
nem volt visszaesés a forgalomban,
de az évet óvatosabban tervezik,
mint a válság elôtt.

szembenézniük. Ezeket a negatív
hatásokat azonban ellensúlyozta,
hogy a közintézmények nyárra tervezett felújításait elôre hozták, tehát
ezek a vásárlások már tavasszal jelentkeztek — ismertette az elmúlt hónapok folyamatait Dankó Attila, a
Lambda Systeme Kft. gyôri kirendeltségének vezetôje.
Az egészségügyi vészhelyzet sajátos körülményeihez persze a gyôri
telephelyen is alkalmazkodni kellett,
de a bevezetett intézkedések mellett
is zökkenômentesen zajlott a meg-

rendelések teljesítése. Dankó Attila
kirendeltség-vezetô elmondta: a vírusjárvány ideje alatt elsôsorban a
partnerekkel való érintkezéseket korlátozták, a szokásos személyes kapcsolattartás helyett inkább telefonon,
illetve írásban érintkeztek a megrendelôkkel, a vásárlók nem léphettek
be az irodába. (Júniusban ezt a szigorítást feloldották, a megfelelô óvintézkedések betartásával az iroda
látogatható.) A készpénzes teljesítést lehetôség szerint mellôzték, az
átutalást, illetve a bankkártyás fizetést részesítették elônyben.

Szerencsére elmondható, hogy
összességében nem volt visszaesés az elsô félévünk forgalmában.
Ha a részleteket is megnézzük, akkor kicsit színesebb a kép, hiszen
azt látjuk, hogy vásárlóinkat különbözô módon érintette a járvány.
Akik külföldi munkaerôt alkalmaznak, azoknál a dolgozók hazautazása fokozta az eddig is meglévô
munkaerôhiányt, akik pedig elsôsorban ipari beruházásokon dolgoznak, azoknak sok esetben a beruházások elhalasztásával kellett

Bár a krízishelyzet kezdetén sokan
féltették az építôipart a teljesítmény jelentôs visszaesésétôl, ma
már a legtöbb szakember gyors
talpra állást remél. Ennek ellenére
nagy még a bizonytalanság a jövôt
illetôen, ezért a Lambdánál is óvatosabban tervezik az évet, mint a
járványhelyzet elôtt. — Ugyan az
idei esztendô elsô felében az elmúlt évek hasonló idôszakában tapasztalható forgalmat bonyolítottunk, de fokozott óvatossággal tervezzük a második félévet. A kormányzat részérôl többször elhangzott, hogy egyes iparágak — így
például az építôipar — fokozott támogatásra szorulnak, s abban bízunk, hogy a központi gazdaságélénkítô intézkedések meghozzák
a kívánt eredményt. Optimisták vagyunk a jövôt illetôen, hacsak nem
merül fel valami, ma még elôre
nem látható, újabb probléma, a piaci kereslet jelentôs visszaesésével nem számolunk — összegezte a
várakozásokat Dankó Attila, a
Lambda Systeme Kft. gyôri kirendeltségének vezetôje.
| lambda.hu

Wolf: Keresletnövekedést hozott a járványhelyzet

> 1. oldalról

Az egészségügyben használt orvosi mûszerek, gyógyászati segédeszközök, kötszerek, egyszer
használatos, valamint laboratóriumi és munkavédelmi termékek értékesítésével foglalkozó Wolf Orvosi Mûszereket Forgalmazó
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
minden tekintetben helyt állt a veszélyhelyzetben: partnerei megrendeléseit teljesítette, a munkavállalók egészségét megôrizte.

A Wolf Orvosi Mûszereket Forgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. a hazai vállalkozások azon kisebbségéhez tartozik, amely az elmúlt idôszakban emelni tudta forgalmát. Orbán Dezsô ügyvezetô
igazgató szerint elôre gondolkodtak, idôben rendeltek és jól reagáltak a válságra, ennek köszönhetô
az említett növekedés. — Érezhetôen fokozódott a kereslet a termékeink iránt, egyre nagyobb nyomás
nehezedett ránk a megrendelôk részérôl, amelyet a meglévô raktár2020 | június | www.ipgyor.hu

készletek felhasználásával tudtunk
eredményesen kezelni. Ugyanakkor számunkra is kihívást jelentett
az a feladat, hogy megóvjuk kollégáinkat a fertôzéstôl, biztosítsuk,
hogy senki ne kerüljön karanténba,
folyamatosan mûködtetni tudjuk a
szállítási láncot. Ennek érdekében
megszüntettük a saját kiszállítást,
bérszállítást vettünk igénybe, a dolgozók jelentôs része pedig otthonról látta el feladatait.

