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Parkpress
Vámközvetítô: Bôvítik a raktárkapacitást

A WKW Hungaria Kft. új
megrendelések megszer-
zésével erôsítette pozíció-
ját az autóipari beszállítók
piacán. A dekorlécek és
tetôsínrendszerek gyártá-
sával foglalkozó vállalko-
zás termékeivel eddig is
számos vezetô márka
modelljein találkozhattak
az autósok, a jövô évben
az Audi, a BMW és a Mer-
cedes is nagy volumen-
ben vásárol a gyôri üzem-
tôl jármûalkatrészeket.

>  6. oldal

WKW Hungaria: Új megrendelések,
hatékonyabb termelés

Technológiai fejlesztéssel, új berendezé-
sek vásárlásával bôvítette termelési kapa-
citását a Pannon-Tools Kft. Az 1979-ben
alapított vállalkozás elsôsorban autóipari
cégek számára készít szerszámokat, le-

Pannon-Tools: Technológiai fejlesztések

Hivatalosan is átadták a forgalomnak a 81-es szá-
mú fôút Tatai úti megújult turbókörforgalmát. A stra-
tégiai jelentôségû, nagy forgalmú közlekedési cso-
mópont 930 millió forintos uniós támogatásból és a
gyôri önkormányzat 200 millió forintos önerôs hoz-
zájárulásából készülhetett el. >  7. oldal

Ipari Park: Könnyebb
a munkába járás 

Jankovits Engineering:
Az ötlet 30 éve mûködik

mezalkatrészeket, de orvostechnikai
mûszereket és épületgépészeti alkatré-
szeket is gyártanak.

>  6. oldal

Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepli idén a Janko-
vits Engineering Kft. A vállalkozás a rendszerváltást köve-
tôen egy családi ház pincéjébôl indult, s magyar cégként
az elsôk között épített üzemet az ipari parkban. Az elmúlt
évtizedekben egy célgépgyártással, automatizálással és
robotizációval foglalkozó, közel 100 fôs középvállalattá fej-
lôdött. Ma már mesterséges intelligencián alapuló, robotos
kiszolgálású automatizált vizuális felismerô rendszereket is
gyártanak a legkülönbözôbb partneri igényeknek megfele-
lôen. Neve nemcsak Magyarországon, hanem multinacio-
nális vállalatok révén világszerte is ismert. 

>  3. oldal
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Ebben az évben is átadták a Kis -
alföldi Presztízs Díjakat a hagyo-
mányos gálán. A helyszín ezúttal
az Audi Hungária elegáns rendez-
vényközpontja, mindenki által is-
mert nevén: a Pipacs volt, amely

2008 után most másodszor adott
helyet a rendezvénynek.  Az ün-
nepségen fellépett a Gyôri Balett,
Váray László és barátai, a Jávor-
kai Brothers. Az eseményre meg-
hívást kaptak az ipari park azon
cégei, melyek az elmúlt eszten-
dôkben már elnyerték ezt a ran-
gos elismerést.
A Presztízs-díj Gyôr-Moson-Sop-
ron megye vállalkozásainak te-
remt lehetôséget a megmérette-
tésre, egy rangot jelentô elisme-
rés megszerzésére. A kitüntetés-
rôl döntô grémium a vállalkozá-
sok piaci potenciálját, növekedé-
si-fejlôdési lehetôségeit, általános
üzleti magatartását és az ügyfél-
kapcsolatok minôségét vizsgálja.
A különbözô kategóriában induló
vállalkozások minden évben ní-
vós díjátadón vehetik át az elis-

WEST HUNGÁRIA BAU: Presztízs díjat kaptak
merést. A díjátadó-gálát évek óta
az X-Meditor Kft. rendezi, tölti
meg produkciókkal és látvánnyal.
Az elmúlt években több alkalom-
mal vehette át a plakettet olyan
cég, amely az ipari parkban ren-

delkezik telephellyel. Idén ehhez a
sorhoz csatlakozott a WEST HUN -
GÁRIA BAU Kft. Az év nagyvállal-
kozásának odaítélt Presztízs díjat
Paár Attila tulajdonos vette át.
— A WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
nevében szeretném köszönete-
met kifejezni a Presztízs díjat oda-
ítélô kuratóriumnak és tagjainak,
hogy az idén 25. születésnapját
ünneplô, száz százalékban ma-
gyar tulajdonú vállalatot méltónak
találták az év nagyvállalkozása el-
ismerésre. — mondta el köszöntô-
jében a cég vezetôje. — Külön
szeretnék köszönetet mondani a
családomnak és a WHB vala-
mennyi munkatársának, hiszen
érdemük van abban, hogy ma ezt
a díjat tulajdonosként, a vállalat
képviseletében átvehetem. A
WEST HUNGÁRIA BAU Kft.-t

