
TOP 1002019

KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYE GAZDASÁGA
A kiadvány a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával készült
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Nagyberuházások rekordja: 
megyénkben a nyerő 11
Nyergesújfaluban a japán Toray, Dorogon a 
francia GMD, Tatabányán a dél-koreai Doo-
san és a japán Bridgestone döntött úgy, hogy 
hazánkban épít, bővít, fejleszt – nem utolsó 
sorban számos új munkahelyeket teremt. 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter az említett nagyberuházások beje-
lentésekor megyénkben járt.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága 
előtt tartott meghallgatásán a miniszter 
hangsúlyozta: – Az idén már megdőlt Ma-
gyarországon a beruházási rekord, hiszen 
október végéig 62 nagyberuházásról kötöt-
tek megállapodást, ami 9682 új munkahe-
lyet jelent, ehhez a kormány 129 milliárd 
forint készpénztámogatást biztosított. Hoz-
zátette: a beruházásösztönzési rendszeren 
keresztül létrejött új munkahelyeken a brut-
tó fizetés tavaly átlagosan 420 ezer, idén pe-
dig az első tíz hónapban 458 ezer forint volt. 
Az első tíz hónap legjelentősebb beruházá-
sait tekintve hazánkban Komárom-Eszter-
gom megye áll az első helyen 11 nagyberu-
házással, Pest megyébe 9, Budapestre pedig 
6 érkezett. Dinamikus, folyamatos a fejlődés, 
hiszen 2010-hez képest 47 százalékkal nőtt 
a magyar export teljesítménye, ez hazánk 
növekvő versenyképességét mutatja. Az elő-
rejelzések szerint a következő évek során is 
várható, hogy a lendület kitart. Ebben nagy 
szerepet játszhatnak a megyei cégek.  •

Jó pályára állt hazánk  
mezőgazdasága
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara (NAK) elnöke dr. Nagy Miklós 
szakírót idézte az agrárium elsőrendű sze-
repéről „A mezőgazdaság olyan területe a 
kultúrának, amely a legközvetlenebb kap-
csolatban áll az élettel.” Hozzátette: a Föld 
lakossága nem érte el a kétmilliárdot az első 
világháború kitörésekor. Ma már nyolcmil-
liárd éhes szájról kell gondoskodnia az élel-
miszer-előállítóknak. Hazánk szerencsés 
helyzetben van földrajzi fekvése, adottságai 
tekintetében, de sok a teendő az agroöko-
lógiai potenciálunk jobb kihasználásáért. 
Mezőgazdaságunk jó pályán van, kibocsá-
tása 2018-ban 2700 milliárd forint körüli 
volt. Ez tendenciának biztató, de megelé-
gedettségnek kevés. A NAK elkészítette a 
magyar agrárium hosszú távú fejlesztését 
célzó programjavaslatát Erősödő agrár-élel-
miszergazdaság, jólétben gyarapodó vidék 
címmel. Elindult a megvalósítás több te-
rületen: földforgalmi törvény módosítása, 
működési formák átalakítása, a termés- és 
jövedelembiztonság növelése, jégkármér-
séklő-rendszer, öntözésfejlesztés révén, az 
együttműködés motiválása, az agrárium 
digitalizációjának ösztönzése. Bízunk ben-
ne, hogy a következő ciklus EU-s és hazai 
forrásai dotálják a mezőgazdaság növeke-
dését a magyar gazdák és hazánk népessége 
érdekében. •

A magyar növekedés gyors, 
stabil, kiszámítható
– Magyarország idei évét a prosperitás jel-
lemzi – hangsúlyozza dr. Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke. – Egyértelműen megállapítható, hogy a 
magyar GDP-növekedése elszakadt a nyu-
gat-európai országokétól. Gyorsabban, sta-
bilabban, kiszámíthatóbban növekszünk, 
mint valamennyi EU-s társunk. Az elmúlt 
években tapasztalt gazdasági növekedés kö-
vetkeztében erőteljes a magyar reálgazda-
sági konvergencia. Ez a felzárkózás alapve-
tően a makrogazdasági politikának, a stabil 
alapokon nyugvó költségvetési politikának, 
valamint a gazdasági növekedést támogató 
monetáris politikának köszönhető.  Mindez 
megteremti annak lehetőségét, hogy a hazai 
vállalkozások megfelelő és támogató kör-
nyezetben tudják végezni üzleti tevékeny-
ségüket, fejlődhessenek, növekedhessenek. 
Meghatározó szerepet kell, hogy képvisel-
jen a vállalati innováció intézményrendsze-
rének kialakítása, az agilis vállalatvezetés, 
a vállalatok pénzügyi tudatosságának javí-
tása, a  stratégiák szerepének felértékelése, 
valamint az export felé való nyitottság.

Kívánom, hogy a jelen kiadványban 
megjelenő vállalatok és valamennyi, Komá-
rom-Esztergom megye gazdaságát erősítő 
cég képes legyen megfelelni célzott válaszo-
kat adva a gazdasági, üzleti, és társadalmi 
kihívásnak.  •

A fejlesztések évét zárjuk

Kiadja a MEDIAWORKS Hungary Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Irodája • 2800 Tatabánya, Mártirok útja 44. 
Adatvédelmi irányelveink a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvashatók.
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Nyomdai munkák: Lóczi és Társa Kft. gondozásában. Terjeszti: a kiadó saját hálózata. Lapunk fizetett hirdetéseinek tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE SZÁZ LEGNAGYOBB ÁRBEVÉTELŰ CÉGÉNEK ADATAI (1-50)
 Cég neve Árbevétel Árbevétel Adózás előtti Adózás előtti Saját tőke Saját tőke
  (2017) HUF (2018) HUF (2017) HUF (2018) HUF (2017) HUF (2018) HUF
 1. Magyar Suzuki Zrt. 651 661 543 192 628 014 859 839 28 169 940 526 26 294 382 199 171 417 242 143 203 475 396 902
 2. PCE Paragon Solutions Kft. 304 168 280 288 318 523 773 650 15 906 901 461 -3 975 739 547 48 937 001 021 83 762 484 066
 3. BorgWarner Oroszlány Kft. 168 606 000 000 177 457 000 000 20 227 000 000 21 472 000 000 104 796 000 000 125 871 000 000
 4. COLOPLAST Hungary Kft. 121 804 572 000 135 318 423 000 7 865 117 000 8 688 931 000 42 571 287 000 51 184 813 000
 5. IKR Agrár Kft. 96 923 682 000 92 799 850 000 927 196 000 78 311 000 3 331 759 000 3 405 306 000
 6. Aptiv Connection Systems Hungary Kft. 50 911 465 276 68 049 199 372 3 218 733 405 5 554 892 240 23 193 376 090 29 170 224 526
 7. Tyco Electronics Hungary Kft. 58 132 935 000 66 915 721 000 400 135 000 1 300 794 000 13 051 423 000 14 072 695 000
 8. Bridgestone Tatabánya Kft. 53 910 004 000 66 112 000 000 2 071 832 000 1 912 000 000 26 375 960 000 28 271 000 000
 9. Zoltek Zrt. 49 306 271 000 56 245 643 000 2 717 779 000 112 674 000 28 775 090 000 28 849 310 000
10.  SUEZ Water Kft. 49 741 689 768 55 221 634 223 8 139 814 106 5 950 727 636 39 632 000 984 25 911 432 603
11. GÜNTNER-TATA Kft. 47 346 437 411 53 363 939 171 465 125 883 464 347 636 17 144 454 834 18 198 892 861
12. Lotte Advanced Kft. 34 745 355 438 49 441 633 220 1 483 176 939 4 294 508 738 8 072 983 898 12 571 604 929
13. ROSSI BIOFUEL Zrt. 48 337 258 305 48 430 446 653 1 988 449 894 4 552 588 673 12 602 311 878 17 530 398 017
14. Kirchhoff Hungária Kft. 34 030 447 692 43 296 397 178 362 754 631 856 829 294 1 192 447 362 2 043 327 548
15. Bonafarm-Bábolna Kft. 33 968 510 000 38 492 912 000 947 104 000 75 194 000 3 231 478 000 3 304 780 000
16. OTTO FUCHS Hungary Kft. 30 172 677 329 37 275 175 903 1 426 424 421 2 289 692 623 13 354 412 543 16 112 143 459
17. Cloud Network Technology Kft. 296 251 843 36 513 846 811 672 778 779 -2 196 416 171 657 496 234 36 384 455 961
18. BorgWarner Hungary Kft. 34 651 370 000 34 682 030 000 6 605 183 000 6 004 183 000 27 765 396 000 33 295 993 000
19. Becton Dickinson Hungary Kft. 26 904 742 000 34 662 315 000 4 330 123 000 7 347 376 000 70 898 671 000 78 093 127 000
20. AGC Glass Hungary Kft 35 015 794 000 33 756 758 000 1 221 642 000 1 394 594 000 31 026 344 000 31 177 307 000
21. MOL-LUB Kft. 29 027 087 000 31 500 998 000 2 425 013 000 2 324 288 000 5 403 036 000 5 178 599 000
22. GRUNDFOS Magyarország Kft. 29 002 587 000 31 156 065 000 2 590 368 000 2 529 904 000 35 566 187 000 38 067 883 000
23. EURASIA LOGISTICS Kft. 28 747 748 000 30 569 443 000 2 102 857 000 2 153 139 000 4 030 880 000 4 078 952 000
24. Magyar Toyo Seat Kft. 27 966 768 122 27 302 658 457 1 511 659 577 1 184 112 971 6 272 768 204 7 654 023 314
25. BAUMIT Kft. 20 171 185 000 24 420 970 000 2 165 561 000 2 244 617 000 10 488 376 000 10 569 914 000
26. Kienle + Spiess Hungary Kft. 22 018 789 000 24 409 705 000 692 613 000 344 395 000 3 280 342 000 3 580 505 000
27. ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. 16 817 533 000 23 986 596 000 -751 036 000 -196 888 000 4 210 136 000 4 013 248 000
28. Vandamme Hungária Kft. 18 730 397 601 22 187 467 473 1 030 376 881 994 601 473 3 275 138 257 3 815 266 254
29. Goodmills Magyarország Kft. 19 706 102 000 21 985 044 000 940 435 000 848 631 000 6 735 488 000 6 743 342 000
30. Gyermelyi Zrt. 19 818 348 000 21 455 470 000 855 172 000 1 083 925 000 15 160 361 000 15 933 277 000
31. Kayser Automotive Hungária Kft. 20 135 880 000 21 073 525 000 1 170 779 000 290 189 000 4 219 976 000 4 471 352 000
32. AGROTEC Magyarország Kft. 20 669 023 000 20 904 052 000 875 841 000 639 118 000 3 094 724 000 3 695 311 000
33. Summit D & V Kft. 18 510 610 599 19 581 270 533 907 978 066 790 021 081 3 772 749 481 3 917 853 501
34. OSI Food Solutions Hungary Kft. 17 321 835 000 19 255 118 000 884 924 000 868 786 000 4 038 527 000 4 026 695 000
35. Agrifirm Magyarország Zrt. 15 810 947 000 19 102 635 000 339 645 000 197 644 000 7 300 217 000 7 462 688 000
36. GEDIA Hungary Kft. 17 981 141 850 19 062 354 907 138 279 331 -126 684 907 3 510 175 995 3 511 784 284
37. Cembrit Kft. 14 073 157 961 17 875 688 504 346 083 055 373 789 134 4 880 358 078 5 433 065 349
38. Scepter Tatabánya Kft. 17 939 498 732 17 271 899 154 -219 884 298 -656 037 297 1 601 134 347 1 003 796 016
39. Diamond Electric Kft. 16 989 838 887 15 619 067 364 1 524 217 766 1 553 141 184 5 001 982 270 6 600 701 576
40. Sanmina-SCI Magyarország Kft. 12 251 728 188 15 509 536 819 593 952 604 963 848 371 11 237 120 973 12 688 203 788
41. HARTMANN HUNGARY Kft. 14 759 743 000 15 382 500 000 529 164 000 383 803 000 5 217 596 000 5 563 296 000
42. Mylan Hungary Kft. 13 008 128 000 13 165 158 000 1 517 134 000 985 802 000 5 804 325 000 6 692 959 000
43. Ryowa Hungary Kft. 12 919 068 094 12 449 748 137 228 595 510 287 926 673 1 140 787 032 1 434 114 324
44. FIORÁCS Kft. 12 764 958 000 12 389 344 000 -207 788 000 -543 701 000 1 733 611 000 1 189 910 000
45. CORNMILL-TRADE Kft. 14 530 479 000 11 444 785 000 -340 462 000 89 238 000 -300 610 000 -214 477 000
46. STILL Kft. 9 181 023 000 11 239 490 000 373 897 000 421 324 000 872 623 000 901 661 000
47. EXEDY DYNAX Europe Kft. 9 009 862 285 10 978 218 773 530 998 384 412 307 217 3 465 842 571 3 969 522 505
48. PLASTICAST HUNGARY Kft. 10 820 275 531 10 873 351 550 289 944 276 294 320 138 3 936 851 720 4 047 980 326
49. CSATKA PIG Kft. 11 312 208 000 10 809 442 000 354 655 000 377 713 000 555 040 000 898 772 000
50. KNYKK Zrt. 12 120 877 000 10 538 584 000 338 256 000 374 983 000 5 955 358 000 6 306 859 000

Forrás: Céginformáció.hu
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE SZÁZ LEGNAGYOBB ÁRBEVÉTELŰ CÉGÉNEK ADATAI (51-100)
 Cég neve Árbevétel Árbevétel Adózás előtti Adózás előtti Saját tőke Saját tőke
  (2017) HUF (2018) HUF (2017) HUF (2018) HUF (2017) HUF (2018) HUF
 51. ÉDV Zrt. 10 719 983 000 10 527 973 000 47 156 000 167 972 000 1 942 641 000 2 094 178 000
 52. PILIS 91 Kereskedelmi Kft. 8 321 119 000 10 482 496 000 373 653 000 521 365 000 1 175 531 000 1 278 847 000
 53. Racemark International Kft. 11 423 392 203 10 435 835 218 133 111 778 25 240 464 280 616 533 306 192 942
 54. Eurotrade Kft. 6 359 971 000 10 371 731 000 422 745 000 474 954 000 2 631 588 000 2 789 460 000
 55. ALPLA Műanyag Kft. 7 970 835 000 8 922 363 000 411 965 000 663 844 000 3 631 708 000 4 234 148 000
 56. DÖMPER Kft. 6 143 131 000 8 565 114 000 499 492 000 666 179 000 2 284 286 000 1 915 817 000
 57. Greif Hungary Kft. 6 866 903 000 8 020 750 000 1 038 165 000 5 141 008 000 3 450 850 000 35 312 354 000
 58. TRANSINTERTOP Kft. 7 420 407 000 7 989 669 000 418 809 000 408 634 000 4 836 090 000 4 964 725 000
 59. NIFAST Hungary Kft. 6 928 964 394 7 210 402 283 448 845 866 412 738 038 1 941 676 869 2 156 549 911
 60. BECOM Electronics Hungary Kft. 6 398 106 057 7 152 934 358 392 618 201 441 296 117 1 079 272 190 1 549 534 556
 61. L & P Magyarország Kft. 6 734 172 166 7 131 603 644 1 699 667 996 1 776 586 133 2 821 225 727 2 940 425 326
 62. Sofidel Hungary Kft. 8 159 057 000 6 988 867 000 -658 325 000 -1 118 442 000 5 804 897 000 4 686 455 000
 63. VITA-Sütő Kft. 6 119 340 000 6 613 461 000 285 557 000 159 372 000 2 454 456 000 2 608 075 000
 64. Tatabánya Erőmű Kft. 7 022 448 000 6 561 262 000 45 395 000 -26 811 000 3 013 677 000 2 986 866 000
 65. MIVISA HUNGARY Kft. 7 577 566 882 6 463 532 723 -43 420 40 245 326 1 235 618 229 1 331 065 356
 66. Sano-Modern Takarmányozás Kft. 5 257 507 000 6 283 226 000 319 684 000 481 022 000 3 112 771 000 3 463 902 000
 67. Bábolna Brojler Kft. 5 748 193 000 5 831 707 000 320 201 000 386 578 000 3 555 092 000 3 892 630 000
 68. J. H. Ziegler Magyarország Kft. 5 426 620 996 5 787 427 241 1 249 626 633 1 174 847 696 3 652 222 906 4 864 908 310
 69. Vértesi Erdő Zrt. 5 407 166 000 5 573 459 000 -51 430 000 36 485 000 2 473 391 000 3 038 688 000
 70. Triton Trade Kft. 5 526 911 000 5 548 700 000 102 826 000 114 392 000 527 767 000 640 354 000
 71. Bábolna TETRA Kft. 5 563 691 000 5 200 947 000 575 291 000 185 050 000 3 656 136 000 3 838 124 000
 72. T-Szol Zrt. 5 384 206 000 5 176 697 000 12 129 000 16 726 000 1 695 556 000 1 712 608 000
 73. Rosenberg Hungária Kft. 5 144 689 000 5 101 253 000 231 037 000 56 794 000 2 208 352 000 2 258 146 000
 74. Plastimat Magyarország Kft. 4 713 230 455 5 024 663 414 905 023 876 552 585 024 2 833 496 416 2 877 826 686
 75. BETONSPED Kft. 2 678 875 000 4 978 182 000 252 148 000 734 424 000 1 952 248 000 2 619 765 000
 76. KISBÉR BÁDOG CENTER Kft. 4 138 456 000 4 896 517 000 652 354 000 699 830 000 1 939 219 000 1 878 017 000
 77. MEGAWATT Villamosipari Kft. 4 076 971 000 4 869 687 000 375 437 000 693 430 000 1 072 783 000 1 608 514 000
 78. Környei Agráripari Zrt. 10 327 116 000 4 847 705 000 1 030 318 000 -186 252 000 1 802 335 000 2 521 516 000
 79. Calmit Hungária Kft. 4 123 591 000 4 840 355 000 817 773 000 1 010 665 000 2 924 618 000 3 372 009 000
 80. VG Komarom Kft. 3 986 339 000 4 675 719 000 1 573 000 80 526 000 3 602 683 000 3 575 710 000
 81. GELBMANN Kft. 4 605 647 000 4 614 090 000 317 571 000 210 529 000 1 848 839 000 2 059 114 000
 82. LIVITA-DORTA Kft. 2 902 779 000 4 592 244 000 317 355 000 481 522 000 375 986 000 650 163 000
 83. Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 3 521 465 000 4 585 758 000 184 485 000 405 209 000 1 157 942 000 1 382 177 000
 84. AGROTATA Kft. 2 618 710 000 4 570 429 000 7 445 000 50 269 000 216 574 000 264 133 000
 85. NHSZ Tatabánya Zrt. 3 815 014 000 4 391 254 000 190 566 000 104 494 000 1 910 231 000 1 980 014 000
 86. J & S SPEED Kft. 4 417 400 000 4 381 438 000 204 485 000 299 226 000 3 043 267 000 3 280 513 000
 87. Ultrapolymers Kft. 4 813 838 000 4 230 441 000 54 410 000 54 339 000 50 153 000 52 700 000
 88. CONESTOGA Kft. 4 309 862 000 4 155 383 000 120 140 000 137 717 000 160 786 000 288 280 000
 89. BÁBOLNA SPED Kft. 4 084 694 000 4 116 489 000 263 404 000 206 131 000 1 729 646 000 1 837 215 000
 90. THERMOTECHNIKA-CROWN COOL Kft. 2 011 516 000 4 091 957 000 153 089 000 203 358 000 1 306 198 000 1 488 957 000
 91. SCS Stahlschmidt Magyarország Kft. 3 813 575 000 4 073 952 000 -587 319 000 -641 594 000 -123 556 000 -608 521 000
 92. SARPI Dorog Kft. 3 429 402 000 3 872 070 000 977 480 000 1 183 465 000 3 200 311 000 3 455 699 000
 93. BOTLIK-TRANS Kft. 2 881 608 000 3 854 851 000 396 233 000 516 915 000 1 937 351 000 2 437 488 000
 94. ENVIROTRADE Kft. 3 429 208 000 3 852 684 000 426 267 000 609 330 000 607 054 000 792 429 000
 95. FÉM-MŰVEK KISBÉR Kft. 3 319 920 000 3 800 842 000 3 047 000 148 170 000 16 415 000 343 892 000
 96. Bebusch Hungária Kft. 3 675 795 000 3 791 965 000 155 699 000 188 854 000 1 663 236 000 1 543 030 000
 97. IREKS-STAMAG Kft. 3 897 824 000 3 759 871 000 597 238 000 475 327 000 4 164 047 000 4 048 919 000
 98. HERING-TRADE Kft. 3 144 371 000 3 739 078 000 69 257 000 85 102 000 281 911 000 340 142 000
 99. Lipóti Sütőipari Kft. 2 944 814 000 3 721 853 000 169 896 000 240 287 000 914 898 000 1 143 437 000
100. ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Kft. 2 208 902 000 3 715 578 000 158 634 000 70 849 000 413 158 000 478 872 000

Forrás: Céginformáció.hu
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– Szerencsések vagyunk, 
hiszen megyénk számos te-
rületen az élen jár. Az ipari 
termelés, a GDP alapján 
immár tartósan az élbolyba 
tartozunk. Joggal lehetünk 
büszkék foglalkoztatottsági 
eredményeinkre, korszerű-
södő intézményeinkre is. 

Nemrégiben került nyilvá-
nosságra a hír, hogy a nagybe-
ruházások számának tekinteté-
ben megelőztük Budapestet és 
Pest megyét. Nem csak a gazda-
sági mutatókban jeleskedünk, 
a megyék boldogságtérképén 
ismét a legboldogabbak között 
végeztünk.

– A megyei önkormányzat 
továbbra is azért dolgozik, hogy 
hozzájáruljon ezekhez a kiemel-
kedő eredményekhez, megyénk 
fejlődéséhez, környezetünk ér-
tékeinek megóvásához. Nagy 
hangsúlyt fektet a környezet-
barát megoldásokra, több olyan 
projektet visz, melyek növelik a 
fenntarthatóságot, a megőrzés-
re érdemes értékeinket helyezik 
a középpontba – mondja Popo-
vics György, a megyei közgyűlés 
elnöke.

A megyei önkormányzat 
munkájának egyik jelentős ré-
sze a megyei területrendezési 
terv elkészítése, gondozása is. A 
terv úgy biztosítja az egyes tele-

pülések fejlődését, hogy közben 
összhangot teremt a kistérségi, 
a megyei és az országos érdekek 
között. A dokumentum elsőd-
leges célja a területfelhasználás 
szabályozása a megye területén, 
előírásai a tudatos tájhasznála-
tot segítik elő, valamint a szük-
séges önkorlátozás érvényesülé-
sét biztosítják annak érdekében, 
hogy megyénk a következő 
generációk számára is hosszú 
távon élhető legyen. A hatályos 
megyei rendezési terv készíté-
se és elfogadása óta csaknem 
nyolc év telt el, a tavalyi törvé-
nyi változást követően azonban 
szükségessé vált a dokumen-
tum felülvizsgálata, mely nem-
rég öltött egyeztetésre alkalmas 
formát. Jelentős változás a ko-
rábbiakhoz képest, hogy immár 
egyedileg meghatározott öveze-
teket is kijelölhetett a megye.