Az eddigi tapasztalatok alapján a
cég azok közé tartozik, akik jól jöhetnek ki a mostani gazdasági válságból. A társaság ennek ellenére
a jövôben is szeretne tisztességes
árakon forgalmazni és megbízhatóan kiszolgálni partnereit. — Szerencsések vagyunk, mert míg nagyon sok vállalkozás szüneteltette,
átmenetileg vagy véglegesen megszakította tevékenységét, mi a korábbinál is nagyobb lendülettel dolgozhattunk tovább. Olyan termékeink vannak, amelyekre a válság
idején nagy volt az igény, és ezekbôl nagyobb mennyiséget tudtunk

eladni. Nem törekedtünk extraprofitra, megelégedtünk a volumen
növekedésbôl származó többletnyereséggel. Közép és hosszú távon is ez a filozófiánk: mindenbôl
legyen elegendô mennyiség, a reális keresletnövekedéssel számoljunk, ezzel hosszú távon biztosíthatjuk a cég stabilitását és nyereségességét.

Orbán Dezsô ügyvezetô igazgató
elmondta: a koronavírus-járvány
második hullámára is felkészültek,

de továbbra is átgondoltan rendelnek és értékesítenek, ahogyan eddig. — Készülünk a második hullámra, tartjuk a kapcsolatot partnereinkkel, kötöttünk megállapodásokat, de nem kívánunk bizonyos
slágertermékekbôl több millió darabos raktárkészletet felhalmozni.
Azt tartjuk szem elôtt, hogy a megrendelôk igényeit folyamatosan ki
tudjuk elégíteni, de azt tisztességes áron tegyük meg.
| wolforvosimuszer.hu
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Nemak: Mandatory
redundancy

Jankovits Engineering:
’Reliable employer’ again

Jankovits Engineering Kft. was awarded the prize of ’Reliable employer
2020/21’ at the end of May for the second time by the German-Hungarian Chamber of Commerce and Industry (DUIHK). The prize is awarded
to such enterprises which fulfil a set of working and social conditions
regarding the employees. This recognition is a proof that despite the
difficulties Jankovits Engineering is on a good track, and is able to cope
with unexpected and unusual situations.

Based on a profound market research Jankovits Engineering targets such
industries and operators beyond the automotive industry for whom it can sell
its target machines in the future as well. It realizes the development of such
machine- and product families for which there will be a demand in the future.
The company has increased its inventory in the last couple of months, so it
is able to serve its partners smoothly. Several manufactures has utilized the
mandatory stoppage for bringing forth their maintenance and repair works,
and the company reacted to these requests flexibly and effectively.

Aquacomet: swimming
pools are built by people
staying at home
The year did not start really well
for the Hungarian-owned Aquacomet Kft., dealing with the production of pool bodies and pool
covers. Fewer orders arrived in
the first quarter of the year than
before, and the situation was
worsened by the corona-pandemic started in March.

— This has been a really tough
period, as we have received nearly 30% fewer orders than before, thus we were forced to make
some of our employees redundant at certain areas. We tried to
control the issue by reducing
working hours, that was the reason why we could keep our staff
in the production area. — told the
managing director, Gyopár Zoltán about the previous months.

However, the unfavourable tendency has changed with the arri-
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val of spring, as after the first
shock caused by the pandemic,
loads of orders have been placed
even by private individuals and
wholesalers. Several people realized that this year there would be
no chance to travel, and they would spend the summer at home.
So, whoever can afford it, tries to
bring vacation to home by building a swimming pool at home.

Gyopár Zoltán, managing director, mentioned that the company
is preparing for another development. On the plot purchased at
Gesztenyefa street - within the
frames of 1,6 million Euro investment - a new hall is going to be
constructed. This would be linked to the existing unit, producing pool covers. Thus, the company will be able to meet the demands of its partners even more
efficiently with a bigger volume.

Nearly 20% of the staff is to be
dismissed by Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. The Mexican-owned corporation - employing nearly one thousand employees - is
going to dismiss 180 employees
by the end of July — announced
the financial manager of the corporation in May.

Mersich Gábor, the financial manager of Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. mentioned in his announcement that was forwarded to
MTI: the group-redundancy is justified by the fact that due to the
economic recession caused by
corona-virus the number of orders
has decreased dramatically in automobile industry and this condition seems to be long-lasting. The
redundancy effects all the areas of
the corporation, however its rate is

lower than the justified rate of 3040% decline of the orders.

