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VGP: Méhlegelô két hektáron
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DELTA-TECH: Robotos demonstrációs cella

Royalpack: Mindent
csomagolnak

Melecs: Bôvítik a gyártókapacitást

Jelentôsen bôvíti gyártókapacitását a
MELECS EWS GmbH gyôri fióktelepe. A
vállalat az autóipar, a háztartási elektronika,
valamint az ipari felhasználók számára készít szenzoros alkalmazásokat, vezérlô mo-

dulokat, autóipari világításokat. Jelenlegi és
potenciális vevôi igényeit már nem tudják kielégíteni, ezért van szükség a fejlesztésre.
> 2. oldal

A Royalpack Kft. egy 1998 óta mûködô csomagolástechnikai középvállalkozás, amely mára a fa alapú
ipari csomagolóeszköz-gyártás egyik vezetô magyarországi szereplôjévé vált.
> 3. oldal

Audi Hungaria Akademie:
A legfrissebb tudást
szerezhetik meg a fiatalok

Jelenleg négy különféle
ágazatban képez tanulókat a Gyôri Ipari Park területén mûködô Audi Hungaria Akademie, összesen több mint kétszáz tanuló vesz részt náluk a
duális képzésben.
Kooperatív módszerekkel
valódi értékteremtô szakmai kihívás elé állítják a tanulókat azzal, hogy a
szakmai ismeretek mellett
a szociális és személyes
kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak, amelyek
elengedhetetlenek a 21.
századi munka világában.
Milyen szakmákban képez

tanulókat az Audi Hungaria
Akademie?
Audi Hungaria Akademie:
Szakképzésünk jelenleg
négy ágazatban képez tanulókat, indítunk képzést
érettségi nélküli és érettségire épülô technikus
szakmákban. Természetesen fontos a jármûtechnika területe: karosszérialakatos, jármûfényezô, gépjármûmechatronikus, gépjármûmechatronikai technikus és alternatív jármûhajtási technikus szakmákban vannak tanulóink.
> 6. oldal

Ipari park: 30 éve Gyôr gazdasági
fejlôdésének szolgálatában

A Gyôr gazdasági stabilitásához nagymértékben hozzájáruló Gyôri Ipari Parkot
1992-ben nyitották meg, azóta folyamatos innováció és állandó megújulás, bôvülés jellemzi. Jelenleg 210 hektárnyi te-

rületen több mint 100 magyar és multinacionális cég található, mintegy hétezer
fônek biztosítva megélhetést.
> 8. oldal

Melecs: Bôvítik a gyártókapacitást,
tovább fejlesztik a technológiát

> 1. oldalról

A 2009-ben alapított osztrák cég
fejlôdése töretlen. Jelenleg Ausztriában, Mexikóban, Kínában és
Magyarországon mûködnek üzemei. A gyôri telephelyet az elmúlt
12 évben többször bôvítették,
most ismét egy nagyszabású beruházás mellett döntött a vállalat.
A Melecs gyôri gyárbôvítési projektjének ünnepélyes alapkôletételére érkezô vendégeket Tóvizi
Szilveszter igazgató fogadta a
cég telephelyén, és köszöntôjében méltatta annak jelentôségét.
„Cégünk, a Melecs 2010-ben
kezdte meg gyôri tevékenységét,
azóta pedig töretlenül fejlôdik és
lett a cégcsoport egyik legszilárdabb bázisa” — mondta el az ünnepségen a gyárigazgató. „Lokálpatriótaként nagy büszkeséggel
tölt el, hogy 12 éves mûködésünk
során immár negyedik alkalommal bôvíthetjük ezt a gyárat. Fontos itt azonban rögtön megjegyeznem, hogy ez a mostani beruházás lesz ugyanakkor minden
eddigi közül a legnagyobb volumenû. Mindez természetesen az
elmúlt 12 év kemény és sikeres

munkájának köszönhetô, amelyet
munkatársaink kiváló felkészültsége és szorgalma tett lehetôvé.
Gyorsan változó világunkban a
fenntartható fejlôdés záloga az alkalmazkodás képessége, valamint hogy folyamatosan fejlesztenünk kell kompetenciánkat és növelnünk kell hozzáadott értékünket. Bízom benne, hogy ez a fejlesztés hosszú távon szolgálja
majd cégünk és a helyi emberek
érdekeit és jövôjét.
Bernhard Pulferer, a Melecs cégcsoport ügyvezetô igazgatója röviden bemutatta a vállalat nemzetközi hátterét, majd szólt a bôvítés indokairól. „A cégcsoport növekedésének eredményeképpen
a gyártóterületet illetôen elértük
határainkat” — ismertette Bernhard
Pulferer. „Felmerült a kérdés, hol
hajtsuk végre ezt a fejlesztést.
Nos, rövid mérlegelés után Gyôrre esett a választás, mégpedig
több okból: mert itt dolgozik egy
fantasztikusan lelkes dolgozói
csapat, amely elérte, hogy Gyôr
jelentôs bázissá váljon. Másrészt
hasonlóan rendkívül motiváltak a
gyár vezetôi, harmadrészt, mert itt
áll rendelkezésre az a kedvezô

