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Wolf: Alkalmazkodnak a változásokhoz

Pannon-Tools: Kapacitásnövelés
kormányzati támogatással

Büchl: Élen jár a
hulladékhasznosításban

Gyártókapacitásának növelését, vállalatirányító rendszerének átfogó fejlesztését,
új piaci szegmens erôsítését tervezi az
idei évre a Pannon-Tools Kft. Összesen
125 millió forintos beruházásához 41 millió forinttal járul hozzá a magyar állam, az

errôl szóló támogatói okiratot Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter
adta át Tóth Tündének, a cég tulajdonosügyvezetôjének.
> 2. oldal

Christian Koenen:
Válság ellen beruházás

Hullámzóan alakult a megrendelésállománya az
elmúlt esztendôben a Christian Koenen Kft.-nek,
ám összességében végül jó évet zártak 2020ban. A piac hullámzására fejlesztéssel, beruházással reagáltak, és bátorságukat igazolták az
eredmények, hiszen tovább növekedett a cég árbevétele. Az idei évben is forgalomemelkedésre
számítanak, ha nem generál radikális visszaesést
a járványhelyzet.
> 7. oldal

A 2020-ban kezdôdött járványhelyzet ellenére is ôrzi gazdasági stabilitását, és a speciális hulladékkezelési technológiák szakértôjeként továbbra is ügyfélre szabott
megoldásokkal fejleszti piacait a Büchl Hungaria Kft. —
foglalta össze a cég pillanatnyi helyzetét Gyökeres Sándor, aki január elsején vette át az ügyvezetô igazgatói
stafétát visszavonuló elôdjétôl, Gömöry Árpádtól. Az új
vezetô 2014 óta dolgozik a Büchlnél, így kiválóan ismeri
a szervezetet, a partnereket és a piaci folyamatokat.
> 3. oldal

Vivaker: Tiszta
a levegô!

A tisztítástechnológiai termékek forgalmazásával foglalkozó, száz százalékban magyar tulajdonú Vivaker Bt. széles termékskálájával eddig is maradéktalanul kiszolgálta partnerei kézhigiéniára vagy felületfertôtlenítésre irányuló igényeit. Most egy hazai gyártású berendezésnek köszönhetôen
már a levegô sterilizálását is meg tudják oldani. A vírusjárvány idôszakában egy ilyen
profilú termék várhatóan sok cég, intézmény érdeklôdésére számot tarthat.
> 6. oldal

Pannon-Tools: Kapacitásnövelés
kormányzati támogatással

> 1. oldalról

A kormány hatékonyságnövelô
programjának keretében 41 millió
forinttal támogatja a Pannon-Tools
Kft. összesen 125 millió forintos
kapacitásnövelô beruházását. Az
errôl szóló dokumentum átadása
alkalmából rendezett ünnepségen a cég tulajdonosa, vezetôi és
munkatársai vendégül látták —
mások mellett — Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminisztert,
Ésik Róbertet, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatóját, Simon Róbert Balázst, a
térség országgyûlési képviselôjét
és dr. Dézsi Csaba Andrást, Gyôr
polgármesterét.
A koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére is beruházási rekordot döntött tavaly Magyaror-

szág, mert 1494 vállalat kötelezte
el magát fejlesztések mellett —
mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az eseményen.
A tárcavezetô hozzátette: az export ismét 100 milliárd euró fölé
ment, amellyel a világon a 34. legjobb teljesítményt nyújtotta Magyarország úgy, hogy lakosságszám tekintetében csak a 94. helyen áll. Emellett ma már ismét
annyian dolgoznak az országban,
mint a járvány elôtt.
Emlékeztetett, hogy a kormány
minden idôk „egyik legrobusztusabb” beruházási támogatási
programját indította el azon vállalatok számára, amelyek vállalják,
hogy nem bocsátanak el egyetlen
munkavállalót sem, emellett fejlesztenek. A hazai fémipar teljesít-

A Pannon-Tools Kft.-t 1979-ben alapították, elsôsorban autóipari cégek számára készítenek szerszámokat és alkatrészeket, de orvostechnikai mûszereket és épületgépészeti alkatrészeket is gyártanak. A nyilvános céginformációs adatok szerint 2019-ben a vállalat árbevétele 1 milliárd 803 millió forint
volt, 15 millió forinttal magasabb, mint 2018-ban. Ebbôl az exportbevétel 290 millió forint volt, amely 59 millió forinttal több,
mint az azt megelôzô évben. Az adózott eredmény 25 millió
forint veszteséget mutatott 2019-ben, szemben a 2018-ban elért 77 millió forint nyereséggel.

ménye az év elsô hónapjában hat
százalékkal emelkedett. Kitért arra is, hogy Gyôr-Moson-Sopron
megyében 63 vállalat 45 milliárd
forintnyi beruházást hajt végre,
amellyel 14 500 ember munkahelyét védik meg.
A bejelentett fejlesztés eredményeként mintegy negyven százalékkal nô a magyar családi tulajdonban lévô cég kapacitása,
amely mások mellett a Rábának,
az Audinak, az Alpine-nak és a
Suzukinak is a beszállítója.
Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyûlési képviselôje
azt hangsúlyozta, hogy a Gyôri
Ipari Parkban mintegy tíz ország
száz cége van jelen, amelyek a
város motorjai.
Dominek Ákostól, a Pannon Tools
Kft. cégvezetôjétôl a jelenlévôk
megtudhatták, hogy a beruházás
részeként megduplázzák az 5500
négyzetméteres gyártóterületüket. Ezenkívül egy kéziszerszámgyártásra alkalmas cellát alakítanak ki és egy csôfúró állomást is
vásárolnak. A berendezések telepítésének határideje június, így a
nyártól már ezeken a gépeken állítják elô termékeiket.
Az említett beruházáson kívül
egyéb fejlesztéseket is tervez a
Pannon-Tools. Áprilisban várják

