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ThyssenKrupp Automation Engineering:
Az elsô tollvonástól az elsô gombnyomásig

Weiss Hungaria: Ismét
felívelô pályára álltak

A ThyssenKrupp Automation Engineering GmbH, mint a ThyssenKrupp konszern
gyôri leányvállalata, 2014 óta mûködik a Gyôri Ipari Park területén. Az egyedi gépek,
gyártósorok elôállításával foglalkozó cég számára sem volt könnyû a 2020-as esztendô, de az idei év tavaszára a folyamatok visszazökkentek a megszokott kerékvágásba, a megrendelések teljesítése leköti az üzem teljes kapacitását. A gyôri egység tevékenységérôl Horváth István kirendeltségvezetô adott tájékoztatást.
> 2. oldal

A 2007-es alapítása óta lendületesen fejlôdô Weiss Hungaria Kft. a 2010-es évek végén, eredményességét tekintve, leszálló ágba került. A tulajdonosok vezetôváltással, az
új vezetô pedig számos, a megrendelôk színvonalasabb
kiszolgálását és a gyártás hatékonyságának növelését célzó intézkedéssel, valamint egy kitûnôen együttmûködô kollektíva felállításával igyekezett megfordítani a tendenciát —
sikerrel. A vírusjárvány okozta nehézségek ellenére, a
2020-as esztendôt már ismét pozitív eredménnyel zárták,
és az idei évtôl is a forgalom további növekedését és az
eredményességi mutatók további javulását várják.
> 3. oldal

Eaton: Új piacokon is bizonyítanak

Egyre nagyobb részesedésre tett szert az elmúlt idôszakban az Eaton Manufacturing
Hungary Kft. az elektromos jármûgyártás piacán. Az ipari elektromos túláram-biztosító
betétek gyártásával, fejlesztésével és értékesítésével foglalkozó gyôri leányvállalat termékei így egy új szegmensben is bizonyítják

Útrekonstrukció

A Gyôri Ipari Park mintegy hét kilométer hosszú saját úthálózattal rendelkezik, ezen közlekedik a 210
hektáros területen dolgozók többsége. Az utak
megfelelô minôségének megôrzéséhez szinte folyamatosan karban kell tartani azokat. > 8. oldal

kiváló minôségüket, ám továbbra is fontosnak tartják a hagyományos vevôkör megtartását. Az ipari park területén mûködô üzem
munkatársai a cégcsoport fejlesztési tevékenységébôl is aktívan kiveszik a részüket.
> 6. oldal

ThyssenKrupp Automation Engineering:
Az elsô tollvonástól az elsô gombnyomásig

> 1. oldalról

A világszerte jól ismert és elismert
ThyssenKrupp konszern 2002 óta
mûködteti leányvállalatát Gyôrben,
2010-ben történt jelentôs bôvítés,
és 2014-tôl mûködik jelenlegi, az
ipari parkban található telephelyén
az általam vezetett üzem — adott
gyors történeti áttekintést Horváth
István, a gyáregység vezetôje. (A
ThyssenKrupp konszernnek más
profilú leányvállalata is mûködik a
Gyôri Ipari Park területén — a szerk.)
A gyôri lokáció lehetôvé teszi, hogy
a cég közelebb kerüljön vevôihez,
hatékonyabban reagáljon igényeikre, hiszen az utóbbi években jelentôsen lerövidültek a kivitelezési határidôk, az ausztriai, szlovák, lengyel-, német-, orosz- vagy csehországi megrendelôk egyre gyorsabban szeretnének a kívánt áruhoz
vagy szolgáltatáshoz hozzájutni.
A brémai központtal mûködô gyôri
gyár elsô körös autóipari beszállító,
olyan nagyvállalatok számára terveznek és állítanak elô gépeket,
komplett gyártósorokat, mint az Audi, a VW, az Opel, a BMW, a Skoda,
a KIA vagy a Kamaz. Az ipari parki
telephelyen dolgozó mintegy harminc fôs szakembergárda egy 400
négyzetméteres gyártócsarnokban
végzi tevékenységét, melyhez egy

180 négyzetméteres irodai és egyéb
kiszolgáló létesítmény tartozik.
Elsôsorban az anyacégünktôl, de
sok esetben közvetlenül az autógyáraktól is kapunk megrendeléseket — tudtuk meg Horváth Istvántól.
— Az elsô tollvonástól az utolsó
gombnyomásig, a gyártás minden
fázisát el tudjuk végezni tervezôink,
programozóink és szerelôink magas színvonalú szakmai tudásának
köszönhetôen. Profilunkba tartozik
egyedi szerszámok, gépek, automata munkaállomások, robotrendszerek, kamera- és szkennerrendszerek, méréstechnikai rendszerek
tervezése, gyártása és üzembe helyezése, illetve ezek szervizelése.
Az itt elôállított berendezéseket,
amennyiben a megrendelô igényli,
akár a vevô telephelyén is összeszereljük és üzembe helyezzük.
A gyôri csarnokból — az anyavállalat
segítségével — több komplett motorés hengerfej- és hátsótengely-szerelôsor került az Audi Hungariához
és egyéb felhasználókhoz, a hengerfejszelep-ékezés feladatát oldották meg az Opelnél, automata munkaállomásokat szállítottak a Skodának, dugattyúzó szerelôsor készült
a Kamaz hathengeres motorjának
gyártáshoz — hogy csak néhány
konkrét terméket említsünk az elmúlt évek munkái közül.