1997-ben alapítottam, amely egy
családi építôipari vállalkozásként
indult, és mára a leányvállalataival
együtt több mint 1000 fôt foglal-
koztat a mély- és magasépítési
beruházások területén. Noha vol-

tak könnyebb és nehezebb idô-
szakok a vállalat életében, büszke
vagyok rá, hogy kollégáink közül
többen a kezdetek óta velünk dol-
goznak. Ennek a díjnak az átvéte-

le számunkra egy fontos üzenet,
mely megerôsít minket abban,
hogy ugyanolyan elhivatottsággal
és szakmai maximalizmussal foly-
tassuk az eddigi munkánkat az
építôiparban, ahogy tettük eddig
is. Fontos megbízóink bizalma. A
kivitelezések során elsôdleges

szempontunk minden esetben az
ügyfeleink elvárásait maximálisan
teljesíteni, és ahogy szlogenünk
mondja: Maradandót alkotni!”
Minden munkánkra büszke va-
gyok, de ha ki kell emelni néhá-
nyat, akkor a következôket meg-
említeném: a Várkert Bazár Buda-
pesten, az Insula Lutherana Gyôr-
ben, a Magyar Állami Operaház, a
bodajki vadászkastély és még so-
rolhatnám. Az elmúlt 25 év alatt
tapasztaltabbak lettünk, céltuda-
tosan és precízen végezzük a
munkánkat és a jövôben is ezek a
legfontosabb célkitûzéseink. To-
vábbra is kölcsönösen jó együtt -
mû ködést és partnerséget kívá-
nunk folytatni Gyôr városával, a
Széchenyi István Egyetemmel, a
kereskedelmi és iparkamarával
és a környezetünkben lévô vállal-
kozásokkal a régió és az ország
sikeréért.
A 2022-es díjátadó gálán az Év
mezôgazdaságáért-díjat Nagy Ist-
ván agrárminiszter, országgyûlési
képviselô kapta. Az Év kisvállalko-
zása a Vatam Hungária Bau Kft.
lett, a díjat ügyvezetô igazgatója,
Varga Tamás vette át. Az Év inno-
vációs díját a Verarbeiten Pausits
Kft. érdemelte ki, a színpadra Pa-
usits Imre tulajdonos ügyvezetô
és Pausits Valér ügyvezetô helyet-
tes lépett. A díjat a tulajdonos
nemrégiben elhunyt feleségének
ajánlották. A Presztízs-Díjasok
Társaságának díját a Lukács Sán-
dor Jármûipari és Gépészeti
Technikum és Kollégium három
oktatója: Kovácsné Gyarmathy
Csilla, Krausz Miklós és Szebényi
Zsolt kapták. A díjat utóbbi vette

át, mert munkatársai Erasmus-
ösztöndíjjal külföldön tartózkod-
nak. Az Év üzletembere dr. Szere-
di Ádám lett. A megye gazdasá-
gáért díjjal az Audi Hungaria Zrt.-t
jutalmazták.

| whb.hu

A Presztízs díj megerôsítés,
hogy a WHB munkatársai ugyanolyan
elhivatottsággal és szakmai maximalizmussal
végezzék munkájukat, ahogy eddig.
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Ipari vízkezelô rendszerek tervezésével, kivite-
lezésével és szervizelésével, valamint vízkeze-
lô vegyszerek forgalmazásával foglalkozik a
Hydro Spirit Kft. A 2018-ban alapított magyar
tulajdonban lévô vállalkozás orosházi központ-
ja mellett a Gyôri Ipari Parkban is mûködtet te-
lephelyet, ahol elsôsorban az üzletszerzéssel
foglakoznak a munkatársak. A cég az ipari víz-
kezelés területén komplex szolgáltatást nyújt
ügyfeleinek.
A Hydro Spirit Kft.-t két fiatalember, Nóbik Sán-
dor és Roncz Gábor alapította, akik korábban
20 évet dolgoztak ebben az üzletágban. — Úgy
gondoltuk, a mûszaki területen és az értékesí-
tésben szerzett tapasztalatainkat hasznosítva
önálló vállalkozásként is eredményesen tu-
dunk dolgozni a piacon, ezért vágtunk bele tár-
sammal a cégalapításba — mondta el a kezde-
tekrôl a Gyôrben élô Roncz Gábor ügyvezetô.
— Mivel magunk is a megrendelôi oldalon tevé-
kenykedtünk sokáig, képesek vagyunk jól azo-
nosítani partnereink igényeit, a tervezéstôl a ki-
vitelezésig szem elôtt tartjuk az üzemeltetési
szempontokat, és árban is versenyképesek tu-
dunk lenni. A mûhellyel, gyártócsarnokkal, rak-
tárhelyiséggel rendelkezô orosházi telephely
és a gyôri bázis együttese pedig alkalmassá
tesz bennünket arra, hogy az ország bármely
részén gyorsan elérjük az ügyfeleinket.
A kilenc fôt foglalkoztató Hydro Spirit Kft.
egyedi igényekre szabva, az adott projekt sa-
játosságait figyelembe véve végzi a vízkezelô
és hûtôrendszerek, vas-mangántalanító, vízlá-
gyító berendezések tervezését, gyártását, ösz-
szeszerelését és szervizelését teljes körû szol-
gáltatást nyújtva partnereinek.

