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Pannon-Tools: Új eszközök a gépparkban

Alprosys: Minôség és hozzáadott érték

WKW Hungaria:
Fókuszban a minôség
és hatékonyság

A WKW Hungaria Kft. (akkori nevén Erbslöh
Hungária Kft.) 2018-ban az év nagyvállalata kategóriában vehette át a Kisalföldi Presztízs Díjat.
A cég a Gyôri Ipari Parkban található telephelyén az elmúlt két évben jelentôs fejlesztéseket
hajtott végre, nemcsak a gyártóterületet, hanem
> 3. oldal
a technológiát illetôen is.

Alapításának 25. évfordulóját ünnepli ebben az évben az Alprosys Kft. A társaságot 1996-ban németországi magánszemélyek hozták létre, és dinamikusan fejlôdött az elmúlt negyedszázadban. Fô tevékenysége az egyedi gépek, berendezések tervezése, gyártása, összeszerelése

és üzembe helyezése, telepítése. A cég
üzleti filozófiájának középpontjában a minôség, a megbízhatóság és a rugalmasság hármas egysége a szellemi hozzáadott értékkel párosul.
> 2. oldal

Büchl Hungaria:
Segítik a rászorulókat

Erôsíti társadalmi szerepvállalását a Büchl Hungaria
Kft. A hulladékszállítással és hulladékkezeléssel foglalkozó vállalkozás a megváltozott munkaképességû embereket munkahelyteremtéssel, az egyetemi hallgatókat ösztöndíjjal, a Gyôrben és környékén mûködô szervezeteket, egyesületeket, egyéb kezdeményezéseket
anyagi eszközökkel támogatja.
> 7. oldal

Propex: 25 éve Magyarországon

Ebben az évben ünnepli alapításának negyedszázados évfordulóját a Propex csoport gyôri gyára. A társaság a Gyôri Ipari
Parkban található termelôegységében 1997

óta gyárt fonalat, szöveteket, ipari textíliákat
fôként a nemzetközi szônyegipar számára.
> 6. oldal

Alprosys: Minôség és hozzáadott érték a jövô

> 1. oldalról

Az Alprosys Kft. 25 éves történetét
és jelenlegi helyzetét Bera Attila
ügyvezetô igazgatóval tekintettük
át. Mint elmondta, a vállalkozás
az indulás óta jelentôs fejlôdésen
ment keresztül. Eleinte az egyedi
gépgyártási tevékenység kapacitását szinte teljes egészében az
Audi Hungaria Kft. megrendelései
kötötték le. A kétezres évek elejé-

tôl jelentôs bôvítés indult el, a cég
a Gyôri Ipari Parkba költözött, bôvítette gyártási és szolgáltatási kínálatát, új partnerként hazai és
külföldi autóipari üzemek, autóipari beszállítók csatlakoztak a
megrendelôi körhöz. Kisebb volumenben az élelmiszer- és a
gyógyszeripari szegmensbôl is
jelentkeztek vevôk. A kisebb munkaállomások tervezésétôl és gyártásától fokozatosan jutottak el az
összetettebb gépek, készülékek
elôállításán keresztül a komplett
automata és félautomata gyártósorok elôállításáig. Kecskeméten
2012-ben, Budapesten 2016-ban
nyitottak önálló képviseletet. Az
Alprosys jelenlegi telephelyén
2018-ban indult a termelés, itt
nyílt lehetôségük egy új, a saját
speciális igényeiket kiszolgáló, a
korábbinál másfélszer nagyobb
gyártóterület és irodaház kialakítására.
A gyártási volumen bôvülésével
párhuzamosan nôtt a foglalkoztatottak száma, a kezdeti 15-20
fôs dolgozói csapat ma már több
mint száz munkatársat számlál.
A kollégák döntô többsége felsô-

fokú végzettséggel rendelkezik,
akik az egyedi gépgyártás folyamatába sorolható valamennyi tevékenységet elvégzik, a tervezéstôl a gyártáson keresztül a
helyszíni telepítésig. A cég által
elôállított gyártósorok értéke sok
esetben meghaladja a hárommillió eurót, a projektek átlagos átfutási ideje 9-12 hónap, az éves
árbevétel megközelíti a hárommilliárd forintot.

- Vevôink az innovatív, rugalmas
kiszolgálást keresik, érzékenyek a
minôségre, és fontos számukra a
határidôk pontos betartása, ennek igyekszünk megfelelni. Fô célunk a folyamatos és dinamikus
fejlôdés, elsôsorban a hatékonyság, a hozzáadott érték növelése
terén. Ha ebben elôre tudunk lépni, mindig lesz stabil piaca a termékeinknek — vázolta a jelen feladatait Bera Attila ügyvezetô igazgató. — Az elmúlt 25 évben ko-

