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A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. kiadványa
VIII. évfolyam 3. szám     2008. augusztus

Átlagot meghaladó mértékben, 70%-kal tudta
árbevételét növelni a gyõri székhelyû Pannon
Tools Szerszámgyártó Kft., mely 2007-ben ösz-
szesen 1,7 milliárdos forgalmat könyvelhetett el.
A dinamikus növekedés hátterérõl Tóth Lajos
ügyvezetõ igazgató a következõket nyilatkozta:
– Három évvel ezelõtt megvalósított ipari parki
beruházásunknak jelentõs autóipari megbízáso-
kat köszönhetünk. Immár öt japán cégnek dol-
gozunk, s elmondható, hogy valamennyiük
döntésében szerepet játszott, hogy világszínvo-

A Pannon Tools belép az épületgépészeti piacra is

Átlagot meghaladó növekedés
belépünk. Sikerült üzleti kapcsolatot létrehoz-
nunk a FÉG konvektor-gyárral, és várhatóan
komoly megrendelések teljesítésében partne-
rek lehetünk. Az új üzletág igényeinek kiszolgá-
lása persze tõlünk is újabb fejlesztéseket igé-
nyel, amit természetesen megteszünk.   

Jóllehet az elmúlt években jelentõs fejlõdést generált a Pannon Tools Szerszámgyártó Kft.-nél az a tény,
hogy autóipari cégek beszállítója a társaság, most mégis új piacot is kijelöltek. Az épületgépészet igényeinek
kiszolgálását is felvette profiljába a cég.

nalú ipari környezetet tapasztaltak az ipari park-
ban és nálunk. Ennek a ténynek az eredménye
az volt, hogy újabb és újabb alkatrész- és szer-
számgyártásra kaptunk az említett vállalatoktól
megbízást, így üzemünket tovább kellett bõví-
tenünk. Bár a tavalyi árbevétel növekedés ilyen
volumene kiugró, érzékeljük, hogy az autóipar-
ban egyre lejjebb szorítják az árakat, csökken az
eredménytartalom. A dinamikus növekedés
csak akkor tartható fenn, ha az autóipari beszál-
lítói szerepen túl az épületgépészeti üzletágba is
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Az Amszterdamban megrende-
zett ISSA Interclean Nemzetkö-
zi Kiállításon mutatta be forra-
dalmian új termékvonalát a
Hagleitner Hygiene Hungary
Kft. anyavállalata. A rendezvé-
nyen a magyar leányvállalatot
Varga Csongor és Varga Márk
ügyvezetõ igazgatók képviselték.
A XIBU széria intelligens, ki-

Hagleitner — élen az innovációban
egyensúlyozott és egyedi ada-
golói lehetõvé teszik, hogy a
mosdóhelyiségek higiénikusak,
ugyanakkor stílusosan egyediek
legyenek.   
631 kiállító cég érkezett Amsz-
terdamba a négynapos rendez-
vényre, hogy bemutassák és
megcsodálják a higiénia és tiszta-
ság piacának legújabb szolgálóit.

Jövõre lesz húsz éves az Aqua-
comet Kft., mely mûködésének
kezdete óta medencefedések
gyártásával foglalkozik, és ezzel a
termékkel meghódította az eu-
rópai és a hazai piacot. Sokat-
mondó tény, hogy a vállalkozás
termelésének 85%-át exportálja.
A társaság tavaly 1,3 milliárd fo-
rintos árbevételt és 200 millió
forintot meghaladó nyereséget
ért el. A medencefedések érté-
kesítése során kialakult pozitív
megítélés  jelentõs bizalmi tõkét
jelent az Aquacomet új, poliész-
ter erõsítésû, nagyon magas esz-
tétikai értékû medencéinek piac-
ra vitelében.