egy új, fiber lézervágó gép érkezését, mellyel a vékonyabb lemezek megmunkálása is lehetôvé
válik, amitôl egy új piaci szegmensben való megerôsödését reméli a cég. Emellett tervezik a vállalatirányítási rendszer átfogó fejlesztését, valamint a külföld felé
történô nyitást, elsôsorban Ausztriába, Németországba és KeletOroszországba szeretnének exportálni.
Az elmúlt évben vélhetôen a koronavírus-járvány okozta bezárkózás miatt megnövekedett az
igény a vonóhorgok és a kéziszerszámok iránt, így némi ingadozás
után az elôzô évet meghaladó árbevétellel zárták a 2020-as esztendôt. A jelenlegi rendelésállomány nagyságát figyelembe véve
idén két számjegyû forgalomnövekedésre számítanak.
| pannontools.hu
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Büchl: Élen jár a hulladékhasznosításban

> 1. oldalról

Gyökeres Sándor 2021. január elsejétôl a Büchl Hungaria Kft. ügyvezetô igazgatója, közel tizenöt éve
dolgozik a hulladékszállítással és
hulladékkezeléssel
foglalkozó
üzletágban, hetedik esztendeje tevékenykedik jelenlegi munkahelyén, így jól ismeri a Büchl erôsségeit, tevékenységét. — A Büchl Hungaria nagyon széles spektrumon
mozog az iparágon belül, a speciális hulladékhasznosítási technológiák alkalmazásában kifejezetten
élen járunk a hazai piacon — tudtuk
meg az ügyvezetô igazgatótól. —
Ennek egyik példája az a 2016-ban
végrehajtott fejlesztés, melynek
eredményképpen olyan oldószeres
technológiát vezettünk be, amely
egyedülálló Magyarországon. Ennek alkalmazásával az egyik legfontosabb partnerünk, az Audi
Hungaria festékszóró üzemébôl
származó hulladékanyag 95 százalékát vagyunk képesek újrahasznosítani egy biogázüzemen keresztül.
A célunk, hogy az ilyen és ehhez
hasonló technológia-intenzív, innovatív megoldásokkal szolgáljuk ki
ügyfeleinket, hogy az iparban keletkezô hulladék minél kevésbé terhel-

je környezetünket, és minél nagyobb arányban használjuk fel újra.
A Büchl az Audi Hungarián kívül
számos kisebb-nagyobb partnerrel
mûködik együtt, az ország teljes területérôl szállítanak hulladékot. A veszélyes hulladékok kezelése mellett
szállítással, csomagolási hulladékok válogatásával, zárt rendszerben

annak olajtartamát, így a maradék,
fémforgácssal kevert anyag kohászati alapanyagként szolgál. Új tevékenységi kör a pirotechnikai eszközök semlegesítése, melynek során a veszélyes hulladékból jól
hasznosítható veszélytelen fém és
mûanyag keletkezik, így azok újrahasznosíthatóvá válnak.

történô iratmegsemmisítéssel is
foglalkoznak. A cég emulzió-, oldószerbontó kapacitása meghaladja
az évi 58.000 tonnát. A beszállított
hulladék nagy részébôl olyan másodlagos hulladékot állítanak elô,
mely energetikai hasznosításra, fôként cementgyárakba kerül. Jelentôs mennyiségben kezel a vállalat
ipari iszapot, melybôl visszanyerik

A környezet védelmének elôtérbe
helyezését az elektromobilitás
erôsítésére tett erôfeszítések is
mutatják. A Büchl jármûveit Euro
5-ös és 6-os motorok hajtják, optimalizált logisztikai megoldásokat alkalmaznak, cél a teljes logisztikai folyamat digitalizálása.
A jövô terveirôl Gyökeres Sándor elmondta: — Szeretnénk továbbfej-

kafolyamatok optimálisabban
mûködhetnek. Létrejött egy olajbetöltô állomás, mely dedikált
helyen segíti a szerelôk napi tevékenységét, de az újonnan vásárolt különbözô mérôkészülékek
és mérôeszközök is ezt a célt
szolgálják. A gyártásindítási és
gyártáskövetési munkafolyamatok nagy részét digitalizálták, melyek ezáltal száz százalékban áttekinthetôvé váltak. Mindezekhez
emberi erôforrásokra is szükség
volt, ezek egy részét belsô átszervezéssel, másik részét pedig új
munkatársak felvételével oldották
és oldják meg, de a kiválasztások
még folyamatban vannak.
Ôsztôl sorra befutottak azok a nagyobb, még függôben lévô megrendeléseink, melyeket a partnerek a pandémia miatt „jegeltek”
egy idôre, és a vállalkozás rendelésállománya azóta is folyamatosan nô. Hihetetlen módon megnövekedett a hidraulikus munkahengerek gyártására és javítására az
igény. A helyzetbôl adódóan a
cégnél jelenleg leginkább szak-

képzett szerelô munkatársakra
lenne igény, de talán ôket a legnehezebb most megtalálni a piacon.
Elôbbre léptek a fenntarthatóságot
illetôen is, kitöltötték az önértékelési
kérdôívet (SAQ), és sikeresen lezárult a Jankovits Engineering minôsítése, miszerint bizonyítottan megfelelô beszállítói teljesítményekkel
rendelkezik az OEM-ek felé a fenntarthatósági folyamatok terén.
Karácsony elôtt indult útnak az
USA-ba egy olyan présgépük, amit
már 2019-ben Kínába is szállítottak,
és amelynek március eleji beüzemelése hibrid megoldást igényelt.
Nagy részét meg lehetett oldani az
online technikák segítségével, de a