Hydro Spirit: Ipari vízkezelés magas fokon
— Mérnökirodánk minden berendezést és
rendszert teljesen egyedileg, az adott kémiai,
biológiai, gépészeti, földrajzi adottságoknak
megfelelôen tervez, nagy figyelmet fordítva
ügyfeleink elvárásaira, kéréseire és a minden-

kori törvényi elôírásokra — tette hozzá Roncz
Gábor. — A kivitelezés elôtt vállaljuk az általunk
tervezett rendszerek vízjogi létesítési és üze-
meltetési engedélyéhez szükséges teljes do-
kumentáció elkészítését. A jogerôs létesítési
engedély birtokában végezzük el a telepítést
és kezdjük meg a szükséges próbákat, beüze-
melést. A próbaüzem után elkészítjük az üze-
meltetési engedély megkéréséhez szükséges
tervdokumentációt. A rendszer így lesz komp-
lett és minden jogszabályban elôírtaknak meg-
felelô. A szerelési munkálatokat vagy elôkészí-
téseket akár 90 százalékos készültségre is fel
tudjuk hozni saját mûhelyünkben, hogy a hely-
színi telepítés minél kevesebb idôt vegyen
igénybe ügyfeleinknél. Ezzel is idôt és egyéb
erôforrásokat spórolva megrendelôinknek. Vé-
gül az általunk tervezett, telepített berendezé-
sekre természetesen karbantartási szerzôdést
is ajánlunk ügyfeleinknek.
A teljesített megbízások eredményességét az
árbevétel alakulása is tükrözi: az induláskor re-
alizált 20 millió forintos forgalom évrôl évre di-
namikusan nôtt, tavaly elérte a 188 millió forin-
tot, ebben az évben pedig az árbevétel várha-
tóan meghaladja a 300 millió forintot.
A cég vezetôi a 2023-as évben is fejleszté-
sekben gondolkodnak: Gyôrben nagyobb
raktárhelyiséget és mûhelyt szeretnének bé-
relni, valamint tervezik egy olyan honlap el-
indítását, amely a lakossági megrendelôk
számára mutatja be és teszi elérhetôvé a
Hydro Spirit Kft. szolgáltatásait és forgalma-
zott termékeit.    

| hydrospirit.hu

Jankovits Engineering: 
Az ötlet 30 éve mûködik
hektárt és mellé 13.000 négyzet-
méter opciós lehetôséget, gon-
dolva a késôbbi bôvülésre. 1997-
ben épült fel a Juharfa utcában az
530 négyzetméter alapterületû
üzemcsarnok és a 320 négyzet-
méteres kétszintes irodaház,
mellyel lehetôvé vált, hogy a cég
már egy telephelyen belül tudta
végezni a tevékenységét.
Kialakultak az iparra jellemzô mo-
dern munkakörülmények, majd a
bôvülés több szakaszban — 2011-
ben és 2018-ban — tovább folytató-
dott.  Jelenleg két háromszintes
irodaépületben és három csarnok-
ban (két gyártócsarnok és egy rak-
tár) folyik a munka. A csarnok- és
irodafejlesztésekkel egyidejûleg fo-
lyamatosan bôvültek tevékenységi
körök, technológiák és az ezekhez
kapcsolódó géppark is. 

>  1. oldalról

A Jankovits Engineering Kft. klasz-
szikus, rendszerváltás utáni családi
vállalkozásként indult három fôvel,
a tulajdonos ménfôcsanaki családi
házának pincéjébôl hidraulikus gé-
pek karbantartásával, felújításával
és alkatrészek gyártásával.
A családi ház már 1993-tól
szûknek bizonyult, telephelyeket,

raktárakat és egy belvárosi irodát
kellett bérelni, összesen hét he-
lyen a városban. Ez a szétaprózó-
dás megnehezítette a mûködést,
így 1996-ban a legjobb megol-
dásnak az éppen alakulóban lévô
Gyôri Ipari Park látszott. Jankovits
István volt az elsô magyar vállal-
kozó — összességében a hetedik
cég —, aki telket vásárolt 1996-
ban az ipari park területén. Másfél

A hidraulikus egységek javítását
végzô kisvállalat mára egy cél-
gépgyártással, automatizálással
és robotizációval foglalkozó, kö-
zel 100 fôs középvállalattá fejlô-
dött. Neve nemcsak Magyaror-
szágon, hanem multinacionális
vállalatok révén világszerte is is-
mertté vált. A cég fejlôdésének és
fejlesztéseinek irányát az aktuális
piaci igények határozzák meg.
Ma már egyre inkább komplett
rendszerekre, gyártócellákra van
igény robotos kiszolgálással, ka-
merás ellenôrzési rendszerrel és
mesterséges intelligenciával,
ezeknek a kihívásoknak igyekez-
nek megfelelni. Szlogenjük jól
összegzi az elmúlt 30 évet: És az
ötlet mûködik.

| jankovits.hu
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The renewed roundabout on the
Tatai road of Highway 81 has been
officially opened to traffic. The
strategically important, busy traffic
junction could be realized due to
a HUF 930 million EU grant and a
HUF 200 million contribution from
municipality of Gyôr. The new
junction will ensure easier access
to the industrial park and faster
traffic flow. Csaba András dr. Dézsi
Mayor, Ákos Radnóti Deputy
Mayor, Ákos Kara and Róbert
Balázs Simon MPs, as well as
Gyula Hajszán and Tibor Diligens,

Pannon-Toos Ltd., founded in
1979, has expanded its production
capacity through technological
development and the purchase of
new equipment. The company
manufactures tools and sheet
metal parts primarily for automotive
companies, but also produces
medical instruments and building
components. 
Due to the increase in the volume
of orders, together with the need
to provide a more secure service
to partners and to solve the problem
of substitution, the purchase of
new machines was justified. In
particular, suppliers to Tesla's
plant in Germany required large
volumes of tow hook parts, so
another 630 tonne press was