A Melecs cégcsoport gyökerei a Siemens AG-hez nyúlnak vissza.
A Melecs a három tulajdonos, Friedrich Pressl, Ernst Mayrhofer
és Bernhard Pulferer általi kivásárlással alakult 2009-ben. Több
mint 25 éve nyújtanak számos nemzetközi üzleti partnerüknek
megbízható fejlesztési és gyártási szolgáltatásokat. Ez idô alatt a
vezetô ipari elektronikai vállalatok, az autóipari beszállítók, valamint a háztartási gépek és kommunikációs terminálok gyártóinak
preferált beszállítóivá váltak. 2010-ben nyílt meg új elektronikai
gyártó bázisként, valamint tesztelô- és validálóközpontként a
gyôri telephely. Az elmúlt 12 év alatt a Melecs EWS GmbH-t a folyamatos fejlôdés és technológiai fejlesztés jellemezte. A telephelyen az infrastrukturális fejlesztések mellett a munkavállalói létszám is fokozatosan növekedett, és mára már elérte a 460 fôt.
A cég termékpalettáján az autóipar, háztartási elektronika, valamint
az ipari felhasználók számára készült szenzoros alkalmazások, vezérlômodulok, autóipari világítások szerepelnek. Az itt készült termékek mosó- és mosogatógépekbe, felvonórendszerekbe, valamint komplex autóipari megoldásokba kerülnek felhasználásra.
Vevôik között elektronikai termékek gyártói, mint a Bosch-Siemens
(B/S/H) szerepel, illetve az autóipar kiemelkedô szereplôi is megtalálhatóak: Odello, Hella, SMR, Magna, és az ô vevôik (Audi, BMW,
Volvo, VW, Mercedes, Jaguar, Range Rover stb.).

vállalkozási környezet, kiváló képzési háttér, amely lehetôvé teszi a
cég hosszú távú fejlôdését.
A cég vezetôit követôen a meghívott vendégek szóltak a jelenlévôkhöz.
„A Melecs életében mérföldkô volt,
hogy 12 éve a Gyôri Ipari Parkot
választották. Az elmúlt idôszak azt
bizonyította, hogy ez a vállalatnak
és Gyôrnek is jó döntés volt. Egyedülálló munkakörnyezetben dolgozhatnak itt az alkalmazottak.
Elnyerték a családbarát munkahely címet is” — mondta el a rendezvényen Szeles Szabolcs, Gyôr
alpolgármestere.
„Nagyon örülök annak, hogy ebben a nehéz helyzetben vannak
olyan cégek, amelyek fejlesztenek. Most már 10 nemzet több
mint 100 cége mûködik itt az
ipari parkban. Ez szükségessé
teszi magának az ipari parknak a
fejlesztését is. Természetesen
ahol vannak még belsô területek, mint a Melecsé is, ott van lehetôség a bôvítésre” — emelte ki
Simon Róbert Balázs országgyûlési képviselô.
A beszédeket követôen a meghívott vendégek a már megkezdôdött építési munkák területén elhelyezték a beruházás alapkövét.

A beruházás során a meglévô
gyártóterület további 1.800 négyzetméter alapterülettel lesz nagyobb a jelenleginél, amely 4.200
négyzetméter. A szociális helyiségek, valamint a közösségi terek is
bôvülnek. Ezenfelül a raktár területe és kapacitása is közel harminc
százalékkal nô. A fejlesztésnek erre a részére 1,7 milliárd forintot költenek. A projekt másik fô pillére a
technológiai fejlesztés, amely új
berendezések és gyártósorok vásárlását és beépítését jelenti közel
3 milliárd forint értékben.
A beruházással a vállalat célja,
hogy hosszú távon és megbízhatóan ki tudja elégíteni a megnövekedett és új vevôi igényeket, továbbá a munkavállalóik számára
egy tervezhetô és kiszámítható jövôt biztosítson. Az infrastrukturális
és technológiai fejlesztések mellett
kiemelkedôen fontos elem, hogy a
projekttel a Melecs EWS GmbH 35 év alatt 120 új munkahelyet teremt Gyôrben. Az új munkahelyek
mellett a beruházásnak köszönhetôen várhatóan 30 százalékkal nô
majd a gyôri telephely forgalma. A
tervek szerint a kész épület 2023
júniusának végére készül el.

| melecs.com
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Royalpack: Mindent
csomagolnak

> 1. oldalról

A cég a szokásosan elôforduló és egyedi igényekre szabott fa alapú ipari és szállítási csomagolástechnikai megoldásokat egyaránt kínálja partnerei részére a tervezéstôl a kivitelezésig. Termékeit a gépipar, a jármûipar, az
elektronikai ipar, az egészségügyi ipar, az élelmiszeripar, a kereskedelem és számos egyéb
ágazat is használja. A Royalpack igény szerint
helyszíni csomagolás-kivitelezést is vállal, továbbá tervezési és logisztikai szolgáltatásokat
is biztosít.
A Royalpack Kft. Gyôri Ipari Park területén található kirendeltségén fa alapú csomagolóeszközöket gyártanak és készáruraktárt is üzemeltetnek. Ifj. Bedô Pál kirendeltségvezetô

elmondta: az üzemben a legkülönfélébb csúszótalpakat, palettákat, raklapokat és ládákat
gyártják, megrendelôik egyedi igényei szerint.
Nagyméretû, akár nehézgépek csomagolására vagy tengerentúli szállításra alkalmas, vízálló fóliával védett termékeket is elôállítanak a
sorozatgyártásban készülô sztenderd áruféleségek mellett.
A gyôri kirendeltségen hôkezelt és szárított fenyô, rétegelt lemez és OSB alapanyaggal dolgoznak, amely a cég budapesti telephelyérôl
érkezik az ipari parkba. „Fontos, hogy partnereink tartós, minôségi termékekhez jussanak,
ezért magunk végezzük a szárítást, Budapesten korszerû, számítógéppel vezérelt szárítóberendezés áll rendelkezésre, ez biztosítja számunkra az alapanyagot” — tette hozzá