Az elektromos autók iránt mutatkozó fokozott érdeklôdés következtében, akkumulátorcellák, illetve az
akkumulátorgyártáshoz szükséges
berendezések elôállítása is helyet
kapott a ThyssenKrupp Automation
Engineering GmbH tevékenységei
között. Ebbôl a szegmensbôl is
egyre több megrendelés érkezik a
gyártóhoz, legutóbb a Porsche
elektromos motorgyártó részlege
számára szállítottak akkumulátorösszeszerelô robotot.
Horváth István kirendeltségvezetô
hozzátette: bár az elmúlt évben a koronavírus-járvány kedvezôtlen hatásait megérezte a cég, minden lehetôséget megragadtak a kiesett mun-

kák pótlására, így emiatt egyetlen
munkatársuktól sem kellett megválniuk. Részben a korábbi megrendelések teljesítése adott feladatot a kollégáknak, részben a továbbképzéseken való részvétel és az átmenetileg bevezetett rövidített munkaidô oldotta meg a foglalkoztatási gondokat. Az idei évben érezhetôen újraindult a piac, a szerelôcsarnokban
gôzerôvel folyik a munka, a megrendelések lekötik a teljes kapacitást.
Amennyiben a kiküldött árajánlatokat jó arányban sikerül megrendelésre váltani, a 2021-es tervszámok
teljesítésére számítanak.

| thyssenkrupp-systemengineering.com

VGP Park Gyôr: Megkezdik a béta verzió építését

A Gyôri Ipari Parkban számos vállalkozás talált
otthonra az elmúlt több mint két évtizedben. A
legtöbb cég saját telephelyet vásárolt a park
területén, ám sokan vannak olyanok, akik inkább bérlik azokat az épületeket, melyekben
tevékenységüket folytatják. Az ehhez hasonló
konstrukciókra igényt tartó vállalkozásoknak
nyújt szolgáltatást a VGP Park Gyôr Kft., amely
ipari csarnokok építésével és bérbeadásával
foglalkozik.
2008-ban építettük elsô telephelyünket a Gyôri
Ipari Parkban, a bérlôk rá egy évre költöztek be —
tekintett vissza a kezdetekre Balogh László, a
VGP magyarországi kereskedelmi igazgatója. —
Az indulás óta jelentôs fejlôdésen ment keresztül
a cég, ma már öt magyar városban, Gyôrön kívül
Kecskeméten, Hatvanban, Alsónémediben és
Budapesten is jelen vagyunk. Közepes és
nagyméretû, nagy belmagasságú ipari csarnokok építésével foglalkozunk, ezek alapterülete jel-

lemzôen tíz- és húszezer négyzetméter között
mozog, és kétezer négyzetmétertôl oszthatóak.
A VGP Gyôrben elsô ütemben három épületbôl
álló komplexumot létesített, ezekben talált otthonra az autóüléseket gyártó Audi-beszállító Lear
Corporation Hungary Kft., az ugyancsak autóiparhoz kötôdô TI Automotive, és itt mûködik a Waberer’s, a Skiny, a Dana és a Gebrüder Weiss egyegy logisztikai központja is. (Ez utóbbi IKEA átvevôpontként is funkcionál.) A bérlôk régi partnerei
a VGP-nek, a legrégebbi kontraktus 2009-ben, a
legújabb 2017-ben köttetett.
A koronavírus-járvány itt is megkövetelte a megfelelô védelmi intézkedések bevezetését, a ki- és
belépôk folyamatos monitorozását, a munka átszervezését, homeoffice bevezetését, de ezeknek köszönhetôn, jelentôsebb fennakadás nélkül
sikerült átvészelni a nehéz hónapokat.
Balogh László kereskedelmi igazgató beszámolt
egy új fejlesztésrôl is. Megtudtuk, hogy a meglévô

VGP Park Gyôr közelében épülô új VGP Park
Gyôr Béta lesz a VGP második parkja Gyôrben. A
park két épületbôl áll, és összesen 46.000 négyzetméter kiadható területtel rendelkezik majd. A
létesítmény megfelelô teret kínál logisztikai,
könnyûipari gyártási és kereskedelmi tevékenységekhez. Az elsô kivitelezés alatt álló épület teljes
kiadható területe körülbelül 13.000 négyzetméter.
Az épületet a tervek szerint 2022 márciusában
adják át. Az elsô, összesen mintegy 3300 négyzetméterrôl szóló bérleti szerzôdés már létre is jött
egy nemzetközi logisztikai szolgáltatóval. Balogh
László, a VGP kereskedelmi igazgatója hozzátette: „Örömünkre szolgál, hogy elindíthattuk az új,
fenntartható — Magyarországon az ötödik — VGP
Park kivitelezési munkáit. Különbözô potenciális
bérlôk felôl hatalmas igény és érdeklôdés mutatkozik az új épületek iránt.

| vgpparks.eu

Park Press. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. (9027 Gyõr, Gesztenyefa út 4. Telefon: 96/506-978) negyedévente megjelenõ lapja.
Felelõs kiadó: Reider Ernô ügyvezetõ igazgató. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. megbízásából kiadja a Gyôr+ Média Zrt. (9023 Gyôr, Kodály Z. u. 32/a)
Szerkesztõ: Ozsvárt Tamás. Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor. Elõkészítés: Konrád Grafika. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyôr.
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Weiss Hungaria: Ismét felívelô pályára álltak

> 1. oldalról

Prépost Edina több évig a Weiss
Hungaria diszpozíciós vezetôjeként dolgozott, majd rövid kitérôjét
követôen, a tulajdonosok a hullámvölgybe került cég irányítását bízták rá, így 2019 júniusától ügyvezetô igazgatóként áll a gyôri leányvállalat élén. A német tulajdonú,
fröccsöntött alkatrészek gyártásával foglalkozó vállalkozás a gyártás
pontosságát, hatékonyságát növelte az elmúlt idôszakban.
A legfontosabb az volt, hogy viszszaszerezzük partnereink bizalmát
— mondta el a meghozott intézkedésekrôl Prépost Edina ügyvezetô
igazgató. — Ennek érdekében többet kommunikáltunk az anyavállalatunkkal, folyamatosak az egyeztetések, belsô kontrolling rendszert
alakítottunk ki, az egyes területek
munkáját felelôs vezetôk irányítására bíztuk, ügyeltünk a vállalási
határidôk maradéktalan betartására. Jelentôsen csökkentettük a
gyártás külsô kiszervezését, a különfuvarok számát, a selejt mennyiségét. Bár a mûanyag hulladék keletkezése esetünkben a gyártási folyamat elkerülhetetlen része, ennek

nagyságrendjét vissza tudjuk szorítani azzal, hogy rendszeresen figyeljük a mértékét, és kiugró értékek esetén azonnal megtesszük a
szükséges lépéseket.
A vevôi igények magasabb színvonalú kielégítése érdekében eszközparkját is bôvítette a Weiss Hungaria. Az Arburg típusú, egykomponensû mûanyag elemeket elôállító gépek mellé kétkomponensû
mûanyag gyártására alkalmas Engel berendezéseket vásároltak, így
összesen 29 fröccsöntô dolgozik
az üzemcsarnokban. A megrendelések mintegy 85 százaléka az
anyavállalattól érkezik, a fennmaradó 15 százalék kövezetlen vevôi
kapcsolat eredménye. A rugalmasságát fontos versenyelônynek tekintô vállalkozás közel 200 partner
számára mintegy 1200 féle terméket állít elô. A cég kis és nagy
volumenû gyártással egyaránt kiszolgálja megrendelôit, melyek közel kétharmada az autóiparhoz kötôdik, de az elektronikai ipar, a gépgyártás, a fûtés- és engergiatechnika, a háztartásigép-gyártás képviselôi is felhasználják a gyôri üzem
termékeit. A végsô megrendelôk
között van például a Volkswagen, a

