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Parkpress
Hillers: Jövôbe mutató automatizálás

Magyarország kormánya tízmilliárd fo-
rint állami támogatást ad a Gyôri Ipari
Park bôvítésére. A döntés a közelmúlt-
ban megjelent a Magyar Közlönyben is.
Az Ipari Park befogadóképessége az el-
múlt évtizedekben több alkalommal nö-
vekedett, legutóbb a hetedik bôvítési
ütemben 22 hektár területet vásároltak,

Ipari Park: Tízmilliárd forintos
kormánytámogatás a fejlesztéshez

Több mint húsz éve foglalkozik csavarok, kötôelemek és
egyéb rögzítéstechnikai termékek nagykereskedelmével
a magyar tulajdonban lévô Visimpex-Hungary Kft., és
emellett az elmúlt tíz esztendôben jelentôs tapasztalatra
tettek szert napelemtartó szerkezetek tervezésében és
gyártásában is, melyeket egyre nagyobb volumenben ér-
tékesítenek. A fenntartható fejlôdés, a környezetbarát
technológiák elôtérbe kerülését követve szeretnék ezt az
üzletágat a jövôben tovább erôsíteni. >  6. oldal

Visimpex-Hungary:
Naprakész rögzítések

A koronavírus-járvány okozta átmeneti
megtorpanást követôen az elmúlt év-
ben már a szokásos volumenben ér-
keztek a megrendelések, az idei esz-
tendô elsô hónapjai pedig kifejezetten
jól indultak a Spinex Gépjavító és Szol-
gáltató Kft. számára. A vevôi igények
teljesítését az alkatrészhiány némileg
nehezíti, de ezzel együtt is növekedésre
számít a magyar tulajdonú vállalkozás.

>  6. oldal

Spinex Gépjavító és Szolgáltató Kft.:
Kapacitásbôvítésre lehet szükség

Jelentôs fejlôdési potenciált lát több üzletágában is a
HAT-AGRO cégcsoport. A magyar tulajdonban lévô vál-
lalkozás az uniós pályázati lehetôségek megnyílását kö-
vetôen az állattartással foglalkozó gazdálkodók beruhá-
zási kedvének drasztikus növekedésére számít, míg a hi-
giéniai termékek forgalmazásában egy új márka kizáró-
lagos értékesítési lehetôségének megszerzése eredmé-
nyez növekedést. Emellett ettôl az évtôl új tevékenység-
nek számító szolgáltatást is nyújtanak partnereiknek.

>  7. oldal

HAT-AGRO: Növekedési
kilátások, új szolgáltatás

az új rész a Rehauval átellenben, a Tatai
út déli oldalán található. A park nép -
szerûségét mutatja, hogy a kialakított
telkek gyorsan elkeltek, és várhatóan
lenne igény a piac részérôl további be-
ruházások megvalósítására. 

>  3. oldal
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A Gyôri Ipari Parkban 2015-ben
letelepedett Innovativ Cégcsoport
Európában elsôként állított mun-
kába tisztán elektromos hajtással
mû kö dô kamiont. Az akkumuláto-
ros, 40 tonnás, elektromos, nyer-
ges félpótkocsis jármû már a gya-
korlatban is igazolja a fejlesztés
eredményességét, hiszen a meg-
rendelôi igényeknek maradéktala-
nul képes eleget tenni, mégpedig
káros anyag kibocsátása nélkül.  
A Gyôri Ipari Parkban mûködô In-
novativ Group családi vállalko-
zásból nôtte ki magát, jelenleg is
tisztán magyar tulajdonban van.
Komplex és speciális logisztikai,
szállítmányozási tevékenységet
folytat. Tagvállalataival együtt már
157 fôt foglalkoztat, több mint 50
kamionból álló flottát üzemeltet,
és 25 ezer négyzetméter raktárka-
pacitással rendelkezik.
A cégcsoport fejlesztette ki és
üzemelte be az elsô zöld rendszá-
mos, elektromos, 40 tonna össz -
tömegû kamiont Európában. — A
gazdasági körülményekhez törté-
nô alkalmazkodás képessége a
túlélés záloga — mondta Lipovics
Tamás ügyvezetô igazgató, és
hozzátette: az igény arra, hogy
egy elektromos kamion a gyakor-
lati, mindennapi használatra meg-
épüljön, külsô és belsô is volt.
Az Innovativ Cégcsoport üzleti fi-
lozófiája, hogy szeretnének min-
dig egy lépéssel elôbbre járni ver-
senytársaiknál. Mivel speciális te-
vékenységeket végeznek a lo-
gisztikában, legyen szó áruszállí-
tásról vagy raktározásról, esetleg
egyéb logisztikai tevékenységrôl,
mindig a legmodernebb, leghaté-
konyabb eszközöket kell használ-
niuk. Emellett a belsô elôrevivô,

Innovativ Group: E-kamion a válasz a piaci igényekre
kényszerítô erô mellett érezhetô
volt külsô hatásként, hogy a nagy
autógyárak részérôl megfogalma-
zódott az igény: alternatív hajtás-
sal mûködô szállítóeszközöket
szívesebben látnának a gyárud-
varaikon belül. Érthetô ez — mond-
ta Lipovics Tamás. — Az a jövô
kulcskérdése, miként lehet meg-
oldani, bonyolítani a szállításokat
úgy, hogy a környezetvédelem
céljait is szem elôtt tartsuk. A CO-
semlegességre való törekvést sok
multi és sok-sok hazai vállalkozás
is kitûzte már a zászlajára. 
Az Innovativ Cégcsoport több
szállítmányozói tevékenysége kö-
zött szerepel az is, hogy ingajárat-
ban szolgálja ki egy gyár és annak
logisztikai központja között az
alapanyag-ellátást. Volt tapaszta-
latuk tehát ahhoz, hogy olyan esz-
köz fejlesztésében vállaljanak
oroszlánrészt, amely képes az
ilyen munkákat zéró kibocsátással
megoldani. — 2019-ben kerestünk

meg egy partnert, melyrôl — bár
még ilyen eszközátalakítást nem
vé geztek — tudtuk, képesek rá,
hogy a terveink, elvárásaink alap-
ján egy tisztán elektromos hajtású
kamiont építsenek — tekintett visz-
sza az ügyvezetô igazgató.
Az Innovativ Group felvállalta,
hogy saját finanszírozásból hozza
létre a prototípust, amely képes el-
végezni a megrendelôtôl elvárt
szállítási feladatokat, méghozzá
hiba nélkül!  — Egy év alatt megtör-
tént az optimalizálás a konkrét fel-
adatra, és a hagyományos dízel -
üze mû eszköz átalakításával egy
új korszak új szállítóeszköze gu-
rulhatott ki a nagy szerelôgarázs-
ból — emelte ki a százszázalékban
elektromos kamion történetének
egy szakaszát Lipovics Tamás,
majd rögtön a fejlesztésük el-
ônyeirôl is szót ejtett: — Büszkék
vagyunk rá, hogy az Innovativ
Cégcsoport felismerte a piaci igé-
nyeket, és gyôri cégként, innovatí-