ifj. Bedô Pál kirendeltségvezetô. „Az utóbbi
idôszakban meglehetôsen nehezen szerezhetô be a megfelelô mennyiségû faanyag, az,
hogy még ez nem okozott fennakadást a termelésben, a több évtizedes kapcsolatrendszernek, a beszállítókkal kialakított jó viszonynak köszönhetô.
A cég fôvárosi bázisa mintegy 3.700 négyzetméter területû fedett gyártócsarnokkal és 2.500
négyzetméteres zárt raktárral rendelkezik. Itt a
leesô faanyagot hasznosító, pelletgyártó berendezés is mûködik, amely biztosítja a szárítóberendezés energiaellátását, valamint a többi épület fûtését és a melegvíz-ellátást is. Budapesten
60, Gyôrben 9 dolgozót foglalkoztatnak.
A Royalpack 30-40 kisebb-nagyobb megrendelôt szolgál ki, ügyfelei között olyan neves cégek is megtalálhatóak, mint a Knorr-Bremse, a
Suez Technologies, a Grundfos vagy az Audi
Hungaria Zrt. Ez utóbbi számára fôtengelytartó
fabetétek mellett egyedi, filccel bélelt motorháztetô-tartó rekeszeket is szállítanak, a vevôi
elégedettséget jelzi, hogy van szándék a volumen növelésére.
A Royalpack a StancPack Csoport részeként
mûködik, amely lehetôvé teszi, hogy fából készült csomagolási megoldásokon kívül hullámkartonból, kartonpasztból és tömör polimerbôl elôállított, illetve kartonplaszt és fa csomagolóanyagok házasításával készült, multimateriális, komplex termékekkel szolgálják ki
ügyfeleiket. A cég több partnere a Gyôri Ipari
Parkban mûködik, a parkon belüli üzleti kapcsolatok további erôsítését fontos feladatnak
tartják, hiszen az itt mûködô vállalkozások bármilyen csomagolási igényének kielégítésére
felkészült a Royalpack Kft.
| royalpack.hu

VGP: Két hektáron telepítettek legelôt

Méhlegelô várja a gyôri VGP Parkban a környék
méheit, de hamarosan madáretetôket is telepít
a logisztikai és könnyûipari ingatlanok európai
szolgáltatója a 2 hektáros területre. A VGP csoport európai és hazai szinten elkötelezett a
fenntarthatóság és a környezetvédelem mellett
nemcsak épületeinek tervezésénél, de a még
nem beépített területek hasznosításánál is.
Tavaly ôsszel telepítette a VGP Park Gyôr Kft. az
elsô magyarországi méhlegelôjét Körtefa utcai
területén. Az évelô magkeverékkel bevetett, kéthektáros ingatlan idén tavasszal és nyáron már
teljes kapacitással szolgálta a környék méhcsaládjait. A terület nagyságára való tekintettel a
cég az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
jóváhagyásával a Syngenta Kft.-vel mûködött
együtt a Beporzó program keretében.
„Amikor épületeket tervezünk, folyamatosan
szem elôtt tartjuk az olyan fenntarthatósági szempontokat, mint például a megújuló energiák hasznosítása, az energiatakarékosság. A területgazdálkodás során a biológiai sokféleségre összpontosítunk, nemcsak a beépítetlen, hanem az
építés után az épületeinket körülvevô összes terü2022 | szeptember | www.ipgyor.hu

leten. Méhészeti szakértôkkel történt egyeztetések után döntöttünk a méhlegelô telepítése mellett, bízva abban, hogy ezzel jótékony hatással leszünk a környék ökoszisztémájára” — mondta el a
VGP country managere, Pálovics Károly.
A méhlegelôk telepítése azért különösen fontos, mert az elmúlt évtizedekben 20-40%-kal
csökkent a beporzó rovarok száma, ezt döntôen a rovarok, vadak életterének csökkenése
és a táplálkozóterületek hiánya okozza.
„A rovarok mellett a madarak és az emlôs vadállatok élettere is bôvül a méhlegelôk telepítésével, a 3-4 évig fenntartható és folyamatosan virágzó területek a tapasztalatok szerint megtöbbszörözik a vadméhek, a háziméhek számát, és
mellettük fácánok, fürjek, nyulak, ôzek látogatják
rendszeresen a területet” — tette hozzá Benke
Szabolcs, a Syngenta Kft szakértôje.
A VGP magyar csoportja a tulajdonában álló
gyôri méhlegelô területén nem tervez építkezést, a kéthektáros legelô így még sok éven át
biztosítja az élôhelyet a porzó rovaroknak.
| vgpparks.eu
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Audi Hungaria Akademie: Youngsters can acquire the latest knowledge

The Audi Hungaria Akademie in Gyôr Industrial Park is currently
training students in four different sectors; more than 200 students take
part in the dual training of the academy. With their portfolio they
are able to meet the current demands of their parent company. They
use cooperative methods to provide students with a real value-creating
professional challenge during their education, focusing on developing
not only professional skills but also the social and personal compe-

DELTA-TECH: Robot demonstration
cell presented

DELTA-TECH Engineering Office
Ltd. has responded to the global
market challenges with its latest
development. The demonstration
cell, based on robot technology
and suitable for packing bulk goods
in industrial environment, was
presented to the partners of the
company at a professional open
day. The system, which works
with a 3D camera, recognises the
parts to be picked up from the
bulk products. The recognition is
based on a 3D model of the product. The intelligent system is
capable of recognising both

simple and complex parts, and
directly controls every movement
of the robot during the process.
The software recognises overlaps
and distinguishes between materials of varying sizes, gloss and
matt colours. The manufacturer
also makes customized product
grippers suitable for the task.
With this system, DELTA-TECH Ltd.
provides a solution to alleviate the
labour shortage that worries many.
The turnkey technology they have
built is capable of eliminating human
error and replacing monotonous
and dangerous work processes.

Industrial Park: serving the economic
development of Gyôr for 30 years

The Gyôr International Industrial
Park, which has been a great
contribution to the economic stability of Gyôr, was opened in 1992
and has since been characterised
by continuous innovation and
constant renewal and expansion.
Gyôr International Industrial Park
Ltd. was established in 1991 with
the aim of developing and operating the newly created Industrial
Park of Gyôr. Initially, the industrial
park attracted mainly foreign investors, but later many Hungarianowned companies settled down
here, so by today the number of
Hungarian-owned companies
exceed the number of foreign
companies.
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In its history, the industrial park
has expanded in seven stages,
with the latest expansion phase
which was completed in autumn
2019. The industrial park currently
covers 210 hectares and around
7,000 employees of more than
100 companies of 14 countries
work here on a daily basis. The
total value invested in its history
exceeds 700 million Euro.
The Gyôr Industrial Park has been
awarded the Gold Certificate of
the International Real Estate
Federation (FIABCI) as an internationally outstanding real estate
development project that contributes to the development of the
social environment.

tences that are essential in the world of work of the 21st century.
They naturally share knowledge and experience with other companies,
so the doors of the training centre are open to them as well. By
successfully completing the training, the partners of Audi Hungaria
Akademie can have a student as an employee who possesses the
right skills, and who is trained according to the needs of the partner
company.