The financial manager highlighted
that the decision on redundancy
has been made along with close
cooperation between the Works
Council and the Human Resources department, by taking into
consideration every possibility,
and by providing ‘caretaking dismissal program’ for the concerned employees. The announcement also emphasised that from
May the working hours have been
reduced to 36-hours at Nemak,
but due to further reduction in the
orders from July the working hours would be reduced to 32 hours.
The management of the corporation has introduced several measures to protect workplaces since
the outbreak of the pandemic.

West Hungária Bau:
Donation to the hospital
of Gyôr

West Hungária Bau Kft. has been
supporting the departments of Petz
Aladár County Hospital of Gyôr for
more than 10 years with valuable,
modern and effective medical devices that facilitate healing. Just the
Paediatric surgery department received a financial support of 4 500
000 HUF in 2019.

During the shocking period of corona-pandemic, the owner and
managing director of the company, Paár Attila considered it
even more important to support
the doctors and medical staff in
their fight against the pandemic.
That is why West Hungária Bau
Kft. and the Foundation for the
Hospital of Gyôr signed a grant
agreement on the purchase of
two anaesthetic ventilators with
the value of 13.500.000 HUF.
The high-value equipment was
handed over on 5th June to the
Chief physician director general
of the hospital, Dr. Tamás László
János by Paár Attila, managing
director, representing West Hungária Bau Kft. As Paár Attila, managing director, mentioned: „It is

recurring element in our donation
policy to support Petz Aladár County Hospital; we support the purchase of medical devices and tools with more million HUF year by
year, and this donation is one of
the milestones of the more than a
decade-long tradition that we
wish to continue in the future.”

Naturally the donation will aid
the work of the physicians later
as well, as they would need modern anaesthetic devices and
upgraded medical equipment
continuously in order to facilitate
the effective healing process of
the patients.
2020 | június | www.ipgyor.hu

Jankovits Engineering: Erneut
„Zuverlässiger Arbeitgeber”

Ende Mai gewann die Jankovits Engineering Kft. /Jankovits Engineering GmbH) zum zweiten Mal die
von der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK) vergebene Auszeichnung „Zuverlässiger Arbeitgeber 2020/21”.
Der Titel wird an solche Unternehmen vergeben, die die Bedingungen für die Arbeitnehmer bezüglich
der Arbeits- und sozialen Umstände erfüllen. Die Anerkennung ist ein
Beweis dafür, dass die Jankovits
Engineering GmbH eine gute
Richtung eingeschlagen hat und
sich bei unerwarteten und vom Gewohnten abweichenden Situationen behaupten kann.

Die Jankovits Engineering GmbH
fasst nach einer gründlichen Marktforschung solche Industriezweige und
Marktteilnehmer über die Autoindustrie
hinaus ins Auge, denen sie in der Zukunft ihre Spezialmaschinen verkaufen
kann. Sie realisiert die Entwicklung solcher Maschinen- und Produktfamilien,
für die auch späterhin ein Marktbedarf
besteht. Die Firma erhöhte ihren Lagervorrat in den vergangenen paar Monaten, so ist die Versorgung ihrer Partner
reibungslos. Viele Produzenten rückten
durch den zwangsläufigen Stillstand
die Wartungen und Erneuerungen ins
Vorfeld, hierbei konnte auf die entsprechenden Anfragen flexibel und effizient
reagiert werden.

Aquacomet: Die zu Hause
Bleibenden bauen Becken

West Hungária Bau: Spende
an das Krankenhaus Gyôr

Die West Hungária Bau Kft. / West Hungária Bau GmbH/ unterstützt
seit mehr als zehn Jahren verschiedene Abteilungen des AladárPetz-Komitatskrankenhauses in Gyôr mit hochwertigen, modernen
und zur effizienten Genesung helfenden medizinischen Apparaturen
und Geräten. 2019 bekam alleine die Abteilung für Kinderchirurgie
Unterstützungen in Höhe von insgesamt 4 500 000 Ft.

Während der durch das Corona-Virus verursachten, die ganze
Welt erschütternden, Pandemie hielt es Attila Paár, der BesitzerGeschäftsführer für noch wichtiger, die Ärzte und das ganze medizinische Personal im Kampf gegen das Corona-Virus zu unterstützen. Deshalb haben die West Hungária Bau Kft. und die Stiftung für das Krankenhaus Gyôr eine Vereinbarung über den Erwerb von zwei Narkose Beatmungsgeräten unterschrieben.