– A terv 20-25 éves távlatban 
gondolkozik, az ennyi idő alatt 
elérendő célok irányába próbálja 
terelni a terület-felhasználási fo-
lyamatokat. A vállalkozói, illetve 
a magánszférára is hatással van 
– teszi hozzá. A tervlapok pon-
tosan lehatárolják az egyes terü-
lethasználati módok térségeit: 
a gyümölcstermelő vidékeken 
gyümölcsöt kell termelni, a ked-
vező szántóföldi termelésre al-
kalmas földeket mezőgazdasági 
tevékenységre kell használni, az 

intermodális kapcsolódási pon-
tokon ipari és raktározási-el-
osztási tevékenységet érdemes 
folytatni, új lakóterületeket pe-
dig a kialakult területekhez kap-
csolódva lehet kijelölni. A terv 
elkészültét hosszas előkészítés 
és több egyeztetés előzte meg, 
a megyei önkormányzat figye-
lembe vette az egyes települések 
rendezési terveiben történt vál-
tozásokat, illetve a jelzett fejlesz-
tési igényeket is – emeli ki Po-
povics György. – Az új elemek, 
és az egyedi övezetek megis-
mertetésére az év első félévében 
Esz ter gomban, Komáromban, 
Kis béren és Tatabányán területi 
egyeztetést is tartottunk az ön-
kormányzatok számára.

A meglévő gazdasági terü-
letek, ipari parkok lehetőséget 
kaphatnak a telkek intenzívebb 
beépítésére annak érdekében, 
hogy kevesebb jó mezőgazda-
sági adottságú terület kerüljön 
ki a művelés alól. A megyei ön-
kormányzat ösztönözni szeret-
né a települések közötti térségi 
együttműködés megerősítését 
is. A megye mezőgazdaságának 
jellegzetes táji eleme a major-
ság, melynek eredeti gazdasági 
funkciójában vagy turisztikai 
hasznosításban való megőrzé-
sét is támogatja a terv keretei 
között a megyei önkormány-
zat. A javaslatok megvalósulása 

gazdasági és társadalmi szem-
pontból is nagy előnyökkel jár-
hat, az idegenforgalomra pedig 
pozitív hatást gyakorolhat. A 
természeti, táji és épített kör-
nyezetre vonatkozó védelmi 
célú intézkedések és szabályok 
éppen azt a célt szolgálják, hogy 
a megye adottságait hosszú tá-
von és hatékonyan legyünk ké-
pesek kiaknázni.

– A terv eszközrendszerének 
kialakításánál arra törekedtünk, 
hogy megyei léptékben, a gya-
korlatban is eredményes legyen 
a ”gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan” szemlélet – zárta 
a közgyűlés elnöke. A megyei te-
rületrendezési terv módosítása 
elérhető a kemoh.hu oldalon. •

Tudatos tájhasználat, fenntartható fejlődés szűkebb hazánkban

Megyei területrendezési terv 2.0

Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke

Az ipari parkok lehetőséget kapnak 
az intenzív beépítésre
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Rengeteg a komáromi fejlesztés, 
látványosan halad a hídépítés

Soha nem látott fejlesztések 
folynak jelenleg is Komá-
romban. A várost méltán 
hívják Közép-Európa egyik 
legdinamikusabban fejlődő 
kisvárosának, hiszen az 
elmúlt években számtalan 
jelentős beruházás zajlott 
le, a település vezetői pedig 
a lakosok kényelmére is 
hangsúlyt fektetnek. Épül 
az új Duna-híd, a teherki-
kötő után megújul a szemé-
lyi kikötő is, tovább fejlődik 
az ipari park is.

Nemrégiben egyeztetett dr. 
Molnár Attila polgármester 
Spányik Gáborral, a Mahart 
Passnave Zrt. ügyvezető igazga-
tójával a tervezett kikötőfejlesz-
tésről. A csaknem 200 millió 
forint összértékű projekt több 
megyei kikötőt és érint. Nem 
csupán a kikötőt korszerűsítik, 
hanem a főépület is megújul, 
közlekedőút is épül. Az ed-
diginél nagyobb, 40 méteres 
úszóművet kötnek be, valamint 
a parti területek környezetét is 
rendezik. A meglévő, rossz álla-
potú kiszolgáló épület felújítása 
során a kikötő üzemeltetéséhez 
szükséges helyiségek kapnak 
helyet. Mindezek a gazdaságos 

vízi szállítást mellet a hajók ki-
kötésének is kedveznek, így a 
város bevétele az iparűzési adó 
mellett további, az idegenforga-
lomból származó jövedelem-
mel gyarapodik.

Látványosan halad az új ko-
máromi Duna-híd építése is. 
Naponta fejeződnek be fontos 
munkafolyamatok, vagy készül-
nek el jelentősebb kapcsolódó 
részek. Felkerült a pilon tete-
jére az utolsó elem, ezzel elérte 
a teljes magasságát, amely a 
mederfenéktől számítva körül-
belül 118 méter, a pályaszinttől 
pedig 95 méter. A szlovák oldali 
hídfőnél a kerékpáros fel-lehaj-
tó pályalemeze elkészült, már  

a gyalogos oldal pálya lemezének 
és lépcsőjének állványozása, 
zsaluzása történik. Az északi 
oldalon is megkapta legfelső 
útburkolati réteget a csatlakozó 
útpálya. Ugyancsak a szlovák 
részen az utolsó nyílásnál meg-
kezdődtek a befejező munká-
latok: pályalemez szigetelése, 
főtartó festése, korlátok elhe-
lyezése. A meder fölötti elemek 
helyére kerülése után csak a ma-
gyar oldalról kellett a hiányzó 
elemeket elhelyezni és rögzíteni, 

így összeértek a már elkészül-
tekkel. Ha az időjárás kedvező 
lesz, akkor december közepén 
már a hídelemeken közlekedve 
járható lesz a híd. A kivitelezés 
nettó összege 91,2 millió euró, 
mintegy 28,6 milliárd forint, en-
nek 85 százaléka uniós forrás. A 
600 méter hosszú hídon kétszer 
egysávos főút vezet majd át a 
Duna felett, kerékpárutat, gya-
logos járdát, közvilágítást is ki-
alakítanak – mondta dr. Molnár 
Attila polgármester. • 

Megújult a Csillagerőd
Elkészült a Liget Projekt keretében a Csillagerőd teljes körű helyreállítása és 
bővítése. A korhűvé alakított erőd kilátóval, ágyúállással, lőrésekkel és nem 
utolsó sorban interaktív múzeumi központtal várja majd a látogatókat.  
Az erődöt a Mesterségek dicsérete program részeként már megtekinthették 
az érdeklődők, de kapuit véglegesen a következő évben, 2020 tavaszán 
nyitja meg a komplexum, a Szépművészeti Múzeum antik gipszmásolat 
szoborgyűjteményének elhelyezése után.

Dr. Molnár Attila polgármester elégedett, miután az utolsó híd
elem is a helyére került

Sikeres az ipari park
A komáromi ipari park töretlen sikerrel működik. Tavaly megkapta Az év ipari 
parkja címet is. 2015-től az immár 120 hektárra bővült ipari parkot választotta 
beruházása helyszínéül a lengyel Alumetal, a svájci Autoneum, a kínai BYD 
és a koreai SK Innovation is. A beruházások értéke meghaladja a 116 milliárd 
forintot és összesen több mint ezer munkahelyet teremtenek a városban. Az év 
technológia-intenzív beruházása címet a Komáromban működő dél-koreai SK 
Battery Hungary Kft. kapta.

A Csillagerőd 2020 tavaszától várja a lártogatókat
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Lendületben az Oroszlányi Ipari Park

Mindig is kiemelt figyelmet 
fordított a városban működő 
kis és középvállalkozásokra. A 
Tudományos és Technológiai 
Park címet az országban kilen-
cedikként, megyénkben pedig 
elsőként szerezték meg, majd 
Lazók Zoltán polgármester át-
vette a Komárom-Esztergom 
Megye Gazdaságáért Kitüntető 
Címet.

Ezzel az ország több mint 200 
ipari parkja közül elismerésre 
méltó helyet szerzett magának 
a település. A Tudományos és 
Technológiai Park mára több 
mint egy ipari park. Az itt le-
telepedett társaságok folyama-
tosan fejlesztenek, kutatásokat 
végeznek és komoly, hosszútávú 
szerződésben állnak a magyar 
egyetemekkel valamint együtt-
működési szerződést kötöttek az 
önkormányzattal is. Fejlődésük 

alapja a több évtizedes ipari és 
termelési hagyományokkal ren-
delkező szakképzett munkaerő.

Míg 2007-ben Oroszlány Ipa-
ri Parkjában 15 kisebb-nagyobb 
vállalkozás 100 milliárd forintot 
kevéssel meghaladó árbevételt 
tudott elkönyvelni, addig tíz év-
vel később ez az összeg 315 milli-
árd 101 millió forint volt. A tava-
lyihoz képest nőtt a vállalkozások 
száma is, jelenleg 25 működik a 
ma már Tudományos és Tech-
nológiai Park nevet kiérdemlő 
területen. Az elmúlt évtizedben a 
foglalkoztatottak száma 2 ezerről 
összesen 4776-ra emelkedett.

Megyei összehasonlításban a 
legnagyobbak közül a BorgWar-
ner a harmadik, a Suez Water 
Technologies and Solution a 
tizedik, a BorgWarner Hungary 
Kft. pedig a tizennyolcadik az 
árbevételi rangsorban.  •

Lazók Zoltán: Nagyobb teret kapnak a vállalkozók!
Miként eddig, az idén is megtartotta a vállalkozók számára létrehozott program-
ját az önkormányzat, aminek célja munkájuk elismerése volt.  
Oroszlány költségvetésének komoly hányadát a Tudományos és Technológiai 
Parkban működő cégek által befizetett iparűzési adókból könyvelheti el, a 
városvezető éppen ezért tartja fontosnak megköszönni az előző ciklusban 
végzett vállalkozói munkát. A fórumon a városvezető arra is rávilágított, hogy 
a világgazdaságban időnként megjelenő nehézségek ellenére is folyamatos 
fejlődés tapasztalható. Beruházásaik értéke 2018-ban meghaladta a 164 milliárd 
forintot, de a cégek árbevétele is növekedést mutat. Míg 2015-ben 238 milliárdos 
árbevételről beszélhettünk, 2016-ban már 265 milliárdot mutattak az összesített 
adatok, 2018- ban pedig 315 milliárdos volt az Ipari Parkba betelepült vállalko-
zások árbevétele.
Az utóbbi években a város igyekezett a kis- és középvállalkozók felé is nyitni. 
Különféle programok és tanfolyamok szervezésével segítették elő munkájukat, 
és új tervek is születőben vannak, melyek az üzletemberek és az önkormányzat 
közötti jó kapcsolat megerősítését szolgálják. Van már olyan vállalkozó, akit külső 
bizottsági tagként az önkormányzati munkába is bevontak.
– Szándékunkban áll folytatni a vállalkozók továbbképzésével kapcsolatos 
programjainkat. Szeretnénk fejleszteni – természetesen minden szabálynak 
megfelelően – azt a lehetőséget is, hogy a helyi projektekben minél nagyobb 
arányban vegyenek részt a helyi vállalkozók. 
Gazdasági programunk alkotásakor is szívesen látjuk őket.

Ősszel átadták 1,2 milliárd forintos beruhá-
zással megépült 13 kilométeres kerékpárutat, 
amely Kecskéden és Környén át összeköti 
Oroszlányt és Tatabányát, valamint lehetőséget 
teremt a majki kamalduli kolostor elérésére is. 
Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos köszöntőjében kiemelte, hogy 
a Giro d'Italia három magyar szakaszának 
köszönhetően 2020-ban kiemelt figyelmet kap 
a kerékpározás.
Lazók Zoltán polgármester elmondta, a most 
átadott út négy település és a megyei önkor-
mányzat közös munkájának eredménye. Az 

útvonallal a térség bekapcsolódhat az európai 
kerékpáros vérkeringésbe, hiszen a vonal-
vezetés Tatabánya után Tata és Dunaalmás 
érintésével közvetlen összeköttetést teremt az 
Eurovelo 6 nemzetközi hálózattal.
A kerékpárút érinti a Mária-út nyomvonalát és 
a Sacra Velo projekt nyomvonalának részeként 
kerékpáros megközelítést biztosít az Oroszlányi 
Bányászati Múzeumhoz, amelyet félmilliárd 
forint ráfordítással újítanak fel. Egy szilárd bur-
kolattal el nem látott szakasz pedig leágazik a 
kamalduli remeteség majki műemlékegyüttese 
felé, ahol 1,6 milliárd forintos fejlesztés folyik.

Két keréken, Európa vérkeringésében
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Segítség a pályaválasztáshoz
A megyei kormányhivatal lehetőségei a cégek felé

– Gazdasági és demográfiai 
szempontból egyaránt jó hely-
zetben van megyénk, hiszen 
Budapest elszívó hatása ellenére 
is szívesen választják lakóhelyül 
ezt a térséget, szívesen alapíta-
nak itt családot. Ez azt mutatja, 
hogy sikerült olyan körülmé-
nyeket teremteni, ahol szeret-
nek élni, ahol érdemes vállal-
kozni, valamint a fiatalok előtt 
is számos perspektíva adódik.

– A Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal több szálon 
is kapcsolódik a fejlődő piaci 
helyzethez. Nem csak kezeli a 
szinte már elenyésző munkanél-
küliséget, hanem programjaival 
elősegíti a térség foglalkoztatói 
által jelzett munkaerőigények-
nek megfelelő szakemberek 
felkutatását, pályaorientációs 
tevékenységével pedig közve-
tetten biztosítja a szakképzett 
munkaerő rendelkezésre állását.

– Jó példa erre az idén 20. 
alkalommal megrendezett Pá-
lya választási Kiállítás, ahol nagy 

hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
az iskolaválasztás előtt álló 
diákok figyelmét felhívjuk a 
2020/2021-es tanév hiányszak-
máira és az ösztöndíjprogra-
mokra. Az érdeklődő pedagógu-
sok Szakmai Fórum keretében 
tájékozódhattak az önismeret, a 

reális énkép pályaválasztásban 
játszott szerepéről és fejlesztésé-
nek lehetőségeiről, a pályaorien-
táció területének újdonságairól, 
valamint arról, hogy a gazdasá-
gi, technológiai, szocializációs 
és kulturális változások hogyan 
alakítják a Z-generációs fiatalok 

jövőképét. 2019-ben több mint 
4000 általános iskolás, középis-
kolás, tanár és szülő vett részt a 
rendezvényen.

– Két évtized alatt új szakmák 
születettek, elsősorban a gazda-
ság igényeire reagálva, és ezek 
sikeres elsajátításához szüksé-
ges képességek, ismeretek köre 
is jelentős fejlődésen, változáson 
ment keresztül. Gyakran mi ma-
gunk is nehezen igazodunk el 
az új foglalkozások, szakképe-
sítések megnevezései között, és 
egyre nehezebb feladat elé állít-
juk gyermekeinket is, amikor el-
érkezik a pályaválasztás idősza-
ka. Ebben a döntési helyzetben 
nyújt segítséget évről évre a kor-
mányhivatal fiataloknak szóló 
rendezvényeivel, pályaorientá-
ciós szolgáltatásaival, együttmű-
ködve a pályaválasztási felada-
tok tekintetében is a Tatabányai 
Szakképzési Centrummal, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával, 
és az országban elsőként életre 
hívott megyei pályaorientációs 
szakmai műhely többi tagjával.

– Szeptemberben a foglal-
koztatási területen elindult az új 
munkaerő-piaci reform – orszá-
gosan fokozatosan vezetik be –,  
amely a cégek és a munkaválla-
lók könnyebb és eredményesebb 
egymásra találását tűzte ki célul. 
Ez a projekt is hozzájárul ahhoz, 
hogy a munkanélküliségi rátánk 
javuljon. Ezekről, illetve a vállal-
kozásoknak és munkavállalók-
nak nyújtható támogatásokról a 
járási hivatalok Foglalkoztatási 
Osztályain kaphatnak bővebb 
információkat.

Reméljük, a megye fejlődése 
töretlen marad, és ehhez a Kor-
mányhivatal is hozzá tud járulni. 
 Dr. Kancz Csaba

kormánymegbízott
Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal

Dr. Kancz Csaba nyitotta meg a diákok számára minden évben fontos rendezvényt

Számos érdekes szakmával ismerkedttek meg az érdeklődők
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A nagybefektetők mellett a kis- és középvállalkozások  is bővítik telephelyeiket, megújítják gépparkjukat

Tatabánya dinamikusan fejlődik
Napjainkra az ország 
egyik legnagyobb ipari 
parkjává nőtte ki magát az 
1997-ben, az elsők között 
alapított Tatabányai Ipari 
Park. Területe meghaladja 
a 800 hektárt, megalaku-
lása óta több mint 13 000 
embernek biztosít munka-
helyet és tizenhét nemzet-
közi nagyvállalat talált itt 
otthonra. 

Számos iparág megtalálha-
tó: az autóipar mellett az orvo-
si eszközgyártás, a műanyag-, 
az elektronikai, a gépipar és a 
vegyipar területén tevékenyke-
dő cégek vetették meg lábukat 
Tatabányán. A város gazdasága 
továbbra is dinamikusan fej-
lődik: bővülnek mind az ipari 
park nagyvállalatai, mind a kis- 
és középvállalkozások.

Az Ipari Parkban már je-
lenlévő vállalatok fejlesztései 
közül 2019-ben kiemelkedett 
a Bridgestone beruházása: a 
japán gumiabroncsgyár 2019. 
szeptember 3-án avatta fel új, 10 
ezer négyzetméteres, 180 ezer 
abroncs tárolására alkalmas 
raktárépületét, mellyel száz új 
munkahelyet hozott létre. Az új 
raktár felépítésén túl a vállalat 
növelte gyártókapacitását, va-
lamint fejlesztette mesterséges 
intelligencia alapú abroncsgyár-
tó gépeit. A vállalat célja, hogy 
2023-ra teljesen okosgyárrá ala-
kítsa át üzemét.

Több milliárdos fejlesztést 
hajtott végre az idén az AGC 
is. Új gépsort telepítettek a 
japán tulajdonú autóüveggyár 
tatabányai üzemébe, a beru-
házás értéke meghaladja a 4 
milliárd forintot, és csaknem 
20 százalékkal bővíti az üzem 
kapacitását.

Több, már az ipari parkban 
jelenlévő cég magyarországi 

tevékenységének bővítése cél-
jából vásárolt magának újabb 
területeket. A német hátterű, 
préskovácsolt alumínium ke-
rekek előállításával foglalkozó 
vállalat, az Otto Fuchs még 2018 
végén 20 hektárt – a megnöve-
kedett igények kielégítése ér-
dekében újabb gyártócsarnok 
építésére. A Lotte Advanced 
Materials Magyarország Kft. 
2018 végén egy új logisztikai 
telephely építésére. Az építkezés 
az idén megkezdődött, 30-35 új 
munkahely jöhet létre.

A Tatabányára érkező új 
befektetők közül kiemelkedik 
a dél-koreai, elektromos autók 
akkumulátoraihoz szükséges 
rézfóliát gyártó vállalat, a Doo-
san beruházása. A 14,7 hektáros 
területen létesülő gyár alapkőle-
tételére július 23-án került sor. 
A terveik szerint 2020 tavaszára 
elkészülő üzemben több, mint 
180 főt foglakoztatnak, ugyan-
akkor már most tervezik a cég 
további bővítését 600 fősre, to-
vábbi két ütemben. Pár hónap-
pal a Doosan alapkőletétele után 

egy másik, fő tevékenységként 
elektrolitgyártással foglalkozó, 
akkumulátor-ipari dél-koreai 
vál lalat is területet vásárolt az 
ipari parkban, legújabb üzeme 
számára.

Ezek a beruházások azt iga-
zolják, hogy az autóipari szektort 
érintő átalakulásban Tatabányát 
továbbra is szívesen választják 
az ágazathoz kapcsolódó befek-
tetők, akik ugyanakkor a legmo-
dernebb és legmagasabb szintű 
technológiával, illetve magasan 
automatizált termelési egysé-
gekkel dolgoznak.

A nagybefektetők érdeklődé-
se mellett folytatódott az egyre 
nagyobb jelentőséggel bíró he-
lyi – nagyrészt magyar tulajdo-
nú – kis- és középvállalkozások 
igénye a fejlesztésre. Az ipari 
és kereskedelmi célú ingatla-
nok iránt tanúsított érdeklődés 
nagymértékben köszönhető az 
önkormányzat ismételten kiírt, 
és egyben bővített lehetősége-
ket kínáló Telephely-fejlesztési 
pályázatának. A városba települt 
vállalkozások többsége a fejlesz-

téseknek már a második illetve 
harmadik ütemét valósítja meg, 
melynek keretében létszám- 
és technológiai fejlesztéseket 
hajtanak végre, további mun-
kalehetőségeket teremtve vá-
rosunkban. A Tatabánya VI-os 

Több milliárdos fejlesztést hajtott végre az autóüveggyár

Szücsné Posztovics Ilona  
polgármester: Az autóipari szektort 
érintő átalakulásban Tatabányát 
továbbra is szívesen választják az 
ágazathoz kapcsolódó befektetők, 
akik ugyanakkor a legmodernebb 
és legmagasabb szintű technológi-
ával, illetve magasan automatizált 
termelési egységekkel dolgoznak.
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A nagybefektetők mellett a kis- és középvállalkozások  is bővítik telephelyeiket, megújítják gépparkjukat

Teljes a foglalkoztatottság

és VII-es ipari területen megva-
lósuló fejlesztések közül az idei 
évben kiemelkedett két vállal-
kozás. Egyik a professzionális 
hűtőberendezések gyár tásával 
foglalkozó Thermotechnika – 
Crown Cool Kft. új, 2200 négy-
zetméteres gyártócsarnokának 
építése. A másik a gépjármű-
vek felújításával és restaurálá-
sával foglalkozó MotorClassic 
Zrt. 1600 négyzetméter terü-
letű üzemcsarnokának építése 
– mellyel létszámukat további 
mintegy húsz fővel szeretnék 
növelni.

A régióban jelenlévő vál-
lalatok legnagyobb részének 
nagy kihívást jelentett a mun-
kaerő toborzása és megtartá-
sa. A munkaképes korosztály 
munkanélküliségi rátája orszá-
gos viszonylatban a 2018. évi 
adatokhoz képest lényegében 
nem változott, a tavalyi évhez 
hasonlóan 3,5%. A megyénket 
is magában foglaló Közép-Ma-
gyarországi régióban átlagosan 
2,4%-os a munkanélküliség, 
ugyanakkor Komárom-Eszter-

gom megye országon belül is 
kiemelkedő helyen áll 1,2 szá-
zalékkal. Ez teljes foglalkozta-
tottságot jelent.

Az önkormányzat a cégekkel 
közösen összehangolt stratégiát 
alakít ki annak érdekében, hogy 
a helyi dolgozókat megtartsa, 
illetve az új munkaerőt váro-
sunkba csábítsa. Ilyen például a 
„Tatabánya, Ahol Otthonra Ta-
lálsz” program, melynek kereté-
ben közös állásbörzén vesznek 
részt a cégek; bérlakásokat biz-
tosítunk a vállalatok munkavál-

lalói számára és munkásszállás 
várja a más településről érkező 
dolgozókat.