Az Alprosys Kft. társadalmi kapcsolatainak és szerepvállalásának
erôsítését is fontos feladatának tekinti. Ezért például az oktatási
rendszer több szegmensében is aktívan tevékenykedik. A középiskolások számára a természettudományi tantárgyak népszerûsítése érdekében kreatív fizikaversenyt rendeztek, melyen
egyetemi oktatók szakmai irányításával, gyakorlatorientált feladatokat oldottak meg a nagy számban jelentkezô diákcsapatok. A
megmérettetés sikerét látva a rendezvény folytatását tervezik. A
cég támogatja a Széchenyi István Egyetem SzEnergy csapatát
és a Formula Student eseményeit, az intézmény diákjait pedig
minden évben gyakorlati képzés keretében fogadják. A hallgatók
közül a végzést követôen már eddig is sokan választották munkahelyül az Alprosyst, ezért a vállalkozás a jövôben szeretné tovább fejleszteni kapcsolatait az egyetemmel.
moly tekintélyt szereztünk ipar- tôzés ellen, eddig sikerrel: naágunkban, sikerült elérnünk, hogy gyobb számú megbetegedés
ma már nemcsak mi keressük az nem volt a vállalatnál. A pandémiúj megrendelôket, hanem ben- ás helyzet ugyan okozott némi nenünket keresnek — ahogy ez egy hézséget, azonban létszámleépíjapán partnerünk estében is törtést nem indokolt a megrendelétént. A minôségi színvonal meg- sek mennyiségének visszaesése.
tartásában kulcskérdés kollégá- Sôt, a munkaerôpiacon jelentkezô
ink folyamatos szakmai képzése, kínálatot kihasználva a fizikai dola csapat összetartása. Arra törekgozói és a mérnöki állományt is
szünk, hogy minél alacsonyabb bôvítették. A világjárvány további
legyen a fluktuáció, komoly értékkövetkezményeként látványosan
ként tekintünk munkatársaink megnövekedett a beépítendô almegszerzett tapasztalataira.
katrészek szállításai határideje, a
Az Alprosys a koronavírus-járvány megrendelések teljesítésére a koelmúlt és jelenlegi idôszakában is rábbi 6-8 hét helyett 18-20 hetet
kiemelt figyelmet fordít dolgozói lehet kalkulálni, ezzel a határidôk
egészségének védelmére. Bár a vállalásánál számolniuk kell.
tevékenység egy
része otthonról is
végezhetô, ahol
A folyamatos
elengedhetetlen
szakmai fejlôdés garantálja
a személyes jelenét, ott szigorú
a versenyképesség erôsítését
intézkedésekkel
védekeznek a ferBera Attila ügyvezetô igazgató a
cég jövôképét illetôen elmondta:
— Stratégiai célunk az általunk
gyártott termékek hozzáadott értékének növelése, a szakmai
kompetenciák fejlesztése egyéni
és vállalati szinten, hogy minél
összetettebb és bonyolultabb folyamatok megtervezésére és eszközök, gépsorok elállítására legyünk képesek. Folyamatos szakmai fejlôdésünk adhat garanciát
arra, hogy a nemzetközi piacokon
is megôrizzük és erôsítsük versenyképességünket.
| alprosys.hu
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> 1. oldalról

A WKW csoport magyar leányvállalatát szeptember 1-tôl Lehrmann József személyében új
ügyvezetô irányítja, akinek célja a
hatékony és nyereséges mûködés biztosítása a termelési volumen és az árbevétel további dinamikus növelése mellett.

Lehrmann József, a WKW Hungaria
Kft. ügyvezetôje közel húsz éve tevékenykedik az autóiparban, az autóipari beszállítóknál szerzett tapasztalatait kiválóan hasznosíthatja
a gyôri gyár élén. A cég fô profilja az
alumínium dekorlécek elôállítása,
melyekkel a világ vezetô márkáinak
jármûvein találkozhatnak a fogyasztók. Az elmúlt két évben mintegy 85
millió euró értékû új technológiai beruházást hajtott végre a német tulajdonos, így a gyôri telephelyen megháromszorozódott a csarnokméret,
a gyártóterület 8 ezer négyzet-

WKW Hungaria: Fókuszban
a minôség és hatékonyság

méterrôl 24 ezer négyzetméterre
nôtt, a foglalkoztatottak száma pedig ma már eléri az 500 fôt. A fejlesztésnek köszönhetôen az elôállított munkadarabok mechanikai
megmunkálása automata gépekkel
történik, ahogy teljesen automatizált
az új polírozó-, a festô- és a lakkozóüzem is. Jelentôs technológiai változást és minôségi ugrást jelentett annak a felületkezelô berendezésnek
az üzembe helyezése, mely egy
speciális kémiai eljárással színezi az
alumíniumot, így egy anyagában
színes díszlécet szállíthatnak megrendelôiknek. A beruházás nyomán
nôtt az elôállított termékek volumene, és a régi partnerek — például a
Jaguar Land Rover — mellett olyan új
autótípusok kiszolgálására érkezett
megrendelés, mint a BMW 4-es típusa vagy a Daimler Mercedes E és
C osztálya, illetve ugyanezen márka
elektromos, EQE és EQS változata.
A speciális eljárással készülô dekorlécek gyártása most van felfutóban, a rendelkezésre álló kapacitás
alkalmas a jövôben várható további projektek lefedésére. A termékek
darabszámának növekedésével, a
vevôkör bôvülésével párhuzamo-