Die hochwertigen Geräte hat am 5. Juni Attila Paár Besitzer-Geschäftsführer in Vertretung der West Hungária Bau Kft. an Dr.
László János Tamás Chefarzt, Generaldirektor des Krankenhauses
übergeben. Wie Attila Paár, Besitzer-Geschäftsführer, erklärte: Die
Unterstützung des Aladár-Petz-Komitatskrankenhauses in Gyôr
ist sowieso ein ständig wiederkehrendes Element unserer Förderungspolitik, jährlich unterstützen wir in Höhe von mehreren
Millionen Forint die Gerätebeschaffung und die jetzige Spende ist
ein neuer Meilenstein in der mehr als zehn Jahre alten Tradition,
die wir beabsichtigen, auch in der Zukunft fortzusetzen.

Natürlich wird diese Spende auch im Späteren dazu beitragen,
die Arbeit der Ärzte zu unterstützen, weil die modernen Narkosegeräte, die Erneuerung des medizinischen Geräteparks zur effizienten Behandlung der Kranken fortlaufend benötigt werden.

Dieses Jahr begann für die im ungarischen Besitz befindlichen Aquacomet
Kft., die sich mit der Produktion von Beckenkörpern und Beckenbedeckungen beschäftigt, nicht gut. Im ersten Quartal des Jahres gingen weniger Aufträge als sonst ein und die Lage verschlechterte sich durch die im März beginnende Corona-Virus Pandemie weiter.

Das war eine sehr schwierige Periode, da fast 30% weniger Aufträge
eingingen, mussten wir uns in gewissen Bereichen von einigen Mitarbeitern trennen. Durch die Reduzierung der Arbeitszeit wollten wir die Situation beherrschen, demzufolge konnten wir die Mitarbeiter in der Produktion halten. — beschrieb Zoltán Gyopár Geschäftsführer-Direktor die
Ereignisse der vergangenen Monate.

Die ungünstige Tendenz änderte sich aber nach Frühlingsanfang, nach dem
ersten Schock der Epidemie trafen in der Firma unzählige Aufträge von Privatpersonen und Wiederverkäufern ein. Viele erkannten, dass sich für dieses Jahr
wohl kaum eine Gelegenheit zum Reisen bieten wird, und damit viele Leute den
Sommer zu Hause verbringen werden. Und wer es sich leisten kann, versucht
die Ferienerlebnisse durch Bau eines Beckens nach Hause zu holen.

Zoltán Gyopár Geschäftsführer-Direktor erzählte auch, dass Vorbereitungen zur
Neuentwicklung getroffen werden. In der Gesztenyefa Straße möchten sie auf
dem erworbenen Grundstück eine neue Werkhalle im Rahmen einer neuen Investition in Höhe von 1,6 Millionen Euro bauen. Diese möchten sie mit der
schon vorhandenen Produktionseinheit für Beckenbedeckungen verbinden. So
können sie noch effizienter und in größerem Umfang ihre Partner versorgen.
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Nemak: Zwangsläufiger
Abbau von Arbeitsplätzen

Die Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. /Nemak Gyôr Aluminiumgießerei GmbH/ entlässt beinahe
20 Prozent ihrer Mitarbeiter. Das
im mexikanischen Besitz befindliche Unternehmen mit seinen etwa tausend Arbeitnehmer wird
sich bis Ende Juli von ungefähr
180 Mitarbeitern trennen — wie der
Wirtschaftsdirektor der Firma
noch im Mai erklärte.

Gábor Mersich, der Wirtschaftsdirektor der Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. schrieb in der an MTI
geleiteten Mitteilung: der stufenweise Abbau von Arbeitsplätzen
wird damit begründet, dass die
Zahl der Aufträge in der Autoindustrie durch den von der Corona-Pandemie verursachten Wirtschaftsrückgang in bedeutendem
Umfang sank und dieser Zustand
scheint dauerhaft zu sein. Der Arbeitsplatzabbau betrifft alle Berei-

che der Firma, aber sein Maß ist
geringer, als was der 30-40-prozentige Rückgang der Auftragslage begründen würde.