Tatabánya Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a Kóta Jó-
zsef Gyakornoki Programmal 
támogatja a fiatalok helyben 
maradását, segíti a város hiány-
szakmáinak betöltését és ez-
által erősíti a helyi közösséget. 
A programon belül a műszaki, 
orvosi és egyéb természettu-
dományos képzésben résztvevő 
főiskolai és egyetemi hallgatók, 
valamint a középiskolák hiány-

szakmákban tanuló fiataljai ösz-
töndíjban részesülnek. Emellett 
a tanuló és egy helyi vállalkozás 
között létrejövő együttműködés 
keretében szakmai tapasztalat-
ra is szert tehetnek. Külön si-
kerként könyvelhetjük el, hogy 
a hazai viszonylatban az egyik 
legnagyobb hiánnyal küzdő 
szakmának számító orvoslás 
területén az idén tizenkilenc 
or vostanhallgatóval volt élő 
szerződésünk. Nyáron közülük 
öten fejezték be tanulmányaikat 
és kezdték meg pályafutásukat 
a Szent Borbála Kórházban.

Az ipari park folyamatos 
fejlődése érdekében elenged-
hetetlen, hogy a munkaerőpiac 
igényeihez igazodva a fiatalok 
megfelelő képesítéssel rendel-
kezzenek. Tatabánya középisko-
láiban a legkülönfélébb elméleti 
és gyakorlati tudást sajátíthatják 
el a diákok. A Modern Városok 
Programja keretében megújult 
és reálgimnáziummá alakult az 
Árpád Gimnázium, a gyakorla-
ti tudás elmélyítését is szolgáló 
duális képzési központot alakí-
tunk ki, az Edutus Egyetemen 
pedig – a többi között – gaz-
dasági és mérnöki képzéseken 
szerezhetnek diplomát az itt 
tanulók.

A Tatabánya Város Gazda-
ságfejlesztő Szervezete által 
koordinált Tatabányai Foglal-
koztatási Paktum projektjének 
is az a célja, hogy minél több 
személyt elérjen a foglalkoz-
tatás bővítése. Cél a hátrányos 
helyzetű álláskeresők foglalkoz-
tatásának elősegítése, valamint 
a helyi cégek munkaerő-igénye-
inek kiszolgálása. Ennek érde-
kében állásbörzéket, fórumokat 
szervezünk, mentorálási tevé-
kenységet látunk el. A projekt 
keretében eddig 248 fő jutott tá-
mogatott álláshoz, 44-en egyéni 
vállalkozók lettek.  •

A Thermotehnika – Crown Cool Kft. új gyártócsarnokot épített

A BD laboratóriuma világszínvonalú
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Északdunántúli Vízmű Zrt.:
középpontban a szennyvíztisztítás
Jelentős fejlesztések történ-

tek az Északdunántúli Vízmű 
Zrt.-nél (ÉDV) az elmúlt idő-
szakban. Ezek eredményeként 
az idén januárban megnyitot-
tuk új szivattyújavító üzemün-
ket. Társaságunk célja ezzel az 
volt, hogy minimalizáljuk a 
szivattyúk javítására fordítandó 
költségeket, és megszüntessük 
a szivattyúk kiszervezés kere-
tében történő javíttatását. Ki-
fejlesztettünk egy egyedülálló, 
számítógép által vezérelt egy-
séget, amely érzékeli, ha a szi-
vattyú működése akadályozva 
van, és várakozás nélkül vissza-
forgatja annak mű-
ködési irányát, 
megakadályoz-
va ezzel a szi-
vattyú meghi-
básodását.

Idén Tatabánya és 
Komárom ipari parkjai-

ban jelentősen megnőttek a 
közműfejlesztési igények, ame-
lyeket korszerű fejlesztésekkel 
tudunk teljesíteni. Immáron 
olyan nagy dél-koreai megren-
delőink vannak, mint a Doosan 
Tatabányán, vagy az SK Battery 
Komáromban. Terveink között 
szerepel a Tatabányai Ipari Park 
szennyvizének befogadására al-
kalmas szennyvíztisztító üzem 
megépítése.

Esztergom esetében regio-
nális szennyvíztisztítót szeret-
nénk létesíteni, amely a Dorog 
és környezete településein ke-
letkezett szennyvizet fogja tisz-
títani. A tervezet megvalósítá-
sához szükséges agglomerációs 
átsorolási terv készítése folya-
matban van.

Tervezzük a Tata–Komá-
rom ivóvíz-távvezeték kiépí-

tését annak érdekében, hogy 
a jövőben is biztosítani tudjuk 
Komárom város biztonságos 
ivóvízellátását.

Elkezdődött Komárom új 
szennyvízvezetékének tervezé-
se, amely az ipari parkban ke-
letkezett szennyvizet továbbítja 
majd a szintén megépítendő új 
szennyvíztisztító telepre. A ve-
zeték, valamint a szennyvízte-
lep megépítésére konzorciumi 
megállapodása van Komárom 
városának, a projekt megvalósí-
tásához állami támogatással az 
ÉDV Zrt. nyújt segítséget.

A Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda a konzorciumban 
résztvevő önkormányzatokkal 
megvalósítási szerződést írt alá, 
amelynek eredményeként ter-
vezzük egy zsámbéki közpon-
tú regionális szennyvíztisztító 
üzem megépítését is. A tervhez 
további önkormányzatok csat-

lakozását várjuk. Ezúton is 
felhívjuk a régióban működő 
önkormányzatokat a konzorci-
umhoz történő csatlakozás lehe-
tőségére, amely számos előnnyel 
érinti majd mind a fogyasztókat, 
mind az önkormányzatokat. Új-
donságként említjük meg, hogy 
a Budakörnyéki Vízmű Üzem 
területén lévő távvezeték Buda-
pest-Hegyeshalom vasútvonal 
alatti szakaszát – mintegy 50 
méter hosszban – kibéleltük. 
Ezzel megnöveltük a kérdéses 
szakaszon az üzembiztonságot, 
miközben a távvezetéken több 
helyen tolózárakat cseréltünk.

A 2019. október 1-től hatá-
lyos belső szervezeti átalakulá-
sok – a tulajdonosi elvárásoknak 
megfelelően – racionalizálták 
és átláthatóbbá tették a társaság 
működését, amelynek eredmé-
nyeként a jövőben hatékonyabb 
feladatellátás várható.  •

Ezúton szeretnénk minden kedves partnerünknek békés boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben nagyon gazdag új évet kívánni!

Az ÉDV Zrt. víziközművekkel  
kapcsolatos teljesítménye  
számokban kifejezve:

Vízbázis-kapacitás: 151 114 m3/nap
Kitermelt víz: 18 754 276 m3/év
Átvett víz: 4 146 999 m3/év

Eladott ivóvíz: 17 399 332 m3/év
Hálózati vízveszteség: 4 540 587 m3/év

Szennyvíztisztító telep: 45
Átemelők száma: 540

Szennyvíztisztító telepek  

névleges kapacitása 69 231 m3/nap

Víziközmű-hálózatok:
• Ivóvízhálózat: 2076 km

• Szennyvízhálózat: 1826 km

Meghibásodások száma 
darab/év:
• Ivóvízhálózat: 5447

• Szennyvízhálózat, átemelők: 11702
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Az Envirotisnál mindig kiemelt ügy 
a természetvédelem

Környezetvédelemmel fog-
lalkozó cégként az Envirotis 
Holding Zrt. számára fennállá-
sa óta fontos ügynek számított 
a társadalmi felelősségvállalás. 
A cégcsoport célja kezdetektől 
fogva az volt, hogy CSR tevé-
kenységével a társadalom szá-
mára felmutassa, milyen érté-
kekben hisz, szűkebb és tágabb 
környezetéért felelős cégként 
milyen hozzáállást tart köve-
tendőnek, hogy ezzel példát 
mutasson mások számára is.

Ezért támogatjuk a tevékeny-
ségünkhöz kapcsolódó ügyeket; 
a környezet- és természetvédel-
met, a helyi lakókörnyezet álla-
potának, élhetőségének javítását 
és az óvodai vagy általános- és 
középiskolai környezettudatos-
ságra nevelő programokat. Ezen 
kívül természetesen fontosnak 
tartjuk a helyi értékeket, és azt 
hogy tegyünk azokért a közös-
ségekért is, ahol cégeink szék-
helye vagy telephelye működik, 

vagy ahol vállalatcsoportunk 
egy projekt részeként akár idő-
szakosan tevékenykedik. Ilyen 
település például Tata, Almás-
füzitő, Kesztölc, Oroszlány, Ba-
latonfűzfő és Királyszentistván.

A cégcsoportunk által tá-
mogatott programok között 
kiemelkedő jelentőségű a tatai 
Vadlúd Sokadalom. Bár magát 
a rendezvényt már évek óta 
támogattuk, 2018-ban döntöt-

tünk úgy, hogy főtámogatók le-
szünk. Ezt a döntést nemcsak az 
indokolta, hogy a Vadlúd Soka-
dalom fenntartható és elismert 
program, amelynek jelentős 
múltja van, de benne van a to-
vábbfejlődés lehetősége, cégcso-
portunk munkavállalói önkén-
tes munkával hozzájárulhatnak 
a program sikereihez. A rendez-
vény amellett, hogy fontos sze-
repet játszik egy helyi közösség 

életében, egyben országos, sőt 
nemzetközi program, amely 
széles közönség érdeklődésére 
tart számot.

A támogatással elsődleges 
célunk a program továbbfej-
lesztése és színvonalának eme-
lése volt, ezért új programelem-
ként a 2018-as évben bővítettük 
a gyerekprogram-kínálatot sa-
ját fejlesztésű játékokkal, és 
interaktív színpadi kvíz show-
val, környezetvédelmi szak-
mai jelenlétet biztosítottunk a 
rendezvényen, 2019-ben pedig 
országos vízimadár fotópályá-
zatot írtunk ki, hogy a program 
időbeli kiterjedését meghosz-
szabbítsuk.

A pályázat kiírásának el-
sődleges célja az volt, hogy be-
mutassuk és népszerűsítsük, 
milyen fontos szerepet játszik a 
természet körforgásában a víz, 
és hogyan kötődnek a vizekhez 
a madarak, hogyan élnek ott, 
legyen ez tó vagy folyó. Minél 

Az idei Füzitői Nap sok emlékezetes pillanatot hozott a résztvevőknek

Bámulatos látvány – a Vadlúd Sokadalom országos rendezvény
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www.envirotis.hu

több természetfotóst szerettünk 
volna a pályázattal megszólíta-
ni, amatőröket, hobbifotósokat 
és profikat egyaránt, de egyben 
kezdő fotósoknak is lehetőséget 
adtunk.

További célunk volt, hogy 
felhívjuk a figyelmet a termé-
szetvédelem, és ezen belül a 
vizek védelmének fontosságára 
azzal, hogy a beérkezett alko-
tásokon keresztül bemutatjuk, 
milyen szép, gazdag az élővilág, 
amelynek éltető eleme a víz. 
Ezzel különösen a fiatalokat 
szerettük volna ösztönözni arra, 
hogy tartsák értéknek az élővi-
lág sokszínűségét, ébredjen fel 
minél több emberben a vágy a 

madarak világának jobb megis-
merésére. Szeretjük és tiszteljük 
az élővilágot, ezért csak etikus 
elvek alapján készített fotókat 
fogadtunk el!

A pályázatra több mint öt-
száz jobbnál jobb alkotás ér-
kezett, melyekből az előváloga-
tást követően 100 kép jutott a 
szakmai zsűri elé. A zsűri tagjai 
elismert szakemberek és termé-
szetfotósok voltak: Potyó Imre, 
környezetkutató, természetfo-
tós, a 2018. év fotósa, (a zsűri 
elnöke); Palánkai Zsolt, termé-
szetfotós, a birdphotography.hu 

alapítója; Csonka Péter, a Tatai 
Vadlúd Sokadalom főszerve-
zője, ornitológus, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság táj-
egységvezetője; Orbán Zoltán, 
a Magyar Madártani Egyesület 
sajtószóvivője; Vitray Tamás, a 
National Geographic Magyar-
ország munkatársa és Kálmán 
Gergely, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság kommuniká-
ciós referense.

Nagy örömünkre a Kuny 
Domokos Múzeum lehetőséget 
biztosított arra, hogy a legjobb 
50 képet méltó helyszínen ál-
líthassuk ki a tatai várban, Tata 
város pedig különdíjat ajánlott 
fel, amit Michl József polgár-
mester adott át az általuk kivá-
lasztott fotó megalkotójának.

Az Envirotis Holding Zrt., a 
Vadlúd Sokadalom szervezői 
és a további támogatók számos 
egyéb díjat ajánlottak fel a díj-
nyertes képek szerzőinek, a fő-
díj 2 főre szóló utalvány volt 5 
éjszakára szóló szállással, teljes 
ellátással és madár-megfigyelési 
programmal a Mazuri-tavak-
nál. Külön kiemelnénk még az 
Envirotis mobilfotós különdíjat 
(szállodai utalvány 2 éjszaká-
ra Tatán), amellyel a fiatalokat 
szerettük volna még inkább be-
vonzani a pályázók közé. A fotó-
pályázat ünnepélyes díjátadója a 
2019-es Vadlúd Sokadalom ren-
dezvényen zajlott le. Terveink 
szerint a fotópályázattal hagyo-
mányt teremtünk, és 2020-ban 
újra meghirdetjük, hogy még 
több ember figyelmét hívjuk fel 
a természet szépségére és a ter-
mészetvédelem fontosságára. •

Tarr Gergő: Fényekre várva

Fődíj: Szűcs Boldizsár: Villámhalász

Jakab Tibor: Fehér és sárga
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Hittel teli Aranykoszorús Mester
A Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara a közelmúlt-
ban mesteravató ünnepsé-
get rendezett az esztergomi 
Szent Adalbert Központ-
ban. Az eseményen öten, 
köztük a Nyergesújfalun 
élő villanyszerelő mester, 
Khéner Gyula átvehette 
az Aranykoszorús Mester 
cím kiérdemlését igazoló 
oklevelet.

Az újdonsült aranykoszorús, 
a közelmúltban újraválasztott 
nyergesi képviselő-testület tagja 
1977-ben tett sikeres villany-
szerelő szakmunkás vizsgát. Ezt 
követően két éven át dolgozott 
karbantartó villanyszerelőként 
a lábatlani papírgyárban. 1988-
tól már főállású kisiparosként 

tevékenykedett, a mestervizs-
gát éppen három évtizede, 
1989-ben tette le. Még ebben 
az esztendőben alapító tagja 
lett a Megawatt Kft.-nek amely 

ma már családi vállalkozásként 
működik, nyolcvankét alkal-
mazottal. A cég tevékeny részt 
vállal a szakképzésben, rend-
szeresen tucatnyi fiatal gyakor-
lati képzésében vesznek részt a 
kft. szakemberei. A Megawatt 
Kft. napjainkra az egyik meg-
határozó szereplője lett a hazai 
villamos kivitelezői piacnak.

A Lábatlanon született Khé-
ner Gyula eddigi egyházi tény-
kedését a Szent Adalbert-díj 
egyik fokozatával ismerte el a 
katolikusok közössége. Hívő 
családban nevelkedett, szülei is 
aktívan részt vettek az egyház-
község életében, így a családból 
hozta az egyház szeretetét. Mi-
után 1982-ben Nyergesújfalun 
házasságot kötött Gröschl Zsu-
zsával, a nyergesi egyházközség 
életébe kapcsolódott be. Négy 

gyermekük és öt unokájuk 
van. Már évtizedek óta a helyi  
egyházközség világi elnöke. A 
plébánia mindennapi életében 
aktívan részt vesz családjával. 
Segítik a különböző közössé-
gi munkákat, rendezvényeket. 
Immár huszonhárom éve szer-
vezik a plébánia nyári családos 
táborait.

Khéner Gyula a templom 
és a plébánia külső illetve bel-
ső felújításában, a városi Szent 
Mihály Idősgondozási Központ 
felújításában, korszerűsítésé-
ben egyaránt jelentős szerepet 
vállalt. Az egyházközségi Sza-
maritánus Alapítvány alapító és 
kuratóriumi tagja. Mindig lehet 
számítani kezdeményezésére, 
segítségére. Szeretettel, elköte-
leződéssel, odafigyeléssel tesz 
tanúságot hitéről.  •

A négy Tóth János büszke egymásra
Öten vehettek át arany-
koszorús mester címet a 
megyei kereskedelmi és 
iparkamara mesteravató ün-
nepségén Esztergomban, a 
Szent Adalbert Központban. 

Köztük volt Tóth János is, 
aki unokája – Tóth János – kí-
séretében és meghatódottsága 
közepette vehette át az elisme-
rést a régi, céhes hagyományok 
szerint rendezett ünnepségen. 
Munkahelyén, Tatabányán, a 
Köztársaság úti laborjában be-
szélgettünk.

– Minden 1956-ban kezdő-
dött – emlékszik vissza. Szíve-
sen tanult volna könyvelőnek, 
aztán egy sorsszerű találkozás 
megváltoztatott mindent. Egy 
barátja felkeltette a szakma irán-
ti érdeklődését, ő mesélt neki 
a fogtechnika szépségeiről. – 
Volt gimnáziumi osztálytársam 
kérdezte, miért nem próbálom 

meg. Azt mondta, van egy jó is-
merőse, elment hozzá, és ennek 
végeredménye, hogy ma, arany-
koszorús mesterként ünnepel-
heti a család, többek között fia, 
aki szintén Tóth János. Különös 
egybeesés a fogtechnikus neve 
is, aki mellett a gyakorlatban 
leste el a szakma fortélyait. Ő is 
Tóth János.

Az 1961-ben szakmai vizsgát 
tett Tóth János aztán elkerült 
a Fogtechnikai Vállalathoz, de 
egy éven keresztül Dunaalmá-
son, az olajfinomítóban volt 
„mintázógyerek.” Beszélgeté-
sünk közben mutatja fogászati 
arany mintáit, munkagépeit, és 
a 16 színből álló fogmintát. Hi-
vatásszerűen végezte munkáját, 
másként ezt nem is lehetne. A 
szakma szépsége? Visszaadhatta 
a betegeknek egészséges rágó-
képességét, a hölgyek mosolyát. 
– Nincs két ember egyforma 
foggal – nevet fel. – Megkapjuk 

a mintát, lenyomatot, amit kiön-
tünk a megrendelő által kívánt 
anyagból, és kész is. Tóth János 
egész fogsor készítését, javítását 
is vállalja, egy-egy „darabot” is 
pótol. Mindig volt sikerélménye, 
fogorvosoktól, betegektől is ked-
vező visszajelzést kapott.

Bár már nem vállal annyit, 
szereti és ma is figyelemmel kí-
séri a szakmáját, az iránta való 
érdeklődést nem vesztette el, 

nem is tudná. – Ha nem dolgoz-
hatnék, nagyon rossz lenne – 
zárja szavait. Szakmai folyóira-
tokat járat, tartja a kapcsolatot 
a kollégákkal. Több, ma aktívan 
dolgozó, céget vezető fogtechni-
kus nála tanult. Németországból 
is jöttek a tatabányai mesterhez, 
a New York Dental Kft. közve-
títésében. Tóth János munkáját 
korábban már az Ipartestületek 
Országos Szövetsége is elismerte.
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Kor-ferr Kft. 
2800 Tatabánya, Hosszúsor út 1-3. 

www.kor-ferr.hu 
info@kor-ferr.hu 

                          +36-30/902-6386 

Porfestés 

Csőhajlítás 

Élhajlítás 4m-ig 

Síklézervágás 

Hegesztés 

3D tervezés 

Csőlézervágás 

Igen, 

tudjuk! 

Stancolás 
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Adománykonvoj  
indul a rászorulókhoz

A Gyermelyi kiemelkedő évei
A Magyarország egyik meg-

határozó élelmiszeripari vállal-
kozásának számító cégcsoport 
európai mértékben is versenyké-
pes üzemméretben, magas auto-
matizáltsági fok mellett folytatja 
fő tevékenységeit. A hatékonyan 
működtettet rendszereknek, a  
hozzáértő szakembergárdának 
köszönhetően a cég sikeres ter-
mékei piacán, folyamatosan 
fejlődik, biztos pénzügyi háttér-
rel rendelkezik. A megtermelt 
eredmény legnagyobb részét 
visszaforgatják, folyamatos be-
ruházásokon keresztül javítják 
a műszaki színvonalat, és az 
üzemméretek növelésén keresz-
tül a hatékonyságot.

A 2018-as év kiemelkedően 
fontos volt a Gyermelyi válla-
latcsoport számára. Megépült 
egy új tésztagyár, amely meg-
duplázta az addigi kapacitást. A 
Magyarországon elfogyasztott 
tészta fele a Gyermelyi gyárából 
kerül ki. A kapacitásbővítés lehe-
tőséget biztosít az exportpiaco-
kon való erősebb megjelenésre.

Szintén ebben az évben ké-
szült el egy új, modern takar-
mánygyár, amely a saját álla-
tállomány igényein túl külső 
állattartók felé is értékesíti kivá-
ló minőségű termékeit.

A szántóföldi növénytermesz-
tés kiemelkedően fontos pillér a 
cégcsoport életében. A precíziós 
gazdálkodás fejlesztése mellett 
egyre nagyobb szerepet kap az 
új talajművelési és növényvé-
delmi technológiák alkalma-
zása. A talaj forgatása helyett 
a mulcshagyó művelési rend-
szerre tértek át. Így csökken a 
talaj eróziója, javul a termőföld 
vízmegtartó képessége és a tá-
panyag felvétele. Mindez növeli 
a hatékonyságot és csökkenti az 
évszaki hatásokat. Az új mun-
kaeszközök új erőgépek beszer-
zését is megkövetelték. Az akár 
6-12 méter széles talajelőkészí-

tő eszközök alkalmazása nagy 
teljesítményű munkagépeket 
kíván. Az egyenként 600 lóerős, 
gumihevederes traktorok alkal-
masak erre a feladatra. A gépek 
teljesítménye és hajtáslánca le-
hetővé teszi az akár 9-12 km/h 
sebességgel történő munkavég-
zést is.

Ebben az évben sem álltak 
meg a fejlesztések. A tésztagyár 
szakemberei új csomagológép-
sorok telepítését kezdték meg, 
melyek lehetővé teszik, hogy a 
jövőben az elérhető legmoder-
nebb, a kereskedelmi és a vá-
sárlói igényeket minden szem-
pontból kielégítő csomagolásba 

kerülhessen Magyarország ked-
venc tésztája.

A Gyermelyen található köz-
ponti telephely fejlesztése folya-
matos, itt a cél a technológiai 
színvonalat tükröző, modern 
élelmiszergyártó telep fenntar-
tása, mely minden szempontból 
megfelel az elvárásoknak. A kö-
vetkező években a malomipa-
ri kapacitás növelése és a to-
jótyúktartás fejlesztése kiemelt 
feladat lesz. Hisznek abban, 
hogy egy termelő vállalat ak-
kor lehet sikeres, ha a termelési 
folyamat minden egyes része a 
megfelelő, közel azonos techno-
lógiai színvonalon üzemel.   •

– Úgy véljük, akinek vannak 
lehetőségei és hosszú távú küldetése 
a magyar piacon, azzal kötelesség is 
jár. Ez a felfogás vállalati kultúránk 
fontos része. Olyan mértékű és 
nagy számú megkeresés érkezik, 
aminek maradéktalanul megfelelni 
szinte lehetetlen. Ezért döntött úgy 
a vállalat vezetése, hogy a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálaton keresztül 
látja el misszióját: Éves szinten több 
tízmillió forintos nagyságrendű 
termékadományt juttatunk el.  