san a cég árbevétele is emelkedik,
az idén várható 27 millió eurós forgalom a tervek szerint jövôre elérheti az 50 millió eurót.
A gazdasági folyamatokra negatív
hatást gyakorló koronavírus-járvány
nyomán kialakuló alapanyaghiány
nem befolyásolta jelentôsen a WKW
Hungaria mûködését. A chip-hiány
miatt az autógyárak termelése
ugyan csökkent, de ez csak a cég
megrendelés-állományának ingadozásában éreztette hatását. Az igények hullámzása elsôsorban a hagyományos partnereket jellemezte,
az új vevôk körében kevésbé jelent-

kezett, ami bíztató jel a jövôre nézve.
Lehrmann József ügyvezetô elmondta: az eddig szerényebb árbevételt produkáló, családias hangulatú vállalkozást szeretné olyan
nagyvállalattá fejleszteni, amely képes megfelelni a vevôk egyre magasabb szintû elvárásainak. Ehhez
a mennyiségi növekedésen kívül
szükség van a termelés hatékonyságának javítására, a szervezet átalakítására, valamint a munkatársak
képzettségi szintjének folyamatos
emelésére.

| wkw.de/hu

Jankovits Kft.: Rekordszámú megrendelés

A Jankovits Engineering Kft. száz
százalékig magyar tulajdonban lévô családi vállalkozásként közel 30
éve foglalkozik hidraulikával, egyedi gépgyártással és hidraulikus alkatrészek kereskedelmével. Az elmúlt évben a cég tevékenységét
nagyban befolyásolták a Covid-járvány okozta nehézségek, ám a
gyors talpra állást követôen ma
már a rohamosan növekvô számú
megrendelések teljesítése jelent kihívást dr. Jankovits Richárd tulajdonos-ügyvezetô számra.
A Jankovits Engineering mûködését is érzékenyen érintette, hogy a
koronavírus-járvány miatt az egész
világon visszaesett az ipari ágazat
termelése — tekintett vissza a tavalyi esztendôre dr. Jankovits Richárd.
— Legfontosabb feladatunknak a
kiválóan képzett munkatársaink
megtartását tekintettük, amit a rövidített munkaidô bevezetésével
és a kormányzati támogatások
igénybevételével sikerült is elérnünk. A válságos idôszakból sze-
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rencsére viszonylag hamar sikerült
kilábalnunk, és tavaly októbertôl ismét növekedni kezdett a kereslet
termékeink és szolgáltatásaink
iránt. Jelenleg a korábbi, 2018-as
rekordszintet mintegy 30 százalékkal szárnyalja túl megrendelés-állományunk. A növekvô vevôi igényeknek fokozatos bôvüléssel tudunk megfelelni, bár nem könnyû
megfelelô szaktudással és tapasztalattal rendelkezô munkatársakat
találni, a megrendeléseket határidôre teljesítjük.

A valamennyi nagy magyarországi autóipari gyártónál — Audi, Mercedes, Suzuki, Opel (Stellantis) —
egy vagy több projekttel jelen lévô
vállalkozás célja a folyamatos
szervezetfejlesztés, a gyártási folyamatok hatékonyságának növelése. A hazai környezetben erôs
pozíciót elfoglaló cég amellett,
hogy a magyar piacon is új partnereket keres, fokozni kívánja exporttevékenységét is. Ennek érdekében 2021 októberétôl üzletfejlesztési vezetô irányítja ezt a te-

rületet, feladata a Nyugat-Európában és az USA-ban vevôket találni, elsôsorban hidraulikus présberendezések vásárlására.
További cél a Jankovits Engineering
marketingtevékenyégének erôsítése az online felületeken. Az üzleti
partnerek figyelik és érzékelik a cégnek a világhálón tapasztalt fokozott
aktivitását, a visszajelzések szerint
ezen a területen is sikerült komoly
elôrelépést tenni. Az erôfeszítéseknek köszönhetôen mind az árbevételt, mind az eredményt tekintve sikeres évzárásra számítanak.
Dr. Jankovits Richárd hozzátette:
a Kisalföldi Presztízs Díj a régióban és országosan is nagy elismerésnek örvend, sokan figyelnek azokra a vállalkozásokra,
amelyek érdemesnek bizonyulnak
erre a kitüntetésre. Ezért a Jankovits Engineering Kft. fontosnak
tartja a díj és a színvonalas átadógála támogatását.
| jankovits.hu
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WKW Hungaria: Focusing on quality and efficiency

The WKW Hungaria Ltd. performed remarkable developments on its site located in the Industrial Park of Gyôr in the past two years — not
only regarding the production area, but also
related to the technology. The main profile of
the company is the production of aluminium
trims that customers can meet on the vehicles
representing the leading brands of the world.