van beillesztette a logisztikai fo-
lyamatba azt az új eszközt, me-
lyet megálmodott. A kormány
segítségével így egy zöld, kör-
nyezetbarát megoldás született,
amelyrôl minden partnerünk el-
ismerôen szól. Ráadásul haté-
kony, és újabb fejlesztéseket
generálhat.
Az Innovativ Group valóban jó
példa. Saját koncepciója alapján
— hiszen a nagy gyártók sem ren-
delkeznek ilyen megvásárolható
eszközzel — üzembe helyeztek
egy akkumulátoros, 40 tonnás,
elektromos, nyerges félpótkocsis
szerelvényt. Olyan eszközt, amely
a jelenlegi tudásunk szerint Euró-
pában egyedülálló. Az Innovativ
Group belsô filozófiája, valamint
az autógyári igény együttesen hív-
ta életre a hiánypótló elektromos
nyerges szerelvényt.
Ma már kézzel fogható valóság
az egykori álom, 2020 ôszétôl,
egy több hónapos tesztidôszak
után a kamion munkába állt. Szij-
jártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, amikor az Innovativ
Groupnál elôször járt, a vendéglá-
tó raktárlogisztikai és szállítócég-
re utalva elmondta: azok a legsi-
keresebb vállalatok, amelyeknek
lelkük van, elôreviszik a gazdaság
ügyét. Innovációjuk a sikerük tit-
ka. Néhány hónap múlva, októ-
berben már az elektromos kami-
on hivatalos bemutatóján lehetett
jelen a tárcavezetô. De nemcsak
ô, hanem Gyôr polgármestere, dr.
Dézsi Csaba András, valamint a
város országgyûlési képviselôje,
Simon Róbert Balázs is fontosnak
tartotta a kamion útra bocsátását. 

| innovativ-group.hu

Érdekességek a gyôri elektromos kamionról

Motor 
• 150 kW, aszinkron villanymotor 
• Max. teljesítmény: 236 kW / 321 hp 
• Max. nyomaték: 6.000 Nm 

Váltó 
• Direkt hajtással (nincsen nyomatékváltó/sebességváltó) 

Akkumulátordoboz 
• 6 db standard akkumulátorpakk 
• 6x LFP/1P36S/277 Ah/32 kWh 
• Kapacitás: 192,3 kWh 

Töltés 
• 40 kW fedélzeti töltôvel 
• 5 h töltési idô szükséges 50 Ah betáppal, SOC 20%-ról 
• 400 V 32 A betápra van szükség (sima ipari hálózatról lehet tölteni)



2022 | március | www.ipgyor.hu 3

Ipari Park: Tízmilliárdos kormánytámogatás a fejlesztéshez
>  1. oldalról

Gyôrben az Ipari Park gyakorlati-
lag betelt, bôvítése a város gaz-
dasági továbbfejlesztése érdeké-
ben kiemelten fontos — mondta dr.
Dézsi Csaba András, Gyôr Me-
gyei Jogú Város polgármestere.
Hozzátette: az iparban tapasztal-
ható rendkívül gyors technikai,
technológiai átalakulás miatt a jö-
vôben várhatóan csökken a mun-
kalehetôség a jelenleg mûködô
gyárakban, üzemekben. A polgár-
mester szerint Gyôr számára ez a
legjelentôsebb kihívás, hiszen ha
van munka, akkor a családok
anyagi biztonságban élhetnek. 
„Az Ipari Park bôvítése lehetôvé
teszi, hogy lépést tartsunk a Gyôr-
ben is sikeresen mûködô vállala-
tok átalakulásával, termékeik vál-
tozásával, korszerûsítésével. Kö-
szönöm két országgyûlési képvi-
selônk, Simon Róbert Balázs és
Kara Ákos kitartó, hatékony segít-
ségét e számunkra stratégiai
szempontból is fontos eredmény
elérésében.” Dr. Dézsi Csaba
András a gyôriek nevében külön

Csak a vírusjárvány kitörését kö-
vetô idôszak elején kellett néhány
hónapos átmeneti visszaeséssel
szembenéznie a Christian Koe-
nen Kft.-nek, azt követôen azon-
ban folyamatosan nôtt a termelés.
Az elektronikai termékek iránt
érezhetôen megnôtt a kereslet,
így ezzel párhuzamosan emelke-
dik a megrendelések mennyisége
is. Az utóbbi idôben tapasztalható
alapanyaghiány egyelôre nem
okoz gondot a vállalkozásnak,
mert bölcs elôrelátással bôvítet-
ték raktárkészletüket.
Az elektronikai ipar számára
egyedi fém alkatrészeket, beren-
dezéseket, fôként stencileket és
szitasablonokat gyártó Christian
Koenen Kft. folyamatosan növe-
kedett az elmúlt két évben — tud-
tuk meg Sulyok Pétertôl, a gyôri
telephely operatív menedzseré-
tôl. Bár 2020 elején, a vírusjár-
vány elsô két hónapjában a világ
gazdaságának megtorpanása
éreztette hatását, az elektronikai
piac gyorsan magához tért, sôt a
kereslet még növekedett is a vál-
lalkozásnál elôállított termékek
iránt. A pandémia kedvezôtlen

Christian Koenen: Felkészültek a nehézségek leküzdésére

mogatása tovább erôsíti Gyôr po-
zícióját a magyar gazdaságban.
„A legfontosabb cél a munkahe-
lyek megôrzése és újak létrehozá-
sa” — hangsúlyozta Kara Ákos
országgyûlési képviselô, majd így
folytatta: „Köszönetet mondunk a
térségünk lakóinak, az itt dolgozó
embereknek. Az ô tudásuk és
szorgalmuk teremtette meg az
alapját annak, hogy világcégek és
fontos hazai vállalkozások szá-
mára lett vonzó a Gyôri Ipari Park.
A mostani, jövôt szolgáló bôvítés
tovább növelheti az Gyôri Ipari
Park, Gyôr és az egész régió von-
zerejét, valamint versenyképessé-
gét. A magyar kormány és a gyôri
önkormányzat gazdasági környe-
zetet fejlesztô intézkedései az itt
élô embereket és családokat se-
gítik. A mostani, jelentôs kor-
mányzati támogatással történô
iparterület bôvítéssel lehetôség
nyílik Gyôr további fejlôdésére.
Továbbra is az a célunk, hogy
Gyôr és a térségünk települései
folyamatosan fejlôdjenek.”