A szervezetnek adott az információs 
rendszere és elosztóhálózata, amin 
keresztül hatékonyan eléri a legin-
kább rászoruló embereket. Rajtuk és 
egyéb kapcsolatainkon keresztül az 
elmúlt tíz évben 200 millió forintnyi 
Gyermelyi tészta, liszt és tojás jutott 
el a rászorultakhoz.

– Folyamatosan segítjük szűkebb 
környezetünk egyesületeit, civil szer-
vezeteit, kulturális és sportrendezvé-
nyeit, intézményi beruházásait. 

Rendszeresen részt veszünk az 
Adománykonvoj programban: az 
Élelmiszerbankon keresztül jelentős 
mennyiségű Gyermelyi termék jut 
el több mint 100 civil szervezethez. 
Ezek többnyire hátrányos helyzetű 
gyermekek számára szerveznek 
programokat és biztosítanak 
számukra étkezést. Azt a bizalmat 
kívánjuk megszolgálni, melyet 
vállalatunk több mint fél évszázados 
története során a magyar fogyasz-
tóktól kapott.

Tészta, liszt és tojás a rászorultaknak

A Gyermelyi vállalatcsoport folyamatosan bővít
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Esélyegyenlőség és társadalmi felelősségvállalás a Grundfosnál
A Grundfos Magyarország 
Gyártó Kft. csaknem 20 
éves fennállása óta töret-
lenül képviseli alapítója, 
a dán Grundfos vállalati 
kultúrájának legfontosabb 
alapelemeit, a társadalmi 
felelősségvállalást és az 
esélyegyenlőséget.

Az évek során cégcsoportunk 
legnagyobb gyártóvállalatává 
fejlődött Grundfos Magyar-
ország Gyártó Kft. mára nem 
csupán gyártási tevékenysége-
ket folytat (villanymotorok és 
szivattyúk), de olyan funkciókat 
is ellát a csoporton belül, mint 
a regionális beszerzés, a kuta-
tás-fejlesztés, a vevőkapcsolati 
osztály üzemeltetése, valamint 
látogatói és a technológiai köz-
pontok kezelése.

Esélyegyenlőség  
a megváltozott mun-
kaképességűeknek

A megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatását 
célzó tevékenységünk célja, 
hogy a dolgozói létszám 
5 százalékát a megvál-
tozott munkaképességű 
kollégáink tegyék ki. 
Ennek oka, hogy anyacé-
günk, a dán központú 
Grundfos vállalati 
kultúrájának fun-
damentális alapja 
az esélyegyenlőség. 
Ezt az alapelvet pedig a világ 
összes Grundfos leányvállalata 
ugyanúgy a sajátjának tekinti, 
mint az anyacég.

Törekvéseink sikeresek vol-
tak: eddig összesen négy al-
kalommal (2011, 2013, 2015, 
2017) nyertük el a Salva Vita 
Alapítvány 2010-ben alapított 
Fogyatékosságbarát Munkahely 
elismerését. Ezzel olyan mun-
káltatói szervezeteket díjaznak, 

amelyek folyamatosan fejlesztik 
a megváltozott munkaképes-
ségű emberek toborzását, fog-
lalkoztatását és megtartását.

Egyedülállóan a gyártó cé-
gek közül ezeket a kollégákat 
nemcsak fizikai, hanem szelle-
mi pozíciókban is foglalkoztat-
juk, ilyenek például: recepciós, 
Insite editor, munkaruha ügy-
intéző, kaizen adminisztrátor.

Munka 
a rehabilitációs  
részlegen

Két telephelyünkön lét-
rehozott kijelölt rehabilitáció 
részlegeinket folyamatosan fej-
lesztettük, hogy megváltozott 
munkaképességű munkaválla-
lóink számára is ideális munka-
környezetet biztosítsunk. Ennek 
során teljesen akadálymentessé 
tettük üzemeinket, különös 
tekintettel a közös terekre, az 
irodákra, az illemhelyiségek-
re és az öltözőkre. Az aktuális 
átépítéseknél, felújításoknál is 
ezen elvek figyelembevételével 
tervezünk.

Mentori szerep a 
családbarát vállalatok 
mozgalomban

A Három királyfi, három ki-
rálylány mozgalom küldetése, 
hogy a karrier és család össze-
egyeztetésének támogatásával 
több gyermek születhessen meg 
Magyarországon. Az egyesület 
2013 óta adományoz Család-
barát Vállalat címet olyan vál-
lalatoknak, amelyek a munka 
és magánélet egyensúlyának 
támogatásával hozzájárulnak a 
családbarát szemlélet erősíté-
séhez. A tavalyi évben nagyvál-
lalati kategóriában a Grundfos 
Magyarország Kft. nyerte el 
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a fődíjat, „Az Év Családbarát 
Vállalata 2018” címet. A rangos 
díjat rugalmas munkaszervezé-
si formák kialakításáért, nyári 
táborok szervezéséért, női-férfi 
szerepek és a munka-magánélet 
összehangolásának támogatá-
sáért kaptuk.

A Három királyfi, 
három királylány 
mozgalom mentora

Az idei évben az a megtisz-
teltetés ért bennünket, hogy 
mentori szerepre kérte fel cé-
günket a mozgalom vezetése. A 
felkérésnél figyelembe vették, 
hogy az emberarcú és család-
barát szervezeti kultúra példa 
értékű, és a vállalat vezetése 
elkötelezett ennek fenntartása 
és fejlesztése mellett. A vállalat 
erőfeszítéseket tesz annak ér-
dekében, hogy a családbarát jó 
gyakorlatok elterjedjenek Ma-
gyarországon, ebben együtt-
működik a Mozgalommal (Ba-
lansz Program). Mentorként a 
Grundfos a jövőben nemcsak 
azt vállalja, hogy saját szerveze-
tén belül fejleszti a családbarát 
működést, hanem azt is, hogy 
más vállalatoknak segít kiala-
kítani a családbarát vállalati 
kultúrát.

A Grundfos  
csatlakozott 
a Virtuális Erőmű 
Programhoz

A Virtuális Erőmű Program 
(VEP) a köztársasági elnök ál-
tal fővédnökölt és az Európai 
Bizottság által a legjobb há-
rom uniós energiahatékonysági 
program közé választott fenn-
tarthatósági kezdeményezés, 
melynek célja, hogy a partnerek 
energia- és CO2 megtakarításait 
pályázatain és projektjein ke-

resztül összegyűjtse, bemutassa, 
jó példáikat megossza és díjaz-
za. Az el nem használt és így 
egy fosszilis, szennyező erőmű-
ben meg nem termelt, tehát ki-
váltott energiaegységekből egy 
„virtuális erőmű” épül, mely 
mára az ország 6. legnagyobb 
villamos erőművévé vált.

A Grundfos 2025-ös stra-
tégiájában kiemelt szerepet 
kap a fenntarthatóság, mint az 

egyik legfontosabb vezérlő erő 
a Grundfos működése során. 
Ez egy olyan elv, amely a ter-
melésben, az üzletmenetben 
és az összes mutatóban is jelen 
van. Mi a Grundfosnál mindig 
büszkék voltunk arra, amit a 
környezet védelme érdekében 
tettünk, legyen szó akár arról, 
hogy termelésünkből semennyi 
hulladék sem kerül hulladék-
lerakókba, akár arról, hogy a 

Zöld Fal faliújságokon teszünk 
közzé frissülő adatokat az aktu-
ális energia-, víz-, gáz- és hul-
ladék-újrahasznosítási aránya-
inkról. Ehhez a törekvéshez 
kapcsolódóan vettünk részt a 
Komárom-Esztergom megyei 
VEP, megalapításában Tatabá-
nya Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal 
mellett. •
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A szénszál korunk gyémántja
Sikeres csapat tagja lett a nyergesújfalui Zoltek Zrt.

A Toray Csoporthoz 
tartozó nyergesújfalui 
Zoltek Zrt. vezérigazgatója, 
Shuichi Yamanaka cégfilo-
zófiáról, a szénszálról és a 
helyi közösségek támogatá-
sáról is megosztotta velünk 
gondolatait.

A Toray 1926-ban alapított 
műselymet gyártó vállalatot. A 
cég egy olyan jelentős vállalattá 
nőtte ki magát, amely napjaink-
ban nagyon sok korszerű ter-
méket gyárt. A Toray Csoport 
cégfilozófiája egyértelmű: Új ér-
tékek teremtésével hozzájárulás 
a társadalom jólétéhez. Vevőik 
számára kiváló szolgáltatásokat, 
jó minőségű termékeket kínál-
nak. Dolgozóiknak, egy kihívá-
sokkal teli környezetben, lehe-
tőséget adnak az önfejlesztésre. 
A részvényeseknek garantálják a 
becsületes, megbízható vezetést. 
Társadalmi szinten, felelősség-
teljes társasági szereplőként, a 
Toray Csoport hozzájárul az új 
kapcsolatok építéséhez, a kölcsö-
nös bizalom megteremtéséhez.

A mindennapok gyakorlatá-
ban 27 országban 174 Japánon 
kívüli vállalat része a Toray Cso-
portnak, ezeknél az egységek-
nél mintegy harmincezren dol-
goznak, a csapat összlétszáma 
az idei év tavaszán 48 320 volt.

Cél a világelsőség
A cégcsoport erőteljes meg-  

győződése az, hogy minden 
alapanyagban, amiből valami-
lyen terméket lehet készíteni, 
olyan alapvető erő van, amely 
képes megváltoztatni a társa-
dalmat. Ezen irányelvet alapul 
véve, a Toray Csoport szeretne 
világelső vállalattá válni fejlett 
alapanyagok gyártásával, illet-
ve használatával. Ilyen fejlett 
alapanyag a szénszál is, ame-

lyet szakmai körökben korunk 
gyémántjaként emlegetnek. A 
tények sorában ott van, hogy 
könnyű, sűrűsége a vas egy-
negyede, ugyanakkor magas 
szilárdságú. Fajlagos szilárdsá-
ga a vas tízszerese, ráadásul a 
szénszál nem rozsdásodik, ké-
miailag ellenálló.

A Toray Csoport elnök-ve-
zérigazgatója, Nikkaku Akihiro 
a közelmúltban sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy a 2022-
es pénzügyi évben, amely a 
középtávú tervidőszak utolsó 
esztendeje, a cégcsoport 3000 
milliárd yenes árbevételt céloz 
meg. Ebben nagy szerepet kap a 
nyergesújfalui Zoltek Zrt.

A Zoltek Zrt. termékeivel 
is segíti a klímaváltozás elleni 
harcot. Rendkívül fontos part-

nerei a szélenergiaipar szerep-
lői. A szénszállal megerősített 
széllapátok nagy teljesítményű 
szélturbinákat tudnak meghaj-
tani, így költséghatékony, tiszta, 
megújuló energia előállítására 
van lehetőség. Ez igen aktív 
hozzájárulás ahhoz, hogy tiszta, 
élhető jövőt biztosítsunk a kö-
vetkező nemzedéknek. A társa-
ság a közlekedésben azzal segíti 
a szén-dioxid kibocsátásának 
csökkentését, hogy a szénszál 
felhasználásával könnyebbek 
lehetnek például az autók, a re-
pülőgépek.

A Zoltek Zrt. alapelvei közé 
tartozik, hogy legfontosabb ér-
tékének saját dolgozóit tekinti. 
A közösség szakértelme és el-
kötelezettsége teszi lehetővé 
a tevékenység folyamatos és 

sikeres fejlesztését. A meglévő 
munkaerő folyamatos fejlesz-
tése mellett fontos feladat az 
új munkatársak megtalálása és 
összefogása is. A cégvezetés hisz 
abban, hogy a siker alapvető 
eleme a csapatmunka, a vállalat 
iránti elkötelezettség illetve a 
folyamatos belső és külső kom-
munikáció. Ezek fontosságára 
nemcsak a napi munka során, 
hanem a hagyományosan meg-
rendezett vállalati eseményeken 
is igyekeznek felhívni a figyel-
met. Az ilyen programok között 
ott van a családi nap, a gyerme-
kek úszótábora, a nyugdíjasok 
búcsúztatója, a törzsgárdata-
gokat köszöntő ünnepség és az 
évzáró összejövetel.

A Zoltek Zrt. kiemelten fon-
tosnak tartja a helyi közösség-
gel történő együttműködést. A 
társaság rendszeresen támogat 
több nyergesújfalui és környék-
beli szervezetet, sportegyesüle-
tet, a Zoltek Mikulás ajándékok-
kal érkezik a helyi óvodásokhoz 
és a fiatalabb iskolásokhoz. A 
következő évek egyik kiemelt 
feladatának tekinti a társaság, 
hogy növelni tudja a helyi civil 
és önkormányzati szervezetek 
illetve az egyéb helyi kezdemé-
nyezések támogatását.

Jelentős növekedés
A nyergesújfalui Zoltek Zrt. a 

közeljövőben jelentősen növeli 
gyártókapacitását és folyamatos 
fejlesztéseivel egyre nagyobb 
szerepet játszik a világ szén-
száliparában. Ezáltal a társaság 
hosszú távú munkalehetőséget 
tud biztosítani a közösség bár-
mely tagjának úgy a jövőben, 
ahogyan a jelenben is.  •
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CSATLAKOZZ

GÉPKEZELÕ MUNKATÁRSNAK
A VILÁG VEZETÕ SZÉNSZÁLGYÁRTÓ CSAPATÁHOZ!

Amit kínálunk:

230.000,- Ft nettó bér (cafeteriával együtt)
BIZTOS fizetés (minden hónap 5-éig)
INGYENES céges buszjárat
INGYENES szálláslehetõség
INGYENES wifi (a szálláson)
TÁMOGATÁS a hazautazásban
8 ÓRÁS mûszakbeosztás 
   (folyamatos 3 mûszak)

Jelentkezés:

- telefonon            +36/20 777 00 33
- vagy küldd el önéletrajzod a

karrier@zoltek.hu email címre

ZOLTEK ZRT.
Nyergesújfalu, Varga József tér 1.

Biztos munkát keresel? Akkor köztünk a helyed! 

SMERÕS ID
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300 000,-
.
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Hosszú távú
munkalehetõség,

megbízható munkahely

részleteket megtalálod a 
ZOLTEK-JOB programkiírásban,
vagy hívd a +36/20 777 0033
telefonszámot

zoltek.com



24. oldal Komárom-Esztergom megye gazdasága
HIRDETÉS

Ferencz Ádám ügyvezető

A SUEZ Water Technolo-
gies&Solutions oroszlányi 
üzeme a világ legjelentő-
sebb ultraszűrő víztisztító 
membránokat előállító 
gyára, ahol a létfontossá-
gú víz újrahasznosítására 
koncentrálva rendszereket 
készítenek, mellyel tiszta 
vizet kínálnak a jövő gene-
rációinak.

A francia tulajdonú vállalat, 
a SUEZ alapítása 1858-ra nyúlik 
vissza. A cég valódi tevékenysé-
gének elindulása körülbelül az 
1900-as évekre datálható, a pári-
zsi hulladékgazdálkodás megin-
dításával kezdődött. A cég port-
fóliója azóta több átalakuláson 
is átment. Ma összességében 
90  000 munkavállalóval és 17 
milliárd euró árbevétellel ren-
delkezik. A társaság alapvetően 
az erőforrás-forradalommal fog-
lalkozik, vagyis a környezetünk-
ben található anyagok meg-
újulására alapozza működését. 
Egyebek mellett a hulladék új-
rahasznosítására, a vízkezelésre 
vagy éppen a víztisztításra he-
lyezi a hangsúlyt – túlnyomóan 
Európában, Észak-Amerikában 
és az ázsiai régiókban. A SUEZ 
több mint 10 000 szabadalom-
mal rendelkezik.

A víztechnológiai részleg 
kutatás-intenzív. Több kutató-
központ létezik, Magyarorszá-

gon is. Az egyik fiókvállalat a 
SUEZ Water Technologies and 
Solution Kft.. Az oroszlányi cég 
által gyártott egyedülálló csúcs-
technológiával (membránszá-
lak kutatásával) a szennyvíz jó 
minőségű ipari tápvízzé, vagy 
akár ivóvízzé alakítható. A víz-
üzletágnak Tatabányán is van 
egy telephelye. Összesen 30 ku-
tató foglalkozik membrán-érté-
kesítési projektekkel, ezen kívül 
a mérnök iroda is a megyeszék-
helyen található. Budapesten 
pedig a globális ügyfélszolgálat 
és pénzügyi központ van.

Az egyik új ultraszűrő 
memb rán kifejlesztése is a 
magyar kutatócsapat nevéhez 
fűződik. Világszerte olyan vá-
rosok, mint Párizs, Las Vegas, 
Toronto, Sencsen, Peking, vagy 
Sydney alkalmazzák az orosz-
lányi technológiát. A karcagi, 
oroszlányi, budajenői, hegyes-
di, zsanai és a veresegyházi 
szennyvíztisztítóban, valamint 
a lázbérci és balatonőszödi 
ivóvízműveknél, és több ipari 
partnernél, így például a Mol, a 
TVK, a Richter és a Teva üze-
meiben használják.

Ferencz Ádám ügyvezető el-
mondta, büszkék az elmúlt évek-
ben elért eredményekre. 

– Az oroszlányi membrán-
gyártó üzemet 2002-ben adták 
át. Azóta a létesítmény termelé-
si kapacitása - több tízmilliárd 
forintos beruházással - tízszere-
sére nőtt, így évi 4 millió négy-
zetméternyi membránt állít elő 
az ott foglalkoztatott több mint 
1000 dolgozó – fogalmazott.

Az itt gyártott membránok-
kal évente fél Balatonnyi víz-
mennyiséget tisztítanak meg 
világszerte. Hozzátette: a ter-
mék innovatív, jövőbe mutató.

– A vízipar folyamatosan 
fejlődik, létjogosultsága van és 
mindig is az lesz. Egy biztos 
pont – mondta.

A cégnél a biztonságtechnika 
érdekében is „csúcstechnoló-
giára” törekednek. Szűrővizs-
gálatokkal, sportolási lehető-
ségekkel, kismama-műszakkal 
támogatják dolgozóikat. A tör-
zsgárdaprogram, a teljesítmény-
bónusz, a cafetéria, a pontrend-
szeres jutalmazás és az ötletláda 
is kiváló motiváló tényező.

A társadalmi felelősségválla-
lás ugyanúgy központban van. 
A cég vezetése több alakalom-
mal indít jótékony akciókat, 
rendszeresen szervez véradá-
sokat. Támogatják a hátrányos 
helyzetben élő gyermekekért 
szervezett gyűjtéseket.  •

Membrántechnológia
A membrános víztisztítási technológiája a nyomáskülönbség elvén működve 
szűri ki a lebegőanyagokat, baktériumokat, vírusokat, endotoxinokat és egyéb 
kórokozókat a vízből. Így nagy tisztaságú, alacsony lebegőanyag-tartalmú 
tisztított víz állítható elő. Ezt az eljárást alkalmazzák a felszíni vizek, a tengervíz 
és biológiailag kezelt kommunális szennyvíz előkezelésére a fordított ozmózisos 
eljárás és más membrános víztisztítási eljárások előtt. Az úgynevezett ultraszű-
rést az iparban is alkalmazzák a lebegőanyagok oldatból való leválasztására.

Világszerte 15oo helyen alkalmazzák az oroszlányi technológiát

Csúcstechnológia a membrángyártásban



Komárom-Esztergom megye gazdasága 25. oldal

HIRDETÉS



26. oldal Komárom-Esztergom megye gazdasága
HIRDETÉS

– Szolgáltatásainkat abban 
a szellemben végezzük, 
hogy minden bejövő 
vállalkozót, a legkisebbtől 
a legnagyobbig, segítsünk. 
Szeretnénk, ha ügyintézés 
után elégedetten távozná-
nak – mondta bevezetés-
ként dr. Szerencsés László, 
a Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke.

A regisztrált tagoknak, akik 
befizették az évi 5000 forintot, 
számos szolgáltatást nyújt a 
kamara. A teljesség igénye nél-
kül: rendezvényeken való rész-
vétel lehetősége, pénzügyi és 
hitelnyújtási tanácsadás, üzleti 
partnerkeresés, napra kész pá-
lyázat- és rendezvényfigyelés. 
– Arra törekszünk, hogy minden 
vállalkozást potenciális tagjelölt-
nek tekintsünk – hangsúlyozta a 
megyei elnök. – Azoknak, akik 
önkéntes tagjaink lesznek, a Szé-
chenyi Hitel Program ügyintézé-
se eljárásidíj-mentes. Érdemes 
igénybe venni az Ajánlja magát! 
szolgáltatást. Az okmányhitele-
sítést és az ATA Carnet kibocsá-
tást 50 százalékos áron vehetik 
igénybe.

KONZULTÁCIÓ A megyei keres-
kedelmi és iparkamarát évente 
több ezren keresik meg szemé-
lyesen, telefonon vagy elektro-
nikus úton. A munkatársak a 
következő témákban tudnak 
a hozzájuk forduló vállalko-
zásoknak segítséget, tanácsot 
nyújtani: Új vállalkozás indítá-
sa, cégalapítás – Kereskedelmi, 
külkereskedelmi tanácsadás 
– Adózási, gazdasági, pénzügyi 
tanácsadás – Pályázati lehetősé-
gek, szakképzéshez kapcsolódó 
pályázatok – Építőipari körbe-
tartozások (TSZSZ) – Fogyasz-

tóvédelmi viták (Békéltető 
Tes tület) – A Montana által ké-
szített pályázatfigyelő program 
ingyenes használata – Az Üzlet 
a hálón rendszerhez való csat-
lakozás, ingyenes üzleti ajánlat 
felvitele.

SZAKKÉPZÉS – A kamara fel-
adatai között az egyik legfonto-
sabb tevékenység a szakképzés 
koordinálása, a gazdaság igé-
nyeinek kiszolgálásában való 
közreműködés. Ennek egyik 
ösztönző eszköze mind a gaz-
dálkodók, mind a szakmát tanu-
lók számára a tanulószerződés 
intézményrendszere. A duális 
rendszer széles körű meghono-
sításával a tanulók a gyakorlati 
képzésüket a munka világában 
végzik. A diákok vállalatoknál, 
vállalkozóknál tanulják meg a 
szakmát, velük tanulószerző-
dést kötnek, melyet a kamara 
ellenőriz. Kiemelt jelentőségű a 
tanulószerződések kiterjesztése, 
gondozása, a gyakorlati képzés-
ben résztvevő szervezetek fel-

ügyelete, amelyhez tanácsadási 
szolgáltatás kapcsolódik a kép-
zési hajlandóság növelése érde-
kében. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara országos irányí-
tásával már több éve működik 
a tanulószerződéses tanácsadói 
rendszer, melynek egyik alapfel-
adata a tanulószerződések meg-
kötése, módosítása, megszün-
tetése, illetve az egész rendszer 
gondozása.

A SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA 
– Megyénkből a 2018/2019-as 
tanévben a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyre összesen 291 
tanuló jelentkezett, 255 vett 
részt az elődöntőkön. Az elővá-
logatóra 9 tanuló jutott tovább. 
A döntőig három tanuló jutott 
el vendéglátás-szervező, szer-
számkészítő szakmákban. A 
kamara biztosította a pályavá-
lasztás előtt álló általános isko-
lások, valamint az érintett szak-
képző intézmények tanulóinak 
részvételét. Szállításukat 40 fő 
befogadására alkalmas autóbu-

szokkal oldottuk meg, összesen 
619 tanuló utaztatásáról gon-
doskodtunk.