In the past two years, the German owner performed technological investments amounting to
85 million Euro. On the site of Gyôr, the production area has increased from 8 thousand square
metres to 24 thousand squre metres and the
number of the employees has reached the level
of 500 by now. It was a considerable technological change and qualitative leap to put the sur-

Propex: for 25 years
in Hungary

The plant of the Propex Group situated in Gyôr celebrates the 25
anniversary of its foundation this
year. The company has been producing yarn, fabrics and industrial
textiles in its production unit located in the Industrial Park of Gyôr
since 1997 — mainly for the international carpet industry.
As one of the leading producers of
innovative technical fabrics and a
member of the Propex Furnishing
Solutions Company Group, the
company manufactures reliable
and high-quality products which
have been designed to satisfy the
customers’ needs in every res-
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pect. In the future, the development of new composite and environmental-friendly materials and
new technologies will promote the
further progress, extension and
the expansion to other application
fields. In order to achieve this goal,
Propex is constantly looking for reliable colleagues as a familyfriendly and responsible employer.
It is a striking figure that 108 employees have already spent at least
15 years at the company and 87
colleagues have been working for
the company for more than 20
years. Certainly, faith is highlyappreciated by the company.

face treatment machine into operation which
dyes the aluminium using a special chemical
procedure that allows to provide the customers
with a trim, the material of which is colourful.
The production of trims made by using a special
chemical procedure is growing, the available
capacity enables to perform further projects
which are expected in the future. In line with the
increment of product quantity and the extension
of the circle of customers, the turnover of the
company is also rising, the revenue of 27 million
Euro which is expectedly going to be generated
this year can reach the level of 50 million Euro
next year as planned.
As of 1. September, the Hungarian subsidiary of
the WKW-Group is managed by a new managing director called József Lehrman who said:
he would like to turn the enterprise having a familiar atmosphere and having realized quite a
modest revenue into a large company which
can fulfil the higher and higher expectations set
by the customers. In order to achieve this goal,
it is necessary to enhance production efficiency,
achieve an increment in quantity, change the organizational structure and improve the educational level of the colleagues continously.

Jankovits Engineering:
Record-breaking number
of orders

Last year, business activities of
the Jankovits Engineering Ltd.
were largely affected by the difficulties caused by the pandemic,
but after the quick recovery the
company has to face the challenge
of fulfilling a rapidly rising number
of orders. At the moment, the
order volume of the enterprise exceeds the record level of 2018 by
about 30 percentage. We can
satisfy the rising customers’ needs
by a gradual extension and fulfil
the orders in due time.
It is the goal of the enterprise implementing one or more projects
with every big automotive manu-

facturer in Hungary such as Audi,
Mercedes, Suzuki, Opel (Stellantis)
to develop the organization continously and enhance the efficiency
of the production processes. In addition to looking for new partners in
the Hungarian market, the company having a strong position in
the domestic business environment also wants to increase its export activities. A further objective is
to strenghten the marketing activity of Jankovits Engineering on
online platforms. Due to the efforts,
the company expects a successful
year’s end in terms of the turnover
and the operating income.
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Jankovits Engineering:
Bestellung mit Rekordzahlen

Propex seit 25 Jahren
in Ungarn

In diesem Jahr feiert das Werk der
Propex Gruppe in Gyôr seine
Gründung vor einem Vierteljahrhundert. Die im Industriepark von
Gyôr ansässige Produktionseinheit der Gesellschaft stellt seit
1997 Garne, Stoffe, Industrietextilien hauptsächlich für die internationale Teppichindustrie her.
Das Unternehmen, als einer der
führenden Produzenten von innovativen technischen Textilien, derzeit Mitglied des Konzerns Propex
Furnishing Solutions, sichert die
zuverlässigen Qualitätsprodukte,
die so geschaffen sind, dass sie
den Bedürfnissen der Kunden in
jeder Hinsicht gerecht werden. In

Zukunft wird die Entwicklung neuer
Komposit- und umweltbewusster
Materialien und die neuen Technologien die weitere Entwicklung,
Erweiterung und Expansion auf
neue Anwendungsgebiete vorantreiben. Dazu sucht Propex, als
familienfreundlicher und verantwortungsbewusster Arbeitgeber,
weiterhin nach zuverlässigen Mitarbeitern. Es ist eine bezeichnende
Angabe, dass bei der Firma
schon 108 Personen mindestens
15 Jahre angestellt sind, davon
87 Personen seit über 20 Jahren
beim Unternehmen arbeiten.
Natürlich honoriert die Firma diese
Treue dementsprechend.

Die Tätigkeit der Jankovits Engineering Kft. wurde letztes Jahr von
den Schwierigkeiten der Covid
Pandemie stark beeinflusst, aber
nachdem sie sich schnell erholte,
stellt die Erfüllung der Bestellungen
in rapid steigender Zahl eine Herausforderung für die Firma dar.
Zurzeit überschreitet der Bestand
an Aufträgen das Rekordniveau
von 2018 um etwa 30 Prozent.
Dem wachsenden Kundenbedarf
können sie über allmähliches
Wachstum gerecht werden, die
Aufträge werden fristgemäß erfüllt.
Das mit einem oder mehreren
Projekten bei allen großen in
Ungarn ansässigen Firmen der
Autoindustrie — Audi, Mercedes,

Suzuki, Opel (Stellantis) — präsente
Unternehmen hat sich zum Ziel
gesetzt, die Organisationsstruktur
kontinuierlich zu entwickeln, sowie
die Effizienz der Produktionsprozesse zu erhöhen. Die Firma, die
in heimischer Umgebung eine
starke Position einnimmt, möchte
auch auf dem ungarischen Markt
neue Partner suchen und außerdem ihre Exporttätigkeiten erweitern.
Ein weiteres Ziel der Jankovits
Engineering ist es, das Marketing
auf den online Oberflächen zu
stärken. Dank dieser Anstrengungen rechnet man mit einem erfolgreichen Jahresabschluss
sowohl bezüglich des Erlöses als
auch des Ergebnisses.