| ipgyor.hu

egészségügyi hatásainak kivédé-
se érdekében persze meg kellett
hozni a szükséges óvintézkedé-
seket — fokozottan ügyeltek a hi-
giéniára, a munkatársak egy ré-
sze otthonról végezte feladatait,
minimálisra csökkentették a kül-
sô partnerekkel, beszállítókkal
történô érintkezést —, így ennek
köszönhetôen sikerült is megôriz-
ni a cég termelôképességét,
egyetlen napra sem kellett felfüg-
geszteni a gyártást.
A növekvô mennyiségû megren-
delés teljesítése érdekében új be-
rendezést is vásároltak, egy ösz-
szességében ötvenmillió forintos
beruházás keretében — ebbôl
21,5 millió forint értékû uniós tá-
mogatás — sikerült beszerezniük
egy CNC fémmegmunkáló gépet.
További beruházásokat is szeret-
nének megvalósítani ebben az
évben, ugyancsak a pályázati le-
hetôségek kihasználásával terve-
zik egy-egy új lézervágó és maró-
gép munkába állítását. Az esz-
közpark bôvítésével további mun-
katársak felvételére is szükség
lesz, így várhatóan növekszik
majd a foglalkoztatottak száma is.

A Christian Koenen Kft. nagy
hangsúlyt fektet a környezetba-
rát, fenntartható termelés megte-
remtésére, s ennek jegyében
napelemeket kívánnak telepíteni

az irodaépület és gyártócsarnok
tetejére. Ezzel a cég energia-
szükségletének jelentôs részét
megújuló energiaforrásból tud-
nák biztosítani.
A termelési láncokban utóbbi
idôben tapasztalható, sok vállal-
kozásnak jelentôs problémát
okozó nyersanyag-beszerzési
nehézségeken a cégnek egyelô-
re sikerült úrrá lennie. Már az el-
múlt évben jelentôsebb mennyi-
ségben halmoztak fel a gyártás-
hoz szükséges alapanyagokat,
így megôrizték a termelés folya-

matosságát. Bár a raktárak át-
rendezésére, a logisztikai folya-
matok racionalizálására szükség
volt, ezekkel a lépsekkel rövid tá-
von az árváltozásoktól is függet-

leníteni tudták gazdálkodásukat.
Az alapanyagok mellett a gépek-
hez, berendezésekhez szüksé-
ges kopó alkatrészekrôl is gon-
doskodtak, így nem kell arra szá-
mítani, hogy ellátási problémák
jelentkeznének a gyártásban. A
piaci tendenciákat és a vállalko-
zás felkészültségét figyelembe
véve a Christian Koenen Kft.-nél
arra számítanak, hogy ebben az
évben is meghaladják az elôzô
esztendô árbevételét.

| ck.hu

megköszönte Orbán Viktor mi-
niszterelnök, Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter,
Pintér Sándor belügyminiszter és
Varga Mihály pénzügyminiszter
támogatását.
Simon Róbert Balázs or szág gyû lési
képviselô azt emelte ki: képviselô-
társával és dr. Dézsi Csaba András
gyôri polgármesterrel együtt dol-
goztak a Gyôri Ipari Park bôvítésé-
hez szükséges pénzügyi forrás elô -
teremtéséért. „Örülök — fogalma-

zott a képviselô —, hogy Ma gyar -
ország kormánya megteremtette
ennek a lehetôségét.”
A képviselô hangsúlyozta: a csa-
ládok biztonságának feltétele a
stabil munkahely. A bôvítéssel a
következô idôszakban újabb vál-
lalkozások telepedhetnek le az
Ipari Parkban, illetve a már ott
mûködôk terjeszkedésére, átala-
kulására is lehetôség nyílik. Ezzel
idôvel újabb, több ezer munka-
hely jöhet létre, s a kormány tá-

A Christian Koenen Kft. nagy hangsúlyt helyez a társadalmi sze-
repvállalásra, a rászorulók támogatására. Tavaly karácsonykor
350 ezer forintot ajánlottak fel egy kórházi kezelésre szoruló gye-
rekeket segítô jótékony szervezet, a Lurkó Alapítvány számára,
melyet a cég kabalaállatával, az oroszlánt ábrázoló plüssfigurái-
val is kiegészítettek. Emellett a vállalat dolgozói használt ruhákat
és cipôket is gyûjtöttek, melyet a Nagycsaládosok Egyesületén
keresztül juttattak el a rászorulókhoz.
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HAT-AGRO Group sees significant
growth potential in some of its
business areas. The Hungarian-
owned enterprise expects a
dramatic increase in livestock
farmers’ investments. The basis
of this optimistic approach is
that those involved in agriculture
and animal husbandry will soon
have the opportunity to apply for

EU funds again. Up to 50 per-
cent of the purchase of machinery,
equipment and technology could
be covered by these funds, thus
operators can expect investment
dumping in the next four or five
years. 
As for the distribution of hygiene
products, the acquisition of the

HAT-AGRO: Growth prospects
exclusive distribution rights of a
new brand could lead to growth
for the company. In addition, a
new service will be offered from
this year. HAT-AGRO will not only
supply its partners who purchase
animal hygiene products with
products, but will also carry out
the cleaning, disinfection and
pest control activities itself by

using subcontractors. Taking all
these things into consideration,
HAT-AGRO expects that the annual
turnover of three to three and a
half billion HUF, which has been
the typical annual turnover so far,
will soon reach five billion HUF,
and in a few years' time it may
even exceed this level, too.

The Government of Hungary is providing 10
billion HUF state subsidy for the expansion
of the  International Industrial Park of Gyôr.
The decision has recently been published in
the Hungarian Gazette. The capacity of the
industrial park has increased several times
over the past decades, most recently during
the seventh phase of expansion, 22 hectares
of land have been purchased. The new area
is located opposite Rehau, on the southern

Industrial Park: 10 billion HUF state subsidy for development 
side of Tatai street. The popularity of the
park is demonstrated by the fact that the
plots have been sold quickly and it is expected
that there would be demand for further
investment. 
„The industrial park in Gyôr is practically full,
and its expansion is of utmost importance for
the further economic development of the city"
said Dr. Dézsi Csaba András, Mayor of Gyôr.
He added that due to the extremely rapid tech-

nical and technological changes in industry,
the number of jobs in the factories and plants
currently in operation is expected to decrease
in the future. According to the Mayor, this is the
biggest challenge for Gyôr, as if there is work
opportunity, families can live in financial
security. He said thank you to Simon Róbert
Balázs and Kara Ákos, the two MPs of the
region, for their effective help in achieving this
strategically important result.