KÖNYVELŐK KLUBJA – Az 
idei évben 54 vállalkozás – 21 
egyéni vállalkozó, 33 társas vál-
lalkozás) -regisztráltatta magát 
a Könyvelők Klubja tagságra. 
A résztvevők köre nem válto-
zik. 52 vállalkozás önkéntes 
kamarai tagként, 2 vállalkozás 
piaci áron regisztráltatta ma-
gát. Gyakorlattá vált, hogy az 
egyes témák iránt érdeklődő 
vállalkozások részvételi díj el-
lenében részt vesznek a rendez-
vényeken. A klubot továbbra is 
Herczigné dr. Soós Ilona gaz-
dasági szakértő vezeti. Döntő 
többségében a mikrovállalko-
zások igénylik az általunk nyúj-
tott szolgáltatást. Könyvelőiro-
dák illetve kisebb vállalkozások 
könyvelői és egyéni vállalkozó 
könyvelők alkotják a résztve-
vőket. Számukra ez az egyetlen 
olyan fórum, ahol szakmai kér-
désekben konzultálhatnak egy-

Így segít a megyei kereskedelmi és 
iparkamara a cégeknek, diákoknak

Kamarai rendezvényt tartottak a Nők a munka világában témakörben, amelyen részt vett Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és házigaz
daként dr. Szerencsés László, a KEMKIK elnöke
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mással, valamint szakértőnkkel, 
ami a mindennapi munkájuk-
ban nagy segítséget nyújt. Az 
idei évben eddig összesen 20 al-
kalommal szerveztünk előadást 
és konzultációt Tatabányán és 
Esztergomban.

INNOVÁCIÓ – Kamaránk az 
innovációs szolgáltatásait a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara egységes módszertana 
alapján működteti – folytatja a 
megyei elnök. – Honlapunkon 
megjelentetünk három inter-
netes adatbázist: InnoPortfolió, 
KlaszterPortfólió és Nyitott 
Labor. Az Iparjogvédelmi In-
formációs Pont működtetése 
folyamatos, ez a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatalával kötött 
VIVACE program keretében 
működik. Szintén a honlapun-
kon található az úgynevezett 
innovációs divízió, ahol folya-
matosan adunk híreket a témá-
hoz kapcsolódó eseményekről.

SZÉCHENYI KÁRTYA – A leg-
kedveltebbek közé tartozik a 
magyarországi hitelkonstruk-
ciók közül a Széchenyi Kártya 
Program. A kamaránál egyrészt 

hozzá lehet jutni a legfrissebb 
információkhoz, másrészt az 
ügyintézést is el lehet kezdeni. 
Előnyei közül néhány: nagyon 
egyszerű az igénylés és mini-
mális a benyújtandó dokumen-
tumok száma; rövid idő alatt 
hozzá lehet jutni a hitelkeret-
hez; alacsony a kamat az állami 
támogatásnak köszönhetően; 
kezesség, akár ingatlanfedezet 
nélkül igényelhető; gyors és 
egyszerűsített az elbírálás. A 
hitelkeretek felső határa konst-
rukciónként 100 millió forint, 
ez már biztosítja a nagyobb vo-
lumenű gazdaságfejlesztési cé-
lok megvalósítását is. A beadott 
kérelmek száma megyénkben 
november végéig 183 darab 
volt, ebből egyéni vállalkozó 28, 
társas vállalkozás pedig 155.

TUDÁSSZERZÉS A NETEN – 
Web oldalunkon, a www.kemkik.
hu-n 2019-ben több mint 250 
hírt jelentettünk meg, 33 ren-
dezvényről adtunk hírt és 109 
alkalommal küldünk ki hírleve-
let – sorolja dr. Szeren csés Lász-
ló. – A fontosabb híreket, képes 
beszámolókat keretes formában 
jelenítjük meg, és néhány napig 

az első helyen szerepeltetjük. A 
www.uzletahalon.hu oldalon a 
regisztrált társas és egyéni vál-
lalkozások magyarul, angolul 
és németül is feltehetik aktuális 
üzleti ajánlataikat. Ezek három 
hónapig találhatóak meg az 
adatbázisban, ami meghosszab-
bítható. Ugyanitt a rendezvé-
nyekről, az újonnan megjelenő 
uniós, közbeszerzési, önkor-
mányzati és egyéb forrásokból 
kiírt pályázatokról lehet érte-
sülni. Hírleveleinkben szakmai 
rendezvények, üzletember-ta-
lálkozók, tanfolyamok, mester-
képzések helyszínei és időpont-
jait közöljük. A kamara három 
Facebook oldalt működtet: 
Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a 
Europe Direct Komárom-Esz-
tergom Megyei Információs 
Pont oldal és az Info Pálya. A 
KEMKIK oldalának kedvelése 
folyamatosan növekszik.

MENTORPROGRAM – A kis- és 
középvállalkozások exportpiac-
ra lépését, valamint beszállítóvá 
válását elősegítő országos men-
torprogramban a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara mel-

lett koordinációs feladatokat 
lát el az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium, valamint a 
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési 
Alapítvány. A résztvevő kis- és 
középvállalkozások már sike-
res, nagyobb vállalatok mento-
rálásával, pártfogásával terme-
lési és értékesítési beszállítói 
láncokhoz csatlakozhatnak, il-
letve megalapozhatják vagy 
fejleszthetik az exportképessé-
güket. Ezen célok megvalósu-
lását a kormány 2019-ben 3,3 
milliárd forinttal támogatja. 
A beszállítóvá válás területén 
végrehajtott mentorprogram 
gondozására megyénkből ön-
kéntes alapon három cég vál-
lalkozott: az oroszlányi Borg-
Warner Kft., Tatáról a Gedia 
Kft., valamint a Güntner-Tata 
Hűtőtechnikai Kft.. A mento-
rálás során a jelentkező vállal-
kozások egy éven át dolgoznak 
együtt a mentorokkal. Az első 
felmérést követően havonta 
találkoznak. A külpiacra lépés 
területén zajló mentorprog-
ram gondozását megyénkből 
az esztergomi Neuzer Kerék-
párgyár Kft., és a tatabányai 
P-Metál Kft. végzi. Az egy évig 

Bencsik János, a Tataimedence országgyűlési képviselője is 
felszólalt a kis és középvállalkozások fejlesztéséről tartott 
fórumon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium közös rendezvényén. 
Mellette dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott és Zoltai 
Dániel, a KEMKIK titkára

Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott is beszédet  
mondott az Országos Vállalkozói Mentorprogram esztergomi  
nyitórendezvényén; mellette dr. Szerencsés László, a KEMKIK 
elnöke, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és 
Hernádi Ádám, aki akkor miniszteri biztos volt, ma Esztergom 
polgármestere

Mentorok tanácsai a kicsiknek
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Példakép válhat a mesterekből

tartó folyamat során felmérik 
a részt vevő kkv-k fejlesztendő 
területeit, valamint bővítik a 
vállalkozások külpiaci ismere-
teit, a potenciális export célor-
szágainak körét és támogatják 
a vállalkozások exportstratégiai 
tervének kidolgozását.

FOGLALKOZTATÁS – Megyénk-
ben három helyi foglalkoztatási 
paktum működik, Tatabányán, 
Oroszlányban, Esztergomban. A 
paktum tagjai: megyei kereske-
delmi és iparkamara, települési 
önkormányzatok, helyi mun-
káltatók, szakképzési centrum, 
illetve Tatabányán a helyi gazda-
ságfejlesztő szervezet. A konzor-
ciumvezető a megyei kormány-
hivatal. Kamaránk aktívan részt 
vesz a paktumok munkájában 
képviselve a megye munkáltató-
inak érdekeit a gazdasági növe-
kedésük biztosítása érdekében. 

ESZTERGOMI MESTERAVA-
TÓ – A kamara Esztergomban, 
a Szent Adalbert Központban 
rendezett ünnepségén 10 szak-
ma képviselőjeként 76 mester 
vette át oklevelét a régi, céhes 
hagyományok szerint rendezett 
ünnepségen. A Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara öt éve 

kiemelten támogatja a mester-
ré válást, ennek is köszönhető, 
hogy az országban ez idő alatt 
megyénkben adták át a legtöbb 
mesterlevelet, összesen 684 em-
bernek. Megyénkben 2019-ben 
76 jelölt tett sikeres mestervizs-
gát, tíz szakma képviseletében, 
31 hiányszakmát képviselője-
lölt képzését a kamara közvet-
lenül támogatta. Dr. Völner Pál, 
a térség országgyűlési képvi-
selője szerint a kamara segít-
ségével, a szakmai szervezetek 
bevonásával sikerült a gazda-
ságot lendületbe hozni, így jut 
az embereknek szolgáltatások-
ra, a mesterembereknek lesz 
munkájuk és tudnak fejleszteni. 
– Visszaszereztük az önbecsü-
lésünket. Ez nem múlik máson 
mint az egyéneken, akik hisz-
nek magukban. Ebben a mester 
meghatározó szereplők.– így 
köszöntötte a résztvevőket dr. 
Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnö-
ke. Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke kiemelte, egy 
közösség életét alapvetően ha-
tározzák meg azok az emberek, 
akik szakmájuk mesterei, mert 
példaképként lehet rájuk te-
kinteni. Aranykoszorús Mester 
címet vehetett át Jámbor Lajos 

kisbéri villanyszerelő mester, 
Khéner Gyula nyergesújfalui 
villanyszerelő mester, Kovács 
Vilmosné tatabányai fodrász 
mester, Tóth János tatabányai 
fogtechnikus mester és Pálin-
kás József esztergomi autósze-
relő mester.

VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN! – 
A Modern Vállalkozások Prog-
ramja – Vállalkozz digitálisan! 
elnevezésű, infokommuniká-
ciós szemléletformáló és kom-
petenciafejlesztő program idén 
is folytatódott, hat rendezvényt 
szervezett a kamara. A projekt 

célja, hogy olyan szemléletfor-
máló tevékenységet végezzen, 
amelynek eredményeként a 
kkv-k megszabadulnak az in-
formatikai eszközökkel szem-
beni fenntartásaiktól, megy-
győződhetnek arról, hogy a 
vállalkozás életében a korszerű 
eszközök bevezetése a gazdasá-
gosabb működést szolgálja, és 
ezáltal ledolgozzák a digitalizá-
ció területén lévő hátrányukat, 
fokozzák versenyképességüket. 
Segítséget kapnak ahhoz, hogy 
milyen pályázati források be-
vonásával tudnak elindulni a 
fejlődés irányába.

– A kamara segítségével, valamint a szakmai szervezetek bevonásá
val sikerült a gazdaságot lendületbe hozni, így jut az embereknek 
szolgáltatásokra, a mesterembereknek pedig lesz munkájuk és 
tudnak fejleszteni – mondta dr. Völner Pál, a térség országgyűlési 
képviselője a novemberi esztergomi mesteravató rendezvényen

A EUROPE DIRECT az Európai Bizottság által létrehozott és támogatott 
információs szolgáltatás, melynek küldetése, hogy az állampolgárokat 
lakóhelyükhöz közel és saját anyanyelvükön tájékoztassa európai uniós kér-
désekben. Tevékenységeinkkel célunk, hogy az Európai Unióval kapcsolatos 
információkat érthetően, naprakészen juttassuk el a megye területén élő 
uniós állampolgárokhoz, különös tekintettel a tagságunkból eredő előnyök és 
lehetőségek bemutatására. A Europe Direct Tájékoztató Központ Tatabányai 
Irodája a megyeszékhely központ-
jában, a Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(Tatabánya, Fő tér 36.) épületében 
várja az érdeklődőket. 
Bővebb információk:  
tatabanya@europedirect.hu

Napra kész uniós információk

Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, dr. Parragh László, a Ma
gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Szerencsés László, a 
megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke és Steindl Balázs, a megyei közgyűlés 
alelnöke az esztergomi mesteravatón
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A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN! 
2012. január 1-jétől a 2011. évi CLVI. törvény a vállalkozások 
kereskedelmi és iparkamarai regisztrációját írja elő, melyhez 
egyidejűleg hozzárendeli a kamara által elvégzendő térítés-
mentes szolgáltatásokat is. 

TÉRÍTÉSMENTESEN igénybe vehető szolgáltatásaink 
REGISZTRÁLT VÁLLALKOZÁSOKNAK: 
Konzultációs lehetőségek
n Vállalkozás indítása, cégalapítás, tanácsadás 
n Kereskedelem, iparjogvédelmi tanácsadás
n Mesterképzés
n Szakképzéshez kapcsolódó pályázatok, tanuló 
    foglalkoztatás feltételei, szakképzési hozzájárulás 
    felhasználása.
n Széchenyi 2020 pályázatai, Széchenyi Kártya Program
n Adózás, gazdasági, pénzügyi tanácsadás 
n Üzleti partnerkeresés
n Pályázat- és rendezvényfigyelő rendszer működtetése 
n Ingyenes jogszabályküldés 
n Szakmai, törvénymódosítással összefüggő tájékoztató 
    előadások 

További KEDVEZMÉNYES ÉS TÉRÍTÉSMENTES  
szolgáltatásaink csak az ÖNKÉNTES KAMARAI 
TAGOKNAK: 
n Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukcióinak 
    ügyintézése (térítésmentes)
n Okmányhitelesítés (kedvezményes áron) 
n ATA Carnet kibocsátás (kedvezményes áron) 
n Könyvelők Klubja rendezvényein a klubtagoknak 
    térítésmentes részvétel, a kamarai tagoknak 
    kedvezményes ár
n  Ajánlja magát! – ingyenes megjelenési lehetőség  

a kamara weboldalán 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 34/513010
Email: kemkik@kemkik.hu

2500 Esztergom, Deák F. u. 14. 
Telefonszám: 33/523100
Email: egom@kemkik.hu 

IRODÁINK: 

Részletes szolgáltatásainkról a kamara weboldalán tájékozódhat. (www.kemkik.hu)
Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is! (KEMKIK)

Pályaválasztást elősegítő tevékenységünk:
n üzemlátogatások szervezése a megyében
n általános iskolai rendezvényeken - osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken, stb. - pályaválasztási tájékoztatók tartása
n gimnáziumok végzős tanulóinak tájékoztatása a szakma tanulásban rejlő lehetőségekről
n látogatói csoportok szervezése a Szakma Sztár Fesztiválra
n egyéb pályaorientációs rendezvényeken – pl. pályaválasztási kiállításokon - való részvétel
n pályaorientációs szóróanyag, kiadvány összeállítása, szakmabemutató filmek vetítése

Megújult a tatabányai székház



30. oldal Komárom-Esztergom megye gazdasága
HIRDETÉS

 A megyei agrárkamarai tagok száma:  6923
 Természetes személyek:  6007
 Őstermelők:  4537
 Egyéni vállalkozó:  693
 Őstermelő és egyéni vállalkozó:  173
 Szervezet összesen:  916
 Gazdálkodó szervezet:  910
 Mg.-i és Termelő Szövetkezet:  5
 Önkéntes szervezet:  1
 Negyven év alatti gazda:  1281

– A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) megyei szerve-
zetének célja az agrár- és élel-
miszerszektor erősítése, érde-
keinek érvényesítése, a megyei 
tagság igényének kielégítése, 
valamint gyors, pontos és meg-
bízható információk eljuttatása 
a gazdálkodókhoz – sorolja dr. 
Balogh Zoltán megyei elnök. 
– A köztestület egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetett a kamara 
által bevezetett szolgáltatások 
erősítésére, olyan irányba tör-
ténő továbbfejlesztésére, amely-
lyel hatékonyan tudja segíteni 
a gazdálkodói tevékenységet, 
hozzájárulva tagjai versenyké-
pességének növeléséhez, ezáltal 
a vidék népességmegtartó ere-
jének megőrzéséhez.

Jégkármérséklő- 
rendszer

A megyei termelőknek a je-
lentős csapadékhiány mellett a 
hirtelen jött felhőszakadások-
kal és viharokkal is meg kellett 
küzdeni, ráadásul a csapadék 
területi eloszlása is nagyon 
egyenlőtlenül alakult. Míg a 
Kisbér-Komárom vonaltól ke-
letre eső térségekre gyakrabban 
jutott nyári csapadék, addig a 
megye nyugati részeit jórészt 
elkerülték az áztató esők. Közeli 
települések esetén is látványos 
eltérések mutatkoztak. Mocsa, 
Kocs környékén kukorica ese-
tében a hektáronkénti 8-9 
tonnás betakarítás átlagosnak 
mondható, míg Bana, Bábolna 
környékén – köszönhetően a 
lokálisan nagyon eltérő csapa-
dékmegoszlásnak – 4-5 tonnás 
átlagos eredményről számolnak 
be a termelők. Ismét bebizonyo-
sodott tehát hogy öntözés nélkül 
nincs hatékony termelés. Az ön-
tözésfejlesztési stratégia megal-

kotásáról szóló kormányhatá-
rozat kapcsán 2018-ban végzett 
kamarai igényfelmérés során 
mintegy 1,2 millió hektár te-
rületet, több mint negyven ezer 
gazdálkodó igényeit sikerült 
felmérni a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara közreműködésével.

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara és az Agrárminisztéri-
um által üzemeltetett rendszer 
2019-ben áprilistól közepétől 
védte a növényi kultúrákat, ter-
melési eszközöket. Megyénk-

ben 30 talajgenerátorból áll a 
rendszer. A szeptember 30-ával 
lezárult védekezési időszak 
során 169 napból 102 napon 
működtek a generátorok. A 
szélsőséges időjárás ellenére 
az elmúlt két évben jelentősen 
kevesebb jégkárbejelentés ér-
kezett a 2015-2017-es évek át-
lagához képest. A rendszer nem 
csak a jégesőszemcsék méretét 
csökkenti hatékonyan, hanem 
a zivatarkárok előfordulásának 
valószínűségét is.

Falugazdász-hálózat
– Fontos, hogy a gazdák 

minél előbb hozzájuthassanak 
a közvetlen támogatások kifi-
zetéséből származó pénzek-
hez – hangsúlyozta a megyei 
elnök. – A lehívásban a hagyo-
mányoknak megfelelően idén 
is kiemelten fontos szerepet 
játszanak a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara falugazdászai. Jó 
eredmény, hogy 2019-ben a me-
gyéből származó 2625 igénylés-
ből 1980 kérelem esetében a 13 
megyei falugazdász segédkezett. 
Az igényléssel „lefedett” megyei 
terület meghaladta a 107 000 
hektárt, ami 1000 hektárral több  
az előző évinél. Számos beje-
lentési, adategyeztetési kötele-
zettség van az év során, amelyek 
elvégzése szintén a falugazdá-
szokra hárul. Ilyen például az 
ökológiai másodvetésének és an-
nak beforgatásának bejelentése  

Bővül a megyei agrárgazdasági  
kamara szolgáltatásainak köre
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a zöldítés kapcsán, minimá-
lis hozam igazolására szolgáló 
adatok beküldése a termeléshez 
kötött támogatások során. Az 
adategyeztetés, valamint a kár-
enyhítő juttatási kérelmek be-
nyújtásában szintén fontos sze-
repet játszottak a munkatársak. 
Az őszi tájékoztató kampány 
során kiemelt feladat hárult a 
falugazdászokra a termelők ak-
tuális témákban történő, meg-
felelő tájékoztatása kapcsán. 
A legfontosabb témakörök: az 
öntözésfejlesztéssel, a jogszerű 
földhasználattal, a kölcsönös 
megfeleltetés őszi feladataival, a 
támogatási határidőkkel, az ag-
rárkárenyhítés aktualitásaival, 
valamint a vadgazdálkodással 
kapcsolatos legfrissebb infor-
mációk átadása.

Egyre több  
a biztosítás

A közvetlen és VP-támoga-
tások maradéktalan kifizetése 
nagy odafigyelést és számtalan 
kötelezettség betartását igényli. 
Ilyen a nitrátérzékeny területen 
való műtrágyakiszórás, vagy az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási 
program egyik alapkövetelmé-
nye a tápanyag-gazdálkodási 
terv megléte. Az elmúlt másfél 
évben – 119 kisebb és közepes 
gazdálkodóknak nyújtva ezzel 
segítséget – majdnem 2000 
hektárra készítették el a megyei 
falugazdászok a terveket. A jö-
vőben a minták begyűjtésével 
és laborokba való eljuttatásával 
további plusz vihető a rendszer-
be. Büszkék vagyunk arra, hogy 
– minden évben új tagokkal ki-
egészülve – a korábban a bizto-
sítást nálunk megkötő kamarai 
tagok szinte kivétel nélkül meg-
bíznak bennünk és idén is min-
ket választottak. Legnépsze-
rűbb a díjtámogatott növény-, a 
géptörés-biztosítás de a paletta 
egyedi biztosításokkal, például 

a telephelyi vagyonbiztosítással, 
tanuló felelősségbiztosítással 
folyamatosan bővül.

Földbizottsági  
feladatok

A megyei elnökség heti 
rendszerességgel 40-50 termő-
földdel kapcsolatos adásvételi 
szerződést bírált el. A mun-
kában oroszlánrészt vállaltak 
a Települési és a Járási Agrár-
gazdasági Bizottság tagjai is. 
Megyénkben részben ennek a 
munkának köszönhetően nem 
emelkedtek számottevően a 
földárak. A legmagasabb szántó 
átlagárakkal a Komáromi Járás 
és a Tatai Járás rendelkezik, 
ahol a földek átlagosan 1,4-1,7 
millió forint/hektár áron kel-
nek el. A megye többi részén 
valamivel alacsonyabb, 900 000 
– 1 400 000 forint körüli átlagá-
rakkal kell számolni. A falvak, 
községek önfenntartó képes-
sége, népességmegőrző ereje 
szempontjából a kulcsszavak az 
integráció és az „összeszerve-
zés.” Ezek magukba foglalják az 
agráriumban a termelést, a fel-
vásárlást, a beszerzést, a feldol-

gozást és a kereskedelmi érté-
kesítést egyaránt. A hozzáadott 
értékkel megnövelt termékek 
bevételéből, az integrációs te-
vékenységből keletkező hasznot 
pedig úgymond vissza lehetne 
forgatni a faluba.

Pék és cukrász,  
lovász és gépész

Az agrárgazdaság hihetetlen 
gyors és dinamikus változáson 
ment keresztül az elmúlt közel 
egy évtizedben. Nem vitás, a 
magyar agrár-szakképzésnek 
is gyorsan kell alkalmazkodni 
ezekhez a kihívásokhoz. Ahogy 
az egész országban, úgy me-
gyénkben is problémát okoz a 
munkaerőhiány, egyre keveseb-
ben tanulják az agrárszakmá-
kat. Együttműködési megálla-
podást kötöttünk a kapcsolódó 
szervezetekkel a pályaorientá-
ciós tevékenységek elősegítése 
és a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok számára – információk, 
tanácsadás és speciális szolgál-
tatások nyújtásával – a sikeres 
szakmaválasztás és a továbbta-
nulás döntésének megkönnyí-
tése érdekében.