Knorr-Bremse, az Opel, a Renault,
a BMW, a Porsche, a Bosch, és a
kiszállított alkatrészek is változatosak: fékalkatrészek, sebességváltó
karok, biztonsági gyermekülések,
fûtési és vízmelegítô rendszerek,
hangtompítók, karosszériaelemek,
motorláncfeszítôk, tûzoltókészülékek mûanyag alkatrészeit gyártja a
Weiss Hungaria.
Ma már ott tartunk, hogy több új
projektünk van kilátásban, és az
anyavállalattól is számítunk további
gyártási kapacitás áthelyezésére,
ám az idáig vezetô út egyáltalán

kent a megrendelés-állományunk.
Csökkentett munkaidô átmeneti
bevezetésével, állami munkahelymegtartó bértámogatás igénybevételével sikerült munkavállalóinkat
megtartani és a nehézségeken úrrá lenni. Szerencsére a második
félévben gyorsan magához tért a
piac, így az elmúlt esztendô végül
is jól sikerült, 9, 4 millió eurós forgalom mellett pozitív eredménnyel
zártunk.
Jelenleg az ismét jelentkezô szakemberhiány, valamint az alapanyagellátásban tapasztalható bizonytalanság jelent
nehézséget a
cég számára.
9,4 millió eurós forgalommal
A szállítási haés pozitív eredménnyel zártak
táridôk betartásához rugalmasságra, a
nem volt könnyû — folytatta Prépost termelés folyamatos átszervezésére
Edina ügyvezetô igazgató. — 2019 van szükség. Ennek ellenére sikeres
novemberében kibertámadás érte évre számítanak, hiszen a vártnál
a cégcsoportot, amelynek elhárítá- több a megrendelés, az anyavállalat
sa és az informatikai háttér helyre- is tervezi új termékek gyártásának
állítása jelentôs erôfeszítéseket kö- áthelyezését, így a tavalyi évet megvetelt. Aztán jött a 2020-as korona- haladó árbevételre van kilátás 2021vírus-járvány, melynek következté- ben a Weiss Hungariánál.
ben a tavalyi év második negyedé| weiss-hungaria.hu
vében mintegy 75 százalékra csök-

PolyOne Magyarország: Kiváló Munkahely minôsítés

Kiváló Munkahely minôsítést kapott
a Gyôri Ipari Parkban jelenleg még
PolyOne Magyarország Kft. néven
mûködô cég amerikai anyavállalata,
az Avient Corporation. Az elismerés
a Magyarországon is jól ismert Legvonzóbb Munkahely Díj egyesült államokbeli megfelelôje, s azok a vállalatok kaphatják, amelyek kiemelkedôen jó körülményeket biztosítanak munkavállalóik számára. A minôsítés alapjául szolgáló értékelô
kérdôívet természetesen a mûanyagok színezésére szolgáló anyagokat elôállító gyôri üzem dolgozói is
kitöltötték.
Jelenleg még PolyOne Magyarország Kft. néven mûködik a Gyôri
Ipari Parkba 1998-ban letelepedett
vállalkozás, amely a jövôben hivatalosan is Avientként folytatja tevékenységét, követve az amerikai
anyavállalatnál lezajlott változásokat. Bár a név módosul, a fôprofil
egyelôre marad: továbbra is olyan
színezôanyagok elôállításával foglalkoznak, melyeket mûanyag alkatrészek, termékek elôállítása során
használnak fel partnereik. Megren2021 | június | www.ipgyor.hu

delôik között megtalálhatóak a legkülönfélébb cégek: autóipari vállalatok, autóipari beszállítók, elektronikai, élelmiszeripari vállalkozások,
mint például a Rehau, a Propex, a
Grana, a Flextronics, az Electrolux
vagy a Coca-Cola és az Unilever.
De fontos vevôje a gyôri egységnek
a Lego is. Az ipari parkban található
üzemben porból granulátumot állítanak elô, melynek felhasználásával a kívánt színt kapják a flakonok,

kupakok, és egyéb, a partnerek által elôállított termékek. Az amerikai
tulajdonú, luxemburgi ügyvezetéssel mûködô gyôri leányvállalatnál
2018-ban különvált a kereskedelmi
és gyártási tevékenység, jelenleg a
termelésben, a raktárakban és a laboratóriumokban több mint 50 fô
dolgozik. A Kiváló Munkahely minôsítés alapjául szolgáló kérdôívet ôk
is kitöltötték, a felmérés különbözô
kategóriáiban 70 százalék feletti

elégedettséget értek el a mutatók.
Ez a teljesítmény is hozzájárult az
Avient Corporation „Great Place to
Work” hivatalos minôsítésének elnyeréséhez.
A PolyOne Magyarország Kft. az
1998-as induláskor évente 500 tonna granulátumot állított elô, ez a
mennyiség az utóbbi esztendôkre
évi 2000 tonnára növekedett. Az
élelmiszeripar, az orvostechnikai
eszközök gyártóinak valamint a Legónak az utóbbi idôben megnövekedett igényei azonban az idén
még ennél is nagyobb mennyiség
elôállítását követelik meg, a kapacitás 2021-ben várhatóan eléri a
3000 tonnát. A megrendelések teljesítését nehezítik az alapanyagbeszerzés világszerte tapasztalható nehézségei, valamint a megfelelô képzettségû vegyipari szakemberek hiánya. Ennek ellenére, a
gyôri gyárban mindent megtesznek azért, hogy a megrendeléseket
maradéktalanul és a vállalt határidôre teljesítsék.