This year the Kisalföldi Prestige
Awards were presented at the tradi-
tional gala again. The Prestige
Award provides an opportunity for
enterprises in Gyôr-Moson-Sopron
County to compete for a prestigious
recognition. The panel deciding on
the Award evaluates the market
potential, growth and development
potential, general business beha-
viour and quality of customer relati-
ons of the companies. Companies
of the industrial park that had al -
ready received this prestigious re-
cognition in recent years were also

WKW Hungaria Ltd. has streng -
thened its position in the market of
automotive suppliers by gaining
new orders. The company, which
mainly manufactures decorative
mouldings and roof rail systems,
has already supplied products to
many leading brands, and next
year Audi, BMW and Mercedes
will also be buying large volumes
of automotive parts from the plant
based in Gyôr. 
In the last two years, WKW Hunga-
ria Ltd. has made significant im-
provements at its site in the Indust-
rial Park of Gyôr, not only in terms
of production area but also in
terms of technology. The company
has received a significant number
of new orders from BMW, Jaguar

Industrial Park: Easier 
and safer commuting 

representatives of the local govern-
ment of the area, were present at
the inauguration ceremony.
Following the reconstruction, the
increased permeability of the multi-
lane sections will ease congestion
during both the morning and after-
noon rush hours, allowing people
heading to the industrial park to reach
their destinations more quickly. The
Tatai road junction has also been
equipped with traffic lights. New
bus stops and pedestrian crossings
have also been installed to make
traffic safer for pedestrians.

West Hungária Bau: 
Prestige Award

invited to the event. Another name
has now been added to the list, as
this year West Hungária Bau Ltd.
was awarded the prize as the Large
Enterprise of the Year. The Award
was presented to Attila Paár, the
general owner of the construction
group.
On behalf of West Hungária Bau
Ltd., I would like to express my
thanks to the Board of Trustees
and the members of the Prestige
Award for the fact that the 100%
Hungarian-owned company, which
celebrates its 25th birthday this year,
was deemed worthy of the award of
Large Enterprise of the Year," said
the company's CEO in his speech.
For us, receiving this Award is an
important message that confirms
our commitment to continue our
work in the construction industry
with the same dedication and pro-
fessionalism as we have always done.
The trust of our clients is essential.
Our priority is always to meet our
clients' expectations to the maximum
and as our slogan says "To create a
lasting impression."

Pannon-Tools: Development with
technological improvements

WKW Hungaria: New orders,
more efficient production

purchased to complement the
existing one. The laser plant also
operates at full capacity, so there
is a need to expand capacity in
this area, too. In addition to the four
laser cutters currently in operation,
a fifth was purchased.
Pannon-Tools is developing its
production support facilities as
well. The IATF 16949 certification
required for automotive suppliers
has been obtained by the company
and the implementation of the
company's new state-of-the-art
corporate management system.
Last year, the company generated
a turnover of HUF 2.6 billion, and
this year sales will reach HUF 3.7
billion, mainly due to the dynamic
growth in exports.

and Mercedes at the same time,
which has been a major challenge
for the company to meet. Among
others, the side windows of the Au-
di Q3 model produced in Gyôr will
be fitted with decorative mouldings
produced with a special surface
treatment. They increased de-
mand from the partners of the
company will be met by expanding
shift schedule and by purchasing
small-volume milling and special
production equipment.
The organisational development
work, which begun last year, has
also brought results this year, with
efficiency gains of around 20 per-
cent achieved by reallocating
existing staff and optimising
workflows.
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Der erneuerte Turbo-Kreisverkehr
in der Tatai-Straße, an der Haupt -
straße 81 wurde auch offiziell für
den Verkehr freigegeben. Der
strategisch wichtige Knotenpunkt
mit hohem Verkehrsaufkommen
wurde durch Verwendung von
EU-Fördermitteln in Höhe von 930
Millionen Forint bzw. dank eines
von der Gyôrer Selbstverwaltung
geleisteten finanziellen Beitrags in
Höhe von 200 Millionen Forint
errichtet. Der neue Knotenpunkt
wird den Zugang zum Industrie-
park erleichtern und den Verkehr s -
fluss beschleunigen. Der Ein -
weihung haben der Bürgermeister

Die Pannon-Tools GmbH hat durch technolo-
gische Entwicklungen und den Kauf neuer
Anlagen ihre Produktionskapazität erhöht. Die
1979 gegründete Firma stellt vor allem für
Unternehmen der Autoindustrie Werkzeuge
und Blechteile her, aber auch medizinische
Geräte und bautechnische Ersatzteile werden
von der GmbH produziert.
Es war wegen dem Anstieg des Auftrags -
volumens und der Erbringung von sichereren
Dienstleistungen an die Geschäftspartner sowie
infolge der Substitutionsprobleme  erforderlich,

Auch in diesem Jahr wurden die
Kisalföldi Prestige-Preise im
Rahmen einer traditionellen Gala
verliehen. Der Prestige-Preis bie-
tet den Unternehmen des Komi-
tats Gyôr-Moson-Sopron die
Möglichkeit, eine prestigeträchti-
ge Auszeichnung zu erhalten.
Die Jury bewertet das Markt-,
Wachstums- und Entwicklungs-
potenzial sowie das allgemeine
Geschäftsverhalten und die Qua-
lität der Kundenbeziehungen bei
den Unternehmen. Zu der Ver -
anstaltung wurden die Firmen
des Industrieparks eingeladen,
die in den letzten Jahren diese
prestigeträchtige Auszeichnung
schon bekommen haben. Die
Liste wurde um einen weiteren
Namen ergänzt, da dieses Jahr
die West Hungária Bau GmbH
als Großunternehmen des Jah-
res den Preis erhalten hat. Die
Auszeichnung wurde an Attila
Paár, den Haupteigentümer des
Baukonzerns übergeben.