leszteni alkalmazott folyékonyhulladék-kezelési technológiáinkat és
komoly fejlôdési lehetôséget látunk
az akkumulátorgyártásban keletkezô hulladékok kezelésében. A teljes
hazai hulladékipart érintô konceszsziós törvény új helyzetet teremt a
piacon, ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Úgy gondoljuk, egyrészt alvállalkozóként lehet szerepünk a koncesszorok mellett, másrészt — ahogyan egyébként jelenleg
is — olyan frakciók feldolgozásával
foglalkozunk, amelyek nem tartoznak a koncessziós körbe. Olyan
együttmûködési lehetôségeket keresünk, amelyek lehetôvé teszik,
hogy továbbra is komplex szolgáltatást tudjunk nyújtani partnereinknek.
A Büchl Hungaria jelenleg közel
260 munkavállalót foglalkoztat, árbevétele az elmúlt évben folyamatosan nôtt, tavaly meghaladta a
kilencmilliárd forintot.

| buechl.hu

Jankovits Engineering: Több fronton is eredményesek

Mozgalmasan teltek az elmúlt hónapok a száz százalékig magyar
tulajdonban lévô családi vállalkozás, a Jankovits Engineering számára. A tavalyi év utolsó hónapjaiban és 2021 elsô idôszakában
sok olyan belsô változást vittek
véghez, ami a cég hatékonyabb
mûködését segíti a jövôben.
A tavalyi év végén kezdték el azt
a raktárrendezési folyamatot,
melynek célja mind a partnerek,
mind a gyártási folyamatok hatékonyabb kiszolgálása. A cég raktárkapacitását folyamatosan bôvítik, március végén érkeznek
azok az új tárolóállványok, melyekkel a nagyobb mennyiségû,
hat méter hosszú szálanyagaik
tárolása végre hosszú távra megoldódik. Már beüzemelték azokat
a pályázati forrásból vásárolt
CNC maró- és esztergagépeiket,
melyekkel a saját gyártású célgépekhez szükséges egyedi alkatrészek legyártása mellett kisszériás gyártásokat is tudnak vállalni.
Olyan munkaállomásokat alakítottak ki, melyekkel a belsô mun2021 | március | www.ipgyor.hu

legvégén szükséges volt a személyes jelenlét is. Az idei évben a Miskolci Egyetemmel közösen részt
vesznek egy K+F pályázatban,
mely az automatizálásra és az optikai ellenôrzések innovatív megoldásaira fókuszál, de foglalkoznak öntanuló mesterséges intelligenciát
felhasználó rendszerekkel is.
Jelenleg egyidôben zajlik a cég
munkafolyamatainak optimalizálása, a csapat bôvítése és a megrendelések teljesítése. Ezek menedzselése egy nagyon összetett
folyamat, de jövôbeli eredményei
vitathatatlanok.
| jankovits.hu
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Christian Koenen:
Investment against
the crisis

The order numbers of Christian Koenen Ltd. fluctuated last year, but overall the financial year of
2020 was closed with good results. The company
responded to the fluctuation of the market with
development and investment. In the second quarter
of 2020, the process of purchasing a new piece of
equipment was launched. Within the frames of the
investment of 50 million HUF — of which 21.5 million
HUF is EU support — a CNC metalworking machine
was purchased, which was installed in the autumn,
subsequently the production started in November.
There was a great need for the new equipment, as
the number of orders increased again from the
second half of 2020, and the Hungarian subsidiary
managed to exceed the revenues of the previous
year by the end of 2020. The company manufactures
customized metal parts and equipment, mainly
stencils and sieve templates for electronics industry.
About 40 percent of its partners operate in consumer
electronics industry, and 60 percent in the automotive industry. Thus, due to increasing demand for
electric cars, a steady market growth is expected in
the upcoming 5-10 years.
Christian Koenen Ltd. places great emphasis on
social responsibility. Last Christmas, 350 thousand
HUF was donated to the Lurkó Foundation, in addition,
the employees of the company collected secondhand clothes and shoes for those in need.

Vivaker: Clean air!

Vivaker Bt., which deals with the
distribution of cleaning technology
products and is 100% Hungarianowned, has fully served the needs of
its partners so far regarding hand
hygiene or surface disinfection. Now,
owing to a locally manufactured
equipment, air sterilization can be
achieved as well.
They have found a device based on
UV-C radiation made by a Hungarian
manufacturer, which, unlike similar
technologies, sterilizes airborne particles
at a wavelength of 253.7 nm, which is
completely safe. The device hardly
produces any noise, so it can operate
non-stop, and anyone can stay in the
room during its operation. Pathogens
(bacteria, viruses, fungi) are exposed
to six-fold irradiation in one second,
which kills them immediately. The
device sucks the air from below, filters
out dust, pollens and mites up to 4
microns, thus completely sterile air
can be released into the room from
the enclosed space (reactor). The
equipment is available with different
capacities for rooms of different sizes.
The equipment has already been used
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Büchl: At the forefront of waste recycling

Despite the pandemic that began in 2020,
Büchl Hungaria Ltd. — as an expert in special
waste management technologies — is expanding
on the market with its tailor-made solutions.
Sándor Gyökeres took over the position of
managing director from his retiring predecessor, Árpád Gömöry on 1st January. The
new managing director has been working for
Büchl since 2014, so he has acquired
excellent knowledge of the organization, its
partners and the processes of the market.
Büchl Hungaria operates on a very wide
spectrum within the industry, and is particularly
at the forefront of the domestic market in the
application of special waste management
technologies. The company aims to provide
its customers with technology-intensive, innovative solutions in order to minimize the

impact of industrial waste on our environment
and to reuse it as much as possible.
In addition to Audi Hungária, Büchl cooperates
with a number of smaller and larger partners,
and transports waste from all over the country.
In addition to hazardous waste management,
it also deals with transport, packaging waste
selection, document destruction in a closed
system, and provides complex waste
management services to its customers.
In the future, it wishes to develop its
technologies further and sees a possible
potential for improvement in the management
of waste generated by battery manufacturing.
Büchl Hungaria currently employs nearly
260 people, and its sales revenue grew
steadily during the previous year, exceeding
9 billion HUF last year.