After the temporary slowdown caused by
coronavirus pandemic, orders were placed
at the usual volume over the past year, and
the first months of this year have started off
particularly well for Spinex Machine Repair
and Service Provider Ltd. At the beginning of
this year, the volume of orders increased
sharply due to the increased demand of old
customers and the establishment of new
partnerships. The necessary technology
needed for meeting the customers’ demand
is available, but if this trend continues, further

Spinex: Potential need for capacity expansion
capacity expansion may be required in terms
of staff, machinery, equipment or even regar-
ding the building itself. Fulfilment is disrupted
by the current shortage of raw materials in
the world economy as a whole, with unexpected
obstacles to obtain even the simplest
components, therefore increased efforts are
needed to meet commitment deadlines. By
taking into consideration the favourable
prospects of the market, Mr. Éliás András,
CEO, hopes for this year to exceed 1.4 billion
HUF turnover of the last year.

The Hungarian-owned Visimpex-
Hungary Ltd. has been distributing
and selling screws, fasteners and
other fastening products for more
than twenty years. In addition,
over the past ten years it has
gained considerable experience
in the design and production of
solar panel support structures,
which are sold by the company in
increasing volumes. By focusing
on sustainable development and
environmentally friendly technolo-
gies, the company would like to
strengthen this area in the future.
Vismpex offers a full-scale service
to customers interested in solar
support structures. The process

Visimpex: Up-to-date structures
starts with a survey and design,
followed by a proposal for a
modern and cost-effective solution.
Finally, a support structure is
produced to meet the customer's
specific requirements, the specific
site and building conditions.
The business of designing, manu-
facturing and selling solar support
structures is growing steadily.
Major electricity suppliers also
purchase Visimpex systems, so
that today around 20 percent of
turnover is generated from this
activity, and the management of
the company expects further
dynamic growth in the upcoming
years.
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Die HAT-AGRO Firmengruppe sieht
in mehreren Branchen ein erhebli-
ches Wachstumspotential. Das im
ungarischen Eigentum befindliche
Unternehmen rechnet mit einer
deutlich erhöhten Investitionslust
von Wirten, die sich mit Tierhaltung
beschäftigen. Die optimistische Er-
wartungshaltung erklärt sich da-
durch, daß die Unternehmer, die
sich mit Landwirtschaft und Tierhal-
tung befassen, bald wieder die
Möglichkeit erhalten werden, sich
um EU-Fördergelder zu bewerben.
Die Marktakteure können sogar 50
Prozent des Beschaffungspreises
von Maschinen, Anlagen und Tech-
nologien aus Ressourcen decken,
die von der EU zur Verfügung ge -
stellt werden, so kann man in den
kommenden 4-5 Jahren mit einem
Investitionsdumping rechnen. 

HAT-AGRO: Wachstumsaussichten

Die Regierung von Ungarn ge -
währt eine staatliche Unterstüt-
zung von 10-Milliarden Forint zur
Erweiterung des Industrie park
Gyôr. Der Beschluss wurde vor
Kurzem auch in  dem Ungari -
schen Merkblatt veröffentlicht.
Das Fassungsvermögen des In-
dustrieparks wurde in den letzten
Jahrzehnten mehrmals erhöht,
zuletzt hat man in der siebten Er-
weiterungsphase eine Fläche  von
22 Hektarn zugekauft. Das neulich

Die im ungarischen Besitz befind -
liche Visimpex-Hungary GmbH
beschäftigt sich seit mehr als 20
Jahren mit dem Großhandel von
Schrauben, Verbindungselementen
und anderen verbindungstechni -
schen Produkten. Außerdem hat
die Firma in den vergangenen zehn
Jahren viel Erfahrung in der Planung
und Herstellung von Tragkonstruk -
tionen für Solarpanels gesammelt,
die in immer grösseren Mengen
verkauft werden. In Zukunft möchten
sie diese Branche unter Berück-
sichtigung der aufrechterhaltbaren
Entwicklung und dem Vormarsch
der umweltfreundlichen Technolo -
gien folgend weiterstärken. 
Visimpex bietet umfassende
Dienstleistungen für Kunden, die
sich für Tragkonstruktionen für
Solarpanels interessieren. Der

Visimpex: Up-to-date Datenerfassung

Letztes Jahr sind die Bestellungen
nach dem durch die Corona-Krise
bedingten vorübergehenden Rück -
gang schon in der gewöhnlichen
Menge gekommen und die ersten
Monate des heurigen Jahres waren
ausgesprochen gut für die Spinex
GmbH für Maschinenreparatur
und Dienstleistung. Zu Beginn
dieses Jahres ist die Anzahl der

Spinex: Kapazitätserhöhung kann erforderlich sein

Industriepark: Eine von der Regierung gewährte finanzielle Unterstützung
zur Innovation in Höhe von mehreren Milliarden Forint

erworbene Gelände befindet sich
gegenüber der Firma Rehau an
der südlichen Seite der Tatai-Straße.
Die Tatsache, daß die ausgebauten
Grundstücke reißenden Absatz
gefunden haben und voraussicht-
lich ein weiterer Bedarf für die Um-
setzung weiterer Investitionen
besteht, zeugt von der Beliebtheit
des Industrieparks. 
In Gyôr gibt es praktisch keinen
Platz mehr in dem Industriepark,
aber die Erweiterung davon ist

wegen der weiteren wirtschaftlichen
Entwicklung der Stadt von äußerst
großer Bedeutung — sagte dr. And-
rás Csaba Dézsi, der Bürgermeis-
ter von Gyôr, einer Stadt mit Komi-
tatsrecht über diese Entscheidung.
Er fügte noch Folgendes hinzu: in
Zukunft wird die Anzahl freier
Arbeits stellen in den zurzeit noch
betriebenen Fabriken und Betrie-
ben wegen des ungemein raschen
technischen und technologischen
Wandels voraussichtlich zurück-

gehen. Nach der Meinung des
Bürgermeisters stellt dies die größte
Herausforderung für Gyôr dar:
wenn es nämlich Arbeit gibt, können
die Familien in sicheren finanziellen
Verhältnissen leben. Herr Dézsi hat
sich bei den beiden Parlamentsab-
geordneten der Region, Balázs
Róbert Simon und Ákos Kara für
die effiziente Hilfe bedankt, die sie
zur Erzielung dieses auch strate-
gisch wichtigen Ergebnisses gele-
istet haben.