Die WKW Hungaria GmbH hat durch neue Aufträge ihre Position auf
dem Markt der Lieferanten der Autoindustrie gestärkt. Das Unternehmen,
das vor allem Zierleisten und Dachschienensysteme herstellt, hat
bereits zahlreiche führende Marken beliefert und im nächsten Jahr
werden auch Audi, BMW und Mercedes Autoersatzteile in großer
Menge aus dem Werk in Gyôr beziehen. 
In den beiden letzten Jahren hat die WKW Hungaria GmbH bedeutende
Entwicklungen an ihrem Standort im Industriepark Gyôr vor ge -
nommen — nicht nur in Bezug auf die Produktionsfläche, sondern auch
hinsichtlich der Technologie. Das Unternehmen hat gleichzeitig eine
große Anzahl neuer Aufträge von BMW, Jaguar und Mercedes erhal-
ten, deren Erfüllung die GmbH vor große Herausforderungen gestellt
hat. Unter Anderem wird die Firma durch spezielle Oberflächen -
behandlung gefertigte Zierleisten für die Seitenscheiben des in Gyôr
produzierten Modells Audi Q3 herstellen. Die GmbH ist in der Lage, die
gestiegenen Ansprüche ihrer Partner durch Änderung des Schicht -
modells bzw. durch Beschaffung von geringeren Mengen an Fräs -
maschinen und speziellen Produktionsanlagen zu befriedigen. 
Die letztes Jahr in Angriff genommene Organisationsentwicklung hat
heuer das begehrte Ziel erreicht und die erwünschten Resultate
erbracht: durch die Umverteilung der Aufgaben der Mitarbeiter und
die Optimierung der Arbeitsabläufe konnte man einen Effizienz -
zuwachs von etwa 20 Prozent erzielen.

Industriepark: Es ist einfacher und sicherer, zur Arbeit zu fahren 

dr. András Dézsi Csaba, der stell-
vertretende Bürgermeister Ákos
Radnóti bzw. die Abgeordneten

Ákos Kara und Balázs Róbert Simon
sowie Gyula Hajszán und Tibor
Diligens, Vertreter der Kommunal-

verwaltung des Gebiets beige-
wohnt.
Nach dem Umbau wird die Anzahl
von Staus während der Haupt -
verkehrszeiten in den Morgen-
und Nachmittagsstunden durch
die erhöhte Durchlässigkeit der
mehrspurigen Abschnitte verringert,
so können die Besucher des
Industrieparks ihr Ziel schneller
erreichen. Der Knotenpunkt in der
Tatai-Straße wurde sogar mit
Ampeln ausgestattet. Außerdem
wurden neue Bushaltestellen und
Fußgängerüberwege gebaut, die
den Verkehr für Fußgänger sicherer
machen.

Pannon-Tools: Stärkung durch technologische Entwicklungen
neue Anlagen zu beschaffen.  In erster Linie
haben die Lieferanten des Tesla-Werks in
Deutschland große Mengen an Abschlepp -
hakenteilen benötigt, deshalb wurde zusätzlich
eine 630-Tonnen-Presse als Ergänzung zur
bestehenden Presse angeschafft. Das
Laserschneiden läuft ebenso auf Hochtouren,
dieser Bereich ist voll ausgelastet, so müssen
die Kapazitäten auch hier erhöht werden.
Zusätzlich zu den vier derzeit in Betrieb befind-
lichen Laserschneidern wurde eine fünfte
Anlagezugekauft.

Die Pannon-Tools GmbH entwickelt auch den
Bereich für Produktionsunterstützung kontinuierlich
weiter. Das für die Zulieferer der Autoindustrie vor-
geschriebene IATF 16949-Zertifikat wurde von der
Firma schon erworben und es wird auch an der Ein-
führung eines neuen, hochmodernen Systems für
die Steuerung von Geschäftsprozessen gearbeitet.
Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen
Umsatz von 2,6 Milliarden HUF erzielt und dieses
Jahr wird der Umsatzerlös die Höhe von 3,7 Milliar-
den HUF erreichen, was  vor Allem dem dynami -
schen Wachstum des Exports zu verdanken ist.

West Hungária Bau: mit dem
Prestige-Preis ausgezeichnet

Im Namen der West Hungária
Bau GmbH möchte ich dem Preis
verleihenden Kuratorium und des-
sen  Mitgliedern meinen Dank da-
für aussprechen, daß das zu 100
% in ungarischem Besitz befind -
liche Unternehmen, das in diesem
Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert,
für würdig gehalten wurde, in der
Kategorie „Großunternehmen des
Jahres” ausgezeichnet zu werden”,
sagte der Vorstandsvorsitzende
des Unternehmens in seiner Rede.
— Für uns ist diese Auszeichnung
eine wichtige Botschaft, die uns
darin bestärkt, unsere Arbeit in
der Baubranche mit dem gleichen
Engagement und Perfektionismus
fortzusetzen, durch die unsere
Firma immer geprägt war. Das
Vertrauen unserer Kunden ist
wichtig für uns. Unsere Priorität ist
es, die Erwartungen unserer
Kunden bestmöglich zu erfüllen
und wie es in unserem Slogan
steht, "einen bleibenden Eindruck
zu hinterlassen".