Nemak: The professionals
of the future are to be trained

in several institutions in Hungary; the
distributor has also drawn the attention
of its partners to the possibility of
ordering this device. Its effectiveness
has been confirmed by laboratory tests.
Although it is quite easy to maintain,
Vivaker plans to provide maintenance
service to its customers as well.

From September, students choosing a profession can study
in a new system. There will be a fundamental change in the
status of the students who completes their internship as an
employee at a given company and receive a salary instead
of scholarship that was formerly provided. Nemak Gyôr
Alumíniumöntöde Kft. not only offers the most up-to-date
education and work environment, but exciting work and
career opportunities for students facing a career choice.
Nemak, which has been involved in dual training for eight years
and has provided internship for hundreds of students so far, is
ready for the challenge. Students who are about to continue
their studies can study the chosen profession at Nemak in an
environment of European standards.
— We have already been training professionals for the automotive industry of the future, which applies to both training
material and educational methodology. This also means that
students graduating from Hungary can find employment
in exciting, constantly developing professions — says Tamás
Péter Szilasi, Head of the Department of Social Relations
at Nemak.
Nemak’s extensive training program covers almost every
technical field within the industry, from product manufacturing,
robot maintenance to tool making. A greatest part of the training
involves internship, in which students participate in a real work
environment, and solve specific tasks and problematic issues.
As a result, anyone who graduates at Nemak will be prepared
for the world of work, and will do well in real life.
2021 | március | www.ipgyor.hu

Nemak: Bildet ihre Fachleute
der Zukunft heran
Ab September können die Schüler, die
einen Beruf wählen, in einem neuen
System lernen. Eine grundsätzliche Änderung zeichnet sich im Status der Schüler
ab, die dann als Arbeitnehmer die berufliche Praxis bei der gegebenen Firma
verbringen und Lohn statt des bisherigen
Stipendiums erhalten werden. Die Nemak
Gyôr Alumíniumöntöde Kft. /Nemak Gyôr
Aluminiumgießerei GmbH/ bietet den vor
der Berufswahl stehenden Schülern nicht
nur den modernsten Unterricht sowie
Arbeitsumgebung, sondern auch spannende Arbeit und Karrieremöglichkeit.
Die Nemak — die seit 8 Jahren an der
dualen Ausbildung teilnimmt und bisher
für mehr als hundert Schüler schon

Stellen für die berufliche Ausbildung
sicherte — hat sich auf die Änderungen
vorbereitet. Die vor der Weiterbildung
stehenden Schüler können den gewählten Beruf bei der Nemak in einer Umgebung mit europäischem Niveau erlernen.
— Wir bilden Fachleute für die Fahrzeugindustrie der Zukunft heran, was sich
gleichermaßen auf das Wissensmaterial
und die Bildungsmethoden bezieht. Das
bedeutet auch, dass die bei uns ausgebildeten Schüler in aufregenden, sich
in einer ständigen Entwicklung befindlichen
Berufen Arbeit finden können — sagt der
Leiter der Abteilung für gesellschaftliche
Beziehungen Péter Tamás Szilas.
Die breite Palette des Bildungs programms von Nemak umfasst alle
technischen Bereiche in der Branche von
der Produktherstellung über die Wartung
der Roboter bis zur Werkzeugfertigung.
Ein bedeutender Teil der Ausbildung ist
betriebliche Praxis, bei der die Schüler in
realer Arbeitsumgebung an der Lösung
von konkreten Aufgaben und Problemen
mitwirken. Somit alle die bei Nemak den
Beruf erlernen und die Schulbank verlassen,
sind gut auf die Arbeitswelt vorbereitet
und stehen auch unter deren realen
Umständen ihren Mann.

Vivaker: Die Luft ist rein!
Die Vivaker Bt. (Vivaker
Kommanditgesellschaft),
die hundertprozentig im
ungarischen Besitz ist, beschäftigt sich mit dem Umsatz von Produkten für die
Reinigungstechnologie, sie
erfüllte bisher auch restlos
die Ansprüche ihrer Partner
für Handhygiene oder
Flächendesinfektion. Jetzt
können sie dank einer Einrichtung aus heimischer
Produktion auch die Sterilisation der Luft lösen.
Sie machten eine auf UV-C
Strahlung basierenden Einrichtung eines ungarischen
Herstellers ausfindig, die
abweichend von anderen
Technologien auf einer Wellenlänge 253,7 nm die Luftpartikel sterilisiert, was völlig
sicher ist. Das Gerät arbeitet
fast ohne Grundgeräusche,
so dass es kontinuierlich
laufen kann, während seines
Betriebs kann man sich im
Raum aufhalten. Die Krankheitserreger (Bakterien,

Viren und Pilze) erreicht
innerhalb einer Sekunde die
sechsfache Einstrahlung,
dadurch werden sie getötet.
Die Luft wird unten eingesaugt, bis zu einer Größe
von 4 Mikron werden der
Staub, die Pollen, die Milben
herausgefiltert, aus dem
geschlossenen
Raum
(Reaktor) gelangt nun völlig
sterile Luft in die gegebene
Räumlichkeit. Für Räume
von verschiedener Größe
stehen Einrichtungen mit
unterschiedlicher Leistung
zur Verfügung.
In Ungarn wird die Einrichtung schon in mehreren Institutionen benutzt, dabei
lenkte der Vertreiber die Aufmerksamkeit seiner Partner
auch auf die Möglichkeit
der Bestellung. Die Wirksamkeit des Gerätes wird
von Laboruntersuchungen
bestätigt. Seine Wartung ist
einfach, aber die Vivaker
plant Serviceleistung für ihre
Kunden anzubieten.