– A munkaerő-piaci helyzet, 
a szakmai szervezet véleménye 
és a megyében folyó képzések 
alapján 2019-ben a pék-cuk-
rász, lovász és mezőgazdasági 
gépész szakképesítést válasz-
tottuk ki – sorolja dr. Balogh 
Zoltán. – Az agrárszakmákat 
bemutattuk a fiatal generáció-
nak. A NAK megyei szervezete 
októberben az Ireks Stamag 
Kft. és az Agrotec partnerek 
bevonásával az általános iskola 
5-8. osztályos tanulói részére 
szervezte a pályaorientációs na-
pokat. A programok megvalósí-
tásában a fogadó cégek mellett 
nagy szerepet játszottak a me-
gyei szakközépiskolák, hiszen 
a végső cél az, hogy a fiatalság 
érdeklődését ezen szakmák irá-
nyába fordítsuk. A pék-cukrász 
és a gépész szakok esetében a 
Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimná-
zium, míg a lovász szakmánál 
a bábolnai Pettkó-Szandtner 
Tibor Lovas Szakközépiskola 
volt a házigazda, bemutatva és 
népszerűsítve az iskolákban fo-
lyó szakoktatást.

Szakmakóstoló hét

A NAK nyáron az egész or-
szágra kiterjesztve, összesen 
360 általános iskolás diák szá-
mára szervezte meg a „Szak-
makóstoló hét” nevű egyhetes 
rendezvényét. A megyében a 
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas 
Szakközépiskola és Kollégium 
bevonásával a lovász szakképe-
sítéssel ismerkedhettek meg a 
résztvevők játékos szakmatanu-
lás keretei között. A programok 
között szerepelt határszemle, 
ahol a tanulók megismerked-
hettek az állattartással össze-
függő munkafolyamatokkal.

– A középfokú szakképzés 
terén is jelentős eredményeket 
tudunk felmutatni – teszi hozzá 
a megyei elnök. – Részben a mi 

Középpontban a különféle képzések
Dr. Balogh Zoltán 
megyei elnök
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Népszerűek a termelői piacok
munkánk révén a tavalyi évhez 
képest növekedett a duális kép-
zésben résztvevők száma. Az 
idei évben 34 együttműködési 
megállapodás és 130 tanuló-
szerződés megkötésének köz-
reműködésében vettünk részt 
iskolák, tanulók és a gazdálko-
dók között. Az iskolai rendszerű 
szakképzésben szeptembertől 
duális képzésben, iskolán kívüli 
(külső) gyakorlati képzőhelyen 
csak kamarai gyakorlati okta-
tói tanúsítvánnyal rendelkező 
szakember, gyakorlati oktató 
foglalkozhat tanulóval. Novem-
berben Tatán a megye gyakor-
lati képzőhelyein tevékenykedő 
oktatók részére a NAK által 
szervezett, térítésmentes kép-
zést biztosítottunk. A képzés 
fejlődési lehetőséget nyújtott a 
gyakorlati oktatóknak a tanu-
lókkal való egyes problémás 
szituációk kezelésében, ugyan-
akkor minőségi tudásra tehet-
nek szert, amely segítségével 
magasabb színvonalra emelhe-
tő a gyakorlati oktatás.

Tanulni való  
felnőtteknek

A kamara Komárom-Eszter-
gom Megyében a Vidékfejlesz-
tési Program (VP) keretén belül 
két 80 órás növényvédelmi tan-
folyamot illetve hat kötelező ag-
rárképzés lebonyolítását végezte 
el. A kötelező képzések elvégzé-
se szigorú feltétele a VP-n belüli 
pályázatok szankciómentes tel-
jesítésének, míg a növényvédő 
szerek vásárlását, forgalmazását 
és felhasználását képesítési elő-
írásokhoz, engedélyhez kötik, 
amelyet a 80 órás növényvé-
delmi támogatott tanfolyamot 
elvégzők kaphatnak meg. A 
kamara a képzéseket a gazdál-
kodók igényeinek megfelelően 
2019 márciusa és decembere 
között folyamatosan hirdette és 
szervezte.

Fórumok hosszú sora
– Megyei illetve járási szin-

ten is gazdálkodói fórumokat 
rendeztünk azért, hogy min-
denki megismerhesse az agrár-
politikai és támogatási rendsze-
rek jövőjét, a mezőgazdaságot 
érintő változásokat – folytatja 
az elnök. – A vidékfejlesztés 
területén a 2019-es évre vonat-
kozóan számos cél megvalósult:
•  szaktanácsadói klubok  

szervezése
• osztályülések működtetése
•  vidékfejlesztési szervezetekkel 

való kapcsolattartás
•  megyei Jó Gyakorlatok  

összegyűjtése
•  Rövid Ellátási Láncok (REL) és 

helyi termékek népszerűsítése
– Szervezetünk folyamato-

san felméri a megye működő 

piacait. megállapítottuk, hogy a 
helyszíneket, nyitvatartási időt 
és a vásárlóközönség számára 
elérhető, jó minőségű élelmisze-
rek fogyasztásának fontosságát 
népszerűsíteni kell. A piacok fel-
mérésével, az ott értékesítő ős-, 
illetve kistermelők adatainak 
frissítésével lehetővé tesszük a 
kamarai piackereső folyamatos 
aktualizálását. Az országban 
Csongrád megye és Pest megye 
mögött szűkebb hazánk rendel-
kezik a legtöbb termelői piaccal. 
Igyekszünk minél jobban meg-
ismerni a helyi élelmiszeripari 
vállalkozások tevékenységét, 
piaci helyzetét. A NAK mint-
egy 400 ezer tagja közül 40 000 
élelmiszeriparral foglalkozik. 
Megyénkben csaknem 600 élel-
miszer-ipari tag van. Speciális 
szolgáltatásunk a koordinátori 

hálózat: tagjai felmérik az igé-
nyeiket, és azokat a lehetősé-
geket, amelyekben tudunk se-
gíteni. Szervezünk „Tanuljunk 
együtt!” rendezvényeket, tej-, 
hús-, tartósító- és tésztaipari té-
mában is. Létezik egy szakmai 
partnerlista, amelyre megbíz-
ható megoldást nyújtó cégeket 
gyűjtöttünk össze.

Búza, liszt, jótékony-
ság, rendezvények

– Hagyomány, hogy az Esz-
tergomban megrendezett orszá-
gos búzaszentelő ünnepséggel 
indul a nemzeti összetartozást 
és a szolidaritást jelképező Ma-
gyarok Kenyere – 15 millió bú-
zaszem jótékonysági program-
sorozat – folytatja dr. Balogh 
Zoltán. – A cél a rászoruló ma-
gyar gyermekek segítése és ét-
keztetése, határainkon innen és 
túl. Ebben az évben a megyében 
rekord számú, majdnem 80 gaz-
da által adományozott és össze-
gyűjtött búzamennyiség 9310 
kg volt, melyből a Goodmills 
Magyarország Zrt. közreműkö-
désével 5 600 kg liszt készült. A 
lisztet 11 rászoruló intézmény 
kapta meg. Nyár közepén, Ko-
cson volt a gazdálkodókkal és az 
adományozott intézményekkel 
közösen megtartott megyei bú-
zagyűjtő nap. Számos más me-
gyei rendezvény szervezésében 
vagy támogatásában vett részt a 
megyei szervezet. Ilyen volt Ko-
cson a gabonafajta-bemutató, a 
Kecskédi Lovas Napok, a Bará-
ti Lovas Találkozó Héregen, a 
Bábolnai Sonkafesztivál, a Pap-
rika Fesztivál Esztergomban, 
a Nesz mélyi Borünnep, az Etei 
Borverseny valamint az Euró-
pai Mézes Reggeli.

– Jövőre? Folytatjuk a mun-
kát, igyekszünk még többet 
adni, többet segíteni – mond-
ja zárásképpen a NAK megyei 
szervezetének elnöke. • 

A pék és a cukrász szakmát tanulók az Ireks Stamag Kft.nél jártak
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Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tata
bánya Kft. ügyvezető igazgatója

Az idei év slágertémája a fenntartha-
tóság. Nekünk, ipari szereplőknek is rá 
kell ébrednünk, hogy a működésünket 
csak úgy tudjuk biztosítani, ha közben 
igyekszünk megóvni és fejleszteni a 
körülöttünk lévő világot. A környezeti 
fenntarthatóság 2019-ben és 2020-ban is 
egyértelmű elvárás. A vállalatoknak töre-
kedniük kell arra, hogy kibocsátásuk és 
ökológiai lábnyomuk egyre kisebb legyen. 
A fenntarthatóság azonban a Bridgestone 
számára nem csak a környezet megóvá-
sát jelenti. Úgy gondolom, a társadalmi 
felelősségvállalás keretében a lakosságot 
érintő kihívások és problémák megol-
dásában is aktívan részt kell venniük.  
A jövő azoké a vállalatoké, amelyek a tár-

sadalmi fenntarthatóság megteremtésén 
folyamatosan és aktívan dolgoznak. Egy 
elégedett közösség tagjai hatékonyabbak 
az élet minden területén. A vállalatoknak 
úgy kell törekedniük a gazdasági fejlő-
désre, hogy közben javítják dolgozóik 
életminőségét és előremozdítják a helyi 
közösségek és a társadalom jólétét is. Az 
idén mindezt a Bridgestone-nál szem 
előtt tartottuk, például a mellrák-szűrés 
fontosságára felhívó rádiós interjúval, 
helyi intézmények anyagi és eszközbeli 
támogatásával vagy környezetvédelmi 
fotópályázattal. Hiszem, hogy ez a jövő, 
és a Bridgestone Tatabánya törekvései 
pozitív hatással lesznek a környéken élők 
számára. Bízom benne, hogy ez a fajta 
szerepvállalás a többi iparági szereplőt is 
további aktivitásokra sarkallja.

Tagadhatatlan tény, hogy a minket 
körülvevő világ egyre gyorsabban válto-
zik, s ez hatványozottan igaz az autóiparra 
is. Azonban a Magyar Suzuki Zrt. hosszú 
évtizedek óta stabil és megbízható gazda-
sági szereplő Magyarországon. Esztergomi 
gyárunk az ország legrégibb múltra visz-
szatekintő autógyártó üzeme, s nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy teljes vertikumú 
autógyártást valósít meg a kezdetek óta. 
Vállalatunk immár 27 éve az egyik legmeg-
határozóbb munkáltató a Komárom-Esz-
tergom régióban és ezáltal országosan is. 
Üzemünk 1991-es alapítása óta a Suzuki 
Motor Corporation egyetlen európai gyár-
tóbázisa, idén áprilistól pedig mi töltjük be 
a japán anyacég európai bázisú pótalkat-
rész- és kiegészítőtartozék-ellátóközpont-
jának szerepét is. Meggyőződésem, hogy ez 
a szerepkör tovább erősíti gazdasági pozí-
ciónkat.

Szeptemberben múlt három esztende-
je, hogy én töltöm be a Magyar Suzuki Zrt. 
vezérigazgatói posztját. Így nem is lehetnék 
büszkébb arra, hogy vállalatunk harmadik 
éve vezeti Magyarországon az újautó-érté-
kesítést az Esztergomban gyártott két siker-
modellnek köszönhetően.

Büszkék vagyunk arra, hogy dolgozóink 
szoros közösséget alkotnak, ahol mindenki 
beszéli a Suzuki-nyelvet. Kollégáinkkal, csa-
ládtagjainkkal és barátainkkal együtt idén 
több mint nyolcezren ünnepeltünk a Suzuki 
Családi Napján. A régió meghatározó vál-
lalataként elkötelezetten támogatjuk a Du-
nakanyar fővárosában és vonzáskörzetében 
élők javát szolgáló kezdeményezéseket is.

Körtvélyessy Géza, a KIRCHHOFF  
Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

Az idei év több szempontból is megha-
tározó volt számunkra – mondja Kört-
vélyessy Géza, a KIRCHHOFF Hungária 
Kft. ügyvezető igazgatója. – Tizenöt éves 
fennállásunkat ünnepeltük és három 
új csarnokkal bővítettük az esztergomi 
gyár területét. A környező vállalatok-
hoz hasonlóan nekünk is a fluktuáció 
okozta a legtöbb fejtörést. Bár a régióban 
az egyik legmagasabb alapbért tőlünk 
kapják a munkavállalók és béren kívüli 
juttatásokból sincs hiány – mint például 
a 13. havi fizetés –, mégis úgy látjuk, a 
pénz nem minden.

Fontosnak tartjuk munkatársainkat 
más eszközökkel is motiválni. Díjazzuk 
a hónap legszorgalmasabb dolgozóit,  

a törzsgárdatagokat, az ötletládába be-
dobott fejlesztési javaslatokat. Több 
kulturális rendezvényt, dolgozói kirán-
dulást szervezünk az év során illetve 
számos kedvezményt járunk ki munka-
társainknak vendéglátóipari egységekbe, 
fitnesz-termekbe és szállodákba. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy szaktu-
dásunkkal, fejlesztési ötleteinkkel és a 
motivált, elhivatott munkatársakkal a 
változásokra megfelelően tudunk rea-
gálni. A jövő kihívásai? Alkatrészeink 
hajtástól függetlenül minden autótípus-
ban megtalálhatóak, sőt a könnyített ka-
rosszéria-elemek magasan automatizált 
gyártása kiválóan illeszkedik a hybrid és 
elektromos fejlesztési irányokhoz; emi-
att inkább lehetőségként tekintünk az 
elkövetkező évek autóipari változásaira.

Yoshinobu Abe, a Magyar Suzuki Zrt. 
vezérigazgatója

A Bridgestone sokat tesz 
a közösségekért

Dolgozóink szoros 
közösséget alkotnak

Lehetőségként tekintünk  
a következő évek változásaira

Újra kiemelkedő év az autóiparban
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Mozgalmas évet tudhat 
maga mögött a Magyar 
Suzuki Zrt. Harmadik 
éve uralja magabiztosan a 
hazai újautó-eladásokat, 
illetve a motorkerékpár, 
valamint a hajómotor kate-
góriában is kiemelkedően 
jó a vállalat teljesítménye. 
Továbbá április 1-jével 
az esztergomi gyár lett a 
Suzuki Motor Corporation 
európai bázisú pótalkat-
rész- és kiegészítőtarto-
zék-ellátóközpontja.

Értékteremtés 100 
éves filozófia alapján

A Suzuki Motor Corpora-
tion alapítója, Michio Suzuki 
tudta, mire vágynak a vásár-
lók. A vállalat száz évvel ezelőtt 
még szövőgépeket gyártott, 
ma, a mobilitás korában pedig 
biztonságos autókat állít elő. 
A szemlélet, miszerint az ügy-
felek igényeire koncentrálva 
hozzanak létre értékes termé-
keket, azóta is a Suzuki család 
jelmondata. Ezt a szellemiséget 
követi ma is a cég valamennyi 
munkatársa világszerte. Ennek 
megfelelően a Magyar Suzu-
ki Zrt. újító vállalatként arra 
törekszik, hogy elérhető áron 
kínáljon izgalmas és innovatív 
autókat. Az esztergomi gyár 
a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően jelenleg komp-

romisszumok nélkül képes 
kiszolgálni az egyre diverzifi-
kálódó gyártást. Az elmúlt évek 
átlagában a 3 200 fős mun-
kaerőállománnyal több mint  
186 000 darab autó gördült 
le a gyártósorról, melyeket a 
világ 123 országában értékesí-
tettek. Esztergomban gyártott 
autók szelik az utakat például 
a Salamon-szigeteken vagy 
Új- Kaledóniában, sőt még Ja-
pánban is közlekednek az itt 
készült járművekkel.

Meghatározó  
gazdasági szerep

A Magyar Suzuki Zrt. a 2018-
as adatok alapján az ország 9. 
legnagyobb árbevételű cége, ex-
portárbevételét tekintve pedig a 
8. helyen áll. A vállalat teljesít-
ménye 2019-ben is büszkeségre 
ad okot: 27 éves fennállásának 
legerősebb értékesítési hónapját 
zárta júliusban, amikor minden 

negyedik eladott autó Suzuki 
volt. A cég hosszú évtizedek óta 
hazánk, s ezáltal a régió stabil és 
megbízható gazdasági szerep-
lője, hiszen az egyik legrégibb 
múltra visszatekintő autógyártó 
Magyarországon. Ezzel együtt 
közel három évtizede meg-
bízható munkaadó a piacon, 
immár 27 esztendeje biztosít 
hosszú távú munkalehetőséget 
munkavállalóinak. Dolgozói-
nak 71%-a már több mint 10 
éve dolgozik a cégnél, köszön-
hetően annak, hogy a Magyar 
Suzuki gondoskodó vállalat-
ként minden kollégáját tiszteli 
és megbecsüli. 

2019. április 1-jével a Magyar 
Suzuki tölti be a japán anyacég 
európai bázisú pótalkatrész- és 
kiegészítőtartozék-ellátóköz-
pontjának szerepét. Ez a döntés is 
bizonyítja, hogy a vállalat előkelő 
helyet foglal el a multinacionális 
cég nemzetközi hálózatában.

Innováció  
a jövő záloga

2019-ben finiséhez érkezett a 
Suzuki-gyárban zajló innováci-
ós projekt. A három éve indult, 
többlépcsős gyártásfejlesztés 
eredményeképpen hamarosan 
még biztonságosabb, a legfej-
lettebb technológiai, piaci és 
környezetvédelmi elvárásoknak 
megfelelő autók gördülnek ki az 
esztergomi Suzuki-gyárból. An-
nak érdekében, hogy a vállalat 
zöldebbé és költséghatékonyab-
bá tegye az autózást, többek 
között az alkatrészgyártáshoz 
szükséges polimerek új össze-
tételének fejlesztésén dolgozik, 
illetve jelentősen modernizálta 
logisztikai rendszerét, és intelli-
genssé tette hegesztési hálózatát.

Három évtizedes csúcson a Magyar Suzuki
27 éve a hazai autógyártás élmezőnyében

Közönségkedvenc termékek
Nem kell sokat várni arra, hogy a forgalomban feltűnjön egy Esztergomban 
gyártott modell. A piacvezető Vitara mellett az S-CROSS is egyre kedveltebb 
a magyar autóvásárlók körében. A két modell 2019 folyamán többször is 
felváltva vezette a hazai újautó-eladási statisztikákat. Januártól november 
végéig összesen 10 610 darab Vitara és 8 491 darab SX4 S-CROSS talált gazdára 
Magyarországon.

A MAGYAR SUZUKI ZRT.  
esztergomi gyártóként, 
felelős vállalatként és a 

helyi közösségek aktív támo-
gatójaként a régió szociális és 
kulturális életének fejlesztésében 
is rendszeresen szerepet vállal. 
Idén is olyan pozitív közösségi kez-
deményezések mellett kötelezte el 

magát a vállalat, mint az Akkor és 
Most Jármű Expo vagy „A lebegő 
világ képe - Az ukiyo-e hatás” 
című kiállítás a Duna Múzeumban. 
Továbbá Suzuki-támogatással 
valósulhatott meg idén Esztergom 
legnépesebb futóversenye, a Mária 
Valéria Hídfutás is, amelyen több 
mint 3 000 ember vett részt.

Közösségteremtő erő
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Gazdag és szép decemberrel zárja az évet 
a tatabányai autóüveggyár

Megalapítása óta, másfél 
évtizede kiemelt fontos-
ságúnak tartja a tatabányai 
AGC Glass Hungary Kft. 
– közismert nevén az au-
tóüveggyár – a társadalmi 
felelősségvállalást. Gíber 
Mihály HR igazgatóval 
arról beszélgettünk, hogy 
advent, a várakozás idején 
mi mindennel segítenek a 
rászorulóknak.

– Kezdjük azzal, hogy a Vér-
tes Agoráját éves szinten jelen-
tős összeggel, 2,5 millió forint-
tal támogattuk – mondja a HR 
igazgató, először visszanézve a 
nyárra és az őszre is. – Az au-
gusztusi tatabányai Szent Ist ván-
napon AGC-színpadon léptek 
fel az előadók, a Bányásznapon 
standdal voltunk jelen a Május 
1. parkban.

Hagyományosan decem-
berre, advent idejére sűrűsöd-
nek össze a segítő szándékú 
kezdeményezések ország- és 
megyeszerte. Az AGC évek óta 
példamutatóan veszi ki a részét 
abból, hogy a rászorulóknak 
örömöt szerezzen.

– A kertvárosi Lila Óvodá-
nak anyagiakkal is segítünk, 
valamint az óvónők notebookot 
kapnak, ez megkönnyíti a mun-
kájukat. – folytatja Gíber Mi-
hály. – A bánhidai Remédium 
Általános Iskolát és Szakiskolát 
a Kéz a kézben program kereté-
ben örökbe fogadtuk. Sok nehéz 
sorsú gyerek tanul ott, biztosan 
örültek Mikuláskor az ajándék-
nak, a tanárok pedig szintén no-
tebookhoz jutottak. A Mosoly-
gós Gyermekekért Alapítványt a 
tavalyihoz hasonlóan támogat-

juk, most 150 000 forinttal. Ab-
lakot nyitottunk december 6-án, 
megint éppen Mikulás napján 
az Árpád téren. Csatlakoztunk 
most is a Ho-Máhr Trans Kft. és 
a Segítő Jóbarátok nemes kez-
deményezéséhez. Ez az állami 
gondoskodásban élő és veszé-
lyeztetett fiatalok támogatásáért 
létrejött Ágota Alapítványhoz 
kapcsolódik. A Vértes Agorájá-
ban ren dezett Jótékonysági Gá-
lára százezer forint értékben 
vittünk Mikulás-csomagokat az 
oda meg hívott gyerekeknek.

Minden évben népszerű a 
Baptista Szeretetszolgálat kará-
csonyi cipősdoboz akciója az 
autóüveggyár dolgozói körében. 
A céges karácsonyfa alatt gyűl-
nek majd az ajándékok a Tatabá-
nya-Környe Ipari Parkban, ahon-
nan eljutnak a rászorulókhoz. 

Az elmúlt két évben ösz-
szesen 220 rászoruló gyermek 
karácsonyát tették szebbé ado-
mányaikkal az AGC dolgozói.

– A sport sem maradhatott 
ki – teszi hozzá az elhangzot-
takhoz a HR igazgató. – Decem-
ber 8-án részt vettünk a Jóté-
konysági Focitornán, amelyet az 
Összefogás Tatabányáért Egye-
sület szervezett. Céljuk azoknak 
a családoknak a felkutatása, 
ahol beteg gyermeket nevelnek. 
Segítik beilleszkedésüket az 
egészséges emberek közé. Mel-
léjük álltunk.

Megtudtuk, hogy 2020-ban 
sem lankad az AGC lendülete. 
A kiváló minőségű autóüvegek 
gyártása mellett továbbra is 
odafigyelnek dolgozóikra, csa-
ládjaikra és környezetükre: több 
tatabányai szervezet, intézmé-
nyek számíthat majd rájuk.  •Kobli Attila (balra) adta át az AGC adományát
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Bővítette gyárát a Bridgestone
Folyamatos fejlesztések 
és növekvő társadalmi 
szerepvállalás jellemezte 
a Bridgestone Tatabánya 
Termelő Kft. elmúlt egy 
évének működését. 