Der Wirtschaftsdirektor wies darauf
hin, dass die Entscheidung über
den Arbeitsplatzabbau und das an
die betroffene Mitarbeiter gebotene
„fürsorgliche Entlassungsprogramm” in enger Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat und der Personalabteilung alle Möglichkeiten berücksichtigend getroffen wurde.
Die Mitteilung berichtet auch darüber, dass ab Mai die 36-StundenWoche bei Nemak eingeführt wurde, aber die Firma war wegen des
weiteren Rückfalls der Aufträge
gezwungen, ab Juni die 32-Stunden-Woche einzuführen. Die Leitung der Gesellschaft leitete seit
Beginn der Pandemie mehrere
Maßnahmen ein, um die Arbeitsplätze zu schützen.
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Aquacomet: Medencét építenek az otthon maradók

> 1. oldalról

Az elmúlt években folyamatosan
növelte gyártókapacitását az
Aquacomet Kft. az ipari parkban
található telephelyein. Legutóbb a
Juharfa utcában történt fejlesztés,
ahol a legnagyobb darabszámú
medencefedés gyártása kapott helyet, és a cég porfestô üzeme is elkészült a Kôrisfa utcai telephelyen.
A teljes kapacitás kihasználását
azonban kétségessé tette, hogy
idén az elsô negyedéves megrendelések nem érték el a korábban
megszokott szintet, majd az
egészségügyi vészhelyzet tovább
rontotta a kilátásokat. — Ez egy nagyon nehéz idôszak volt, hiszen
majdnem 30 százalékkal kevesebb
megrendelés érkezett hozzánk, így
a dolgozói létszámot is felül kellett
vizsgálnunk, és bizonyos területeken néhány munkatársunktól kénytelenek voltunk megválni. A munkaidô csökkentésével próbáltunk
úrrá lenni a helyzeten, ennek köszönhetôen, a gyártásban dolgo-

zókat meg tudtuk tartani — ismertette az elmúlt hónapok eseményeit
Gyopár Zoltán ügyvezetô igazgató.
A kedvezôtlen tendencia azonban
a tavasz beköszöntével megfordult, a járványhelyzet okozta elsô
sokk után rengeteg megrendelés
érkezett a céghez magánszemélyektôl és a viszonteladóktól egyaránt. Az igények hetek alatt meg-

háromszorozódtak, ami valószínûleg annak volt köszönhetô, hogy
sokan felismerték: a koronavírus
miatt idén nyáron aligha lesz alkalmuk utazni, a nyarat sokan otthon
fogják tölteni. S aki teheti, medence építésével igyekszik házhoz vinni a vakáció élményét.
A piaci igények ugrásszerû növekedésének köszönhetôen, ismét

teljes kapacitással dolgoznak az
Aquacometnél, már csak több
hónapos vállalási idôvel tudják
teljesíteni a most befutó megrendeléseket. Az új kihívás a partnerek által kért mennyiség mielôbbi
legyártása és kiszállítása.

Gyopár Zoltán ügyvezetô igazgató elmondta azt is: a gazdasági
válsághelyzet kezelésére kiírt, a
kormányzat által biztosított egyik
pályázati lehetôség igénybevételével újabb fejlesztésre készülnek.
Már megvásárolták azt a Gesztenyefa utcai, a meglévô Juharfa utcai telekkel szomszédos ingatlant, ahol a bôvítést tervezik. Az
összességében mintegy 1,6 millió
eurós beruházás keretében új
csarnokot építenek, melyet öszszekötnek a medencefedéseket
gyártó, meglévô egységgel. Így
még hatékonyabban és még nagyobb volumenben lesznek képesek ellátni partnereiket.

| aquacomet.hu

Nemak: Kényszerû létszámcsökkentés

> 1. oldalról

Mersich Gábor, a Nemak Gyôr
Alumíniumöntöde Kft. gazdasági
igazgatója az MTI-nek eljuttatott
közleményben azt írta: A csoportos létszámleépítést az indokolja,
hogy a koronavírus-járvány okozta
gazdasági visszaesés miatt jelentôsen csökkent a megrendelések
száma az autóiparban, és ez az
állapot tartósnak ígérkezik. —
Ahogy az utóbbi idôben láttuk a
piac fejleményeit és olvastuk a világszintû autóipari várakozásokat,
arra a szomorú megállapításra
kellett jutnunk, hogy nem állt helyre még az jármûipar termelése, és
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a következô hónapokban is csak
nagyon lassú felfutás várható. A
koronavírus-járvány középtávon
prognosztizálható hatásai indokolják a leépítésrôl szóló döntésünket, hiszen 2020. második
felére és 2021-re sem látják azt a
szakértôk, hogy az autóipar viszszaállna arra a szintre, mint ahol a
vírusjárvány elôtti hónapokban
volt. Ez a tendencia a Nemak Gyôr
vevôire is jellemzô — nyilatkozta a
sajtónak a gazdasági igazgató.
Hozzátette, a leépítés a cég minden területét érinti, de mértéke
alacsonyabb, mint amit a megrendelésállomány 30-40 százalékos
csökkenése indokolna.