WKW Hungaria Kft.: Qualität und Effizienz im Fokus

Die WKW-Hungaria Kft. führte in den vergangenen zwei Jahren bedeutende Entwicklungen im Industriepark Gyôr, nicht nur
hinsichtlich der Produktionsfläche, sondern
auch in der Technologie, durch. Das Hauptprofil der Firma ist die Produktion von Dekorleisten, die die Verbraucher an den Fahrzeugen der weltweit führenden Marken treffen können.
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In den vergangenen zwei Jahren realisierte der
deutsche Inhaber Investitionen in Höhe von 85
Millionen EUR für neue Technologien. Auf dem
Standort Gyôr wuchs die Produktionsfläche von
8 Tausend Quadratmetern auf 24 Tausend
Quadratmeter, die Zahl der Beschäftigten erreicht heute schon 500 Personen. Eine bedeutende technologische Änderung und ein großer
Qualitätssprung war die Inbetriebsetzung der

Anlage zur Oberflächenbehandlung, wodurch
das Aluminium in einem speziellen chemischen
Verfahren gefärbt wird, damit werden sie in die
Lage versetzt, ihrem Auftraggeber farbige Zierleisten in jeweiligem Material zu liefern. Die Produktion der, mit dem speziellen Verfahren hergestellten, Dekorleisten steht jetzt in seiner Anlaufphase, die innewohnende Kapazität wird
auch die künftig weiterhin zu erwartenden
Projekte abdecken. Mit der steigenden Stückzahl der Produkte und der Erweiterung des
Kundenkreises wächst parallel auch der Erlös
der Firma, so kann der in diesem Jahr erwartete
Umsatz von 27 Millionen EUR nächstes Jahr die
prognostizierten 50 Millionen EUR erreichen.
Das ungarische Tochterunternehmen der WKWGroup leitet ab 1. September der neue Geschäftsführer, Jozsef Lehrmann, der verkündete, dass er
das einen bescheidenen Erlös produzierende Unternehmen mit seiner familiären Atmosphäre zu
einem Großunternehmen entwickeln möchte, das
den immer höheren Erwartungen seiner Kunden
entsprechen kann. Dazu sind neben dem mengenmäßigen Wachstum, die Effizienz der Produktion, die Umwandlung der Organisationsstruktur,
sowie die ständige Erhöhung des Ausbildungsniveaus der Mitarbeiter erforderlich.
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Propex: Huszonöt éve Magyarországon
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A Propex Furnishing Solutions Kft.
a kezdetekben az Amoco — azaz
American Oil Company — az egyik
vezetô amerikai olajvállalat európai üzemeként indult. Polipropilén
(olajfinomításnál keletkezô melléktermék) felhasználásával készült,
kiváló minôségû mûanyag szálból
állított elô masszív szônyegalapot.
Az akkoriban még Amoco Fabrics
Kft. néven futó gyár 110 ezer
négyzetméteres területen szinte
elsôként építette fel közel 40 ezer
négyzetméteres gyártócsarnokát
és irodaépületét a Gyôri Ipari Parkban. A gyár 1997 nyarán, 120 dolgozóval kezdte meg a termelést,
majd néhány esztendô elteltével a
létszám már közelített a 300 dolgozó felé. Az üzem alig pár évet
mûködött Amoco néven, majd
megvásárolta ôket a BP, és BPAMOCO (British Petrol — American
Oil Company) elnevezséssel mûködött tovább. 2004-ben újra eladták a gyárat, ezért 2005-tôl új
néven, Propex Fabrics-ként folytatta tevékenységét. 2017-ben a

cég bôvítette csarnokát és raktárát, így jelentôsen nôtt a kapacitás. 2019-ben a vállalat Propex
Furnishing Solutions néven egy, a
polimer alapú szövött és nem
szôtt termékek, illetve bevonatképzô anyagok gyártására szakosodott, vancouveri (Kanada)

székhelyû családi tulajdonú befektetôi csoport tulajdonosi érdekkörébe került.
A vállalat jelenleg az innovatív
mûszaki szövetek egyik vezetô
gyártójaként, a Propex Furnishing
Solutions vállalatcsoport tagjaként
biztosítja a megbízható, minôségi

A Blaguss Agora Hungary Kft.
2019 végén létesített új telephelyet a Gyôri Ipari Parkban. Az
autóbuszos személyszállítással
foglalkozó, osztrák—magyar tulaj-

és több gyôri sportegyesület is
igénybe veszi szolgáltatásait. A
kisalföldi megyeszékhely kiemelt
és nagy potenciállal rendelkezô
piaca a Blaguss Agora Hungary

donú vállalkozás saját irodákat,
automata buszmosót, parkolóhelyeket alakított ki az ügyfelek még
professzionálisabb kiszolgálása
érdekében. A gyôri kirendeltség
legfontosabb partnere az Audi
Hungaria Zrt., de számos más
vállalattal is kapcsolatban állnak,

Kft.-nek, a gyôri kirendeltség egyre több sportegyesülettel áll kapcsolatban, többek között szerzôdéses partnerei a Gyirmót FCnek, a Gyirmót SE-nek, a Gyôri
ETO Hockey Clubnak, és a helyi
röplabda szakosztály sportolóit is
ôk szállítják.