WKW Hungaria: Neue 
Aufträge,mehr Effizienz
in der Produktion
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A megnövekedett vevôi igényeket
szolgálja ki a közelmúltban vásárolt
présgép és lézervágó eszköz. A
géppark bôvítése mellett korszerû
vállalatirányítási rendszerrel növelik
a vállalat hatékonyságát.
— A megrendelések mennyiségének
növekedése és a partnerek kiszol-

Pannon-Tools: Technológiai fejlesztések
gálásának biztonságosabbá tétele,
a helyettesítés megoldása együtte-
sen indokolta az új gépek vásárlá-
sát — mondta el az idei beruházá-
sokról Dominek Ákos cégvezetô. —
Elsôsorban a Tesla németországi
gyárának beszállítói igényeltek
nagy volumenben vonóhorog-
alkatrészeket. Nekik szállítunk felfo-
gó és takaró lemezeket, így amelyik

Tesla vonóhoroggal fut, azon bizto-
san ott van a cégünk néhány ter-
méke. A termelés folyamatosságá-
nak biztosítása érdekében szerez-
tünk be a meglévô mellé egy máso-
dik 630 tonnás présgépet. A beren-
dezés leendô helyének alapozását
elvégeztük, december végén már
munkába is állt az új eszköz. 
A lemezalkatrészek elôállításában
kulcsszerepet játszó lézerüze-
münk is teljes kapacitással, a hét
minden napján huszonnégy órá-
ban dolgozik, így ezen a területen
is szükség van a kapacitás bôví-
tésére — folytatta a cégvezetô. — A
jelenleg mûködô négy lézervágó
mellé vásároltunk egy ötödiket, ez
várhatóan januárban érkezik meg
telephelyünkre.
A Pannon-Toolsnál a termelést ki-
szolgáló háttér fejlesztése is folya-
matos. Az autóipari beszállítók szá-
mára elôírt IATF 16949 tanúsítvány
is megszerezték, az egyéves elô -

készítési munkát sikeres auditálás
követte, így már ezzel a minôsítés-
sel is rendelkeznek. Emellett dol-
goznak a cég új korszerû vállalatirá-
nyítási rendszerének bevezetésén
is. Most még folynak a tesztek, az
oktatások, az informatika migrálja
mûködéshez szükséges adatokat,
a tényleges bevezetésre várhatón a
jövô év júliusában kerül sor.
A Pannon-Tools 2022-ben várható-
an jó évet zár és a következô esz-
tendô elé is bizakodással néznek.
Az alapanyag-ellátás folyamatos, a
már leadott megrendelések száma
magas, csak a szakképzett mun-
kaerô biztosítása jelent már évek
óta nehézséget. A tavalyi évben a
cég 2,6 milliárd forintos forgalmat
produkált, az árbevétel idén — e el-
sôsorban az export dinamikus nö-
vekedésének köszönhetôen — eléri
a 3,7 milliárd forintot. 

| pannontools.hu
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A cég a gyártás minôségi és
mennyiségi fejlesztése mellett
nagy hangsúlyt helyez a haté-
konyság növelésére, s ezen a te-
rületen is sikerült jelentôs ered-
ményeket elérni. 
A WKW Hungaria Kft. Gyôri Ipari
Parkban található telephelyén az
elmúlt két évben jelentôs fejlesz-
téseket hajtott végre, nemcsak a
gyártóterületet, hanem a techno-
lógiát illetôen is. — Az elmúlt há-
rom év komoly mûszaki fejleszté-
seinek eredményeképpen meg-
rendelôinket a legmagasabb szín-
vonalon tudtuk kiszolgálni, ennek
köszönhetôek a jelen sikerei —
tudtuk meg Lehrmann József
ügyvezetôtôl. — A Covid-járvány
lecsengését követôen sikerült sta-
bilizálni dolgozói létszámunkat,
amire nagy szükség is volt, hiszen
jelentôs mennyiségû új megbízás
érkezett a vállalathoz a BMW-tôl,
a Jaguartól és a Mercedestôl egy
idôben, amelynek teljesítése nagy
kihívást jelentett a kollektíva szá-
mára. Erôs nyomás volt rajtunk,
aktív vevôi jelenléttel, de hamar ki-
alakult a bizalom és az együtt -
mûködés. A partnereink megnö-
vekedett igényeit mû szak rend-
bôvítéssel, valamint kisebb