| avient.com
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ThyssenKrupp Automation Engineering:
From the first pen stroke to the first push of a button

The world-renowned and
acknowledged ThyssenKrupp Concern has been
operating its subsidiary in
Gyôr since 2002, a significant expansion took place
in 2010, and the plant has
been operating at its current location in the industrial park since 2014.
The Gy r-based factory is
a first-round automotive
supplier, designing and
manufacturing machines
and complete production
lines for large corporations such as Audi, VW,
Opel, BMW, Skoda, KIA or
Kamaz. A team of about
thirty professionals working at the site of the in-

dustrial park operates in a
400-square-meter production hall that includes

PolyOne Hungary:
Excellent workplace
qualification

The American parent company, Avient Corporation, the company currently operating under the name of PolyOne Magyarország Kft. in the Industrial
Park of Gyôr received an Excellent Workplace
qualification. This recognition is the US equivalent
of the well-known Most Attractive Workplace
Award in Hungary, and can be awarded to such
companies that provide outstanding conditions
for their employees.
The company established in 1998 in the Industrial
Park of Gyôr is still operating as PolyOne Magyarország Kft., which will officially continue its activities
under the name of Avient in the future, by following
the changes that have taken place at the American
parent company. Although the name is changing,
the main profile remains for the time being: they still
focus on the production of colorants that are used
by their partners in the production of plastic parts
and products. The plant in the industrial park produces granules from powder, which is used to give the
desired color to the bottles, caps and other goods
produced by the partners. The US-owned subsidiary in Gyôr, with a Luxembourg-based management separated its commercial and manufacturing
activities in 2018, and currently it employs more
than 50 people in the field of production, warehousing and laboratories. They also filled in the questionnaire that served as the basis for the Excellent
Workplace rating, and the indicators achieved over
70 percent satisfaction rate in the different categories of the survey. This achievement also contributed
to the official “Great Place to Work” certification of
Avient Corporation.
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a 180-square-meter office- and other service facility. From the first stroke of

the pen to the last push of
a button, all phases of
production can be carried

out due to the high level of
professional knowledge of
the designers, programmers and technicians of
the company.
Although the company
has felt the adverse effects of the coronavirus
pandemic over the past
year, it did not have to dismiss any of its employees.
This year, the market has
noticeably restarted, the
work in the assembly hall
is done at full blast, and
orders are for full capacity.
If the quotations are successfully converted into
orders, the plan numbers
of 2021 are expected to
be met.

Weiss Hungaria: Back on a rising track again

Weiss Hungaria Kft., which had been developing rapidly since its foundation in 2007,
got into a declining tendency in terms of its
profitability at the end of 2010. The trend
was reversed with a change in the management, as the new manager implemented
measures to increase production efficiency.
The most important thing was to regain our
partners’ trust, said Edina Prépost, managing director, about the measures taken. —
In order to achieve this aim, we communicated more with our parent company, developed an internal controlling system and
ensured to meet the undertaken deadlines.
We significantly reduced production outsourcing, as well as the quantity of scrap and
production waste. Weiss Hungaria also extended its set of equipment in order to meet customers’ demand for higher standard:

it purchased new pieces of Engel equipment suitable for the production of twocomponent plastic.
It produces about 1,200 types of products for its nearly 200 partners. Nearly
the two-third of its customers are related
to the automotive industry, whereas the
representatives of electronics industry,
mechanical engineering, heating and
energy technology as well as household
appliance manufacturers use the products of the Gyôr plant.
Owing to the taken measures last year
was finally successful, along with a turnover of EUR 9.4 million the result was positive. This year, the number of orders is
higher than expected, so sales prospects
in 2021 at Weiss Hungary will exceed the
results of last year.

CHH Distributor, Manufacturer and Technical
Service Provider Ltd. has increased its capacity recently by constructing a new part of its
hall and developing its production technology. Besides the agricultural sector, the market share of the company - which is engaged
in sales and installation of seed processing
technologies and the production of additional steel structural elements - is constantly
growing in the food and feed industry.
CHH Ltd. has built a new factory hall at its
existing site. The state-of-the-art Fiber laser cutting machine located at the nearly
740-square-meter part of the building can
be used to produce the steel sheets needed for production even more precisely

and faster than before. The equipment in
the new hall is powered by solar panels.
The company has also developed its technical background in other areas. Welding machines were replaced and welding certification was also acquired. The painting plant
has also been enriched with new, state-ofthe-art equipment, thanks to which activities
can be carried out without the addition of
any solvent, thus reducing the harmful emission of the painting plant to almost zero.
The company terminated the extraordinary year of 2020 with record sales of
HUF 2.1 billion, but in terms of investments and orders it is expected to exceed
that level as well.

CHH: Hall expansion and production
development
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ThyssenKrupp Automation Engineering:
Von dem ersten Schriftzug bis zum ersten Knopfdruck
Der weltweit wohlbekannte und anerkannte
ThyssenKrupp Konzern betreibt seit 2002 sein
Tochterunternehmen in Gyôr. Im Jahre 2010
hat es eine große Erweiterung gegeben und
ab 2014 befindet sich die Firma in ihrem jetzigen Standort in dem Industriepark Gyôr.
Die Gyôrer Firma mit einem Sitz in Bremen ist
ein direkter Zulieferer, der in der Autoindustrie
tätig ist. Sie entwerfen und erzeugen Maschinen und komplette Fertigungslinien für Unternehmen wie Audi, VW, Opel, BMW, Skoda, KIA

oder Kamaz. Die aus etwa 30 Fachleuten bestehende Belegschaft, d. h. die Mitarbeiter des
Standortes im Industriepark verrichten ihre Tätigkeit in einer 400 Quadratmeter großen Produktionshalle, zu der auch ein 180 Quadratmeter großes Bürogebäude und andere Serviceanlagen gehören. Die Planer, Programmierer
und Mechaniker können dank ihrer hochkarätigen beruflichen Kenntnisse jede Aufgabe aller
Produktionsphasen vom ersten Schriftzug bis
zum letzten Knopfdruck leicht erfüllen.