Bei dem Vertrieb von hygienischen
Produkten kann der Erwerb des
ausschließlichen Vertriebsrechts
einer neuen Marke für das Wach   -
stum der Firma sorgen. Darüber
hinaus wird das Unternehmen ab
diesem Jahr eine neue Dienstlei s -
tung erbringen. Die Firma HAT-AG-
RO wird ihre Kunden, die tierhygie -
nische Produkte kaufen, nicht nur
mit Waren versorgen, sondern sie
wird — durch Einbeziehung von Sub -
 unternehmern — auch Reinigungs-,
Desinfizierungs- und Ungezieferent-
fernungsaufgaben erfüllen. Bei
HAT-AGRO erwartet man davon,
daß der bisher übliche Jahresum-
satz von drei-dreieinhalb Millarden
Forint die Höhe von 5 Milliarden
Forint erreichen wird bzw. nach ein
paar Jahren sogar diesen Wert
übersteigt.

Bestellungen sprunghaft gestiegen,
was den erhöhten Ansprüchen der
alten Kunden und der Herstellung
von neuen Partnerbeziehungen zu
verdanken ist. Wir verfügen über
alle nötigen Technologien, die zur
Befriedigung der Kundenansprüche
erforderlich sind, aber wenn diese
Tendenz langfristig besteht, ist es
denkbar, daß eine Kapazitätser -

höhung in Bezug auf Mitarbeiter-
zahl, Maschinen und Anlagen bzw.
im Zusammenhang mit dem
Gebäude vorgenommen werden
soll. Die Auftragserfüllung wird zur-
zeit durch den globalen Grund -
stoffmangel erschwert, der die
komplette Weltwirtschaft betrifft.
Sogar bei der Beschaffung der
einfachsten Ersatzteile stoßen wir

auf unerwartete Hindernisse, so
müssen wir uns noch größere
Mühe machen, um die Termine
einzuhalten. Im Hinblick auf die
guten wirtschaftlichen Aussichten
hofft der Geschäftsführer András
Éliás, daß die Firma heuer in der
Lage sein wird, den im letzten Jahr
erzielten Umsatz von 1,4 Milliard
Forint zu übertreffen.

Prozess beginnt mit einer Erhebung
und Planung, danach unterbreitet
man einen Vorschlag zu einer
modernen und kosteneffizienten
Lösung. Schließlich wird eine
Tragkonstruktion hergestellt, die
den individuellen Ansprüchen der
Kunden sowie den Gegebenheiten
des betreffenden Fläche und des
Gebäudes entspricht.
Der Umsatz der Branche, die sich
mit der Planung, Herstellung und
dem Verkauf von Tragkonstruktionen
für Solarpanels beschäftigt, steigt
kontinuierlich. Die großen Dienst -
leister für elektrische Energie kaufen
das System von Visimpex, so wird
etwa 20 Prozent des Umsatzes
durch diese Tätigkeit erzielt. Die
Firmenleitung rechnet mit einem
weiteren dynamischen Wachstum
in den kommenden Jahren.
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>  1. oldalról

Egyrészt szívügyünknek tekintjük
a környezet védelmét, másrészt a
drasztikusan emelkedô energia-
árak egyre inkább indokolják a
megújuló energiaforrások alkal-
mazását, így komoly potenciált
látunk a napelemtartó szerkeze-
tek gyártásában és értékesítésé-
ben. Rögzítéstechnikai termékkel
régóta foglalkozunk és ezek szé-
lesebb családjába, mint speciális
elemek beletartoznak a tartószer-
kezetek is  — mondta el az üzleti
stratégia mögött húzódó megfon-
tolásokról Kosár Dezsô ügyveze-
tô igazgató, a cég tulajdonosa. —
Vevôink számára teljes körû szol-
gáltatást nyújtunk, hiszen a folya-
mat nálunk felméréssel és terve-
zéssel indul, ezt követôen te-
szünk javaslatot egy korszerû és
költséghatékony megoldásra, és
a megrendelô egyedi igényeinek,
a konkrét terület, épület adottsá-
gainak megfelelô tartószerkezetet
állítunk elô.

Visimpex-Hungary:
Naprakész rögzítések

>  1. oldalról

A megmunkálóközpontok fôorsói-
nak javításával, illetve ehhez kap-
csolódóan diagnosztikával, beállí-
tással, alkatrészgyártással és
szakmai tanácsadással foglalkozó
Spinex Gépjavító és Szolgáltató
Kft. 2010-ben a Gyôri Ipari Park in-
kubátorházában kezdte meg
mûködését. A dinamikusan fejlôdô
cég 2015-ben az Ipari Parkon belül
saját üzemcsarnokba költözött, a
800 négyzetméteres üzemi terület
mellett 150 négyzetméteres irodai
és szociális blokkot létesítettek,
majd a klimatizált gyártóterületet
2017-ben újabb 400 négyzetmé-
terrel bôvítették. A vállalkozás je-
lenleg mintegy harminc munkatár-
sat foglalkoztat, a mérnökök irányí-
tása mellett fôként forgácsolók, vil-
lanyszerelôk, lakatosok teljesítik a
megrendeléseket. A megrendelôk
kezdetben fôként a jármûiparhoz
kapcsolódó gyártók voltak, az el-
múlt évek során hozzájuk csatla-
koztak az egyéb ágazatokban,
például a sportszergyártás vagy az
erô mû technológia területén tevé-
kenykedô vállalkozások. A terme-

Spinex: További kapacitásbôvítésre lehet szükség

Az ügyvezetô hozzátette: ugyan
gyártanak tartószerkezetet bárhol
elhelyezett napelemekhez, elsô-
sorban a tetôre telepített rendsze-
rek alkalmazását javasolják part-
nereiknek. Az épületek teteje eleve
jól használható tartóelemként, itt
nem vagy alig kell számolni az ár-
nyékolásból eredô veszteségek-
kel, nincsenek a napfény útjában
fák, egyéb tereptárgyak, és az egy-
re értékesebb földterületbôl sem
szükséges egy viszonylag nagy
területet elvenni a telepítéshez. A
tetôre szerelt napelemek prakti-
kus, elegáns és olcsó megoldást
jelentenek, melyek hatékonyab-
ban termelnek energiát, mint a föl-
dön elhelyezett társaik. A magán-
személyek és vállalkozások szá-
mára egyaránt elérhetô pályáza-
tok és állami támogatások lehetô-
vé teszik, hogy az ügyfelek olyan
beruházásokat valósítsanak meg,
melyek az energiafogyasztásukat
nagy részben fedezik, és a meg-
valósításra fordított befektetés be-
látható idôn belül megtérül.