WKW: Új megrendelések, hatékonyabb termelés

volumenû maró- és speciális
gyártóeszközök beszerzésével
képesek vagyunk kiszolgálni. 
A cég fô profilja az alumínium de-
korlécek elôállítása, melyekkel a
világ vezetô márkáinak jármûvein
találkozhatnak a fogyasztók.
A tavaly megkezdett szervezetfej-
lesztési munka is meghozta idén
az eredményeket: sikerült mintegy
húszszázalékos hatékonyságnö-
vekedést elérni a meglévô dolgo-
zók feladatainak átcsoportosításá-
val és a munkafolyamatok optima-
lizálásával. — A változások a veze-
tôi szintet éppúgy érintették, mint a
termelést — tette hozzá az ügyve-
zetô. — A hiányzó pozíciókra lehe-
tôség szerint házon belül próbál-
tunk megfelelô szaktudással, hoz-

záállással és ambícióval rendelke-
zô kollégát találni. Mára stabil, kie-
melkedô mi nô ségû csapatot épí-
tettünk fel, s a szakembereink
megtartása és motiválása a jövô-
ben is egyik fô célunk.
A WKW Hungaria Kft. számára a
jövô év egyik nagy kihívása az Au-
ditól érkezett megrendelések ma-
gas színvonalú teljesítése. A pré-
miummárka Gyôrben elôállított
Q3-as modelljének oldalüvegei-

hez gyártanak majd speciális felü-
letkezeléssel elôállított dekorléce-
ket. Az új együttmûködés intenzív
tervezési és kapcsolattartási fo-
lyamat eredményeképpen csak-
nem kétéves elôkészítô munkát
követôen jött létre, s Lehrmann
József ügyvezetô biztos benne, a
cég az új megrendelôinek is sta-
bil, megbízható partnerévé válik.

| wkw.de
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Az új csomópont biztosítja az ipari
park könnyebb megközelítését és
a forgalom gyorsabb áramlását. A
többsávossá tett szakaszok na-
gyobb áteresztô képessége enyhít-
heti a zsúfoltságot mind a reggeli
mind a délutáni csúcsidôszakban,
a buszmegállók és járdák pedig a
gyalogosok számára teszik bizton-
ságosabbá a közlekedést. 
Nagy jelentôségû, hogy a Tatai
úton új körforgalom épülhetett, hi-
szen a beruházás nagyban érintet-
te a 81-es számú fôutat, amely
egyrészt biztosítja a Székesfehér-
vár és Gyôr közötti közlekedési
kapcsolatot, másrészt fontos kive-
zetési pontja a gyôri autópálya-
körgyûrûnek, valamint a város déli
agglomerációjának ütôere. Jelen-
tôs tömegközlekedési forgalmat is
lebonyolít, és a városon belüli sza-
kasza fontos áteresztô pont az ipari
park, az Audi-gyárkomplexum, va-
lamint a régi iparterületek felé. 

Ipari park: Könnyebb a munkába járás 

A Vámközvetítô Kft. az elmúlt év-
ben alakított ki új telephelyét a Ta-
tai út melletti fejlesztési területen. A
szomszédos telek megvásárlásá-
val már a további bôvítést tervezik.
A vámügyintézéssel, valamint az
ehhez kapcsolódó szolgáltatások
széles körével foglalkozó, magyar
tulajdonban lévô vállalkozás to-
vább szeretné növelni raktárkapa-
citását és a céghez érkezô kamio-
nok parkolását is megoldaná a ter-
vezett beruházással 
— Jelentôs igény mutatkozik a pia-
con a Vámközvetítô Kft. által nyúj-
tott szolgáltatásokra. Bôvült az
üzleti partnerek köre, egyre több
szállítmány érkezik a Tatai út mel-
letti bázisra, ezért szükséges a te-
lephely bôvítése — adott áttekin-
tést a fejlesztési tervek hátterérôl
Zsidi István tulajdonos-ügyvezetô
igazgató. — Az utóbbi években a
logisztikai ellátó láncok megrop-
pantak, a szállítmányozás költsé-
gei erôsen ingadoznak, egyre na-
gyobb raktárkapacitásra és gyors
ügyintézésre van szükség a folya-
matos termelés biztosításhoz. Er-
re az igényre kell reagálnunk a ter-
vezett beruházással.    

struktúrát — ezt Kara Ákos
országgyûlési képviselô emelte
ki. Simon Róbert Balázs o r szág -
gyûlési képviselô pedig arról be-
szélt, hogy a beruházás a város
további fejlôdését, a munkaválla-
lók, az erre közlekedôk biztonsá-
gát és kényelmét szolgálja.
Az átépítést követôen a belváros fe -
lôl a 81-es számú fôútról a Tatai út
irányába a reggeli csúcsidôszakban
jelentkezô nagy balra kanyarodó
forgalmat két forgalmi sáv indítja és
fogadja. A délutáni csúcsidôszak-
ban a Tatai út felôl a belváros irányá-
ba haladó jobbra kanyarodó forgal-
mat szintén két-két forgalmi sáv biz-
tosítja. Két sáv épült a fôút Székes-
fehérvár felôli ágán és a József Attila
úti ágon is. Ennek köszönhetôen a
reggeli és délutáni csúcsidôszak-
ban is megfelelô kapacitást biztosít
az ipari park irányába és vissza. Új
autóbusz-megállók és gyalogos át-
kelôhelyek is létesültek.