Aquacomet: jelentõs tényezõ a vásárlói bizalom

Az új, Nautilus márkanevû ter-
mékek gyártásához felépített
1500 négyzetméteres csarnok-
ban már megkezdõdött a ter-

melés. Az új technológia azt je-
lenti, hogy a megtervezett me-
dence formájához készül egy
sablon, melyet megfelelõ rugal-

masságú poliészterrel szór be
egy berendezés. Az anyag
megszilárdulása után a sablon-
ról leemelhetõ kész medence
anyagában, formájában, esztéti-
kumában egészen más látványt
nyújt korábbi elõdeinél. A tech-
nológiai berendezéseket az
USA-ban, Németországban és
Olaszországban vásárolták. 
A cég vezetõi az új termék gyártá-
sától az árbevétel évi 15%-os nö-
velését remélik. Az elsõ piaci visz-
szajelzések azt igazolják, hogy az
Aquacomet stratégiája helytállónak
bizonyul, mert a megrendelõk
máris elismerõleg nyilatkoznak az
új, magas minõségû termékrõl. 

A kiállítók között képviseltették
magukat fürdõszobai adagolók,
tisztítószerek, illetve takarítógé-
pek forgalmazói.
A bemutatott új termékek
egyik érdekességét a Hagleit-
ner Hygiene International
GmbH pavilonjánál találhatták
az odalátogatók. A magát inno-
vatív higiénia mellett elkötelezõ

cég ismételten nem hazudtolta
meg önmagát, és újra egy for-
radalmi megoldással tört be a
higiéniai termékek piacára. Az
új adagolókban ötvözték az el-
múlt 15 év fejlesztéseinek
eredményeit és tapasztalatait,
hogy még magasabb szinten
szolgálhassák partnereik vendé-
geinek kényelmét.
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Hidraulikus tömlõket gyárt a Jankovits Hidraulika
A jármû- és légiipari igények kiszolgálására hozta létre hidraulikus-tömlõ gyártó kapacitását a Gyõri Ipari
Parkban mûködõ Jankovits Hidraulika Kft. Az új technológia mobilizálható, akár a partnerek telephelyén is
mûködtethetõ.   

A társaság márciusban meg-
kezdte a minõségi, nagynyomású
hidraulikus tömlõ-család gyártá-
sát. A 46 millió forintos beruhá-
zás révén megvalósított techno-
lógia annyival több, mint a ver-
senytársaké, hogy a gyõri cég a
tömlõk beazonosítását és bi-
zonylatolási eljárását is biztosítja
egy gravírozási eljárással, mely a
termék nyomkövethetõségét ga-
rantálja.
A korszerû berendezésekbõl
álló rendszer alkalmas a speciá-
lis vevõi igények, elsõsorban a
jármû- és légiipari gyártói elvá-
rások kiszolgálására. Az új, szé-
les választékban gyártott nagy-
nyomású tömlõket méretre
vágják, hántolják, és a megfele-
lõ már gravírozott fegyverzettel
összeillesztik. A  tömlõket ezt
követõen   nyomáspróbázó
egységgel tesztelik. A berende-

Pásztor Attila ügyvezetõ igaz-
gató szerint az agrártárca a
gyõri cég 10 éves kitartó
munkáját ismerte el a díjban. A
cég elsõ öt évében elsõsorban
a kereskedelmi tevékenységre
összpontosított, majd a
második ötben a szolgáltatói
feladatokat is felvállalta. Ennek a
komplexitásnak köszönhetõen a
cég folyamatosan és kellõ
dinamikával fejlõdött, 2007-ben
elérte az 1 milliárd forintos
árbevételt. A cég stratégiai céljai
között szerepel ennek a
dinamikus növekedésnek a
fenntartása egy bõvülõ piacon.
A rövidtávú célok között   a
szolgáltatói tevékenység további
kiteljesítése,  és az export pia-
cok fejlesztése  szerepel. A
Hat-Agro Kft. már megkezdte

mûködését Szlovákiában és
Romániában. Az elsõ tapaszta-
latok azt igazolják, helyes dön-
tés volt a határok átlépése,