A Blaguss Agora Hungary Kft.
központja Sopronban található,
mely mûködését 2008 októberében kezdte meg. A dolgozói szállítással és turisztikai célú utaztatással is foglalkozó cég jelenleg
mintegy 200 alkalmazottat, ezen
belül több mint 170 autóbuszvezetôt foglalkoztat. A cég folyamatosan bôvül, ebbôl kifolyólag Budapesten is rendelkeznek már bérelt telephellyel.
A Gyôri Ipari Parkban otthonra
lelt részleget 2021 áprilisa óta
irányítja Kádár Péter kirendeltségvezetô, aki korábban a budapesti divíziót vezette. Kádár Péter
elmondta: a gyôri kirendeltség
53 autóbuszt biztosít az Audi
Hungaria Zrt. dolgozóinak szállításához. Az Euro 6-os motorral
felszerelt MAN és Setra típusú
jármûvek átlagéletkora nem haladja meg a négy évet, magas
színvonalú felszereltségük (automata klímaberendezés, dönthetô
és szélesíthetô ülések, WC, DVD,
kávégép, italhûtô) az utasok kényelmét szolgálja. A jármûvek a
legmodernebb biztonsági berendezésekkel vannak felszerelve,

Néhány jellemzô adat a Propex gyôri üzemérôl:
• Feldolgozott anyag/hó: 1500 tonna polipropilén
• Termelés/év: 173 millió m2 szövet
• Többször is szerepelt Gyôr 10 legtöbb adót fizetô cégei között
• Dolgozói létszám: 310 fô (kölcsönzöttekkel együtt közel 350 fô)

termékeket, amelyeket úgy terveztek, hogy minden vonatkozásban
kielégítsék az ügyfelek igényeit. A
jövôben új kompozit és környezettudatos anyagok fejlesztése, új
technológiák segítik a további fejlôdést, bôvülést és a terjeszkedést
további alkalmazási területekre.
Ehhez az idén 25 éves Propex családbarát és felelôsségteljes munkaadóként továbbra is folyamatosan
keresi megbízható munkatársait.
Beszédes adat, hogy a cégnél 108
fô töltött el már legalább 15 évet,
amibôl 87 fô több mint 20 éve dolgozik a vállalatnál, a fennállás kezdetétôl. A hûséget a cég természetesen megfelelôen honorálja is.
A jelenlegi ügyvezetô az amerikai
születésû Timmy Dewayne Bennett, aki 2011-ben egy hathetes
projekt kedvéért érkezett Magyarországra, de végül azóta is itt dolgozik. Kezdetben termelésvezetô
volt, majd 2016-tól az ügyvezetôi
feladatokat látja el. (Korábban a
vállalat amerikai gyárában egyébként már több évtizedet eltöltött.)
| pfsfabrics.com

Blaguss Agora: Bôvülô kapcsolatrendszer
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és extra szolgáltatások is igénybe vehetôk.
Természetesen a 2020-as és
2021-es Covid-évek nagy kihívás
elé állította a céget. Sorra kellett
nehéz és radikális döntéseket hozni a fentarthatóság, a zökkenômentes munkavégzés érdekében.
A Blaguss Agora gyôri telephelyén a cég a jövôben is elkövet
mindent azért, hogy legfontosabb partnerük — az Audi Hungaria Zrt. — részére folyamatos
fejlesztéssel és a minôségi szolgáltatás fenntartásával megôrizze jelenlegi pozícióját.
Emellett bíznak a turisztikai ágazat
fellendülésében, amely további
megrendeléseket hozhat a Blaguss Agora Hungary Kft. számára.
A Blaguss cégcsoport 2021 októberétôl már Szombathelyen is
rendelkezik telehellyel, hiszen
2022. január 1-tôl ellátja a vasi
megyeszékhelyen a helyi tömegközlekedést, 33 db új Mercedes autóbusszal. Ezzel itt közel 70 fônek biztosít új munkahelyet a cég.
| blaguss-agora.hu
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A Melecs EWS GmbH 2010-ben
nyitotta meg kapuit Gyôrben, és
vált az elmúlt évtizedben a vezetô
ipari elektronikai vállalatok, autóipari és háztartási gépek gyártóinak
preferált beszállítójává. A 2010-es
indulás óta a gyárat három alkalommal is bôvítették és töltötték
meg az új területeket modern technológiával, gyártósorokkal és berendezésekkel. Ezen idôszak alatt
nemcsak a termelési terület növekedett, de 500 fôre bôvült a munkavállalói állomány is. A vállalat sikerének elôfeltétele, hogy a kollégák
elkötelezettek, és együttmûködnek
azon célok elérésében, melyek