Idén sem lassított a Bridge-
stone: folytatódott a vállalat be-
ruházási programja, amelynek 
keretén belül a gyár 2013 óta fo-
lyamatosan fejleszti infrastruktú-
ráját. Szeptemberre be fejeződött 
az a 9,2 milliárd forintos bőví-
tés, aminek végeztével átadták 
az új, 180 000 abroncs tárolá-
sára alkalmas 10  000 négyzet-
méteres raktárat, így az üzem 
teljes raktárkapacitása 600 000 
darabra nőtt. A fejlesztések so-
rán a vállalat a gyártókapacitá-
sát is bővítette, valamint egy új 
oktatóteremmel és öltözőkkel 
is kiegészítette az épületét. A 
beruházás segítségével 100 új 
munkahely jött létre, így a tata-
bányai üzem már közel 1200 fős 
létszámmal működik.

Okosgyár 
Tatabányán

A tatabányai üzem kiemelt 
helyzetben van a Bridgestone 
európai gyárai között, ugyanis 
egyike annak a nyolc egység-
nek, amelyek 2023-ig a gyártás 
minden folyamatában átállnak 
az úgynevezett okostechnológi-
ára („Smart Factory”). Ez érinti 
a félkész termék gyártását, az 
energiaellátást, karbantartást, 
gyártáskövetést és a gyártás-
tervezést is. A fejlesztések ke-
retében az üzem az európai 
Bridgestone gyárak közül má-
sodikként készül elindítani az 
okosenergia („Smart Energy”) 
rendszert, mellyel a vállalat 
célul tűzte ki, hogy a jelenlegi 
dolgozói létszám megtartása 
mellett 10%-kal kisebb ener-
giafelhasználással teszi haté-
konyabbá termelését. A projekt 
egyik legfontosabb célja, hogy a 
digitális technológiák alkalma-
zásával kevesebb energia, víz és 

alapanyag kerüljön felhaszná-
lásra, mindezt úgy, hogy közben 
a termékek minőségét is folya-
matosan fejleszteni tudják. 

2019 – a család 
és az egészség éve

A Bridgestone-nál a tech-
nológiai fejlesztések mellett a 
munka-magánélet egyensúlyá-
nak megteremtése és a támogató 
környezet kialakítása is kiemelt 
figyelmet kapott 2019-ben. Az 
abroncsgyárban az év során tar-
tottak családi napot, ingyenes 
szűrővizsgálatokat, de hirdettek 
a dolgozók gyermekeinek krea-
tív alkotópályázatot is. A vállalat 
– a juttatásként nyújtott dolgo-
zói egészségbiztosítás mellett 
– az ilyen és ezekhez hasonló 
programokkal gondoskodott 
a munkatársak egészségének 
megőrzéséről, illetve a dolgo-
zók és családtagjaik önfeledt 
szórakozásáról. Az aktivitások 
a „2019 – A család és az egész-

ség éve” nevezetű program ke-
retében valósultak meg, amely 
magában foglalja a dolgozói és 
családi, szabadtéri és kulturális, 
egészségtudatos programokat, 
valamint a családbarát munka-
szervezést is. A programok és 
családbarát intézkedések sike-
rességét jól mutatja, hogy már-
ciusban elnyerték a „Kiemel-
kedően példaértékű és felelős 
munkáltató” címet, júliusban 
pedig átvehették a „Családbarát 
Munkahely” díjat, amivel beke-
rültek a legvonzóbb hazai mun-
káltatók közé.

A társadalom  
szolgálatában

Egy modern multinacionális 
nagyvállalat számára ma már 
megkerülhetetlen a társadalmi 
felelősségvállalás. A Bridgestone 
szoros kapcsolatot ápol a régió 
településeivel: Tatabányával, Ta-
tával, Környével, Oroszlánnyal 
és Komárommal is. Ezek a kap-
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csolatok azért is kiemelten fon-
tosak a vállalat számára, mert a 
környék a dolgozók és családja-
ik otthona is egyben. Az abron-
csgyár a szerepvállalással egy-
részt a munkavállalói, másrészt 
a teljes helyi közösség minőségi 
és tartalmas kikapcsolódásá-
hoz kíván hozzájárulni, egyben 
javítani az itt élők életkörülmé-
nyein is. Az év folyamán olyan 
sport- és kulturális események 
megvalósítását is támogatta a 
Bridgestone, mint a Gerecse 50 
teljesítménytúra, vagy a tatai 
Víz, Zene, Virág Fesztivál, a ta-
tabányai Tavaszi Fesztivál, de je-
lentős összeggel segítette a Tata-
bányai Szakképzési Centrumot 
és a megyeszékhelyen található 
Arany János Óvodát is.

Házon belül is  
elismerték a  
környezetvédelmi  
törekvéseiket

A Bridgestone a társadalmi 
mellett a környezeti fenntartha-
tóságra is igyekszik odafigyelni. 
A vállalat 2017-ben indította 
útjára GreenStone elnevezésű 

környezetvédelmi kampányát 
a természeti értékek megóvása 
érdekében. A kampány keretén 
belül a Bridgestone magyar-
országi munkatársai minden 
évben részt vesznek környezet-
védelmi akciókban; tavaly a „Te-
Szedd!” Mozgalomhoz csatlakoz-
va a Kő-hegy és a Turul-emlékmű 
környékét tisztították meg az 
eldobált hulladéktól. Az akcióhoz 
akkor 67 dolgozó csatlakozott, 

akik több mint 100 kg szemetet 
szedtek össze a tájvédelmi kör-
zetben, szívvel-lélekkel segítve 
ezzel a környezeti értékek meg-
óvását. Szintén tavaly több mint 
150 Bridgestone munkatárs vég-
zett tereprendezési feladatokat 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban. 
A környezetvédelmi aktivitása-
it idén is folytatta a gyár: ebben 
az évben is volt szemétszedési 
akció, de szerveztek a témához 

kapcsolódó fotópályázatot is a 
helyi lakosok részére. Az év elején 
indított programjával a Bridges-
tone Global 125 létesítményének 
környezetvédelmi programját és 
intézkedéseit vette górcső alá, 
hogy díjjal jutalmazza az arra 
érdemes üzemeket. A japán köz-
pont környezetvédelmi szakem-
berei végül a legmagasabb szin-
tű, Arany Levél díjat ítélték oda a 
tatabányai abroncsgyárnak.  •

Novák Katalin államtitkártól vette át Topolcsik Melinda a Családbarát Munkahely díjat
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Őszinteség, lojalitás, szabálykövetés
Három alapelv betartása segíti a Bridgestone-t és Topolcsik Melindát

A Vállalkozók és Munkál-
tatók Szövetsége (VOSZ) 
rangos díját vehette át 
december elején Topolcsik 
Melinda, a Bridgestone 
Tatabánya Termelő Kft. 
ügyvezető igazgatója.

– Számított ilyen elismerésre? 
Mennyire fontos Önnek, hogy 
Magyarországon egyike az Év 
Vállalkozóinak?

– Őszintén szólva, egyáltalán 
nem számítottam rá, ez óriási 
megtiszteltetés számomra. Hi-
szek a Bridgestone-ban, mint 
vállalatban, ez hajt előre min-
den nap. Hiszem, hogy együtt 
olyan környezetet tudunk lét-
rehozni, ahol az üzleti és ope-
ratív eredmények folyamatos 
fejlesztése mellett az itt dolgozó 
emberek is büszkék lehetnek a 
munkahelyükre és a munká-
jukra. Váratlan, de nagy örömet 
jelent nekem, hogy ezeket az 
erőfeszítéseket mások is értéke-
lik és elismerik.

– A 2019-es év hazai Bridge-
stone-teljesítménye miben más, 
mint a hasonló nagyságrendű, 
kiváló cégeké?

– Azt gondolom, a különb-
ség a felelősségvállalásunkban 
érhető tetten leginkább. Alapí-
tónk, Shojiro Ishibashi szavait 
idézve: „A társadalom szolgála-
ta a legmagasabb színvonalon.” 
Ez a mai napig meghatározza 
a Bridgestone törekvéseit. A 
2019-es évben ezen a téren 
minden eddiginél jobb eredmé-
nyeket értünk el: támogatásaink 
segítségével új eszközökkel gya-
rapodott a Szent Borbála Kór-
ház, illetve új Bridgestone ab-
roncsokat kapott a Tatabányai 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. 
De említhetem a környezetvé-
delmi fotópályázatunkat, vagy 
az októberi B-Pink rózsaszín 

kampányunkat, mely során a 
dolgozóink és a környéken élők 
figyelmét igyekeztük felhívni a 
mellrákszűrés fontosságára.

– A hatékonyság, pontosság, 
gyorsaság „mesterhármasához” 
a vezetők és a dolgozók harmó-
niájára van szükség. Hogyan 
tudták ezt megteremteni?

– Három alapelv segítsé-
gével: őszinteség, lojalitás és a 
szabályok betartása. Nálunk a 
dolgozók havonta megtartott 
fórumokon tehetik fel a kér-
déseiket, elmondhatják a gyár 
működésével, munkakörülmé-
nyeikkel kapcsolatos aggályai-
kat közvetlenül nekem, illetve 
a menedzsmentnek. Ettől füg-
getlenül az irodám ajtaja min-
dig nyitva áll előttük. Cserébe 
viszont elvárom, hogy a dolgo-
zók mindig őszinték legyenek 

velem, ha valami problémájuk 
van, mert csak úgy tudok se-
gíteni nekik a megoldásban.  
Vállalatunk vezetési filozófiája 
alapján feladatunk, hogy bizto-
sítsuk a zavartalan feltételeket a 
termeléshez, hogy a munkavál-
lalóink a lehető legtöbbet tud-
ják kihozni a munkájukból.

– Többféle megközelítésből 
egyfajta csúcsévként is értékel-
hető a tavalyi. Az idei a végéhez 
közeledik. Hasonló vagy még 
jobb lesz?

– Egyértelműen jobb. Újabb 
területeken tudtunk fejlődni és 
kiteljesíteni a munkánkat. 2019-
ben több olyan eredményt ér-
tünk el, amire büszkék lehetünk. 
Gyárunk hivatalosan is Család-
barát munkahellyé vált. Szintén 
fontos, hogy sikerült növelnünk 
a gyártókapacitásunkat is és új 

raktárépületet avattunk. És még 
nincs vége a felsorolásnak. Ha-
talmas elégedettséggel tölt el az 
is, hogy ettől az évtől már teljes 
kapacitással dolgoznak a mes-
terséges intelligenciával műkö-
dő Examation gépsorok.

– Gondolom, nem érvényes 
Topolcsik Melindára a régi slá-
ger refrénje: „Nyolc óra munka, 
nyolc óra pihenés, nyolc óra szó-
rakozás...” Valójában mennyi a 
munkával töltött idő? Hogyan 
fogadja ezt a család?

– A munkám teljes embert, 
folyamatos odafigyelést kíván, 
ugyanakkor nagyon fontos 
számomra a kiegyensúlyozott 
családi háttér is. Szerencsés va-
gyok, mert a családom megérti, 
mennyire fontos nekem a kar-
rierem és támogatnak ebben. A 
férjem szintén felsővezető, így 
tudja, mivel jár ez az életfor-
ma, és egyenrangú partnerként 
kezel. Édesanyám pedig folya-
matosan támogat a háttérben 
a napi tennivalók és a családi 
feladatok ellátása során.

– Ha már sláger, még egyből 
idézek: „Mindenkinek van egy 
álma...” A Bridgestone Tatabá-
nya Termelő Kft. első számú ve-
zetőjének mi lenne az? Jó, legyen 
inkább három kívánság.

– Talán közhelyesen hangzik, 
de erre a háromra esne a válasz-
tásom: az első az egészség, mert 
ha ez nem teljes, akkor az az éle-
tünkben minden másra is kiha-
tással van. A második a család: 
a szeretteink pótolhatatlanok, 
értük küzdünk. Az ő szeretetük 
adja azt a biztos hátteret, amire 
alapozva a munkatársaim érde-
kében is dolgozni, tenni tudok. 
Harmadik kívánságom pedig a 
megfelelő munkahely: hiszek 
abban, hogy az ember életét ki-
teljesíti az értelmes munka.  •
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A közlekedés 
jövője?
Rajtunk a sor.
Az Aptivnál az ötletek inspirálják a változást.
A cselekedeteink meghozzák a változást.
A jobb máért dolgozunk és egy jobb jövőt ígérünk. 
Munkatársainknak a kézzel fogható előnyök
mellett tudást és értéket adunk.
Szeretnél részese lenni a közös kalandnak?

Csatlakozz hozzánk!
aptiv.com/tatabanya
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 Méri Szilárd és Körtvélyessy Géza ügyvezető igazgatók

A KIRCHHOFF Automotive gyára
15 éve szolgál ki világmárkákat

A világ legnagyobb autógyár-
tóit – többek között a Daimler, 
BMW és a VW csoport üzemeit 
- már tizenöt éve szolgálja ki a 
KIRCHHOFF Automotive esz-
tergomi gyára. A Kirchhoff csa-
lád által kezdeményezett zöld-
mezős beruházásként elkészült 
gyár 2004 óta sok száz új mun-
kahelyet teremtett a régióban. 
A folyamatos beruházásoknak 
köszönhetően az esztergomi az 
egyik legnagyobb a cégcsoport 
világszerte 11 országban műkö-
dő 31 üzeme közül.

A gyár működése első hat 
évében kizárólag a Suzuki szá-
mára készített karosszériaeleme-
ket. A KIRCHHOFF Hungária 
2017-ig további hét autógyártól 
kapott megrendeléseket, jelenleg 
pedig csaknem 20 vevő igénye-
it szolgálja ki – a többi között a 
Mercedes, az Audi és a PSA (volt 
General Motors) magyarországi, 
a PSA, a KIA és a Volkswagen 
szlovákiai, a Porsche és BMW 
németországi, a Škoda és Hyun-
dai csehországi és a Ford romá-
niai üzemeinek beszállítója.

Több lépcsőben bővítették 
a gyár területét, ez jelenleg 
30  963 négyzetméter. A leg-
utóbbi, jelenleg is folyó bővülés 
annak volt köszönhető, hogy a 
KIRCHHOFF Hungária a kö-
zelmúltban kiemelkedő üzletet 
nyert a Daimler konszerntől. A 
gyár 3 további üzemcsarnokkal, 
összesen 3362 négyzetméterrel 
lesz nagyobb.

A felsoroltak több száz új 
munkahely létrehozását jelen-
tették az elmúlt 15 évben. A 
létszám 2007-ben meghaladta 

a százat, 2013-ban az ötszázat, 
napjainkban már több mint 900 
dolgozó biztosítja a folyamatos 
és biztonságos működést.

A számos egyedülálló és in-
novatív technológiát – robotve-
zérelt pont- és ívhegesztés, 3D 
lézervágás, hidegpréselés, és Ma-
gyarországon elsőként melegprés 
– felvonultató üzem forgalma is 
megsokszorozódott. Az értékesí-
tés nettó árbevétele 2017-re 34,05 
milliárd forintra, 2018-ban pedig 
27 százalékos bővüléssel 43,25 
milliárd forintra nőtt.  • 

Az esztergomi gyár több CSR megmozdulást indított a közelmúltban, 
amelyekkel munkavállalóit a felelősségvállalás irányába szeretné terelgetni és 
érzékenyíteni a társadalmi ügyek iránt. Az egyik ilyen a Bogáncs Állatotthon 
részére szervezett adománygyűjtés volt, ahol a menhely kis állatainak jólété-
hez tudtak hozzájárulni a munkavállalók kutyatáp és adomány formájában. A 
másik a dolgozói szponzorációs program, melynek célja olyan civil ügyek vagy 
projektek támogatása, amelyben a KIRCHHOFF Automotive alkalmazottai és/
vagy annak családtagjai is érintettek. A felelősségvállalást érintő intézkedések 
sora ezzel még nem ért véget. Idén decemberben a vállalat csatlakozott a 
Baptista Szeretetszolgálat által szervezett Cipősdoboz akcióhoz. A jövő évben 
a tervek szerint faültetésre, gyermekeknek szóló rajzpályázatra, a Segítsünk 
együtt! elnevezésű kampányra és rendszeresen egy-egy jó ügyért adomány-
gyűjtésre számíthatnak az esztergomi KIRCHHOFF Automotive munkatársai.

Adománygyűjtés: Segítsünk együtt!
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Központi telephely: 2800 Tatabánya, Cementgyári út 1. 
+36-34/316-183

2800 Tatabánya, Győri út 37., Tel.: 34/511-919
info@opeltatabanya.hu, www.opeltatabanya.hu

Opel TaTabánya

EgyszErűEn
felvillanyOz!

Új opel corsa-e
e-mObiliTás könnyedén

Új vivaro-e
100% elekTrOmOsság

készülj fel a felvillanyOzó 
élményre, 2020-ban indulj el
az e-mObiliTás úTján!

2837 Vértesszőlős, Határ út 6.
carbonex@carbonex.hu

www.carbonex.hu

TÜZELŐANYAG
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

szén, tűzifa, brikett

NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI  
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

RAKTÁROZÁS 
ÉS LOGISZTIKA
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Töretlen a fejlődés továbbra is az 
Otto Fuchs Hungary Kft.-nél

Jövőre lesz 25 éve, hogy az 
Otto Fuchs Hungary Kft. – ak-
kor még Suoftec Könnyűfém-
termék Gyártó és Forgalmazó 
Kft. néven – az egyik első ipar-
vállalatként elkezdte a terme-
lést a Tatabányai Ipari Parkban. 
2010 óta van a vállalat a német, 
meinerzhageni székhelyű Otto 
Fuchs KG 100%-os tulajdoná-
ban, azóta a folyamatos beruhá-
zásoknak köszönhetően sokat 
fejlődött a gyár technológiája, 
nőtt a kapacitása. Ez az oka, 
hogy az elmúlt években sikerült 
túlszárnyalni minden eddigi 
gazdasági eredményt.

A 2018-as év kimagasló ter-
melési számait követően 2019-
ben is tovább nőtt a gyártott 
volumen, további 10%-kal több 
préskovácsolt alumínium kerék 
készült a modern gyártósoro-
kon, az árbevétel pedig 15%-kal 
meg fogja haladni a tavalyit: a 
tervek szerint eléri a 43 milliárd 
forintot.

– Ezen eredmények eléré-
séhez szükséges volt a gyár-
tósorok további fejlesztése, 
auto matizálása. Modern, új 
megmunkáló berendezéseket 
szereztünk be, és felújítjuk a 
technológiai folyamat egyik 
fontos részét képező kémiai 
tisztítóberendezést. Ezen kívül 

újjáépült a hulladéktárolónk is, 
elkezdtük a gyártócsarnok mo-
dernizálását, egyelőre a világítás 
megújításánál tartunk – sorolja 
a fejlesztéseket Menyhárt Tibor, 
a vállalat gazdasági ügyveze-
tője. – Optimistán tekintünk 
a jövőbe is, hiszen a gazdasági 
környezetben tapasztalható bi-
zonytalanságok ellenére a 2020-
as rendelésállományunk to-
vábbi bővülést mutat. Bővül a 
termékportfóliónk. Bizakodás-
ra ad okot, hogy már jelenleg is 
termékeink 22%-a elektromos 
autók kereke lesz, így remél-
jük, hogy az elektromos autók 
iránti növekvő kereslet nálunk 
is ennek a szegmensnek a bő-
vülésével jár. Büszkék vagyunk 
arra is, hogy vevőink elégedett-
sége továbbra is kiemelkedően 
jó a visszajelzések alapján. Ezt 

azért is tartjuk nagy eredmény-
nek, mert jellemzően prémium 
kategóriás autókra kerülnek 
kerekeink. Tatabányán készült 
alumíniumfelnik vannak pél-
dául az egyik legkedveltebb ut-
cai sportautón, a BMW M3-on 
illetve számos Porsche, Audi és 
Mercedes AMG modellen. Az 
üzemünk cégcsoporton belü-
li elismertségét mutatja az is, 
hogy idén először volt Német-
országon kívül, itt Tatabányán a 

cégcsoport tulajdonosi gyűlése, 
amely szintén mutatja a tulaj-
donosi kör elkötelezettségét a 
tatabányai telephely további fej-
lesztése mellett.

Az elmúlt évhez képest bő-
vült a vállalat munkavállalóinak 
száma is. A vállalat versenyké-
pes fizetéssel igyekszik magához 
vonzani a régió munkavállalóit, 
emellett hangsúlyt fektet a kol-
légák képzésére, a megfelelő és 
biztonságos munkakörnyezet 
fejlesztésére. Ennek jegyében 
a 2020-as évben tervezik az új 
Munkahelyi Egészségvédelem 
és Biztonság Irányítási Rend-
szer (MSZ ISO 45001:2018) 
bevezetését. Ezen kívül a vál-
lalat aktívan támogatja a régió 
és Tatabánya kulturális, társa-
dalmi rendezvényeit, illetve a 
faültetési akció egyik fő támo-
gatójaként a fenntartható jövő 
érdekében a környezetvédelmi 
kezdeményezéseket.  •
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Folyamatos bővülés világszerte
A Rudolph Logistik Gruppe egy nemzetközi logisztikai szolgáltató, több mint 
4500 munkavállalóval rendelkezik 40 telephelyén, Németországban, Európában 
az Amerikai Egyesült Államokban és az Arab-félszigeten. A vállalat központja a 
németországi Gudensbergben található. Egyedi megoldásokat fejleszt ügyfelei 
számára, a következő négy nagy iparágra koncentrálva: autóipar, szállítmányo-
zás, ipar és kereskedelmi logisztika. Összesen 1,4 millió négyzetméter logisztikai
felületet üzemeltet a világon.

Rudolph Logistik Gruppe: 1993 óta 
sikertörténet Magyarországon

Több mint 20 éve a magyar 
piac elválaszthatatlan része 
a német családi tulajdon-
ban levő Rudolph Autó-
ipari és Ipari Logisztikai 
Kft. A győri nagy autóipari 
vállalat cégalapításával 
szinte egyidőben érkeztek 
Magyarországra, s azóta 
már Komárom-Esztergom 
megyében is fontos bázist 
építettek ki.

A hagyományos közúti szál-
lítmányozás mellett a vállal-
kozás ma már egyre fontosabb 
szerepet játszik a nagy cégek 
belső logisztikájának és raktáro-
zásának szervezésében. Ennek 
lényege, hogy a termeléshez, 
illetve a vevőknél időben ren-
delkezésre álljanak a szükséges 
anyagok. A költséghatékonyság 
jegyében sem több, sem keve-
sebb – pont annyi, amennyire 
szükség van.

– Tatabányán az ipari park-
ban 2011 óta rendelkezünk te-
lephellyel – mondta Kószás At-
tila cégvezető. – Az egyik nagy 
vevőnk jelezte, igényt tartanak a 
szolgáltatásunkra, ekkor döntöt-
tünk úgy, hogy Komárom-Esz-
tergom megyében is megvetjük 
a lábunkat.

A sikertörténet Győr után 
Tatabányán is folytatódott. Idén 
a korábbi 5 ezer négyzetméte-
res raktárat 23 ezer négyzetmé-
terre növelték, munkatársaik 
száma folyamatosan bővül. A 
megyeszékhely ipari parkjában 
ötvenen dolgoznak a logiszti-
kai cégnél. Tatabányán kívül a 
megyében Oroszlányban is ren-
delkeznek telephellyel. Mun-
katársaik száma az országban 
jelenleg ötszáz, ez azonban ha-
marosan hatszázra emelkedik. 

A magyarországi leányvál-
lalat az idén átlépte az ország-

határt. A szomszédos Szlová-
kiában is gőzerővel dübörög az 
autóipar, gyártók és beszállítók 
tucatja termel északi szomszé-
dunknál.