Melecs: manufacturing capacity
to be expanded

The Gyôr branch of Melecs
MELECS EWS GmbH is significantly expanding its production
capacity. The company develops
sensor applications, control modules
and automotive lighting for the
automotive industry, household
electronics and industrial users. It
can no longer meet the demands of
its current and potential customers,
therefore it needs to be upgraded.
The investment will add an additional 1,800 square metres of floor
space to the existing production
area. The other main pillar of the

project is the technological development, which involves the
purchase and installation of new
pieces of equipment and production
lines worth almost HUF 3 billion.
Social facilities and community
areas will also be expanded. In
addition, the warehouse area and
its capacity will be increased by
almost 30%.
Besides infrastructural and technological improvements, a key
feature is that the project will create
120 new vacant positions in Gyôr
over a period of 3-5 years.

2022 | szeptember | www.ipgyor.hu

Industriepark: seit 30 Jahren
im Dienst der wirtschaftlichen
Entwicklung von Gyôr

Melecs: die Produktionskapazität
wird erhöht

Die Gyôrer Filiale der MELECS
EWS GmbH führt eine bedeutende
Kapazitätserweiterung durch. Das
Unternehmen macht Sensorapplikationen, Steuermodule und Beleuchtungen für die Automobilindustrie,
Haushaltselektronik und Industriekunden. Die Ansprüche ihrer
derzeitigen und potentiellen Kunden können nicht mehr befriedigt
werden, deshalb ist es erforderlich,
Entwicklungen vorzunehmen.
Während des Projekts wird die
bereits vorhande Produktionsfläche
um weitere 1.800 Quadratmeter
erweitert. Der zweite wichtige
Hauptpfeiler des Projekts ist die

technologische Entwicklung, die
den Kauf und die Installation von
neuen Anlagen und Fertigungslinien im Wert von fast 3 Milliarden
Forint bedeutet. Die Sanitär- und
Gemeinschaftsräume werden
ebenso erweitert. Darüber hinaus
erhöhen sich die Lagerfläche und
die Lagerkapazität um etwa 30
Prozent.
Außer den infrastrukturellen und
technologischen Entwicklungen
ist es ein vorrangig wichtiger
Aspekt, daß die Melecs EWS
GmbH durch dieses Projekt innerhalb von 3-5 Jahren 120 neue
Arbeitsplätze in Gyôr schafft.

Die DELTA-TECH Ingenieurbüro
GmbH reagiert mit ihrer jüngsten
Innovation auf die globalen
Herausforderungen, durch die der
Markt gekennzeichnet ist. Anläßlich des Tages der offenen Tür hat
die Firma ihren Partnern eine
Demonstrationszelle vorgestellt,
die auf Robotertechnologie beruht
und sich zur Ladung des im
industriellen Umfeld erscheinenden
Schüttgutes eignet. Das mit einer
3D-Kamera ausgestattete System
erkennt die aufnehmbaren Ersatzteile in dem Schüttgut. Das 3DModell des Produktes bildet die
Grundlage der Identifizierung. Das
intelligente System eignet sich sowohl zur Identifizierung von einfachen Ersatzteilen als auch zur Erkennung der komplexen Komponenten und steuert jede einzelne

Bewegung des Roboters während
des Prozesses. Das Software erkennt die Überlappungen bzw.
unterscheidet zwischen den verschiedenen Grössen sowie
zwischen den glänzenden und
matten Farben. Der Hersteller erzeugt auch Greifer für individuelle
Produkte, die die Erfüllung der
jeweiligen Aufgabe ermöglichen.
Durch dieses System bietet die
DELTA-TECH GmbH eine Lösung
zur Milderung des Arbeitskräftemangels, um den sich viele Menschen Sorgen machen. Die von der
Firma entwickelte und schlüsselfertig angebotene Technologie
eignet sich zur Beseitigung der für
die humane Arbeitskraft charakteristischen Fehler sowie zur Ablösung
der monotonen und gefährlichen
Arbeitsprozesse.

Man hat den Industriepark von
Gyôr, der einen erheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität
von Gyôr leistet, im Jahre 1992
eröffnet. Seither ist die Geschichte
des Industrieparks durch ständige
Innovation sowie durch stetige
Erneuerung und Erweiterung
gekennzeichnet. Die Gyôrer
Internationaler Industriepark GmbH
wurde 1991 mit dem Zweck gegründet, den kurz vorher ins Leben
gerufenen Gyôrer Industriepark
zu fördern und zu betreiben.
Anfangs war der Industriepark
besonders für ausländische Investoren attraktiv, später haben
auch viele Firmen mit ungarischen
Eigentümern hier ihr Zuhause gefunden. Die Anzahl dieser Firmen
ist heutzutage sogar höher als die
der Unternehmen im Auslandsbesitz.

Bisher wurde das Gelände des
Industrieparks insgesamt in sieben
Schritten erweitert und die letzte
Erweiterung wurde im Herbst
2019 abgeschlossen. Der Industriepark hat zurzeit eine Grundfläche
von 210 Hektarn bzw. etwa 7.000
Arbeitnehmer von mehr als 100
Unternehmen aus 14 Ländern
arbeiten hier Tag für Tag. Der
investierte Gesamtwert beträgt
mehr als 700 Millionen Euro.
Der Gyôrer Industriepark hat als
Eigentümer eines sogar international
anerkannten und bedeutenden
Immobilienentwicklungsprojekts,
das sich positiv auf die Entwicklung seines sozialen Umfeldes
auswirkt, auch die Auszeichnung
„Goldene Urkunde” des Internationalen Immobilienvereins (FIABCI)
erhalten.