A gazdasági igazgató rámutatott,
minden lehetôséget figyelembe
véve, az üzemi tanáccsal és a humán erôforrás osztállyal szorosan
együttmûködve született meg a
döntés a létszámleépítésrôl, és az
érintett munkatársak számára
nyújtott „gondoskodó elbocsátás
programról". Mersich Gábor úgy
vélte: azzal, hogy a Nemak a gyôri nagyvállalatok közül elsôként
határozott a munkavállalói létszám csökkentésérôl, azzal esélyt
adnak a dolgozóiknak arra, hogy
máshol, ahol van még munkalehetôség, elhelyezkedhessenek.
Valószínûleg a késôbbiekben az
elhelyezkedési lehetôségek tovább szûkülnek a piacon.

A közlemény kitér arra is, hogy
májustól 36 órás munkavégzést
vezettek be a Nemaknál, de a
megrendelések további visszaesése miatt júniustól 32 órás
munkahét bevezetésére kényszerült a cég. Hozzátették azt is,
mûködési sajátosságai miatt a
vállalat a kormány által bevezetett
gazdaságvédelmi programok
egyikét sem tudja jelenlegi formájában alkalmazni.

A társaság vezetôsége a járvány
kezdete óta több intézkedést is bevezetett a munkahelyek megóvása
érdekében. A munkatársak felhasználhatták a munkaidôkeretben felhalmozott óráikat, szabadságokat
vehettek ki, továbbá sok szellemi alkalmazott számára lehetséges volt
az otthoni munkavégzés. Azoknak a
dolgozóknak, akiknek a cég nem
tudott munkát biztosítani, március
közepétôl bértámogatást nyújtottak.

Az 1993-ban alapított gyôri alumíniumöntöde benzin- és dízelmotorokhoz gyárt hengerfejeket a világ legnagyobb autógyárai számára. Az elmúlt közel 30 évben
globális szereplôvé vált, megrendelôi, az Opel, a Renault, az Audi,
a BMW és a Volvo számára három kontinensre szállítja termékeit.
A vállalat gyártási volumene elérte
a hárommillió darabot évente.
A nyilvánosan elérhetô cégadatok
szerint a Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. 2018-ban 196,8 millió
euró árbevétel mellett 19,9 millió
euró adózott eredményt ért el.

| nemak.com
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Vill-Korr: Sikeresen
vizsgáztak a végzôsök

Sikeres gyakorlati vizsgájuk letétele után köszöntötte Gasztonyi
László, a Vill-Korr Kft. ügyvezetô
igazgatója azt a tíz végzôs középiskolás tanulót, akik a cég

duális képzési programjához
csatlakoztak, akik itt ismerkedtek
meg a villanyszerelôszakma gyakorlati oldalával. Gasztonyi László elmondta: a képzés során az

A West Hungária Bau Kft. több
mint tíz éve támogatja a gyôri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház különbözô osztályait nagy értékû, a
korszerû és hatékony gyógyítást
segítô orvosi eszközökkel. 2019ben összesen 4.500.000 Ft értékû
támogatást kapott csak a gyermeksebészeti osztály.

László Jánosnak, a kórház fôigazgató fôorvosának.

volt a cél, hogy a szakma valamennyi vertikumával megismerkedhessenek a diákok. A VillKorr Kft. azon kevés hazai vállalkozások közé tartozik, akik a villamosipar szinte minden területérôl kapnak megbízásokat, így a
tanulóknak is módjuk van széles
körû gyakorlati tapasztalatokat
szerezni. Gasztonyi László arra
biztatta a végzôsöket, hogy mindig figyeljenek oda munkájuk
színvonalára, mert a minôség teszi keresetté a szakembereket a
piacon. Nem szabad elmenni a
könnyebb út felé, az igényesség
megtartása kulcsfontosságú pályafutásuk során.

Hatos Hajnalka, a Gyôri Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola
igazgatója a bizonyítványok átadása elôtt hangsúlyozta: nagyra értékeli, hogy a Vill-Korr a
rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzetben is tudta biztosítani a
gyakorlati képzés megfelelô feltételeit, s az erre irányuló erôfe-

szítések pozitív hatását a jó átlagú — 4,67-es — vizsgaeredmények is tükrözik.