2021 | március | www.ipgyor.hu

Christian Koenen:
Investition gegen die Krise

Der Bestand von den Aufträgen der Christian Koenen
Kft. schwankte im vorigen Jahr, aber insgesamt haben
sie 2020 als ein gutes Jahr abgeschlossen. Auf die
Schwankungen des Marktes reagierten sie mit Entwicklungen und Investitionen. Im zweiten Quartal des
Jahres 2020 starteten sie den Kaufprozess einer neuen
Anlage. Im Rahmen der insgesamt fünfzig Millionen
hohen Investition — davon waren 21,5 Millionen EUFörderung — kauften sie sich eine CNC Metallbearbeitungsmaschine, die im Herbst installiert wurde
und schon ab November steht sie im tatsächlichen
Produktionseinsatz.
Die neue Anlage war auch nötig, denn im zweiten Halbjahr von 2020 begann der Bestand der Aufträge wieder
zu wachsen und das ungarische Tochterunternehmen
schaffte es, die Erlöse des Vorjahres zu übertreffen. Die
Firma stellt individuelle Metallersatzteile, Einrichtungen,
hauptsächlich Schablonen und Siebschablonen her,
etwa 40% der Partner kommen aus der Haushaltselektronikindustrie und 60 Prozent sind in der Automobilindustrie tätig. Da die Elektroautos ständig weiter im
Vormarsch sind, kann die Firma in den nächsten 5-10
Jahren mit einem sicheren Marktwachstum rechnen.
Die Christian Koenen Kft. legt großen Wert auf ihr
soziales Engagement. Vorige Weihnachten spendete
sie 350 tausend Forint der Lurkó Stiftung /Bengel
Stiftung/, gleichzeitig sammelten die Mitarbeiter des
Unternehmens abgelegte Kleidung und Schuhe für
die Bedürftigen.

Büchl: Spielt eine führende Rolle
in Abfallverwertung

Trotz der im Jahr 2020 ausbrechenden
Pandemie bewahrt die Büchl Hungaria Kft.
ihre wirtschaftliche Stabilität und als Experte
in den speziellen Abfallbehandlungstechnologien entwickelt sie mit kundenspezifischen Lösungen ihre Märkte. Sándor
Gyökeres übernahm am 1. Januar den
Stab des Geschäftsführers von seinem
zurückgetretenen Vorgänger, Árpád Gömöri.
Der neue Leiter arbeitet seit 2014 bei Büchl,
so kennt er die Organisation, die Partner
und die Marktprozesse ausgezeichnet.
Büchl Hungaria ist mit einem breiten
Spektrum innerhalb des Industriezweiges
vertreten, sie spielt eine führende Rolle auf
dem heimischen Markt in der Anwendung
von speziellen Abfallverwertungstechnologien.
Das Unternehmen setzt sich das Ziel seinen
Kunden technologieintensive und innovative
Lösungen zu bieten, damit die in der Industrie
entstehenden Abfälle in immer geringerem
Maße unsere Umgebung belasten und sie
damit in immer größerem Umfang wiederverwertet werden können.
Außer der Audi Hungaria arbeitet Büchl mit
zahlreichen kleinen und großen Partnern
zusammen, es werden aus dem ganzen
Lande Abfälle transportiert. Außer der

Behandlung von gefährlichen Abfällen beschäftigen sie sich mit dem Transport, der
Sortierung von Verpackungsabfällen,
Dokumentenvernichtung in geschlossenem System. Sie reicht ihren Kunden einen
komplexen Service zur Abfallbehandlung.
In der Zukunft möchten sie ihre Technologien weiter entwickeln und sie sehen
große Entwicklungsmöglichkeiten in der
Behandlung von entstandenen Abfällen
in der Akkumulatorproduktion. Büchl
Hungaria beschäftigt zurzeit nahezu 260
Arbeitnehmer, ihr Erlös wuchs im vergangenen Jahr kontinuierlich, letztes Jahr
überschritt er neun Milliarden Forint.
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Vivaker: Tiszta a levegô!

> 1. oldalról

szálló kórokozók kiszûrésére, ártalmatlanítására alkalmas berendezést azonban nem.
— Kerestük a megoldást a levegô
tisztítására és végül rátaláltunk egy
magyar gyártó UV-C-sugárzáson
alapuló berendezésére, amely a
hasonló technológiáktól eltérôen
253,7-es nm hullámhosszon sterilizálja a levegôben lévô részecskéket, ami teljesen biztonságos. Ismert megoldás az ózongenerátor
használata, ennek azonban hátránya, hogy mûködésekor — és még
utána is jó ideig — nem lehet a fertôtlenített helyiségben tartózkodni,
valamint képzett személyzet üzemeltetheti. Egy másik, hagyományos módszer a ködös eljárással
történô fertôtlenítés, ez pedig a nagyobb felületeket fertôtleníti, a levegôt viszont nem.
A Vivaker által megtalált készülék
tehát több elônnyel rendelkezik.
Alig produkál alapzajt, így folyamatosan mûködhet, üzemelése közben is lehet a helyiségben tartóz-