DELTA-TECH: eine robotergesteuerte Demonstrationszelle wurde vorgeführt

Audi Hungaria Akademie: Die Jugendlichen können
die jüngsten Kenntnisse erwerben

In vier verschiedenen Branchen werden zurzeit Schüler von der Audi
Hungaria Akademie ausgebildet, die auf dem Gelände des Gyôrer
Industrieparks wirkt. Mehr als 200 Schüler nehmen bei ihnen an einer
dualen Ausbildung teil. Mit ihrem Portfolio kann die Akademie die derzeitigen Ansprüche ihres Mutterunternehmens befriedigen. Im Rahmen
des Unterrichts stellen sie die Schüler durch Anwendung kooperativer
Methoden vor wirkliche berufliche Herausforderungen, wobei neue
Werte geschaffen werden. Außer der Aneignung von Fachkenntnissen
fokussieren sie auf die Entwicklung sozialer und persönlicher
2022 | szeptember | www.ipgyor.hu

Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert im Berufsleben unentbehrlich
sind. Die Wissensteilung und der Erfahrungsaustausch mit anderen
Unternehmen sind selbstverständlich für die Akademie, so sind auch
die Firmen in der Bildungszentrale herzlich willkommen. Nach der
erfolgreichen Absolvierung der Ausbildung „bekommen” die Partner
von Audi Hungaria Akademie solche Schüler als Mitarbeiter, die den
jeweiligen Ansprüchen der Partnerfirma entsprechend ausgebildet
sind und im Besitz der erforderlichen Kompetenzen die Arbeit bei
ihrem Arbeitgeber anfangen können.
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Audi Hungaria Akademie: A legfrissebb
tudást szerezhetik meg a fiatalok

> 1. oldalról

Egyre fontosabb szerepet kap az
automatizálás: villanyszerelô, automatikai technikus, mechatronikai
technikus és jármûipari karbantartó
szakmákban képzünk. Klasszikus
téma a gépészet: szerszámkészítô,
gépgyártás-technológiai technikus,
gépi és CNC-forgácsoló, illetve CNCprogramozó képzésben vehetnek
részt a fiatalok. A legújabb tématerületünk pedig a kereskedelem, egy
olyan szakmával, ahol a tanulók a
beszerzés, IT, logisztikai témák mellett a projektmenedzsmenttel is
megismerkednek, ráadásul idegen
nyelven. Ez az idegennyelvû ipari és
kereskedelmi technikus képzésünk.
Ez az a portfólió, amivel a vállalatunk
jelenlegi igényeit ki tudjuk elégíteni,
az összes szakmát és évfolyamot
együttvéve több mint kétszáz tanuló
vesz részt nálunk a duális képzésben. Természetesen a napi oktatás
mellett folyamatosan frissítjük a jelenlegi, és keressük az új, a vállalat
számára fontos szakmaképeket.

Milyen társintézményekkel mûködik együtt az Akademie, milyen
formában történik az együttmûködés? Milyen módszertani eszközökkel dolgoznak az intézmény
oktatatói, az utóbbi években — például a vírusjárvány vagy egyéb vállalati igények miatt — hogyan változott ezek összetétele?
Audi Hungaria Akademie: A duális szakképzésünk lételeme az
együttmûködés. Ezen együttmûködés egyik alapköve a konszern
más telephelyeivel történô kooperáció szakmai és módszertani kérdésekben.

A zökkenômentes és hatékony
képzéslebonyolítás érdekében
partneriskoláinkkal és a szakképzési centrummal szinkronizálunk.
Irányt mutatunk a pályaorientációban, hogy a fiatalok a megfelelô információ birtokában válasszanak
képzési formát, szakmai utat. Termelô területeinkkel karöltve — az országban egyedülálló módon tanulóállomások mûködtetésével — gondoskodunk róla, hogy a fiatalok a
legfrissebb tudást szerezhessék
meg szakmai karrierjük elindításához, segítjük beilleszkedésüket a
munka világába. Mindezek után természetes, hogy a képzés megvalósulása során is az együttmûködés
az egyik legfontosabb elem: kooperatív módszerekkel valódi értékteremtô szakmai kihívás elé állítjuk
a tanulóinkat a képzés során. A
szakmai ismeretek mellett a szociális és személyes kompetenciák fejlesztésére fókuszálunk, amelyek elengedhetetlenek a 21. századi
munka világában.
Természetes számunkra a tudásmegosztás és tapasztalatcsere
más vállalatokkal, így számukra is
nyitva áll a képzôközpont ajtaja.
Összekapcsolódásaink által mi is
sokat tanulunk a hozzánk látogatóktól, ahogyan mi is támogatjuk
az ô munkájukat gyakorlati tapasztalatunkkal és konszernszintû tudásunkkal.
A projektmódszer fontos eleme a
képzésünknek, és mindig ügyelünk arra, hogy a tanulók a munkájukkal értékteremtô munkát végezzenek. Fontos motivációs faktor, ha értik és tudják, hogy a
munkájukra miért van szükség, illetve látják azt hasznosulni.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a
tanulói önállóságot fejlesszük.
Ehhez nagy segítséget ad, ha
nem az oktató az egyedüli információforrás: digitális tudásbázissal, oktatóanyagokkal dolgozunk.