Amikor raktárépületünket bôvítet-
tük, mi magunk is igyekeztük ki-
használni a nagy tetôfelület adta
lehetôségeket és mintegy referen-
ciamunkaként telepítettük saját
napelemrendszerünket — mondta
el a kezdetekrôl Kosár Dezsô
ügy vezetô igazgató. — A beruhá-
zás hat-hét év alatt megtérült, de
a jelenlegi finanszírozási feltétek-
kel már ennél rövidebb idôvel is
számolhatnak, akik most dönte-
nek ennek a megoldásnak az al-
kalmazása mellett. Azok a csalá-
dok pedig, melyek a szociális jel -
le gû támogatást igénybe tudják
venni, azonnal érezhetik költsége-
ik csökkenését.
A „VISIMPEX SOLAR — NAPRA-
KÉSZ RÖGZÍTÉSEK” szlogen má-
ra jól ismert a kivitelezôk körében,
hiszen velük áll közvetlen kapcso-

latban a cég, számukra értékesítik
termékeiket. Azoknak pedig, akik
saját részre szeretnének napele-
mes rendszert telepíttetni, szíve-
sen segítenek abban, hogy meg-
bízható partnert ajánlanak, aki a
pályázatírástól a kivitelezésig min-
den feladatot elvégez.
A napelemtartó szerkezetek terve-
zésével, gyártásával és értékesí-
téssel foglalkozó üzletág forgal-
ma folyamatosan emelkedik. A
nagy villamosenergia-szolgálta-
tók is a Visimpex rendszerét vásá-
rolják, így ma már az árbevétel
mintegy húsz százaléka szárma-
zik ebbôl a tevékenységbôl, s a
cég vezetése a következô évekre
további dinamikus növekedéssel
számol. 

| visimpex.hu

lés mellett értékesítéssel is foglal-
koznak, 2016 óta a Deublin forgó-
csatlakozók kizárólagos hazai for-
galmazói.
Éliás Andrástól — aki Pongrácz
Péter tulajdonostárssal együtt irá-
nyítja a céget — megtudtuk: a Co-
vid-járvány elsô hullámában,
2020-ban közel tizenöt százalé-
kos forgalomcsökkenéssel kellett
szembenézniük, ám a következô

esztendôben már a szokásos
mennyiségben érkeztek a meg-
rendelések. — Csodásan indult a
2022-es év — tette hozzá az ügy -
vezetô, hiszen a régi ügyfelek na-
gyobb mennyiségben jelentkezô
igényeinek és új partnerkapcsola-
tok létrejöttének köszönhetôen a
megrendelésállomány ugrás sze -
rû en megnôtt. A vevôi igények ki-
elégítéshez rendelkezésre áll min-

den szükséges technológia, ám
ha a tendencia tartós marad, a
létszámot, a gépeket berendezé-
seket vagy akár az épületet illetô-
en további kapacitásbôvítésre le-
het szükség. A teljesítést a világ-
gazdaság jelenleg egészét érintô
alapanyaghiány nehezíti, a
legegyszerûbb alkatrészek be-
szerzése is nem várt akadályokba
ütközik, így fokozott erôfeszíté-
sekre van szükség a vállalási ha-
táridôk betartásához.
A Spinex 2020-ban pályázati tá-
mogatással napelemrendszer te-
lepítésébe kezdett, a beruházás-
nak köszönhetôen ma már a cég
energiaszükségletének hatvan
százalékát ebbôl a megújuló for-
rásból, környezetbarát technoló-
giával állítják elô. A jelenlegi ener-
giaárak mellett ez a megoldás
érezhetô költségmegtakarítást je-
lent a vállalkozás számára. A ked-
vezô piaci kilátásokat figyelembe
véve Éliás András ügyvezetô azt
reméli, az idén sikerül meghaladni
a tavalyi évben elért 1,4 milliárd
forintos árbevételt.

| spinex.hu
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HAT-AGRO: Növekedési kilátások, új szolgáltatás
>  1. oldalról

A HAT-AGRO cégcsoport egyik
legjelentôsebb, kezdetektôl jelen
lévô tevékenysége az állathigiéniai
termékek forgalmazása — mondta
el Pásztor Attila tulajdonos, ügyve-
zetô igazgató. A magyar cég Euró-
pa egyik legismertebb tisztító- és
fertôtlenítôszer-gyártója, a belga
Cid Lines termékeit értékesíti, a
vállalatot azonban a közelmúltban
az iparág egyik óriása, az Ecolab
Company vásárolta meg. A tranz -
akció nyertesévé vált a HAT-AG-
RO, hiszen az egyesülést követô-
en ez utóbbi társaság is kizáróla-
gos forgalmazójának választotta a
céget a hazai piacon. A két ter-
mékpaletta együttes értékesítésé-
nek lehetôsége új piacokat, új
partnereket is jelent, ami magával
hozza az üzletág árbevételének
növekedését is.
Ugyancsak fejlôdésre számít
Pásztor Attila ügyvezetô igazgató
a cégcsoport másik fontos üzletá-
gában, a baromfi-tartástechnoló-
gia területén. Az optimista várako-
zás alapja, hogy a mezôgazda-

Hullámzóan alakult 2021-ben a
Hillers Hungary Kft. megrendelés-
állománya. A vállalkozás szinte
egész évét végigkísérte a Covid-
járvány és az ennek következté-
ben fellépô alkatrész- és alap-
anyaghiány. Ennek ellenére nem
maradtak el a technológiai fej-
lesztések, a beruházások, és si-
került megôrizni a cég eredmé-
nyességét. A Hillers ebben az
esztendôben további növekedés-
re számít. 
A legfontosabb, hogy valamennyi
dolgozónk egészséges és mun-
kaképes maradt az elmúlt és az
idei évben — mutatott rá az egyik
kulcstényezôre Lendvai Roland, a
Hillers Hungary Kft. ügyvezetôje.
— A nyári idôszakban átmenetileg
visszatértünk a normál munka-
rendhez, aztán ôsszel újabb jár-
ványhullám jött, ismét növekedés-
nek indult a fertôzöttek száma.
Belsô szabályozással mindent
megtettünk a megelôzés érdeké-
ben. Ebben a hektikus idôszak-
ban is képesek voltunk alkalmaz-
kodni a megrendelések mennyi-
ségének alakulásához és vala-
mennyi dolgozónk munkahelyét
sikerült megôriznünk. Büszkék