kodni. A kórokozókat (baktériumok, vírusok, gombák) egy másodperc alatt hatszoros besugárzás éri , ami elpusztítja azokat. A levegôt alulról szívja magába, 4 mikron nagyságig kiszûri a port, a polleneket, az atkákat, a zárt térbôl
(reaktorból) már teljesen steril levegô kerül az adott helyiségbe. Egy
óra alatt ötször szûri meg, forgatja
át a levegôt, így a vírusoknak, baktériumoknak nincs esélyük megfertôzni az ott tartózkodókat. Különbözô méretû helyiségekre különbözô teljesítményû berendezések
állnak rendelkezésre.
— Már több intézményben használják a berendezést, a megrendelés lehetôségére mi is felhívtuk

partnereink figyelmét. Az eszköz
hatékonyságát laboratóriumi vizsgálatok igazolják. Karbantartása
is egyszerû, de ügyfeleink számára szervizszolgáltatás nyújtását is
tervezzük — tette hozzá Villányiné
Varga Andrea.
A Vivaker a váratlan események
ellenére is jó évet zárt 2020-ban,
és remélik, hogy idén sem kell
visszaeséssel számolniuk. Annál
is inkább, mivel az új légsterilizáló
eszköz forgalmazásának is köszönhetôen az eddigieknél is teljesebb körû, komplex higiéniai
biztonságot tudnak nyújtani partnereiknek.

Szeptembertôl új rendszerben ta- európai szintû környezetben tanulnulhatnak a szakmát választó tanu- hatják a választott szakmájukat. Ez
lók a jármûipar népszerû területein azért is fontos, mert a jármûiparban
is. A Nemak Gyôr Alumíniumöntö- is jelentôs átalakulás zajlik, köszönde Kft. nemcsak a legkorszerûbb hetôen az elektromos jármûvek elôoktatást és munkakörnyezetet, ha- retörésének. Ez jelentôs gyártásnem izgalmas munkát és karrierle- technológiai átalakulást is jelent, a
hetôséget is kínál a pályaválasztás többi között a könnyûszerkezetes
jármûépítés terén. A Nemak szloelôtt álló diákoknak.
Átalakulóban van a hazai szakkép- genje — „Innovative Lightweighting”,
zés, az új feltételeknek már szep- azaz innovatív súlycsökkentés — sotembertôl meg kell felelniük a duá- ha nem volt olyan aktuális, mint
lis képzést folytató vállalkozá„Izgalmas, folyamatosan fejlôdô
soknak. Alapvetô változás
szakmákban helyezkedhetnek el
lesz a többi köa nálunk végzett diákok”
zött a diákok
státuszában,
akik munkavállalóként töltik majd a napjainkban, amikor a jármûvek súszakmai gyakorlatukat az adott lya kritikus tényezôvé vált az autócégnél, s bért is kapnak az eddigi gyártásban. Ennek nyomán az alu− inkább zsebpénzt jelentô − ösz- mínium mint alapanyag és a
könnyûfémöntés és -megmunkálás
töndíj helyett.
A Nemak — amely nyolc éve vesz kiemelt technológiává lépett elô, s
részt a duális képzésben, és ed- felértékelôdött az a szaktudás,
dig több száz tanulónak biztosí- amelyet a duális képzés keretében
tott már szakmai gyakorlati helyet a Nemak kínál a fiataloknak.
— nemcsak felkészült a változá- − Mi már a jövô jármûipara számásokra, hanem a kezdetektôl részt ra képezünk szakembereket, ami
vesz a duális képzési rendszer ki- egyaránt vonatkozik a tudásanyagra és az oktatási módszertanra, s
alakításában, csiszolásában.
A továbbtanulás elôtt álló diákok a egyben azt is jelenti, hogy izgalmas,
Nemaknál a képzés élvonalában, folyamatosan fejlôdô szakmákban

helyezkedhetnek el a nálunk végzett
diákok − mondja Szilasi Péter Tamás,
a Nemak társadalmi kapcsolatok
osztályának vezetôje.
A Nemak széles körû képzési
programja szinte minden mûszaki
szakmaterületet felölel az ágazaton belül, a termék elôállításától a
robotok karbantartásán át a szerszámkészítésig.
− A képzés jelentôs része üzemi
gyakorlat, amelynek során valódi
munkakörnyezetben, konkrét feladatok és problémák megoldásában mûködnek közre a diákok.
Ennek köszönhetôen aki nálunk
végez, az a munka világára felkészülten kerül ki az iskolapadból, s
élesben is megállja a helyét −
mondja Szilasi Péter Tamás.
Akár éppen a Nemaknál, hiszen a
szakmai gyakorlatot követôen, immár pályakezdô szakemberként a
tanulók mintegy 40 százaléka „házon belül” a Nemak gyôri üzemében
helyezkedik el. A lehetôségek köre
pedig tovább bôvül, a cég ugyanis
bôvülés elôtt áll: az új termékek, új
technológiák — mint az alacsony
nyomású öntés − további jól képzett szakembereket igényelnek.
A Nemak képzésének kulcsszakmája, a sikeres jármûipari fémalkatrészgyártó szakma is átalakul:

mostantól öntvénykészítôként szerepel a képzési jegyzékben, s az elsô éves ágazati alapozó képzés
után lesz lehetôség az „éles szakma” választására. A munka komoly
szaktudást és precizitást igényel,
hiszen a feladat − folyékony fémbôl nagy bonyolultságú alkatrészeket létrehozni — izgalmas kihívás.
Az alumíniumipar fejlôdése egyrészt piacképes szakmát és biztos
munkahelyet, másrészt karrierlehetôséget is kínál a fiataloknak. A
szakma megszerzése után — érettségin és technikusi képesítésen keresztül — akár a mérnöki diplomáig
vezethet az út, amit a Nemak munkaadóként maximálisan támogat.
− A középiskolai évek komoly lépcsôt, gyakran krízisekkel kísért utat
jelentenek a felnôttkor felé, a gyerekek gyakorlatilag nálunk nônek fel.
A legkorszerûbb szakmai ismeretek
átadásán túl mi emberként is odafigyelünk a tanulóinkra. Olyan életvezetési kompetenciákat is fejlesztünk, mint a kommunikáció, a
stresszkezelés vagy a pénzügyi ismeretek, így nemcsak szakemberként, hanem emberileg is be tudnak
illeszkedni majd a munka világába,
s felelôsségteljes felnôtté válhatnak.