| ipgyor.hu

Vámközvetítô: Tovább bôvítik
raktárkapacitásukat

A Vámközvetítô Kft. több mint két
évtizede áll teljes körû, gyors és
pontos szolgáltatásokkal megbí-
zói rendelkezésére a vámügyinté-
zés, a környezetvédelmi termékdíj
ügyintézés, a jövedéki ügyinté-
zés, valamint a szállítmányozás
terén, illetve intézi az ezekhez a
tevékenységekhez és a külkeres-
kedelmi áruforgalomhoz kapcso-
lódó valamennyi statisztikai adat-
szolgáltatást. A cég a feladatok
ellátásához valamennyi szüksé-
ges tevékenységi engedéllyel ren-
delkezik, a munkatársak szerte az
országban magasan kvalifikált,
megbecsült szakemberek. A tár-
saság nagy gyakorlattal rendelke-
zik a vám- és külkereskedelmi te-
vékenységet folytató cégek teljes
körû és nemzetközi színvonalú ki-
szolgálásában. A gyors és minô-
ségi ügyintézés érdekében part-
nereik telephelyére nagy gyakor-
lattal rendelkezô, szakértô mun-
katársakat helyeznek ki, akik az
általuk végzett feladatok koordi-
nálását és megszervezését hely-
ben végzik el.
— Cégünk több mint 25 évét a fo-
lyamatos fejlesztés, a piaci körül-

ményekhez történô rugalmas al-
kalmazkodás, az újdonságok és
újítások folyamatos követése jel-
lemezte, ezt a jövôben is folytatni
szeretnénk — tette hozzá Zsidi Ist-
ván. — A meglévô telephelyünk
mellett vásárolt szomszédos,
mintegy 3.500 négyzetméteres te-
rületen elsôként egy 8-10 jármû
fogadására alkalmas kamionpar-
kolót tervezünk kialakítani. Így a
jelenleginél majdnem háromszor
több szállítmány vámkezelését
tudjuk intézni egyszerre, meg -
szûnik a sorban állás, rövidebb
lesz a várakozási idô, növeljük a
kamionok forgási sebességét. A
mintegy 500 millió forintos beru-
házás második ütemében egy
1000 négyzetméter alap területû,
keskeny folyosós magasraktárt is
építünk. A leg korszerûbb informa-
tikai háttérrel, új targoncákkal,
egyéb eszközökkel korszerûbb
logisztikai szolgáltatásokat tu-
dunk nyújtani ügyfeleinknek. A ki-
vitelezés a jövô évben elindulhat,
teljes kapacitással 2024-tôl fo-
gunk dolgozni.
A jelenlegi telephelyen sem állnak
le a fejlesztéssel, a meglévô rak-

tárépület tetején napelempark lé-
tesül. A megújuló energiaforrás
40 kilowattos teljesítménye fedezi
a létesítmény teljes elektromos
áram szükségletét, sôt a gázfûtés
egy részét is ki tudják váltani.
A cég a gyôri központ mellett Bu-
dapesten, az M0 autóút mellett, a
BILK Logisztikai Központ terüle-
tén is mûködtet irodát, ahol ki -
emelten teljes körû vámszolgálta-
tást és szakértôi tevékenységet
végeznek, a vámhatóság jelenléte
nélkül tudnak árukat és szállítmá-
nyokat érkeztetni és vámkezelni.
Nemrégiben ezt az irodát is bôví-
tették és a foglalkoztatottak szá-
ma is nôtt.

| vamkozvetito.hu

Az átadáson ott volt dr. Dézsi Csa-
ba András polgármester, Radnóti
Ákos alpolgármester, Kara Ákos és
Simon Róbert Balázs or szág gyû -
lési képviselôk, valamint a terület
önkormányzati képviselôi, Hajszán
Gyula és Diligens Tibor.
A most kiépült csomópont 1,2 milli-
árd forintba került, amelybôl meg-
újultak a kapcsolódó utak, elkészült
a kerékpáros és gyalogos sáv, és
egy új közlekedési rend alakult ki.

A város 200 millió forintot tett hozzá a
körforgalom kialakításához, és mint -
egy 40 millió forintot ahhoz, hogy
azok a járdák megépülhessenek,
amik nem voltak benne a tervben. 
— Az volt a célunk, hogy az ipari
park megközelítését javítani tud-
juk. Gyôr jövôje szempontjából a
legfontosabb, hogy biztos mun-
kahelyek legyenek, fejlôdô, inno-
vatív városban élhessünk. Ehhez
volt szükséges fejleszteni az infra -



Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 
és eredményes új évet 

kívánunk!

Az ipari parkot üzemeltetô kft. a közvilágítás korszerûsítése mellett
más beruházásra is megbízást adott egy kivitelezônek. Nemrégiben új
járda építése kezdôdött meg a Platánfa utcában a Körtefa és Juharfa
utca közötti szakaszon. A humuszolást követôen, a fagyvédô kavics
és murva rétegre közel 450 méteres szakaszon kerül aszfaltborítás. Az
új járdát úgynevezett kerti szegéllyel is ellátják. A tervek szerint a kivi-
telezés még decemberben be is fejezôdik. A járdának köszönhetôen
ezen a részen is biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés.

Ipari Park: Új járdaszakasz

Borsodi: Kamarai életmûdíj
A Borsodi Mûhely Kft. több alkalommal is átvehette a Presztízs dí-
jat. Korábban gazdasági, valamint innovációs teljesítményüket is-
merték el a kitüntetéssel. Ebben az évben a Kamarai Presztízs
Életmûdíjat Borsodi László és Borsodi Lászlóné Piroska, a Borso-
di Mûhely alapítói vihették haza.