Hillers Hungary: Jövôbe mutató automatizálás

sággal, állattartással foglalkozók-
nak hamarosan ismét lesz lehetô-
ségük pályázni európai uniós for-
rásokra. A gépek, berendezések,
technológiák beszerzésének akár
50 százalékát is fedezhetik közös-
ségi forrásból a piaci szereplôk,
így a következô négy-öt esztendô-
ben beruházási dömping várható.
A partnerek megnövekedett igé-
nyeinek kiszolgálásra igyekezett
felkészülni a HAT-AGRO. Jelentô-
sen fejlesztették a mûszaki kivitele-
zési háttértevékenységet, a forgal-
mazott technológiák telepítésének
területén komoly gyakorlati tapasz-
talatokat szereztek. Bôvítették kap-
csolataikat a beszállítókkal, tovább
szélesítették az értékesíthetô ter-
mékek körét, így az etetô-itató,
hûtô-fûtô és egyéb, az állattartás-
hoz szükséges berendezések
mellett komplett csarnokok váz-
szerkezetét is szállíthatják megren-
delôiknek. Amennyiben a várako-
zásoknak megfelelôen alakulnak a
beruházási tendenciák, létszám-
bôvítést is terveznek, a kivitelezés-
sel foglalkozó munkatársak köre
akár 30-50 százalékkal is nôhet.

Pásztor Attila még egy újdonság-
ról számolt be a vállalkozás háza
tájáról. Ez év januárjától az állathi-
giéniai szereket vásárló partnereit
nemcsak termékekkel látja el az
HAT-AGRO, hanem — alvállalko-
zók bevonásával — magát a tisztí-
tási, fertôtlenítési és kártevô-men-

tesítési munkákat is elvégzi. — A
krónikus munkaerôhiány miatt az
állattenyésztôk erre a tevékeny-
ségre már nemigen tudnak meg-
felelô létszámot és pláne nem
megfelelô képzettséggel rendel-
kezô dolgozókat biztosítani — tette
hozzá az ügyvezetô. — Azzal,
hogy átvesszük a feladatot, egy-
részt megoldjuk ezt a problémát,
másrészt biztosítjuk, hogy a tô-
lünk megvásárolt higiéniai termé-

keket szakszerûen, az elôírások-
nak megfelelôen használják fel,
így a gazdálkodók számára az ál-
talunk átadott know-how garantál-
ja a minôséget. Ez a szolgáltatás
erôsíti szakmaiságunkat partnere-
ink körében és az egész piacon.
Az új higiéniai termékcsalád for-

galmazásától, az állattartási beru-
házások növekedésétôl és a tisztí-
tási, fertôtlenítési és kártevô-men-
tesítési szolgáltatás bevezetésétôl
azt remélik a HAT-AGRO-nál, hogy
az eddig jellemzô három-három és
fél milliárdos éves árbevétel hama-
rosan eléri az ötmilliárd forintot, sôt
néhány esztendô múlva meg is
haladhatja azt.   

| hat-agro.hu

vagyunk rá, hogy a Hillers Hun-
gary Kft. sikeresen alkalmazko-
dott a piaci változásokhoz, és
2021-ben ismételten eredménye-
sek tudtunk maradni.
Bár az elmúlt évben a megrende-
lések teljesítése fokozott figyelmet
igényelt, a cégnél emellett sem
maradtak el a fejlesztések: a kor-
mányzati versenyképesség-növelô
támogatás igénybevételével ösz-
szesen megközelítôleg 135 millió
forint értékben korszerûsítették a
meglévô gépparkot, ebbôl 44 mil-
lió forint forrást az állam biztosított.
A sikeres pályázatnak köszönhetô-
en nyílt lehetôség két új fröccsöntô -
 gép, robot és az ezekhez szüksé-
ges perifériák beszerzésére, illetve
a meglévô informatikai rendszer ki-
bôvítésére, biztonságosabbá téte-
lére. A vállalat ezekkel a beruházá-
sokkal is igyekezett felkészülni a
jövô kihívásaira.
A technológia korszerûsítése
mellett a vállalat vezetése igyek-
szik biztosítani a dolgozók szá-
mára a folyamatos szakmai fejlô-
dést és a karrierépítési lehetôsé-
get is. Az elmúlt évben az Arburg
cégnél vettek részt a kollégák
szakmai továbbképzéseken,

idén pedig a Wittmann Hungária
Kft. szervezésében képezik a
munkatársakat. Külsô tanácsadó
cégek szolgáltatásait is igénybe
veszik szervezetfejlesztési, minô-
ségbiztosítási és munkavédelmi
céljaik eléréséhez. 
A Hillers Hungary Kft. nagy hang-
súlyt fektet a környezet megóvá-
sára. Az üzem megvilágítását
energiatakarékos led-lámpák biz-
tosítják, a hulladékot szelektíven
gyûjtik, a telephelyen használt -
elem-gyûjtôt helyeztek ki, és arra
törekszenek, hogy ezt a szemléle-
tet követve a munkatársaik a saját
háztartásukban is hasonlóan jár-
janak el. A cég új energiaszolgál-
tató partnere lehetôséget biztosít
a dolgozóknak, hogy a hagyomá-
nyos fényforrásaikat led-izzóra
cseréljék.
Az elmúlt idôszakban gyártásba
került új termékcsoportoknak kö-
szönhetôen létszámunk további
bôvítése vált szükségessé. Új
munkatársainkkal hosszú távon,
együtt tervezzük cégünk jövôjét
építeni, biztosítani — tette hozzá
az eddigiekhez Lendvai Roland
ügyvezetô. — Jelenlegi dolgozó-
ink 17 százaléka már a 2006-os

indulás óta segíti vállalatunk fej-
lôdését.
A fejlesztések ebben az évben is
folytatódnak. Már vásároltak egy
3D-s automata mérôberende-
zést, és tervezik további fröcs-
csöntô gépek, robotok és gyár-
tócellák vásárlását, hogy ezek
beüzemelésével továbbra is
megfeleljenek vevôik és az autó-
ipar által elvárt magas minôségi
követelményeknek.
A 2022-es évre cégcsoportunk bi-
zakodva tekint, remélve, hogy a
sérült szállítási láncok helyreáll-
nak, a hiányzó alapanyagok,
elektronikai alkatrészek zökkenô-
mentesen elérhetôk lesznek a
szükséges mennyiségben — tekin-
tett elôre az ügyvezetô. — A minô-
ségi munkának, a cégünknél al-
kalmazott korszerû technológiá-
nak, vevôink magas színvonalú ki-
szolgálásának köszönhetôen vár-
hatóan idén is eredményes évet
tudunk zárni, a forgalom- és ered-
ménynövekedésére számítunk.
Reméljük, ebben nem akadályoz
bennünket a világgazdasági hely-
zet kedvezôtlen alakulása.
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A HAT-AGRO nagy figyelmet fordít dolgozói megbecsülésére és
a szakképzett munkaerô biztosítására. A munkatársak átlagélet-
kora 35 év alatt van, ami fiatalos lendületet ad a mindennapi te-
vékenységnek. Emellett igyekeznek szoros kapcsolatot kialakíta-
ni a felsôoktatási intézményekkel, folyamatosan erôsítik az
együttmûködést a mosonmagyaróvári, a gödöllôi és a debreceni
egyetem agrártudományi tanszékeivel, az ott tanuló diákokkal.