— Az elmúlt év tavaszán a vírusjárvány elsô hullámának idején természetesen megugrott a kereslet
termékeink iránt. A megnövekedett érdeklôdésnek örültünk, de
az igények kielégítése a gyorsan
kialakuló áruhiány miatt komoly
gondot okozott — tekintett vissza a
2020-as esztendô elsô felére Villányiné Varga Andrea, a Vivaker
egyik tulajdonosa. — Ez a kettôsség az ügyfélkörünk alakulására
is jellemzô volt, hiszen amíg a termelôképes vállalkozások a korábbinál nagyobb volumenben keresték a higiéniai termékeket, addig a vendéglátóhelyek, szállodák, fitnesztermek bezártak, elmaradtak megrendeléseik.
Az új piaci helyzetre a portfólió átalakításával és új termék bevezetésével igyekezett reagálni a Vivaker.
Partnereinek a cég eddig is kínált
kézhigiéniai és felületfertôtlenítésre
alkalmas termékeket, a levegôben

| vivaker.hu

Nemak: A jövô szakembereit képzik a gyôri üzemben
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Wolf: Alkalmazkodnak a piaci változásokhoz

Hullámzóan alakult 2020-ban a
Wolf Orvosi Mûszereket Forgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. megrendelésállománya, de
összességében eredményes évet
zárt az egészségügyben használt
orvosi mûszerek, gyógyászati segédeszközök, kötszerek, egyszer
használatos, valamint laboratóriumi és munkavédelmi termékek értékesítésével foglalkozó cég. A
csendesebb idôszakot igyekeztek
fejlesztések megvalósítására kihasználni, és felkészültek a piaci
változások követésére.
A legfontosabb, hogy valamennyi
dolgozónk egészséges és munkaképes, a koronavírus — egy-egy kivételtôl eltekintve — a mögöttünk
lévô 12 hónapban nem tizedelte
meg az állományt — tekintett vissza
az elmúlt idôszakra Orbán Dezsô
cégvezetô. — Tavaly a járvány elsô
hullámában természetesen megugrott a kereslet, elsôsorban a
maszkok, kesztyûk, lázmérôk iránt,
igyekeztünk kielégíteni partnereink
igényeit. A nyári idôszakban átmenetileg visszatértünk a normál menetrendhez, aztán ôsszel újabb felfutás jött, ahogy ismét növekedésnek indult a fertôzöttek száma. Ebben a hektikus idôszakban is képesek voltunk alkalmazkodni a változó megrendelésekhez, felesleges kockázatot nem vállalva tudtunk eredményesek maradni.
Büszkék vagyunk rá, hogy a cég

2020-ban ismételten növekedést
tudott produkálni.
Orbán Dezsô cégvezetô hozzátette: a szaporodó megrendelések teljesítése mellett sem maradtak el a fejlesztések: új informatikai rendszert vezettek be, tovább
finomították a backoffice tevékenységét, és élve a pályázati lehetôségekkel, eszközfejlesztésre,
informatikai átalakításra, napkollektorok beszerzésére nyertek forrásokat. Igyekeztek felkészülni az
jövô kihívásaira.
Felborult a világgazdaság, az új
helyzet hatással van a szállítási
láncokra, az árakra, és nekünk
ehhez alkalmazkodnunk kell — tette hozzá a cégvezetô. — Új piaci
szegmensekben kell gondolkodnunk, a védôruházat, a kötszer-értékesítés nagyobb hangsúlyt fog
kapni, és jelentôs a lakossági kereslet a maszkok, kesztyûk, érintésmentes lázmérôk, pulzoximéterek, valamint a koronavírustesztek iránt. Ez utóbbi esetében
egy teljesen új termék bevezetése
is a napirenden szerepel. Bízunk
benne, hogy hamarosan az engedélyek is megérkeznek ezen újdonság forgalmazáshoz.
A különlegességek között említeném még az oxigénkoncentrátor
készülékeket. Eme nem hétköznapi termék a vírushelyzet miatt
értékelôdött fel napjainkban. A
békés mindennapokban sporto-

lóknak és bentlakásos intézmények lakóinak nyújt nagy segítséget a termék, de mostanság a betegség leküzdésében tud szerepet vállalni.
További változás, hogy a cég belvárosi kiskereskedelmi üzlete Gyôr
egyik legnagyobb bevásárlóköz-

pontjába költözött. Az elôzetes felméréseket igazolva az új helyen lévô üzletben folyamatos a vásárlói
jelenlét, a forgalom felfutóban van,
így hosszú távon is számíthatnak
eredményes mûködésére.
| wolforvosimuszer.hu