Az eseményen részt vett PintérPéntek Imre, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki elmondta: a
szakképzés presztízsének visszaszerzésére tett lépéseknek köszönhetôen, ma anyagi és erkölcsi szempontból is komoly elônyökkel jár egy szakma magas
színvonalú ismerete és mûvelése.
A Vill-Korrt tulajdonló Gasztonyi
család üzleti sikerei pedig jól példázzák, milyen eredményeket lehet elérni akár egy generációnyi
idô alatt is. A villamosipar ma óriási perspektívát kínál a végzett diákoknak, akik a szükséges tudást
megszerezték, s már csak rajtuk
múlik, hogyan hasznosítják szakmai ismereteiket.

A köszöntôket követôen a diákok
átvették a sikeres gyakorlati vizsgát igazoló okleveleket és a VillKorr ajándékát.

West Hungária Bau: Adomány a gyôri kórháznak

Most, az egész világot megrázó
koronavírus okozta járvány idején Paár Attila tulajdonos —
ügyvezetô igazgató számára
még fontosabb, hogy segítse a
járvány elleni küzdelemben az
orvosokat, egészségügyi dolgozókat, ezért a West Hungária
Bau Kft. és a Gyôri Kórházért
Alapítvány támogatási megállapodást írt alá, két darab, összesen 13.500.000 Ft értékû altatólélegeztetô gép beszerzésérôl.

A nagy értékû berendezéseket —
melyek hozzájárulnak a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya eszközparkjának fejlesztéséhez —
2020. június 5-én a West Hungária Bau Kft. képviseletében
Szikszai-Lukács Zsanett marketingigazgató adta át dr. Tamás
2020 | június | www.ipgyor.hu

Ahogy azt dr. Tamás László János
ismertette, a Comen Anesthesia
Machine AX 700 altatógépeket elsôsorban a mûtôkben használják,
az altatásban végzett mûtétek
esetén a betegek lélegeztetéséhez, az altatógôzök adagolásához, életfunkciók monitorozásához szükséges.

A kórháznak a COVID-19 járvány
alatt a mûtétet igénylô fertôzött, illetve fertôzésre gyanús betegek
ellátásához mûtôt és eszközöket
kell fenntartania, ezért az adomány nagyon megkönnyíti a kórház vezetése számára az altatógépek észszerû elosztását.

Természetesen az adomány a késôbbiekben is segíti az orvosok
munkáját, hisz a korszerû altatógépekre, az orvosi eszközpark
frissítésére folyamatosan szükségük van a betegek hatékony gyógyításában.

Ahogy azt Paár Attila ügyvezetô
igazgató kiemelte: „A Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház támogatása egyébként is visszatérô elem

az adományozási politikánkban,
évrôl évre több millió forint értékben segítjük eszközbeszerzéseiket, és ez az adomány annak a
több mint tízéves hagyománynak
az újabb mérföldköve, amit a jövôben is folytatni kívánunk.”

Az adományozással a West
Hungária Bau Kft. és Paár Atti-

la tulajdonos — ügyvezetô igazgató további célja, hogy ebben
a nehéz idôszakban könnyebbé tegye az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, és
példát mutassanak azoknak,
akiknek szintén módjukban áll
segíteni.

| whb.hu
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Simlpexion: Komplex IT-infrastruktúrát szállítanak

Nemrégiben nyitott irodát a Gyôri Ipari Parkban a
budapesti székhelyû Simplexion Informatikai Kft.
A fôként ipari irányítástechnikai eszköz- és szoftverfejlesztéssel, IT-biztonsággal és folyamatautomatizálással foglalkozó vállalkozás ügyvezetô tulajdonosát, Kovács Vilmos Leventét az iroda gyôri
indulásáról a cég tevékenységérôl kérdeztük.

— Miért épp Gyôr? Mi hozta ebbe a városba?
— Egy nagyon kedves történet indította a közös
sztorinkat valamikor a kétezres évek közepén.
Éppen Ausztriából tartottam hazafelé, amikor
defektet kapott az autóm. Mivel különleges
jármûrôl van szó, muszáj volt egy gumijavítót keresnem. Sikerült, és a mesterrel azonnal megtaláltuk a közös pontot: kiderült, hogy mindketten
rajongunk az autósportért. Végül pénzt sem fogadott el. Hát el lehet felejteni egy ilyet? Azóta
tudom, hogy Gyôr egy nagyon jó hely!