– Egy ottani nagy partne-
rünk kérésének eleget téve 
Léván nyitottunk telephelyet 
– folytatja Kószás Attila, akitől 
megtudjuk azt is, Győrön kívül 
Győr-Moson-Sopron megyé-
ben Dunakilitin is rendelkez-

nek telephellyel. A képzeletbeli 
térképen egyelőre Magyaror-
szág keleti fele még nem Ru-
dolph érdekszféra, ez azonban 
nem sokáig marad így. Kecs-
kemét már jelenleg is, majd 
pár év múlva Debrecen szintén 
fontos autóipari központ lehet. 
Erre vonatkozó kérdésünkre 
Kószás Attila azt mondta, nem 
zárja ki annak lehetőségét, 
hogy Kelet-Magyarországon 

is telephelyet nyissanak. Ami 
viszont már nem terv, hanem 
tény: győri központi telephe-
lyükön újabb megbízás előtt 
állnak.  •

Mit nyújt  
a Rudolph 
partnereinek?
•  több mint 70 éves tapasztalat  

a logisztikában
•  stabil német anyavállalati háttér
•  modern technológia,  

fejlett IT támogatás
•  magas szolgáltatási színvonal
•  komplex logisztikai szolgáltatás
•  ügyfélspecifikus egyedi  

megoldások  
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Piaci fókusz

 Kommunikáció
 Raktározás
 Orvostechnikai rendszerek
 Multimédia
 Tisztatér technológia
 Ipar és autóipar

Kulcskompetenciák Tatabányán

 PCBA gyártás
 Mikrohullám tapasztalatok
  Vezeték nélküli (GSM) infrastruktúra 

tapasztalatok
	 Teljeskörű	rendszer	összeszerelés
  Telekom, autóipari és orvostechnikai 

tapasztalatok 

További információk

Sanmina – SCI Magyarország Kft.

2800 Tatabánya 
Kóta József u. 02.

tel: +36 34 515 600

www.sanmina.com

AMIT TESZÜNK, AZ SZÁMÍT. 
TM

RÓLUNK

A Sanmina világszerte gyártója a legösszetettebb és leginnovatívabb optikai, 
elektronikai	és	mechanikai	eszközöknek.	A	világ	egyik	vezető	integrált	gyártási	
szolgáltatásokat nyújtó vállalataként, 2015-ös üzleti évben árbevétele elérte a 
6,37 milliárd dollárt. A Sanmina egyedi tervezési, gyártási és globális szállítási- és 
ellátási lánc megoldásokat nyújt a csúcstechnológiás OEM gyártók részére.

A Sanmina 1997-es magyarországi indulása óta a jelenlegi 40.000 m2-es  
alapterületével	és	1650	fős	magasan	képzett	munkavállalója	révén	huzamosabb	
ideje Tatabánya és térsége meghatározó munkáltatója. IMS gyára révén 1300 
fővel	évi	több	millió	elektronikai	alkatrészt	és	összetevőt	gyárt	az	autóipari	és	
telekommunikációs	iparágaknak;	SGS	gyárában	mintegy	350	fővel	telekommuni-
kációs és orvostechnikai eszközöket javít. 

A	 legkorszerűbb	 gépeink	 és	 technológiáink	 mellé	 a	 legjobb	 szakemberek	 
keressük annak érdekében, hogy kölcsönösen gyarapíthassuk egymásismereteit.

Töretlen  
fejlődés 
Tatabányán
1997-ben indult el a termelés a Sanmi-
na-SCI Magyarország Kft. gyárában, és az 
elmúlt több mint húsz év alatt Tatabá-
nya	egyik	legjelentősebb	munkáltatójává	
vált.	A	 tatabányai	 üzem	 −	 ahol	 jelenleg	
több	mint	1650-en	dolgoznak	−	a	 legna-
gyobb európai gyártóbázisa az elektro-
nikai, optikai és mechanikai eszközöket 
gyártó Sanminának.  
A két tatabányai üzemben mindig a leg-
újabb technológiákat alkalmazzák, an-
nak érdekében, hogy versenyképesek 
maradhassanak,	 és	 a	 fejlődés	 folyama-
tosan	 fenntartható	 legyen.	 A	 cég	 vevő-
központú	 filozófiájának	 megfelelően	 a	
vásárlói, üzleti partnerei elégedettségét 
helyezi	előtérbe.	Ugyanakkor	a	Sanmina	
stabilitást, hosszú távú, kiszámítható fej-
lődést	és	biztos	jövőt,	szakmai	fejlődési	
lehetőséget	kínál	munkavállalói	számára.



46. oldal Komárom-Esztergom megye gazdasága
HIRDETÉS

Logisztika szívvel-lélekkel
A Trans-Sped 2020-ban 
már az alapításának 30. 
évfordulóját ünnepelheti. 
Egy átfogó elemzés sze-
rint a vállalatcsoport az 
egyetlen magyar tulajdonú 
nagyvállalat, mely befért a 
logisztikai szektor  
TOP10-es listájába. 

A debreceni székhelyű, mára 
országosan működő cégcso-
port ügyvezető úgy vélik, hogy 
a stabil háttér és a megfontolt 
növekedés titka a vállalati érté-
kekben rejlik.

– Működésünk során ki-
emelten fontosnak tartjuk azt 
a szigorú üzleti etikát, amely-
nek köszönhetően hosszú ideje 
hűséges megbízókkal, partne-
rekkel és törzsgárdával rendel-
kezünk. Stabilitásunk alapja a 
jogszerű működés, melynek 
köszönhetően az auditokon is 
mindig kiemelkedő eredmé-
nyeket érünk el. A Trans-Sped 
évtizedek óta eredményes, mely 
stabil biztosítói hátteret és 
pénzügyi minősítést jelent, mi-
nősített adózó besorolást, va-
lamint a fejlesztésekhez banki 
hitelképességet. Mindez azáltal 
jöhetett létre, hogy a fejleszté-
seinkkel a stabilitásra töreked-
tünk, kapcsolatainkban pedig 
a win-win együttműködésekre 

– mondta Fülöp Zsolt, a vállalat 
ügyvezetője.

A 3 főről 800 fősre, 1 irodából 
országos irodahálózattá növe-
kedő Trans-Sped mára szál-
lítmányozó cégből a teljes lo-
gisztikai szolgáltatási palettát 
lefedő cégcsoporttá vált. A dina-
mizmust kiválóan megmutatja, 
hogy bátran nyitnak új telephe-
lyet akár külföldön is, valamint 
felvásárlásokkal is éltek a fejlő-
dés érdekében.

Magyar vállalatként vannak 
jelen a piacon és a változatlan, 
átlátható, a cég működtetésében 
is részt vevő családi tulajdonosi 
kör garantálja, hogy a fő értéke-
iket és a nyitott, őszinte kom-
munikációjukat megőrizzék.

– Fontos visszaigazolás szá-
munkra a Szerethető Munkahe-
lyek Díj, amelyet idén másod-

szor nyert el a Trans-Sped, és 
került a legjobb 25 nagyvállalat 
közé. Az erős vállalati értékek 
mentén nagy hangsúlyt fekte-
tünk a korszerű, biztonságos és 
barátságos munkakörülmények 
kialakítására és kiemelt figyel-
met fordítunk a munka és ma-
gánélet egyensúlyának fenntar-
tására. A kellemes munkahelyi 
légkör mellett a kollégák szak-
mai fejlődését is folyamatosan 
támogatjuk. Ennek hatása pedig 
nem csak a gazdasági eredmé-
nyekben mutatkozik meg, ha-
nem sokkal fontosabb módon 
a munkavállalók és partnerek 
elégedettségében is – foglalta 
össze Fülöp Szabolcs, ügyveze-
tő, a vállalat esszenciáját. 

A Trans-Sped Csoport üz-
leti modelljét arra alapozták, 
hogy ne „dobozmegoldásokat” 

kínáljanak. Készek az egyedi lo-
gisztikai igények legmagasabb 
szintű kiszolgálására, mely egy-
ben azt is lehetővé teszi, hogy 
az ügyfelek és a piac új kihívá-
saira rugalmasan reagáljanak. 
Persze egy, a Trans-Spedhez 
hasonló portfólióval rendelke-
ző vállalatnak ehhez megfelelő 
infrastruktúrával is rendelkez-
nie kell. A megfontolt növeke-
désnek pedig látványos elemei 
is vannak: a Debreceni Ipari és 
Logisztikai Parkban éppen új, 
4500 négyzetméteres raktárt 
építenek. Portfóliójuk pedig 
2019-ben a Logisztikai Techno-
lógiai Üzletággal bővült.

A vállalatcsoport mostanra 
185.000 m2-es raktárkapacitás-
sal és 250 közúti gépjárművel 
rendelkezik, nettó árbevétele 
pedig a 2018-as évben meg-
haladta a 20 milliárd forintot, 
az előző évhez képest 7,5%-os 
növekedésének köszönhető-
en. A raktárkapacitás bővítése 
mellett jelentős informatikai 
beruházásokba kezdtek. A sa-
ját fejlesztésű szakmai szoft-
ver és az új vállalatirányítási 
rendszer bevezetése nagyban 
hozzájárulnak a működésük 
hatékonyságának növeléséhez, 
mely kulcsfontosságú lesz az 
elkövetkezendő évek sikereinek 
biztosításában.  •
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Cím: 2870 Kisbér, Komáromi út 17.
Telefon: +36 (34) 354346

Weboldal: http://www.balombt.hu
E-mail: balombt@t-online.hu

OFI: Erősítik az összefogást
Politikai pártoktól és áram-

latoktól függetlenül működő 
társadalmi szervezetként jelölte 
meg a dorogi székhelyű Orszá-
gos Fémipari Ipartestület (OFI) 
helyét a mai magyar gazdasági 
életben a szakmai érdek-kép-
viseleti szervezet elnöke, Szűcs 
György, aki a Dorogi Ipartes-
tület vezetője is. Elmondta azt 
is, hogy az önálló jogi szerve-
zetként ténykedő OFI az 1948-
ban feloszlatott ipartestületek 
örökösének tekinti magát. A 
csapatot egyéni és társas vál-
lalkozások, általános és egyéni 
érdek képviseletet ellátó gazda-
sági és munkaadói társadalmi 
szervezetek alkotják. A tagság 
szakmai alapon szerveződött 
érdekeik képviseletére, védel-
mére, érvényesítésére.

A vállalt alapvető feladatok 
között szerepel az ipartestület-
hez tartozó szakmák szakké-

pesítési feladatainak segítése, 
gondoskodás a magas szintű 
szakmai utánpótlás neveléséről. 
Nagyon aktív tájékoztató mun-
kát folytatnak a kisvállalkozói 
jó hírnév további öregbítésére. 
Fenntartják, erősítik a tagok kö-
zötti összefogást.

Fontos a képviselt szakmák-
kal kapcsolatos tanácsadás, az 

ezt segítő országos rendszerek 
kiépítése, működtetése. Izgalmas 
feladat a jogi, a gazdasági és a 
gazdálkodási feltételeket érintő 
kérdésekben a tagok vélemé-
nyeinek összegzése, szakembe-
rekhez történő továbbítása, köz-
reműködés a gondok gyakorlati 
megoldásában, kiemelten a ge-
nerációváltás témakörében.

Az OFI rendszeres kapcsola-
tot tart fenn a hazai, illetve kül-
földi szakszövetségekkel. Ezen 
ténykedés céljai közt van pél-
dául munkalehetőségek felku-
tatása, a képviselt szakmákhoz 
kapcsolódó modern technikák 
megismertetése, segítség meg-
vásárlásukhoz. Szűcs György 
további vállalt, kiemelt feladat-
ként szólt arról, hogy tagjaikat 
továbbra is szeretnék segíteni 
export, illetve import konzor-
ciumokban való részvételhez, 
különböző hálózatokba való be-
kapcsolódáshoz. Fontos feladat 
határainkon átnyúló, különbö-
ző kiállítások, bemutatkozások, 
őszinte kapcsolatok létrejöttét 
elősegítő közösségi találkozók 
szervezése is.  •.

Szűcs György, az OFI elnöke

Az OFI elérhetőségei: 
33/431-793, 30/571-6850, 

ofimechanic@ofimechanic.hu

Az ünnepi megyei közgyű-
lésen szűkebb hazánk kisvállal-
kozásának járó díjban az idén 
a kisbéri Balom Bt. részesült. 
– Bútorasztalosként végeztem 
1988-ban, majd hat évvel ké-
sőbb, 1994 májusában mesteri 
oklevelet szereztem a szakmám-
ban – emlékezik Balom Győző 
ügyvezető, akivel Muskátli utcai 
otthonában beszélgettünk. Né-
hány hónap elteltével megala-
pította cégét, augusztus 19-én, 
családi vállalkozásként édes-
anyjával együtt. Balom Győző 
időközben az üvegező és a gu-
miszerelő szakmát is elsajátítot-
ta. Mesélt a kezdeti időkről, az 
indulás nehézségeiről és arról, 
hogy – az általa tanult szakmák 
ismeretanyagát felhasználva – 
lépésről lépésre hogyan alakí-
totta ki a cég mai arculatát, a te-
vékenységi köröket, valamint a 
szolgáltatások azon körét, ame-

lyet a kisbéri, illetve a kistérségi 
lakosság számára nyújtani tud.

Az évek során megszapo-
rodtak a megrendelések. Balom 
Győző úgy döntött, hogy meg-
vásárolják a jelenlegi telephelyet 
és – a keresletet látva – fűré-
száru kereskedésbe kezdenek, 
portfóliójuk egyre csak bővült. 
Ekkor már 2000-et írtunk és a 
fejlődés még ezzel sem ért véget.

– Jelenleg foglalkozunk gumi-
szereléssel, fűrészáru értékesítés-
sel, autó és utánfutó kölcsönzés-

sel, autómentéssel, földmunkák 
végzésével, beton törésével és da-
rálással, daruzással, épületek bon-
tásával, illetve használt építőanya-
gok értékesítésével is – mondta. 
Folytatta: 2015-ben építették a 
cégnek jelenleg otthont adó épü-
letegyüttes, amelyben asztalos és 
üveges műhely, gumiszervíz, va-
lamint iroda is működik.

A társadalmi szerepvállalás-
ból kiveszik a részüket, hiszen 
hosszú évek óta folyamatosan 
fogadunk tanulókat szakmai 

gyakorlatra a kisbéri Bánki Do-
nát Szakképző Iskolából.

– Gyakran járunk üvegezni a 
környező településekre, hiszen 
20-25 kilométeres körzetben 
egyedül mi látjuk el ezt a szolgál-
tatást – hozzáteszi, hogy a gumik 
forgalmazásán túl, személyau-
tók, teherautók, munkagépek és 
mezőgazdasági gépek gumizását 
is szívesen elvállalják. Győző me-
sélt az eszköz állományát érintő 
legújabb beruházásokról is, mint 
a kombi rakodógép valamint a 
betondaráló kanál vásárlásáról. 
A korábban megvásárolt másik 
telephely, a régi malom terüle-
tének hasznosítását is elsődleges 
helyen említi, amikor a jövő fel-
adatairól kérdeztük. Az elisme-
rések között szerepel az év aszta-
losmestere cím (2011) valamint 
a VOSZ-tól kapott Kiváló Gaz-
dasági és Társadalmi Munkáért 
Dicséret (2015).  •

A kisbéri cég újra elnyerte a megye kitüntető figyelmét

Balom Győző szlogenje: „Életem a cég, hobbim a munka.”
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NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK

RÓLA.

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7–6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129–144 g/km.

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására 
szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, 
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen 
hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE TATABÁNYA  
2800 Tatabánya, Győri út 39–41., +36 34 522-050 
info@porschetatabanya.hu, www.porschetatabanya.hu

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7–6,3 l/100 km, CO
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Porsche Tatabánya
2800 Tatabánya, Győri út 39–41., +36 34 522-050 
info@porschetatabanya.hu, www.porschetatabanya.hu

Az új We Connect funkció segít benne
Az új Passat és Passat Variant modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 1,3–7,9 l/100 km, 
CO₂-kibocsátása: 29–198 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített gyári felszereltséggel 
kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására 
szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes 
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

  Úton az önvezetés felé.

Az új Passat és Passat Variant
Nyugodtan legyen elfoglalt

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 
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WHITE & COLOR VERSION

ÚJ PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU?1

PEUGEOT i-Cockpit® VEZETŐHELY

NIGHT VISION RENDSZER2

ADAPTÍV TEMPOMAT STOP & GO FUNKCIÓVAL3

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

És Önt mi hajtja?
2Éjjellátó rendszer. Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés.
3Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés.

*Minden 2019. június 3. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 508 SW személygépkocsi vá sárlása esetén a 2 év szerződéses 
gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves 
szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótál lással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 
5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében 
nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben 
foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

Vegyes fogyasztás WLTP szabvány szerint: 5,384–7,784 l/100 km, CO2-kibocsátás: 141,29–175,47 g/km.
Vegyes fogyasztás NEDC szabvány szerint: 3,9–5,7 l/100 km, CO2-kibocsátás: 101–132 g/km.

2800 Tatabánya, Alkotmány utca. 1/a.
(34) 801-930 www.carnet.hu/peugeot
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Az 1974-ben alapított Foxconn Csoport (Foxconn Technology Group) 
mára a világ vezető elektronikai gyártójává nőtte ki magát. Az EMS 
piac legnagyobb szereplőjeként Ázsiában, Amerikában és Európá-
ban található gyáraiban több mint egymillió embert foglalkoztat. 
Az alapító Terry Gou egy garázsban, egyetlen fröccsöntőgéppel 
kezdte meg tevékenységét, majd fokozatosan bővített: mára négy 
kontinensen van jelen és 175 milliárd dollárt meghaladó árbevéte-
le alapján a világ 23. legnagyobb vállalatává vált (Fortune Global 
500). A Foxconn Industrial Internet (FII) csoport a Foxconn csoport 
tagja, melyet 2018 nyara óta a shanghai tőzsdén jegyeznek.

A Foxconn csoport 2003 óta van jelen Magyarországon, gyártá-
si tevékenységét 2004-ben kezdte meg a Komáromi Ipari Parkban. 
Jelenleg telekommunikációs hálózati eszközöket és számítástech-
nikai termékeket gyárt vevői számára. A komáromi Foxconn leány-
vállalat tevékenységét 2018-tól a Cloud Network Technology Kft. 
– a Foxconn Industrial Internet (FII) csoport tagja – végzi.

A vállalat elkötelezett az innováció területén, ezért hatékonysá-
gának növelése érdekében a Pannon Egyetemmel és innovatív hazai 

kis- és középvállalkozásokkal együttműködve több projektben is 
részt vesz. Eközben támogatja dolgozóit képességeik fejlesztésében, 
különböző munkafolyamatokban történő részvétel lehetőségével, 
képzések biztosításával, ezzel is elősegítve munkavállalói szakmai 
előmenetelét a Foxconn-nál.

Fontos számunkra, hogy munkatársaink minél komfortosabb 
környezetben tölthessék munkaidejüket. Ezzel összhangban az 
idei évben a modern kor elvárásainak megfelelően átépítettük a 
vállalati éttermünket. A dolgozókkal szemben támasztott legfon-
tosabb elvárás, hogy munkájukat lelkiismeretesen, a vevői elvá-
rásoknak, ipari sztenderdeknek megfelelően végezzék, a vállalati 
teljesítményhez történő személyes hozzájárulásuk elengedhetetlen. 
A munkájuk iránti elkötelezettség biztosíték arra, hogy a vállalat 
képes legyen magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani vevőik-
nek, ezzel is elősegítve a vállalat sikerességének megőrzését és a 
dinamikus növekedés fenntartását.
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„Neked a munkád, 
másnak egy jobb élet”

Elérhetőségeink:

 hr@coloplast.com   +36 34 520 500   2800 Tatabánya, Búzavirág utca 15.
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TORAY CSOPORT ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁSA NYERGESÚJFALUN

ÉPÍTS VELÜNK EGY ZÖLDEBB JÖVŐT!

A japán Toray Industries Inc. zöldmezős beruházásban 
egy modern technológiai gyárat építünk Nyergesújfalun, 
melynek alapkő letételére 2019. július 12-én került sor. 
2021-ben kezdjük meg a lítium-ion akkumulátoraihoz 
szükséges szeparátorfólia gyártását elektromos autók-
ba, amellyel hozzájárulunk széndioxid kibocsátás és a 
globális felmelegedés csökkentéséhez. 

A Toray csoport célja, globális szinten, hogy a meg-
felelő megoldásokkal szolgáljon a globális környezeti 
problémákra, többek között az elektromos járművek 
népszerűsítésével.

  „Nagy hangsúlyt fektetünk a termelés folyamatainak 
fenntartható környezeti hatására és hulladékainak újra 
felhasználására, feldolgozására és visszanyerésére is, 
így nem csak a termék, de a folyamatok is egy zöldebb 
jövőhöz járulnak majd hozzá.” – Muramatsu Koichi,
a Toray Industries Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

Magyarországon a legújabb, legkorszerűbb gépek 
kerülnek telepítésre részben tisztateres környezet-
ben, melyek a jelenleg Japánban és Dél-Koreában 
használtakhoz képest még magasabb a termelékeny-
ségűek.  

A termékünk nem veszélyes anyag és előállításához 
nem használunk kémiai reakciót. A gyártásához szüksé-

ges oldószerek használata is zárt rendszerben történik. 
A szennyvizet és egyéb anyagokat megfelelő kezelés 
után újrahasznosítjuk illetve újra felhasználjuk.

A beruházással több mint 100 új munkahelyet terem-
tünk technikusi és (20% feletti létszámban) - mérnöki és 
egyéb szellemi munkakörökben.

Az első mérnökcsapatuk jelenleg egy 15 hetes tanul-
mányi úton vesz részt Japánban és Dél-Koreában, 
hogy később itt Magyarországon tudják megvalósítani 
az ott eltanult, nagy szakértelmet igénylő gyártási 
technológiát. 

2020-ban tavaszi kezdéssel különböző munkakörökbe 
mérnökök jelentkezését várjuk, majd pedig júniustól 
legalább középiskolai végzettséggel rendelkező kar-
bantartási és termelési kollégák felvételére kerül majd 
sor. A Toray Hungary Facebook és LinkedIn oldalán 
várjuk olyan kollégák jelentkezését, akik szívesen 
építenének velünk egy zöldebb jövőt.

      Te építed velünk?

/TorayHungary /Toray Industries Hungary

MÉRNÖK KOLLÉGÁK 
TOBORZÁSA

TERMELÉSI ÉS 
KARBANTARTÁSI 
KOLLÉGÁK TOBORZÁSA

2019 DECEMBER 2020 FEBRUÁR 2020 ÁPRILIS 2020 JÚNIUS 2020 SZEPTEMBER

A TORAY ALAPKŐLETÉTEL CEREMÓNIÁJA, 2019. JÚLIUS 12. A TORAY ELSŐ MÉRNÖKCSAPATA

A TORAY GYÁRÁNAK LÁTVÁNYTERVE FELÜLNÉZETBŐL

MÉRNÖK KOLLÉGÁK 
BELÉPÉSE

TERMELÉSI ÉS 
KARBANTARTÁSI 
KOLLÉGÁK BELÉPÉSE
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www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu/hitelek • 06 1 366 6030

Kérjen vállalkozására szabott 
hitelajánlatot az OTP Business 
tanácsadóitól bankfiókjainkban!

Partnerek 
vagyunk üzleti 
céljai elérésében