A német MAN-csoport vezérképvi-
selete 2000 nyarán talált otthonra
a Gyôri Ipari Park területén, ahol el-
sôsorban új és használt te her -
gépjármûvek, autóbuszok értéke-
sítésével, szervizelésével és javítá-
sával foglalkoznak. A letelepedés
óta többszörösére emelkedett a
foglalkoztatottak létszáma, folya-
matosan nô az árbevétel, és a
szervizszolgáltatást is egyre több
partner veszi igénybe. A gyôri ki-
rendeltség feladata nemcsak az
értékesítés, de egyre nagyobb
hangsúlyt kap a tehergépkocsik,
kamionok, buszok és egyéb jár -
mû vek javítása, karbantartása. 
Örömmel mondhatom, hogy kivá-
ló eredménnyel zártuk a 2021-es
évet a gyôri képviseletünknél —
mondta a tavalyi esztendôrôl Var-
ga Norbert kirendeltségvezetô. —
Annak ellenére, hogy nem volt
egyszerû eredményességünket
megôrizni az elmúlt idôszakban. A
2020-as év eleje számunkra is ko-
moly kihívást jelentett, a vírushely-
zetre, mint mindenkinek, nekünk is
reagálnunk kellett. Olyan intézke-
déseket vezettünk be, amelyek
stabilan biztosították ügyfeleink fo-
lyamatos kiszolgálását és meg-
védték dolgozóink egészségét.

MAN: Díjazzák a partnerek a kiváló minôséget
Munkatársainkkal együttmûködve,
a napi szinten fellépô újabb és
újabb kihívások ellenére már ekkor
stabilizálni tudtuk mûködésünket,
és elértük, hogy mára már a meg-
ôrzött munkahelyeken túl eljutot-
tunk a dolgozói létszám bôvítésé-
nek kérdéséig.
A gyôri kirendeltségvezetôtôl
megtudtuk: optimistán tekintenek
a jövôbe, amihez nagymértékben
hozzájárul az MAN család leg -
újabb TGj3 jármûmodellje. A cso-
port erôssége a folyamatos fej-
lesztés, a mindig megújuló, kima-
gasló színvonalú termékkínálat,
amit különbözô díjjakkal is elismer
a szakma.   
Az MAN partnereinek teljes ter-
mékpalettát kínál, minden feladat-
hoz és igényhez megtalálható a
megfelelô és személyre szabott
jármû. A termékkínálat a 3,5 ton-
nás kishaszonjármûvel, az MAN
TGE típussal indul. A középkate-
góriában a 7,5—12 tonnás TGL és
a 12—26 tonna megengedett
össztömegû TGM termékcsalá-
dokat kínálnak. Nehézkategóriá-
ban két fô húzótípusa pedig a
TGS és a TGX. A kívül és belül is
megújult tehergépjármû-generá-
ció TGX típusa elnyerte „Az év te-

herautója 2021” nemzetközi díjat.
Az MAN a különleges és speciális
alkalmazásokra is kínál megoldá-
sokat — például tûzoltó- és katonai
jármûveket vagy éppen kommu-
nális feladatokra tervezett teher-
autókat. Az MAN autóbuszok szé-
les kínálata városi, elôvárosi és tá-
volsági közlekedési feladatokra
nyújt megfelelô jármûveket, míg a
NEOPLAN turistabuszokkal a leg-
nagyobb igényeknek is megfele-
lô, fényûzô távolsági személyszál-
lító partnereket talál. A Neoplan
Cityliner prémium autóbusz mo-
dell „Az év turistabusza 2022”
nemzetközi díj nyertese.

Örömmel tapasztalom, hogy Gyôr
és környéke útjain egyre több
MAN autóbusz közlekedését lehet
látni, mely remélem, még komfor-
tosabb utazási körülményt biztosít
az utasok számára — zárta gondo-
latait Varga Norbert kirendeltség-
vezetô. — Továbbra is célunk, hogy
a régió meghatározó haszongép -
jár mû- és autóbusz-képviselete-
ként szerepeljünk a piacon, s biz-
tos vagyok benne, hogy pozícióink
megôrzéséhez jelentôs mértékben
hozzá fog járulni tervezett szerviz-
kapacitás-bôvítésünk.
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Megtisztelô kitüntetés részese lehe-
tett a március 15-i nemzeti ünnep al-
kalmából a West Hungária Bau Kft.
ügyvezetô igazgatója. — derült ki a
cég közleményébôl. Az ügyvezetô
mellett a magyar vállalat három
szakembere is magas rangú elis-

WHB: A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje az ügyvezetônek
merésben részesült; valamennyi díj
odaítélésében döntô szerepe volt a
WHB által a mû em lé keken elvégzett
magas szintû munkának.
Paár Attila tulajdonos-ügyvezetô a
magyar állam által adományozható
egyik legmagasabb kitüntetések

egyikét, a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét vehette át „a kor sze -
rû, kreatív megoldások alkalmazá-
sa és a magas minôség biztosítá-
sa iránt elkötelezett szakmai mun-
kája, valamint az építészeti örök-
ség védelmét és a mû em lékek re-

konstrukcióját szolgáló értékterem-
tô tevékenysége” elismeréseként.
A közleménybôl az is kiderült, hogy
Gyôrben, a március 15-i dísz köz -
gyûlésen Paár Attila a Gyôr Megyei
Jogú Város díszpolgára kitüntetést
is átvehette. A cégvezetô ebben az
elismerésben az önkormányzat in-
doklása alapján „a mû em lék vé de -
lem területén évtizedek óta kima-
gasló szakmai tudással végzett
munkája, városunk számos meg-
határozó és kiemelt épületének
helyreállításában vállalt szerepe,
valamint példaértékû karitatív tevé-
kenysége alapján” részesült.
Szintén a március 15-i nemzeti
ünnep alkalmából Semjén Zsolt a
Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést adta át jelentôs mû em -
lék épületek és kastélyok rekonst-
rukciós munkájában végzett, ér-
tékmentô szakmai tevékenysége
elismeréseként a WHB három
szakemberének: Kassainé Kirchner
Gabriellának, Hegedüs Balázsnak
és Tóth Tibor Gábornak.
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