Weiss Hungaria: wieder im Aufschwung
Die seit ihrer 2007 erfolgten Gründung
schwungvoll voranschreitende Weiss
Hungaria GmbH hat am Ende der 2010er Jahre hinsichtlich ihrer geschäftlichen
Erfolge ein negatives Ergebnis verbucht.
Die Eigentümer haben diesen Negativtrend durch Leiterwechsel und der neue
Leiter durch Massnahmen aufgehalten,
die auf die Erhöhung der Produktionseffizienz abgezielt haben.
Am wichtigsten war es, das Vertrauen unserer Partner zurückzugewinnen — sagte
die Geschäftsführerin Edina Prépost über
die ergriffenen Maßnahmen. Um dieses
Ziel zu erreichen, haben wir uns mit unserem Mutterunternehmen intensiver kommuniziert, wir haben ein internes Controlling-System etabliert und haben auf die
Einhaltung der Leistungsfristen geachtet.
Wir haben das Ausmaß an Outsourcing
der Fertigung sowie die Ausschußmenge
und die Menge des Produktionsabfalls
deutlich verringert. Die Weiss Hungaria

GmbH hat ihren Maschinenpark erweitert,
damit die Kundenansprüche auf höherem
Niveau befriedigt werden können: sie haben Engel-Anlagen gekauft, die sich für
die Herstellung von neuen Plastikprodukten mit zwei Komponenten eignen.
Die Firma erzeugt ungefähr 1200 verschiedene Produkte für die etwa 200 Partner.
Beinahe zwei Drittel der Kunden hat etwas
mit der Autoindustrie zu tun, aber die Produkte des in Gyôr befindlichen Betriebs
werden auch von den Vertretern der Elektronikindustrie, des Maschinenbaus, der
Heizungs- und Energietechnik bzw. von
Haushaltsmaschinenherstellern benutzt.
Dank der getroffenen Maßnahmen ist das
letzte Jahr ganz gut ausgefallen: die Firma hat bei einem Umsatz von 9,4 Millionen Euro eine positive Bilanz erzielt. Heuer gibt es mehr Aufträge als erwartet, so
wird 2021 bei der Firma Weiss Hungaria
voraussichtlich ein Umsatzerlös erwirtschaftet, der höher ist als letztes Jahr.

CHH: Hallenerweiterung und
Produktionsentwicklung

Die CHH GmbH für Maschinenhandel,
Fertigung und technische Dienstleistung
hat ihre Kapazität in letzter Zeit durch den
Ausbau eines neuen Hallenteils und mit
der Entwicklung der Produktionstechnologie erhöht. Neben der Agrarbranche
steigt der Marktanteil des Unternehmens
, das sich mit dem Verkauf und der Installation von Samenverarbeitungstechnologien sowie mit der Herstellung von zusätzlichen Elementen der Stahlkonstruktionen beschäftigt, auch in der Lebensmittel- und Futterindustrie kontinuierlich.
Die CHH Technische GmbH hat in ihrem jetzigen Standort eine neue Betriebshalle gebaut. In dem etwa 740 Quadratmeter grossen Gebäudeteil wurde die Fiber Laserschneidemaschine untergebracht, die als
eine Anlage der Spitzentechnologie gilt
bzw. mit der die zur Fertigung erforderlichen
2021 | június | www.ipgyor.hu

Stahlplatten noch präziser und schneller
angefertigt werden können als früher.
Das Unternehmen hat seine technische
Basis auch in anderen Bereichen entwickelt. Die Schweißmaschinen wurden
umgetauscht und die Firma hat die Qualifikation für Schweißbetriebe erhalten.
Der Färbebetrieb hat neue, moderne Anlagen bekommen, wodurch diese Tätigkeit ohne dazugegebenes Lösemittel
ausgeführt werden kann. So ist die
Schadstoffemission des Färbebetriebs
fast auf Null zurückgegangen.
Die Firma hat das außergewöhnliche Jahr
von 2020 mit einem rekordhohen
Umsatzerlös von 2,1 Milliarden Forint abgeschlossen, aber sie möchten dieses
Jahr im Hinblick auf die anstehenden Investitionen und Aufträge sogar ein noch
besseres Ergebnis erzielen.

Obwohl die Firma im letzten Jahr von den nachteiligen Wirkungen der Corona-Krise nicht verschont geblieben ist, mußte man keinem einzigen Mitarbeiter kündigen. Dieses Jahr wurde der
Markt neu gestartet, in der Montagehalle läuft die
Arbeit auf Hochtouren und durch die Aufträge
wird die volle Kapazität erschöpft. Falls der Firma gelingt, einen angemessenen Anteil der entsandten Preisangebote in Bestellungen umzuwandeln, kann man damit rechnen, daß die für
2021 geltenden Vorgaben erzielt werden.

PolyOne Ungarn:
Qualifikation als
ausgezeichneter
Arbeitsplatz

Das amerikanische Tochterunternehmen von Avient Corporation, das zurzeit unter dem Namen
PolyOne Ungarn GmbH in dem Industriepark
Gyôr betrieben wird, hat die Qualifikation als ausgezeichneter Arbeitsplatz erhalten. Diese Anerkennung gilt als Äquivalent des in den Vereinigten
Staaten wohlbekannten Preises für den attraktivsten Arbeitsplatz und kann solchen Unternehmen
verliehen werden, die besonders gute Bedingungen für ihre Mitarbeiter schaffen.
Das im Jahr 1998 in dem Industriepark Gyôr niedergelassene Unternehmen trägt zurzeit noch den Namen PolyOne Ungarn GmbH und wird in Zukunft
den Veränderungen folgend, die sich bei dem amerikanischen Mutterunternehmen vollzogen haben,
offiziell unter dem Namen Avient ihre Tätigkeit fortsetzen. Obwohl der Name abgeändert wurde, hat
sich das Hauptprofil nicht geändert: die Firma beschäftigt sich nach wie vor mit der Herstellung von
solchen Färbematerialien, die von ihren Partnern bei
der Erzeugung von Plastikersatzteilen — und produkten benutzt werden. In dem Betrieb, der sich in dem
Industriepark befindet, wird aus Pulver Granulat hergestellt. Durch Einsatz dieses Granulats erhalten die
Plastikflaschen, die Deckel und andere Produkte,
die von den Partnern hergestellt werden, die erwünschte Farbe. Im Jahr 2018 wurden die Handelsund Produktionstätigkeit bei dem Gyôrer Tochterunternehmen, das sich in amerikanischem Eigentum
befindet und von luxemburgischer Geschäftsführung geleitet wird, voneinander getrennt. Im Moment
arbeiten mehr als 50 Mitarbeiter in der Produktion,
den Lagern und dem Labor. Der Fragebogen, der
die Grundlage der Qualifikation „ausgezeichneter Arbeitsplatz” gebildet hat, wurde auch von ihnen ausgefüllt. In verschiedenen Kategorien der Erhebung
haben die Kennzahlen einen Zufriedenheitsgrad von
mehr als 70% aufgewiesen. Auch diese Leistung hat
dazu beigetragen, daß die Firma die offizielle
Qualifikation von Avient Corporation unter dem
Namen „Great Place to Work” erhalten hat.
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Eaton Manufacturing: Új piacokon is bizonyítanak