-— Mégis, mi adta az ötletet, hogy irodát nyisson
az ipari parkban?
— A Gyôri Ipari Park az ország legdinamikusabb ipari hubja, itt rengeteg dolog történik, és
közel vagyunk a német ajkú piacokhoz is. Ilyen
lehetôségek Budapesten nincsenek! Én nagyon hiszek a személyes üzletben.

— Ha már üzlet! Mivel foglalkozik a cégben?
— A cégben alapvetôen az üzletfejlesztéssel
foglalkozom, illetve az IT-biztonsági divízió is
hozzám tartozik. Rengeteget utazok és tárgyalok, képviselem a céget piaci rendezvényeken
és elôadásokon is.

idôt és pénzt takaríthatnak meg. Ez igaz az üzemeltetésben, a gyártásban, de akár egy költséghatékony infrastruktúra- vagy rendszertervezés
esetén is. Arról nem is beszélve, hogy nem csak
a munkaadók, hanem a munkavállalók is elégedettebbek lesznek. Úgy gondolom, hogy az
ilyen megoldások érdeklik a Gyôri Ipari Parkban
lévô cégeket. Hogyan lehet gyorsabban, jobb
munkát végezni. Erre mindenhol szükség van.

— És mit csinál a cég?
— Képesek vagyunk szállítani és üzemeltetni
komplex vállalati IT-infrastruktúrát, a legnagyobb gyártók disztribútorainak kiemelt partnereként (Dell/EMC, HP, Lenovo, Cisco, HPAruba, Microsoft, VMware, Xerox) illetve jelentôs az IT-biztonsági, és folyamatautomatizálási
divíziónk is. Igyekszünk mindenhol innovatív
megoldásokkal megjelenni, amelyek célja
mindig a hatékonyság, információbiztonság.
— Mit jelent mindez a cég és a Gyôri Ipari Park
számára?
— A mi megoldásaink optimalizálnak, automatizálnak, és emberi hibától mentessé tesznek számos munkafolyamatot, így partnereink rengeteg

— Értem. Hogy látja a piacot most, a vírus után?
— Nehéz megmondani, hiszen sok ország még
nincs olyan jó helyzetben, mint hazánk. Ez elsôsorban a keresletet fogja befolyásolni, ezt
már most látjuk. Az biztos, hogy nehéz idôk
jönnek, és változni kell szinte minden téren.
Ebben tudunk mi segíteni.
— Mely cégek számára lehet vonzó a Simplexion
kínálata?
— Az ipari parkban alapvetôen ipari partnereket keresünk. Termelô, összeszerelést végzô cégeket,
de a logisztikával foglalkozó vállalkozások is vonzó megoldásokat találhatnak a portfóliónkban.

— Hol találhatják meg önöket az érdeklôdôk?
— Mint mondtam, számunkra nagyon fontos a személyes jelenlét, ezért is bérlünk irodát itt, az ipari
park szolgáltató házában. Gyôrben, itt a parkban
akár egy órán belül tudunk személyesen találkozni
a hét bármelyik munkanapján. Keressenek bennünket bizalommal! Hozzuk együtt a számokat!
| simplexion.hu

Elvégezték a tavaszi munkákat az ipari parkban

A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. megrendelésére májusban elvégezték az aktuális munkákat a park területén. Megtörtént az idei szezon elsô teljes körû fûnyírása, és a területen szétszórt hulladék összegyûjtésére
is figyelmet fordítottak.

Az elmúlt idôszakban elvégezték a park zöldterületein az
esedékes fûnyírási munkákat. A gépek több mint 35 hektár
felületen dolgoztak. A fûnyírás részben a közel 20 hektáros,
a megalapítás óta beépült, régi területen zajlott, de VII. ütem
2 hektárnyi közös területe mellett még jelentôs 13,7 hektárnyi
terület vár értékesítésre, amelynek gondozása ugyancsak az
üzemeltetô feladata. A növények kordában tartása egészen
a téli hónapokig folyamatos feladat. Az idôjárás nagyban befolyásolja a fû növekedési intenzitását, volt olyan év, amikor
öt alkalommal kellett füvet kaszálni a park teljes területén.

Ugyancsak a tavaszi hónapok feladata volt a park területén szétszórt hulladék összegyûjtése. Az utak mellett, a kerítések tövében, a buszmegállók környékén és a zöldfelületeken található szemét nagy részét csak kézi erôvel lehet
összegyûjteni, ezt a feladatot is elvégeztette a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. Amennyiben ismét szükségessé válik, ezt a munkát is megismétlik a nyár folyamán.
| ipgyor.hu