Hogyan érintette a szakképzési
törvény változása az Akademie-t?
Hogyan tudják tevékenységüket
kiterjeszteni az Audin kívül más
vállalatok, gazdasági szereplôk
irányába? Milyen érdeklôdésre
számítanak, illetve tapasztalnak?
Audi Hungaria Akademie: Az Audi
Hungaria az új szakképzési törvény bevezetésével élen járt a tanulói kompetenciafejlesztés tartalmának, módszertanának kidolgozásában. A duális képzés egyik
elônye, hogy modern ipari környezetben, korszerû oktatóközpontban a legfejlettebb technológiával ismerkedhetnek meg a diákok. Oktatási tapasztalatainkra,
példáinkra az elmúlt idôszakban
számos vállalkozás, illetve képzôközpont szakembere figyelt fel,
mutatott irántuk érdeklôdést.
Régiónkban több olyan munkáltató található, ahol nincsenek meg
a duális képzés teljes körû lebonyolításához szükséges feltételek, azonban az is elôfordulhat,
hogy a duális oktatás feltételei
adottak, de a cégek szeretnének
magasabb szintû, szélesebb körû
ismereteket nyújtani diákjaik számára. Számukra kínál lehetôséget
az Audi Hungaria Vállalati Képzôközpontjával történô együttmûködés, melynek során közösen képezhetik a tanulókat. Így nem
szükséges minden olyan cégnek
az oktatásához szükséges felté-

telt megteremtenie, aki a duális
szakképzésben szerepet vállalhat. Az együttmûködés azon cégek számára is elônyökkel járhat,
akik saját duális képzési rendszert mûködtetnek. Ilyen szakmai
együttmûködés valósul meg már
jelenleg is a SICK Kft.-vel.
A szakmai képzés elsô részében a
diákok elsajátíthatják a szakma
alapvetô gyakorlásához szükséges
kompetenciákat, ezt követôen pedig az említett cégek üzemi területein kamatoztathatják tudásukat és
fejleszthetik szakmai látásmódjukat. Mit nyer ezzel a diák? Modern
technológiával felszerelt képzôközpontban építheti szakmai kompetenciáit, megismerheti a nagyvállalati környezetet, a gyártástechnológiában, autóiparban alkalmazott
berendezéseket. Az együttmûködô
partnerek a képzési szakasz rájuk
esô részében a szakmai kompetenciabôvítést saját technológiájukhoz igazíthatják.
A képzés sikeres teljesítésével a
partnereink olyan diákot kaphatnak
munkatársként, aki a partnercég
igényei szerint képezve, megfelelô
kompetenciákkal érkezik munkaadójához, ahol már ismeri a rá váró
szakmai kihívásokat, eldönthette,
hogy megfelelô-e számára az adott
munkakör, fejlôdési lehetôség.
A 2022. november 19-én megrendezésre kerülô Szakképzési Fesztiválunkon az érdeklôdô általános
iskolás tanulók és szüleik mellett
szívesen látjuk azon érdeklôdô
vállalkozásokat is, akik nyitottak a
duális szakképzésben történô
részvételre.
| audischule.hu

Borsodi Mûhely: Adomány az iskolának
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Raklapbútort adományozott a Gyôrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola részére a társadalmi szerepvállalásban régóta példamutató
gyakorlatot folytató Borsodi Mûhely
Kft. A több mint háromszázezer forintos adományt a vállalat munkatársai
készítették, szerelték össze, és egy
tereprendezést követôen el is helyezték az intézmény udvarán. Az iskola udvarának eddig kihasználatlanul álló sarkában kapott helyet a raklapokból készített bútor, melyet azonnal birtokba is vettek a gyerekek.

Borsodi Mónika, a cég ügyvezetôje elmondta, a magyar tulajdonú
vállalkozás számára fontos a társadalmi felelôsségvállalás, és nem
mellesleg az ilyen akciók összekovácsolják a munkatársakat is.
A Borsodi Mûhely vezetôi és munkatársai már tervezik az akció
folytatását, több ötlet is felmerült,
amelyek valamelyikét lehetôségeikhez mérten hamarosan szeretnék megvalósítani.
| borsodimuhely.hu
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DELTA-TECH: Robottechnológiás
demonstrációs cellát mutattak be

Az automatizálási iparban minden
másodperc, minden alapanyag és
munkaerô számít — ezzel a kihívással már évtizedek óta szembesül a
DELTA-TECH cégcsoport. A piaci
igényekhez igazodva a Gyôri Ipari
Parkban mûködô vállalkozás a Trinity 2nd Open Call nemzetközi
nyílt felhívásos projekt nyertes
résztvevôjeként 2021 novemberében elindult a Pickit belga partnercégével a „H-2020” európai uniós
innovációs pályázati programban.
A pályázat során elkészült a DELTA-TECH 3D vizuális rendszert
használó, robotos, ömlesztett áru
pakolására alkalmas demonstrációs cella (bin-picking) rendszere,
amely alkalmas a felmerült vevôi
igények közvetlen tesztelésére.
A szakmai napra érkezôket, a hazai és nemzetközi cégek képviselôit Tóth István cégvezetô fogadta.
A szakmai elôadásokat követôen a
vendégek bepillantást nyertek a
demócella mûködésébe, valamint
a céges körbevezetés során megtekinthették a DELTA-TECH által

egyedileg tervezett berendezéseket is. A demócella bemutatása
nagy sikert aratott a májusban és
júniusban a gyôri telephelyen
megrendezett szakmai nyílt napok
során. A bemutatócella a vevôi bizalom erôsítését is szolgálta, hiszen segítségével a partnerek által
megfogalmazott igényeket rövid
idôn belül tesztelni tudják, és a
rendszer mûködôképességét bizonyítják. A nyílt nap jó lehetôséget teremtett a szakmai tapasztalatcserére, a résztvevôk megismerhették egymás mûszaki kihívásait,
jövôbeni fejlesztési terveit.
A bemutatott, 3D kamerával „látó”
rendszer felismeri az ömlesztett
termékekbôl az ütközés nélkül felvehetô alkatrészt. A felismerés
alapját annak 3D modellje szolgálja. Az intelligens 3D Vision
rendszer pontfelhôs, színes képalkotásos elven kezeli a geometriákat és a megfogásokat, az
egyszerûtôl a bonyolultabb termékekig, és a folyamat során
közvetlenül irányítja a robot min-

bázis, emellett online kutatás és
egyéb adatgyûjtés is segíti a jól
teljesítô márkák felkutatását. A
pénzügyi eredmények és az
erôs reputáció mellett a márkákat a független, marketingszakmai és vállalatvezetô szakemberekbôl álló Superbrands Szakértôi Bizottságok is értékelik. A
Superbrands Szakértôi Bizottságok hétfokú skálán pontozzák a
márkák teljesítményét, az alábbi
szempontok alapján: a márka
tradíciója, történelme, piaci szereplése, a márka reputációja, a
vállalat goodwillje, etikai megítélése, közismertsége, tudatos inA cégeket
novációja, márkastratégiája. A
független marketingszakmai
zsûritagok pontés vállalatvezetô szakemberekbôl álló
jainak összegzése után áll fel az
bizottságok értékelik
a sorrend, amely
szerint az egyes
A díjazottak kiválasztásánál kiin- kategóriák legjobbjaiból Sudulópont az országos védjegy- perbrandsek lesznek.
adatbázis, üzleti márkák esetén Ebben az évben tizenötödik alkaa Bisnode céginformációs adat- lommal ítélte oda a Superbrands