> 1. oldalról

igények újabb és újabb autógyáraktól, Tier 1 beszállítóktól termékeink iránt. Ezek természetesen
örömhírek és büszkeséggel tölt el
minket, hogy eddig az iparnak
gyártott biztosítékainkat az elektromos autóipar szereplôi is elismerik.
Személygépkocsik mellett elektromos buszok és teherautók elektromos rendszereinek túláramvédelme is a portfóliónkba tartozik.
Nem kicsi a felelôssége a nálunk
dolgozó kollégáknak, hiszen termékeink az élet- és vagyonvédelmet szolgálják az autókban: nagyfeszültségû (500—1000 volt) és

nagy teljesítményû (1000 A-ig) biztosítékokat állítunk elô az Európában, Észak- és Dél-Amerikában,
Ázsiában gyártott és forgalomba
kerülô gépjármûvekhez. Az elmúlt
években jelentôs fejlesztésekbe
kezdtünk, új gyártócellák segítették
kapacitásunk bôvülését. Büszkék
vagyunk arra is, hogy nem csak
egy sokadik gyártóbázis vagyunk
az Eaton cégcsoporton belül, de
gyárunk helyi munkatársai a termékek fejlesztésének támogatásában, gyártási rendszerének kiépítésében, beszállítói fejlesztésekben
is részt vesznek.
A COVID-19 vírus megjelenése és
— nem túlzás állítani — tarolása minket is érzékenyen érintett — tért ki az
elmúlt idôszak egyik megkerülhetetlen témájára Varga Balázs gyárigazgató. — Az Eaton azonnal életbe léptette a válsághelyzetekre kidolgozott protokollokat, és mindent megtett dolgozói egészségének védelme érdekében. Most
ugyan látványosan alacsony az
esetszám Magyarországon, ennek
ellenére még mindig nem érezzük
biztonságosnak a távolságtartás, a
maszkviselés, az elszeparált

szerelô szakma gyakorlati oldalával. Gasztonyi László elmondta: a
hagyományos évzárót egyfajta elszámolásnak is tekinti, amikor elszámolhatnak a szülôk felé, mit
tudtak a gyerekekbôl kihozni.
Az eseményen részt vett Hatos Hajnalka, a Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum igazgatója
és Pintér-Péntek
Imre, a Gyôr-MoNagyon örülnének,
son-Sopron Megyei Kereskedelha végzett villanyszerelôként
mi és Iparkamaa Vill-Korrt választanák
ra elnöke. Utóbbi
a
diákokhoz
jesítenek. A hároméves képzés lé- szólva azt fejtegette, hogy nagy valószínûséggel a következô évtizenyege, hogy versenyképes szakmai tudást szerezzenek. A leendô dekben is árammal hajtott eszkövillanyszerelôk május közepén ve- zök lesznek a mindennapi élet és
hették át emléklapjukat a vállalat az iparin termelés meghatározói, a
ügyvezetôjétôl, aki mindjárt állást is villamos energiának továbbra is
nagy szerep jut, a világ nem
ajánlott az ifjú szakembereknek.
Sikeres gyakorlati vizsgájuk letétele mûködhet e nélkül az energiaforrás
után köszöntötte Gasztonyi László, nélkül, így a tanulók biztos, persa Vill-Korr Kft. ügyvezetô igazgatója pektivikus szakmát választottak.
azt a kilenc végzôs középiskolás Gasztonyi László, a Vill-Korr Kft.
tanulót, akik a cég duális képzési ügyvezetô igazgatója a következô
programjához csatlakoztak, és szavakkal bocsátotta útra a végzôsöket: „Bízom benne, hogy olyan
akik itt ismerkedtek meg a villany-

alapot kaptatok az elmúlt 3 évben,
amivel minden villamosipari munkaterületen meg fogjátok állni a helyeteket. Lehetôségeink szerint igyekeztünk titeket a villamosipar minden területére kihelyezni, hogy minél
többet lássatok ebbôl az igen
sokrétû szakmából. Gondolom, a
három év alatt már mindegyikôtökben megfogalmazódott, hogy ki,
mely területeken dolgozna szívesebben, a villamosipar melyik része érdekli jobban. Remélem, segítettünk
titeket az úton, s kedvet adtunk a további tanuláshoz, fejlôdéshez. Én
nagyon örülnék, ha végzett villanyszerelôként a Vill-Korr Hungária Kft.t választanátok, és kemény munkátokért cserébe jó fizetést, kreatív,
családias csapatot, jó megélhetést
kínálunk. Bízom benne, hogy a 3 éve
elindult folyamat gyümölcsei itt fognak beérni, hamarosan veletek is
munkavállalóként lehet kezet fogni.”
Bakó Milán, a végzôs tanulók
egyike szerint a vállalatnál eltöltött
idô alatt nagyon alapos képzést
kaptak, alkalmuk nyílt a villamosipar szinte valamennyi szegmensével megismerkedni.