zés az üzemi nyomás három-
szorosával vizsgálja a tömlõket,
így a minõség garantált. Az el-
készített nagynyomású hidrauli-
kus tömlõket bizonylattal látják
el, mely ma elvárás a partnerek
oldaláról, a cég számára vi-
szont további versenyelõnyt je-
lent.
A technológia egyébként mobili-
zálható, akár egy adott partner-
nél is mûködtethetõ.
A Jankovits Hidraulika az új
technológia bevezetésétõl pi-
acainak bõvülését, meglévõ
partnerkörének stabil meg-
tartását várja. Ennek egyik
pozitív megnyilvánulása volt
a nyár elején Budapesten
megtartott Industria 2008 ki-
állítás, ahol a társaság  part-
nerei megismerhették az új
hidraulikus-tömlõ gyártmány
családot.

A gyõri székhelyû
Hat-Agro Kft. az ál-
lattenyésztési és élel-
miszer higiéniára,
kártevõirtó termékek
forgalmazására és
kártevõ mentesítésre,
valamint baromfi-tar-
tástechnológiák for-
galmazására szakoso-
dott társaság, mely
2008. áprilisában
megkapta a Földmû-
velésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium
rangos elismerését, a
Magyar Agrárgazda-
sági Díjat.

mert az élelmiszer biztonság
kérdése az egész világpiacon,
így Európában és a régióban is
felértékelõdött. 

Magyar Agrárgazdasági–díjas 
a Hat–Agro
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A Viola–Hús állja
a versenyt
Ebben az évben februárban és májusban is volt egy
jelentõs sertésár növekedés, amely húsipari feldolgo-
zó üzemek számára jelentõs többlet kiadást jelent. 
A Viola-Hús Kft. ügyvezetõ igazgatója, Viola Károly
szerint több oka van a kialakult helyzetnek.

– Ebben az évben már 17 szá-
zalékkal nõtt az élõ sertés kilón-
kénti ára, jelenleg a 340 forintos
határnál tart. Ezt az emelkedést
két egymással nagyon is össze-
függõ tény indokolja: egyrészt a
gabona ára majdnem a duplájá-
ra emelkedett, és emellett a ku-
koricát a növénytermesztõk a
jövedelmezõbb bio-etanol fel-
dolgozóknál értékesítik. Ennek
köszönhetõen egyre kevesebb
a sertés, hisz az állattartók ked-
vét szegi a takarmány drágulása.
Cégünk 50–50%-ban kénytelen
Szlovákiából is sertést vásárolni,
mert belföldön nincs elég meg-
vásárolható mennyiség. Sajnos a
romló tendencia nem állt meg,
lehet, hogy további élõhús ár-
emelkedéssel kell számolnunk.
– A Viola-Hús Kft. csakúgy, mint
a többi húsfeldolgozó, kényte-
len érvényesíteni termékeiben
az alapanyag áremelkedést. Mi
azt valljuk, hogy minõségbõl
nem engedhetünk, és a termék-
fejlesztésre is folyamatosan gon-
dot kell fordítanunk. Évente 6–8

A sertésár emelkedik

Alig fejezõdött be a Gyõri Ipari
Park 30 hektáros bõvítése, már-
is újabb, 17 hektáros terület be-
vonásáról döntött a parkot mû-
ködtetõ társaság. Mint Balogh
László, a Gyõri Nemzetközi Ipa-
ri Park Kft. ügyvezetõ igazgatója

elmondta, olyan intenzív volt az
utóbbi idõben a befektetõi ér-
deklõdés, hogy a 2009-re terve-
zett területnövelést egy évvel
korábban kellett elindítani. 
A park 5. fejlesztési ütemének
megvalósítására a kft. 2008 ele-

jén pályázatot nyújtott be a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanácshoz a bõvítmény inf-
rastruktúra fejlesztésére. A pá-
lyázat sikerét fémjelzi, hogy a Ta-
nács 137 millió forinttal támogat-
ja a 460 millió forint értékû beru-

házási programot. A mezõgazda-
sági területek megvásárlása meg-
történt és megkezdõdött a terü-
let elõkészítés. A tervek szerint
20–30 különbözõ méretû vállal-
kozások igényeit kielégítõ terület
alakítható ki a 17 hektáron.