Magyarország Szakértôi Bizottsága a Business Superbrands díjakat. A sikeres szereplésrôl beszámolt honlapján a Mateco-Hungary
Kft., amely idén — 2020 és 2021
után — immár harmadszorra kapta
meg a Superbrands díjat, jeléül
annak, hogy a cég méltó a szakma figyelmére és bizalmára. A Somogyi Elektronic Kft. közösségi oldalán adott hírt a kitüntetés átvételérôl. Mint írják, különösen nagy

A globális piaci kihívásokra reagál
legújabb fejlesztésével a DELTATECH Mérnöki Iroda Kft. Az ipari
környezetben megjelenô ömlesztett áru pakolására alkalmas, robottechnológiára épülô demonstrációs cellát szakmai nyílt napon
mutatta be a cég partnereinek. A
berendezés lehetôvé teszi az emberi munka kiváltását, így sok vállalkozásnál enyhítheti a munkaerôhiányból adódó problémákat.

den mozdulatát. Az intelligens
szoftver felismeri a darab átfedéseket, és a változó méretû, fényes
és matt színû anyagokat is megkülönbözteti. A szoftvert egy robusztus ipari hardverbe ágyazták.
A 3D Vision rendszer mellett, a feladathoz alkalmas, egyedi termékmegfogókat is készítenek. Ezek
kiválóan alkalmasak kis és közepes méretû tárgyak nagy pontosságú manipulálására, ládák ki- és
berakodására, megmunkálógépek be- és kipakolására, valamint
alkatrészek pontosabb pozicionálására az összeszerelési feladatoknál az ipar számos területén.
A DELTA-TECH Kft. ezzel a rendszerrel megoldást biztosít a sokakat aggasztó munkaerôhiány enyhítésére. Az általuk megépített,
kulcsrakészen leszállított technológia alkalmas az emberi tényezôre jellemzô hibák kiküszöbölésére, a monoton és veszélyes munkafolyamatok kiváltására.

| deltatech.hu

Superbrands-díjazottak között a park cégei

A világ több mint kilencven országában mûködik Superbrands díj,
amelyik értékmérô mind a marketing- és kommunikációs szakma,
mind a nagyközönség számára.
A program 2004 óta hazánkban is
évrôl évre mérlegre teszi a márkákat, a díjazást 2009-ben az üzleti
márkákra is kiterjesztették a Business Superbrands minôsítés bevezetésével. Az elismerést korábban kiérdemelte már több, a Gyôri Ipari Parkban mûködô vállalkozás, idén a Somogyi Elektronic
Kft. és a Mateco-Hungary Kft. is
átvehette a díjat.

2022 | szeptember | www.ipgyor.hu

megtiszteltetés a Home és a SAL
márkákat tulajdonló vállakozás
számára, hogy a 20 tagú, független szakemberekbôl álló bizottság
érdemesnek találta a Business Superbrands 2022 védjegy viselésére. A díj olyan pozitív visszajelzés a
Somogyi Elektronic Kft. saját márkáiról, amely kizárólag szakmai
alapon emeli ki a legjobbakat.

| ipgyor.hu
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Ipari park: 30 éve Gyôr gazdasági
fejlôdésének szolgálatában

> 1. oldalról

A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
1991-ben alakult meg azzal a céllal, hogy fejlessze és mûködtesse
az újonnan létrehozott Gyôri Ipari
Parkot. A több, mint 200 hektáros
terület az ország elsô zöldmezôs
ipari parkjaként 1992 óta kínál teljes infrastruktúrával ellátott parcellákat nagybefektetôk, valamint kisés közepes vállalkozások számára. Sikere egyrészt a terület elhelyezkedésében rejlik. Gyôrnek kivételesen jó a földrajzi fekvése, a
Bécs—Budapest—Pozsony háromszög közepén fekszik, európai közlekedési tengelyek metszéspontjában, ráadásul minden szállítási
mód adott. A Gyôr—Pér regionális
repülôtér a várostól tizenöt kilométerre épült meg, a gyôr—gönyûi Duna-kikötô pedig a város vonzerejét
elsôsorban a gazdasági szereplôk
szemében növeli. A Gyôri Ipari Parkot északon a Bécs—Budapest vasútvonal határolja, amelybôl közvetlen iparvágány ágazik le, déli irányban pedig csak néhány kilométerre
húzódik az M1-es autópálya. Másrészrôl pedig a kiépített modern
környezet, a korszerû infrastruktúra, valamint a szolgáltatások széles
választéka biztos hátteret nyújtanak a vállalkozások stabil mûködéséhez és elképzeléseik megvalósításához.
Gyôr tradicionális ipari múltja is
elôsegítette a park fejlôdését,
melyhez stabil alapot szolgáltatott
a helyiekben évtizedek során kialakult magas szintû munkakultúra. A város széles körû oktatási kínálata pedig az általános iskolától
az egyetemig magasan képzett
munkaerôt, továbbképzési lehetôséget kínál az itt tevékenykedô
vállalkozásoknak.
A szolgáltatások szinte teljes köre
igénybe vehetô. A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. biztosítja a parkés útfenntartással, a közvilágítással az ipari park tisztán tartásával
és egyéb létesítménygazdálkodási
munkákkal kapcsolatos szolgáltatásokat is. Az ipari park benépesedésével növekedtek a szolgáltatások iránti igények. Ezt felismerve
épült fel 2000-ben saját beruházásban a szolgáltatóház. Az épületkomplexum két emeleten, 900
négyzetméteren mûködik. Itt a par-