Christian Koenen: Válság ellen fejlesztés, beruházás

> 1. oldalról

— Úgy tartja a mondás, az okos vállalatvezetôk a válságos idôkben
igyekeznek igazán fejleszteni, hogy
ezzel is segítsék a nehézségek leküzdését és felkészüljenek a recessziót követô fellendülés idôszakára — mondta el a tavalyi esztendôre visszatekintve Sulyok Péter, a
Christian Koenen gyôri telephelyének operatív menedzsere. — Az elmúlt esztendô jól indult, ám a második negyedév elején a vírusjárvány elsô hulláma megtorpanást
hozott a piacon. Mi éppen ebben
az idôszakban indítottuk el egy új
berendezés megvásárlásának folyamatát. Összességében ötvenmillió forintos beruházás keretében
— ebbôl 21,5 millió forint értékû uniós támogatás — sikerült beszerez2021 | március | www.ipgyor.hu

nünk egy CNC fémmegmunkáló
gépet, amelyet ôsszel telepítettünk,
és novembertôl meg is indult a
tényleges gyártás.
Az új berendezésre szükség is
volt, mert 2020 második felében
már ismét növekedésnek indult a
megrendelésállomány, és a magyar leányvállalatnak az év végére sikerült túlszárnyalnia az elôzô

esztendô árbevételét. Az elektronikai ipari számára egyedi fém alkatrészeket, berendezéseket, fôként stencileket és szitasablonokat gyártó cég partnereinek körülbelül 40 százaléka a háztartási
elektronikai iparban, 60 százaléka
pedig az autóiparban tevékenykedik. Így az elektromos autók folyamatos térnyerésére számítva a kö-

A Christian Koenen Kft. nagy hangsúlyt helyez a társadalmi szerepvállalásra, a rászorulók támogatására. Tavaly karácsonykor
1000 képeslapot küldtek el, és minden képeslap után felajánlottak egy eurót a Lurkó Alapítvány számára. Így a kórházi kezelésre
szoruló gyerekeket segítô jótékony szervezetnek 350 ezer forint
támogatást adhattak át, melyet a cég kabalaállatát, az oroszlánt
ábrázoló plüssfigurákkal is kiegészítettek. Emellett a vállalat dolgozói használt ruhákat és cipôket is gyûjtöttek, melyet a Nagycsaládosok Egyesületén keresztül juttattak el a rászorulókhoz.

vetkezô 5-10 évben biztos piaci növekedésre számítanak.
Ennek megfelelôen fejlôdést terveznek a gyôri telephelyen is. A cél,
hogy a tavaly vásárolt, jelenleg egy
mûszakban dolgozó munkaállomás
a jövôben két mûszakos termelésre
álljon át, és a jelenlegi 17 fôs létszámot is szeretnék 4 új munkatárssal
bôvíteni. Az üzemépület egy részének átalakításával már biztosították a
helyet további új eszközök számára,
még ebben az évben további beruházásokra, gépbeszerzésekre készülnek. Sulyok Péter operatív menedzser szerint amennyiben a járványhelyzet miatt az év hátralévô részében nem lesznek szigorú lezárások, a 2020-as árbevételszintet akár
20 százalékkel is meghaladhatják.

| christian-koenen.hu
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Aquacomet: Új üzemcsarnokot építenek

Jól halad a medencetestek és medencefedések gyártásával foglalkozó, magyar tulajdonban lévô
Aquacomet Kft. új csarnokának
építése, és a tervek szerint májusban elkészül az épület. A cég nyugat-európai piacainak megerôsítésére törekszik, a beruházások, fejlesztések a gyártás hatékonyságának növelését szolgálják.
Az elmúlt év tavaszán volt egy jelentôs visszaesés a megrendelések
számát illetôen, de a jó idô beköszöntével megélénkült a piac, így
év végére sikerült hozni a tervekben
szereplô számokat — összegezte
röviden az elmúlt esztendôt Gyopár
Zoltán ügyvezetô igazgató. Hozzátette: idén hasonló „menetrendre”
számítanak, a tartósan kellemes
idôjárás indítja be igazán a szezont.
A hazai megrendelések mellett a
Nyugat-Európába irányuló export a
gyôri gyártó egyik erôssége, ezeken a piacokon saját cégek alapításával igyekeznek növelni az értékesítést. Ausztriában hagyományosan jelentôs szereplô az Aquacomet, Németországban az elmúlt

évben, Franciaországban pedig a
közelmúltban indították el azokat a
vállalkozásokat, melyektôl a piaci
részesés további növelését várják.
— Franciaországban mások a megrendelôi igények, mint például a
német piacon, úgy gondoljuk, a
galloknál a mutatós dizájn az általunk garantált jó minôséggel,
könnyû kezelhetôséggel együtt
elônyt jelenthet számunka a versenytársakkal szemben — tette hozzá Gyopár Zoltán.
Az elmúlt években folyamatosan
növelte gyártókapacitását az
Aquacomet Kft. az ipari parkban
található telephelyein. Legutóbb a
Juharfa utcában történt fejlesztés,
ahol a medencefedések gyártása
kapott helyet.
Az Aquacomet által gyártott, lapra
szerelt, dobozos csomagolású fedések egyre népszerûbbek, ezek
szalagszerû elôállítását, a gyártókapacitás további bôvítését szolgálja a most épülô, új üzemcsarnok. Az 1500 négyzetméteres
épület kiegészül egy 5000 négyzetméteres térbeton területtel,

amelyen a késztermékeket tárolhatják. A tervek szerint a beruházást a kivitelezô május végén jelenti készre, és júniustól már itt
gyártják a medencefedéseket.
A már népszerû slágertermékek
mellett újdonságokkal is igyekszik
bôvíteni termékpalettáját a cég, kisebb méretû, jakuzzikhoz hasonló
medencék elôállítását tervezik.
A járványhelyzet miatti bezárkózás
az elmúlt évben kétségtelenül hoz-

zájárult az Aquacomet termékei
iránt megnyilvánuló érdeklôdés fokozódásához. Emellett azonban
fontos szerepük volt a sikerben
azoknak a piaci, kereskedelmi erôfeszítéseknek, amelyek gyümölcse
éppen az elmúl évben érett be.
Ezeknek is köszönhetô, hogy
2020-ban elérték a több mint 5 milliárd forintos árbevételt.
| aquacomet.hu