460 milliós fejlesztés 
137 milliós támogatással

új termékkel jelenünk meg a pi-
acon. 
– Társaságunknál nem érzékel-
hetõ, hogy az áremelkedés
visszavetné a fogyasztást. A ma-
gyar emberek a jó élelmiszerért
hajlandóak akár többet is fizetni.
A hangsúly tehát a minõségen
van, amibõl mint említettem
nem tudunk engedni, mert ez a
folyamatos növekedésünk alapja.
– Az elmúlt évben 1,3 milliárd
forintos árbevételt értünk el,
ami 10%-kal haladja meg a
korábbi év forgalmát. A ter-
mékeink iránti kereslet nem
csökken, és ez igazolja üzleti
filozófiánkat: a jót keresik és
megveszik az emberek. Cé-
günk 350 partnerrel áll kap-
csolatban, ezek között nagy-
és kiskereskedelmi vállalkozá-
sok illetve éttermek egyaránt
megtalálhatók. Heti 600 sertés
feldolgozását végezzük, és a
kilátások szerint nem kell visz-
szavennünk ebbõl a mennyi-
ségbõl, mert a piac vevõ a
Viola-Hús termékekre.
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Varga Ákos ügyvezetõ igazgató:
– A Losberger Kft. gyakorlatilag
minden igényt ki tud szolgálni,
hisz  teljes palettáját kínáljuk a
különbözõ méretû, esztétikus
sátraknak. 
Cégünk 40x50 méteres óriás sát-
raiban színvonalas kiállításokat le-
het berendezni. Prémium ren-
dezvények helyszínéül ajánljuk a
10x10 méteres konferencia sát-

Losberger – teret ad az elképzeléseknek

Májusban Budapesten tartották az Event Expo-t, melyen az iparág reprezentánsai mutatták be kínálatukat
a rendezvényszervezõk számára. A Gyõri Ipari Parkban mûködõ Losberger Délkelet-Európa Kft. óriás
sátraiban volt a rendezvény központi helyszíne, s a társaság ezen a kiállításon mutatta be új reprezentatív,
hatszögletû, parkettás sátrát is.

rat, mely üvegfalú, világos és
ezektõl a paraméterektõl nagyon
reprezentatív. A Losberger sátrak
legattraktívabb fajtája a tridom,
ami formájával hívja fel magára a
figyelmet. A sátor centrumából
három ág indul ki, három külön-
bözõ irányba, különleges teret
adva prémium rendezvényekhez. 
– Az idei Event Expo-n mutat-
tuk be hatszögletû üvegfalú

sátrunkat, mely a társaság új
fejlesztése, és amely padlósú-
lyos technológiával állítható
fel. A hatszögletû sátor egyesí-
ti a konferencia sátor és a
tridom elõnyeit, nagyon eszté-
tikus, könnyen kezelhetõ,
megfelelõ a belmagassága. Pa-
dozata parketta, amely önma-
gában is dekoratív. Az ajtók
úgynevezett pánikzárral van-

nak ellátva, melyek belülrõl
azonnal nyithatók.
A sátorkínálatunk folyamatosan
bõvül, hisz az anyacég fejlesztõi
minden felhasználói igényt igye-
keznek beépíteni a technológiá-
ba. Az Event Expo-n számos új
partnerrel volt módunk találkoz-
ni, és ez a tény mindenképpen
hozzájárul üzleti törekvéseink
megvalósításához.