hozzájárulnak a cégcsoport sikereihez. A hagyományok mellett a fejlôdés záloga, hogy az iparágban
alkalmazott legmodernebb technológiákkal és eljárásokkal dolgoznak, melyeket folyamatosan fejlesztenek, ezzel is elôsegítve a cég piaci versenyben betöltött szerepének
fenntartását és erôsítését.
A Melecset az elmúlt évtized alatt a
családias hangulat jellemezte, ahol
fontos volt azon dolgozók megbecsülése, akik ennek a „családnak”
több éve aktív tagjai. A mai felgyorsult és technológia alapú világban
kevés olyan munkáltató található,
amelynél jelentôs azon munkaválla-

lói létszám, akik tíz vagy akár több
éve állnak alkalmazásban. Ennek a
nagyfokú elkötelezôdésnek az
egyik motorja az légkör, amit az elmúlt évek alatt sikerült kialakítani és
fenntartani a Melecsnél a napi munkavégzés során. Az alapítás óta folyamatos és mára már hagyománynyá vált a jubiláló dolgozók köszöntése. Azon kollégákat, akik 3, 5, 8,
illetve 10 éve a társaság alkalmazottai, egy szûkebb körû rendezvényen köszöntik oklevél átadásával,
tárgyi és pénzjutalommal együtt. Erre az eseményre az idén a pandémiás helyzet miatt októberben került sor, ahol 79 olyan munkatársat
köszönthettek, akik már 10 éve a
„Melecs család” tagjai.
A vállalat mûködése során kiemelten törekszik arra, hogy a munkatársakat és szaktudásukat, mint a
vállalat egyik legfôbb értékét helyezze tevékenysége középpontjába. A Melecs számára nagy jelentôséggel bír a család, a biztonság,
a hagyományok és a közösségek
építése. Ezek az értékek alkotják a
gazdasági célokkal együttesen azt
a hosszú távú stratégiát, amely
alapja azoknak az üzleti eredményeknek, melyeket a munkavállalókkal együtt a közös értékek mentén tudnak megvalósítani. Az el-
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kiszolgálóhelyiségek állnak rendelkezésre, az asztalok magassága
állítható, a munkafolyamatok, az alkalmazott eszközök teljesen biztonságosan használhatóak az ott dolgozók számára. A foglalkoztatásban a Büchl teljes rugalmasságot
tanúsít, négy, hat vagy akár nyolc
órában is dolgozhatnak a munkatársak, akiket a katolikus karitász
delegál, de a cég alkalmazottai. Ennek megfelelôen a hasonló munkakörökben meghatározott bért, és a
munkaügyi szabályoknak megfelelô cafetéria-juttatásokat, illetve bejá-

rási támogatást kapják. Jelenleg
nyolc fô végzi a válogatást, a tervek
szerint a létszám tizenkét fôre emelkedik a késôbbiekben.
— Tisztában vagyunk vele, hogy
ebben az üzemben a termelékenység, a hatékonyság nem éri el a
vállalati átlagot, de nem a pénzügyi eredmény, a profitteremtés a
cél, hanem a segítségnyújtás —
tette hozzá Gyökeres Sándor
ügyvezetô igazgató. — Lôrincz
Attilával, a gyôri karitász igazgatójával, megegyeztünk abban is,
ha a termelésbôl mégis képzôdik

Melecs EWS GmbH:
Legfôbb érték az ember

múlt esztendôk eredményeire és a
folyamatos fejlôdésre alapozva
2021 évben a vállalat indult az „Év
Felelôs Foglalkoztatója” pályázaton, amelynek eredményeként jogosulttá vált a Felelôs Foglalkoztatói Uniós tagságra.
A Melecs EWS GmbH elkötelezte
magát a társadalmi felelôsségvállalás mellett is. Vallják, hogy a közösségi érékek a cég számára is építôkövekként szolgálhatnak a szervezet fejlôdése során. Ezen értékek
mentén támogatják és együttmûködnek helyi civil és szakmai szervezetekkel. Az iparkamarával való
ezen együttmûködés keretében lehetôség nyílt Gyôr város 750 éves
jubileumi ünnepségeinek keretében
bemutatkozni fényfestés formájában a város ikonikus épületein.
Az elkövetkezô idôszakban is bíznak munkatárasaik képességeiben és megteremtik azokat a feltételeket, melyekkel hozzájárulnak a közös sikerekhez. Velük
együtt valósítják meg azokat az
innovatív és fenntartható megoldásokat, melyekkel válaszolhatnak a globalizáció kihívásaira és a
legmagasabb színvonalon szolgálják ki partnereiket.