Az elmúlt évek több szempontból
is meghatározóak voltak cégünk
életében — kezdte beszélgetésünket Varga Balázs gyárigazgató, az
Eaton Manufacturing Hungary Kft.
ügyvezetôje. — Egyre nagyobb
részt vesz ki munkánkból az
elektromosjármû-gyártók igényeinek kielégítése, bár bevételeink túlnyomó részét még a hagyományos és a megújuló energiát hasznosító ipar elektromos hálózatvédelmi eszközeinek gyártása, fejlesztése és értékesítése teszi ki. A
jövôben is törekszünk megtartani
cégünk mindkét profilját, hiszen az
elektromos autózás térnyerésével
párhuzamosan a töltéshez szükséges energia elôállításának és elosztásának bôvülése is meghatározó tendencia lesz.
2017-ben léptünk be az autóipart is
kiszolgáló cégek közé, mint Tier 12 beszállító. A piacon jelenleg elérhetô, nagy teljesítményû elektromos autók jelentôs részének védelmét a Gyôrben gyártott olvadóbiztosítékok látják el, és túlzás nélkül
állíthatom, hogy hetente érkeznek

mûszakok, a speciális munkába járási feltételeken való lazítást. Kollégáink körében szabadnappal támogattuk az vakcinációt, emellett
bejárási támogatást fizetünk még a
Gyôr közigazgatási területérôl érkezôknek is, hogy ne kelljen zsúfolt
buszokon utazniuk. A védekezéshez tartozik, hogy munkatársainknak négyóránként kell cserélniük a
papírmaszkokat, melyeket korlátlan mennyiségben biztosít számunkra az Eaton egyik üzeme. Állami támogatást is igénybe vettünk
tavaly nyáron, így sikerült megôrizni minden munkahelyet, és a termelésünk is folyamatosan mûködhetett, amivel az Eaton-on belül is
tovább emelkedett a presztízsünk
világszerte.
Büszkék vagyunk rá, hogy egyetlen nap leállásra sem volt szükség a válság ideje alatt. Sôt, kritikus infrastruktúrákhoz gyártottunk
termékeket. A legutóbbi ilyen
esetben egy Indiában épülô, orvosi oxigént elôállító üzem létrehozásához kellett pár nap alatt
termékeket gyártanunk.
| eaton.com

Vill-Korr: Ismét útra bocsátották a végzôs diákokat

A duális képzésben végzôs osztálynak tartott évzáró szülôi értekezletet a Vill-Korr Hungária Kft. A
cég, a Gyôri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikummal közösen
évek óta képezi az ifjú villanyszerelôket. A fiatalok egy hét elméleti
képzést az iskolában kapnak, majd
egy hét gyakorlatot a vállalatnál tel-
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A Vill-Korr Hungária Kft. öt éve
vesz részt a duális képzésben a
Pattantyús Szakiskolával együttmûködve. A képzés keretében jelenleg összesen mintegy harminc
tanulónak biztosítanak lehetôséget a gyakorlati ismeretek megszerzésére.
2021 | június | www.ipgyor.hu

Mateco: Korszerû telephely,
színvonalas szolgáltatás

A Mateco Hungary Kft. a Gyôri Ipari
Park, Tatai út melletti új bôvítési területén vásárolt ingatlant. A magasépítéshez használt önjáró szerelô
munkaállványok, oszlopos munkaállványok, függesztett munkapadok, multifunkciós homlokrakodók
értékesítésével, bérbeadásával és
szervizelésével foglalkozó vállalkozás új telephelye elkészült, így
korszerû környezetben, még színvonalasabb szolgáltatásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére.
A Mateco Hungary Kft. 1999 márciusában jött létre azzal a céllal,
hogy a magasépítéshez használt
modern szerelô-munkaállványigényeket ki tudják elégíteni, és
megoldást kínáljanak minden
olyan magasban történô munkavégzéskor felmerülô gépigényre,
amely lehetôvé teszi a gyors, hatékony és biztonságos munkavégzést. A Mateco gépparkjában

kizárólag a vezetô gyártók legjobb felszereltségû munkaállványai és gépei találhatók meg.
Többek között olyan gyártókat
képviselnek, mint a Genie Industries, a JLG, a Manitou, a Holland
Lift, a Doosan és a Still.
A Mateco Hungary Kft. Jelenleg
hat telephelyet mûködtet országszerte, és büszkék arra, hogy
Gyôrben is megnyithatták saját,
és az egyik legjobban felszerelt
telephelyüket, ami komoly elôrelépést jelent a nyugat-magyarországi régiós jelenlétet illetôen.
A Mateco megalakulásától kezdve
lépésrôl lépésre vezette be a különbözô profilú és felhasználású gépeket, melyek a körültekintô kiválasztásnak, valamint a megbízható
szervizhálózatnak köszönhetôen,
egyre nagyobb népszerûségre tettek szert partnerei körében. Kitûzött
céljuk elérése érdekében négy

Új csarnokrész kialakításával és a
gyártástechnológia fejlesztésével
növelte kapacitását az elmúlt idôszakban a CHH Gépkereskedô,
Gyártó és Mûszaki Szolgáltató Kft.
A magfeldolgozó technológiák értékesítésével, telepítésével és kiegészítô acélszerkezeti elemek gyártásával foglalkozó vállalkozás piaci részesedése a mezôgazdasági ágazat mellett folyamatosan nô az élelmiszer- és takarmányipar területén,
ennek is köszönhetôen, rekord árbevétellel zárták a tavalyi évet.
Telephelyének bôvítéseként új
üzemcsarnokot épített a CHH
Mûszaki Kft. A közel 740 négyzetméter nagyságú épületrészben kapott helyet az a csúcstechnológiát
képviselô Fiber lézervágógép,
amellyel a korábbinál még precízebben és gyorsabban készülhetnek el a gyártáshoz szükséges,
egyedi rajzolatú acéllemezek. Az új
csarnokba került berendezések
energiaellátását napelemek segítik.
Amint azt Plevza Beatrix ügyvezetô
elmondta, pályázati forrással kiegé-

szítve, 185 millió forintot költöttek az
épületbôvítésre, több mint 110 millió
forintot gépvásárlásra és mintegy
16 milliót a napelemek és egyéb kiegészítôk beszerzésére.
A vállalkozás egyéb területeken is fejlesztette mûszaki hátterét, lecserélték
a hegesztôgépeket, és ezzel együtt
ISO 3834-es illetve ISO 1090-1-es hegesztôüzemi minôsítést is szereztek.
A festôüzem is új, korszerû eszközökkel gyarapodott, aminek köszönhetôen, már hozzáadott oldószer nélkül
végezhetik ezt a tevékenységet, így a
festôüzem károsanyag-kibocsátása
szinte nullára csökkent.
A fejlesztésekre azért volt szükség,
mert a piacon egyre nagyobb érdeklôdés mutatkozik a cég termékei és
szolgáltatásai iránt — tette hozzá Horváth Zoltán ügyvezetô. — A beruházások megélénkülését részben a megnyíló pályázati lehetôségek generálják, részben az, hogy a hazai gazdálkodók egyre nagyobb része képes
már önerôbôl is fejleszteni. Érezhetô,
hogy a pénzügyi szféra lehetôséget
lát a mezôgazdaságban és az élel-