Szép hagyománnyá vált, hogy Föld Napján fát ültetnek az
elmúlt egy évben  betelepült cégek az ipari park Zöld-
szigetén, a vízgyûjtõ tó partján. Április 22-én újabb 7 tár-
saság ültette el a céget jelképezõ facsemetét, így már ötven
fa díszlik, ligetet alkotva az ipari övezetben.

85. letelepedõként vásárolt terü-
letet a Gyõri Ipari Parkban a
VGP Ungarn Kft. A logisztikai- il-
letve gyártócsarnok üzemelteté-
sére szakosodott belga vállalko-
zás a megvásárolt 121.781 m²

VGP – a legnagyobb befektetõ a Gyõri Ipari Parkban
területtel az ipari park legna-
gyobb befektetõje lesz.   
A VGP tervei között szerepel egy
bérbe adható ipari létesítmény lét-
rehozása. Három épületet létesíte-
nek összesen 46.000 m² területen

könnyûipari és logisztikai felhaszná-
lók számára. A kivitelezési munká-
latokat a 20.160 m² alapterületû
elsõ épület felépítésével a társaság
megkezdte. Az elsõ bérlõk legko-
rábban 2008. októberében vehetik

használatba a helyiségeket. A VGP-
csoport stratégiai célja, hogy a kö-
zép-európai régióban a részben
ipari célokra használt ingatlanok pi-
acvezetõ ingatlanfejlesztõjévé és
tulajdonosává váljon.

Már ötven fa díszlik a Zöld-szigeten

A termelés 2009-ben indul
meg az üzemben.  A vállal-
kozás rendszerszállítónak
vallja magát, és tanácsadás-
sal, fejlesztéssel, tervezéssel
valamint gyártással foglalko-
zik. A tavaly alapított Weiss
Hungaria Kft. 60%-ban né-
met, 40%-ban a magyar
CBSZ Kft. tulajdona. A gyõ-

ri beruházás célja a kelet-
európai piacok elérése,
mely dinamikus, kétszámje-
gyû évi fejlõdést ígér. A cég
menedzsmentje szerint a
Gyõri Ipari Parkra azért
esett a tulajdonosok válasz-
tása, mert az infrastruktúra
kiváló és a termelési kultúra
világszínvonalú.

Újabb mûanyagipari vállalkozás 

A Weiss Hungaria Kft. 10.000 négyzetméteres területet

vásárolt a Gyõri Ipari Parkban. A mûanyagipari fröccs-

öntéssel foglalkozó vállalkozás 3 millió eurós beruházás

keretében építi meg 5000 négyzetméteres csarnokát.
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Immár másodjára adott helyet a
Gyõri Ipari Park annak a szabadtéri
rendezvénynek, melynek kereté-
ben a területen mûködõ vállalkozá-
sok dolgozói június 7-én egy kelle-
mes napot tölthettek el együtt. A
gyermekeket koncertek, játszóházi
programok szórakoztatták, a felnõt-
tek ismét vidám ügyességi vetélke-
dõn vehettek részt. Az Iparkodó
Kalandtúra elnevezésû programra
az idén 14 vállalkozás 10–12 fõs
csapatai neveztek be. A játékos
megmérettetésen a West Hungaria
Bau Kft. csapata bizonyult a leg-
jobbnak, el is nyerte a nagyszerû
ajándékot, ami nem volt más, mint
minden csapattag számára kétfõs,
egy éjszakás tartózkodás Zalakaros
egyik jó szállodájában. Képriportunk
némi ízelítõt ad az Iparkodó Ka-
landtúra emlékezetes pillanatairól.

Iparkodtak a kalandtúrázók

A Gyõri Ipari Park együttmûködõ médiapartnere a hircity.hu regio-
nális internet-tv. Információikat, eseményeiket a történés idõpontjá-
ban azonnal közzé tudjuk tenni portálunkon. Várjuk híreiket az
info@hircity.hu e-mail címre.