kot üzemeltetô cégen kívül számos iroda tevékenykedik.
A park története során az ipari
üzemek létesítésén kívül egy fontos eseménynek is helyt adott. Területén mondott misét elsô magyarországi látogatása alkalmával II. János Pál pápa, s sokan ma
is esküsznek rá, hogy ez hozzájárult a park intenzív fejlôdéséhez.
Az eredeti elképzelések szerint a
Gyôri Ipari Park helyi kis- és középvállalkozásoknak nyújtott volna letelepedési lehetôséget. .
A ’90-es évek elsô felét azonban a
magyar kkv-k alacsony tôkeellátottsága jellemezte, így hiába alakult sok vállalkozás ebben az idôszakban, nem engedhettek meg
maguknak egy új, zöldmezôs beruházást. Fejlôdésének ebben a
szakaszában az ipari park elsôsorban a külföldi befektetôk számára
volt vonzó. A külföldi cégek letelepedése különösen 1995 után erôsödött meg, amikor az ország gazdasági versenyképessége jelentôsen javult, így Magyarország tôkevonzó képessége jobb volt a környezô versenytársainkénál. Bár
más néven, de ekkor kezdett
mûködni a szônyegalátét-gyártással foglalkozó Propex Fabrics
Magyarország Kft., amely cég akkor az ipari park legnagyobb területet elfoglaló gyára volt a maga
109 ezer négyzetméterével, 40
ezer négyzetméteres épületegyüttesével. Az autóipar különbözô
szegmenseiben mûködô vállalkozások erôs motorjai voltak és maradtak a park fejlôdésének. Az elsô „nagyok” közé tartozik, az autóipar számára alumíniumöntvényeket gyártó Nemak, és a német Rehau, amely 2005 óta szállít lökhárítókat különbözô Audi-modellekhez. Ezen cégek a folyamatos fejlôdésnek köszönhetôen mára a
legnagyobb forgalmú társaságok
közé számítanak a parkban.
Története során eddig összesen
hét lépésben gyarapodott az ipari
park területe, folyamatosan érkeztek a kisebb és nagyobb külföldi
vállalatok, és természetesen a magyar tulajdonú cégek is otthonra
találtak itt. Az elsô magyar vállalkozás 1996-ban vásárolt területet
a parkban. A Jankovits Hidraulika
Kft. — ma a már Jankovits Engineering Kft. — 1997-ben építette fel itt

üzemét, elsôként a helyiek közül.
Ôket követte a Borsodi Mûhely
Kft. A példát aztán sok magyar tulajdonú cég követte, hiszen rangot jelent telephellyel rendelkezni
a Gyôri Ipari Parkban. Ennek köszönhetôen a hazai cégek egyre
növekvô számban vannak jelen,
így a mai napig számuk már meghaladja a külföldi tulajdonú cégekét. Az elmúlt években több cég
is átlépte az egymilliárd forintos
árbevételt, míg a legnagyobbak
éves árbevétele tíz-harminc milliárd forintot tesz ki.
A történet fontos állomása volt,
amikor 2012-ben adásvételi meg-

vált, a letelepedett cégek nemcsak
jelentôs mértékû adóval járulnak
hozzá Gyôr mûködéséhez, de a fejlett munkakultúra meghonosításával, a szakképzésben vállalt szerepükkel, a kultúra, a sport, a társadalmi események támogatásával, karitatív tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak a térség stabilitásához és gyarapodásához.
A mára elért eredmények záloga
volt a kitartás és a folyamatos megújulás, megtalálva azokat a helyi és
országos szövetségeseket, akiknek szintén érdekük volt, hogy új,
modern gazdasági pólus jöjjön létre. Így kapcsolódtak az évek során

állapodás született a Gyôri Ipari
Parkot mûködtetô Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. magyar és osztrák tulajdonosa között. Az egyezség szerint az alapítás óta 40 százalékos részt birtokló magyar fél
képviselôje, a Gyôri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. megvásárolta a szintén a megalakulás
óta 60 százalékban tulajdonos
ausztriai székhelyû IPG Industriepark Gyôr Projektierungs GmbH
tulajdonrészét. Ezzel a tranzakcióval a terület százszázalékos magyar tulajdonba került.
2019 ôszén fejezôdött be az ipari
park területe bôvítésének VII. üteme. Az ipari park jelenleg 210 hektár nagyságú, és 14 ország több
mint 100 vállalatának mintegy
7.000 munkavállalója dolgozik nap
mint nap ezen a helyen. A története során beruházott összérték
meghaladja a 700 millió eurót.
A Gyôri Ipari Park az elmúlt 30 év
során a város termelési központjává

a projekthez a gyôri önkormányzaton és hivatalain túl oktatási intézmények, innovációs szövetségek,
közmûszolgáltatók és a munkaügyi
hivatal. Sikerült meggyôzni külföldi
vállalatokat és a kilencvenes évek
végétôl a helyi kisvállalkozásokat
is, hogy a Gyôri Ipari Park környezete a jövô környezete — sok-sok
pozitív egymásra hatással a benne
mûködôk számára. A park fejlôdése nemcsak Gyôrben hozott áttörést, de iskolát is teremtett. A kilencvenes évekre kialakult az új
gazdaságfejlesztési modell ösztönzésére az iparipark-fejlesztési
program, a hozzá kapcsolódó támogatási és szabályozási rendszerrel. A Gyôri Ipari Park a társadalmi környezet fejlôdésére ható,
nemzetközi szinten is kiemelkedô
ingatlanfejlesztési projektként a
Nemzetközi Ingatlanszövetség
(FIABCI) arany oklevelét is elnyerte.
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