gépcsaláddal — önjáró szerelô
munkaállványok, oszlopos munkaállványok, függesztett munkapadok, multifunkciós homlokrakodók
— indították gépparkjukat, ezáltal lefedve minden olyan alkalmazási területet, amely igényként és megoldandó feladatként felmerülhet a
magasépítésben tevékenykedô
beruházók és kivitelezôk részérôl.
Az elmúlt évben is folyamatosan
fejlesztettek, állandóan keresik a
fejlesztési lehetôségeket, ez is a
cég sikerének egyik kulcsa. A
gépflottát is folyamatosan próbálják „fiatalon tartani”.
Az egészségügyi járványhelyzet
természetesen ezt a vállalkozást
is kihívások elé állította, de a
megfelelô intézkedéseknek köszönhetôen, sikerült úrrá lenni a
nehézségeken. Már a covid-fertôzés elsô hullámának kezdetén
több forgatókönyvet állítottak fel,
amit ha kellett, hétrôl hétre változtattak, és alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Természetesen a
cég tevékenységét is befolyásolta
a járvány, ha a filmipar és a rendezvényipar nagyon nehéz helyzetét vesszük alapul, az a Mateco

árbevételének egy részére is hatással volt. De összességében
jobban alakult a 2020. év, mint
amire számítani lehetett az elején.
Az ipari park fejlesztési területén
megvásárolt ingatlan nagysága
10.486 négyzetméter, a telek 55
százaléka zöldterület. Az elkészült
új épület kétszintes, alapterülete
összesen 1.896 négyzetméter. Az
épülethez tartozik egy hatalmas,
11,5 méter magas elôtetô, a dolgozók és az üzletfelek fogadására 20 parkoló létesítését tervezik.
Az épületben a központi raktár és
az üzemterület a fô egység, ezt
egészítik ki a kisebb kiszolgáló raktárhelyiségek, továbbá a fizikai dolgozók számára kialakított szociális
blokkok. Az adminisztratív munkát
végzôk az irodai blokkban, a kétszintes irodaépület emeleti szintjén
végzik tevékenységüket.
A kialakított korszerû mosó, a daruzott szerelôcsarnok profi gépekkel felszerelt, minden igényt
kielégítô területei hozzájárulnak a
partnerek jövôbeli színvonalas kiszolgálásához.

miszeriparban, így szívesen fektet be
ezekbe az ágazatokba.
A koronavírus-járvány enyhülését
követôen gyorsan megugrott a kereslet, mintha az elmaradt beruházásokat is pótolni akarnák a gyártók
és a termelôk. A Covid-válság másik sajátos következménye, hogy az
élelmiszeripar ázsiója jelentôsen
nôtt, ami szintén jó hatással van a
CHH gépeinek piacára.
A pozitív tendenciák mellett persze akadnak megoldandó problémák is. Az alapanyag-ellátás ingadozása miatt jelentôsen nôttek

a szállítási határidôk, a harmadik
féltôl érkezô berendezésekre a
szokásosnál többet kell várni és
jelentôs drágulás is érzékelhetô,
fôleg az acélipari termékeknél.
A CHH Gépkereskedô, Gyártó és
Mûszaki Szolgáltató Kft. a rendhagyó 2020-as évet rekord nagyságú, 2,1 milliárd forintos árbevétellel zárta, ám a kilátásban lévô
beruházásokat és megrendeléseket tekintve, az idei esztendôben
ezt is szeretnék meghaladni.
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A több fejlesztési ütemben létrehozott ipari
park területén vannak olyan útszakaszok, melyek több mint húszévesek. A folyamatos terhelés alatt lévô, egyre korosodó úthálózat akkor tud hosszú távon megfelelôen és biztonságosan üzemelni, ha az útfenntartási feladatokat rendszeresen ellátják.
Ezekben a hetekben zajlanak azok a kisebbnagyobb útkarbantartási, fenntartási munkálatok az ipari parkon belül, melyeket éppen azért
végeztetünk el, hogy hosszabb távon szolgálhassa a park dolgozóit, fuvarozóit — mondta
Reider Ernô, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatója.

Útrekonstrukció az ipari parkban

— A Juharfa utcában kicseréltettünk és szintbe
helyeztettünk 10—10 db csatornafedelet és víznyelô rácsot annak érdekében, hogy ezek a
közmûszerelvények ne károsodjanak tovább,
illetve a forgalmat se zavarják a süllyedésükkel. Több utcában kátyút, süllyedést, hálósan
repedt aszfaltot javíttatunk, például a Gesztenyefa úton több helyen, a Csörgôfa soron, a
Juharfa utcában, a Mandulafa soron és a Nyírfa soron is. Ezen munkálatokon belül több
megsüllyedt csatornafedelet és víznyelô rácsot helyeztek az aszfalttal egy szintbe.
Az utak szegélyénél, vízelvezetô rendszereknél nagyon sok törmelék, kosz, fûkaszálék
gyûlt össze az elmúlt évekbôl. Ezen törmelékek eltávolítása azért fontos, mert a csapa-

dékvíz-elvezetô hálózatba bekerülô kosz, törmelék a csôhálózat aljára rakódva, szûkíti a
csôkeresztmetszetet, csökkenti a vezetékek
esôvíz-szállítási kapacitását. Ezt figyelembe
véve, a Mandulafa, Berkenyefa, Csörgôfa,
Nyírfa sorokon; a Bükkfa, Tó, Juharfa, Égerfa, Kôrisfa, Platánfa, Körtefa, Almafa, Vörösfenyô és Gesztenyefa utcákban; valamint a
Szentiváni és a Tibormajori utakon a szegélyek mentén és a víznyelô rácsokban összegyülemlett törmeléket, koszt eltávolíttatjuk,
több helyen a lenôtt gyomot gyomirtóval kezeltetjük. A szegélyek menti kézi takarítással
szeptemberig végez a vállalkozónk.
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