valamilyen mértékû nyereség, azt
felajánljuk a karitász számára,
hogy az egyéb jótékonysági tevékenységeiket finanszírozni tudják.
A Büchl Hungaria Kft. tovább erôsítette kapcsolatát a Széchenyi István Egyetemmel is. Az intézményben környezetmérnök szakon tanuló, egy mosonmagyaróvári mester- illetve egy gyôri alapképzésben
résztvevô hallgató számára az Universitas Alapítványon keresztül
ösztöndíjat ad, mellyel a szakmai
utánpótlás biztosítását kívánják segíteni. Az egyéb társadalmi szerepvállalás keretében a vállalkozás
részt vett a Gyôri Zöldexpón, támogatta az Arrabona Évszázadai
nevû városi vetélkedôsorozatot és
a gyôrújbaráti Csobolyó Néptáncegyüttes munkáját, emellett szponzorálja a Gyôri ETO Hockey Club
elsô ligás csapatát.
A Büchl Hungária az év végéhez
közeledve természetesen nem feledkezik meg saját dolgozóiról
sem, akik számíthatnak prémium
kifizetésére.

| melecs.hu

Büchl Hungaria: Segítik a rászorulókat

Összefogtunk a Katolikus Karitász
Gyôri Egyházmegyei szervezetével
annak érdekében, hogy a segítô
tevékenység során látókörbe kerülô, valamilyen fogyatékossággal
élô embereknek értelmes elfoglaltságot és jövedelmet tudjunk biztosítani — mondta el a kezdeményezésrôl Gyökeres Sándor, a Büchl
Hungaria Kft. ügyvezetô igazgatója. — A Kandó Kálmán utcában bérlünk egy teljesen felújított épületet,
ahol a foglalkoztatottak teljesen
tiszta, könnyen elkülöníthetô mûanyag hulladékot válogatnak. Az
alapanyagot napi rendszerességgel, külön erre a célra szolgáló
jármûvel szállítjuk a helyszínre. A
válogatásnak köszönhetôen a hulladékból anyagában hasznosítható, értékesíthetô másodnyersanyag lesz, ami a foglalkoztatás
biztosításán túl a környezetvédelem szempontjából is elônyös.
A Kandó Kálmán úti telephelyet úgy
alakították ki, hogy megfeleljen a
speciális elvárásoknak. Az épület
akadálymentes, szociális és egyéb
2021 | december | www.ipgyor.hu

| buechl.hu
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Pannon-Tools: Új eszközökkel bôvült a géppark

Az 1979-ben alapított Pannon-Tools
Kft. elsôsorban autóipari cégek
számára készít szerszámokat, lemezalkatrészeket, de orvostechnikai mûszereket és épületgépészeti

Az elmúlt hónapokban több új berendezéssel gyarapodott mind a
Pannon-Tools présüzeme, mind a
lézerüzeme — mondta el az idei
beruházásokról Dominek Ákos

alkatrészeket is gyártanak. A gyártásbiztonság, a termelési kapacitás és hatékonyság erôsítése és az
új megrendelôi igények kiszolgálása érdekében a közelmúltban több
új berendezést is vásároltak.

cégvezetô. — Az általunk elôállított
Makita-alkatrészekbôl a korábbinál ötven százalékkal többet rendelt a partnerünk, így technológiai
fejlesztésre, azaz egy félautomata
gyártósor üzembeállítására volt

szükség, hogy a megnövekedetett igényeknek eleget tudjunk
tenni. Ugyancsak a présüzem bôvítését jelenti egy új fúrócella telepítése, melyet a vonóhorogtartó
csô fúrásánál alkalmazunk. A berendezést ipari parkos „társüzemtôl”, a Stefanitól vásároltuk, segítségével megdupláztuk a gyártás
sebességét, és mivel a mûvelet
elvégzése így már egy helyen
összpontosul, logisztikai szempontból is hatékonyabbá tettük a
folyamatot.
A lemezalkatrészek elôállításában
kulcsszerepet játszó lézerüzem is
modern berendezéssel gyarapodott. A három CO-technológiát
képviselô gép mellé egy fiber lézervágó érkezett, melyet elsôsorban a vékonyabb lemezek lézervágására használnak. Így házon
belül megoldható a vastagabb és
a vékonyabb lemezek kiszabása
is. A Pannon-Tools kapacitásának
bôvüléshez jelentôsen hozzájárul
a Tesla típusú autókra szerelt vonóhorog-alkatrészek elôállításának megkezdése. Ezt a terméket

2022-tôl nagy darabszámban állítják majd elô, hiszen a vonóhorog Teslák esetében nem opcionálisan rendelhetô kiegészítô, a
márka valamennyi jármûvének
alapfelszerelése.
Tóth Tünde, a cég tulajdonosügyvezetôje hozzátette: új üzletág
felfuttatását is tervezi a cég. Hajlított és lézervágott lámpatestek, valamint kerítéselemek gyártásával
szeretnének a kültéri termékek piacára belépni. A megrendelésállomány gyarapodását követi a cég
árbevétele, a tavalyihoz képest
idén mintegy húszszázalékos
emelkedés várható, és jövôre is
kétszámjegyû növekedésre számítanak. A bizakodásnak jó alapot
teremt az a tény, hogy a szerszámüzem kapacitását a vevôk májusig
már teljesen lekötötték.
Megújult a Pannon-Tools honlapja
is, többek között egy új bemutatkozó image-film került fel a felületre, mely a legnépszerûbb videómegosztó platformon is elérhetô.
| pannontools.hu

Áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

