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ajánló
Duális képzés 
a vállalkozásfejlesztésben

Igencsak meglepődtek volna Odüssze-
usz és az ókori görögök, ha látták volna 
előre, hogy az atyai jóbarát, tanácsadó, 
MENTOR – állítólag Herkules fia - milyen 
széles tartalmú fogalommá válik az Új-
korban. 

Mentorok élnek közöttünk a mindenna-
pokban, a politikában, a kutatásban és 
a tanulásban. Most pedig megjelentek a 
vállalkozásfejlesztésben is. De ez a men-
torság több, mint a hétköznapi „jóbaráti gondoskodás”. Ez igazi tudás- és tapasztalatátadás. 

Nem spontán emberi kapcsolatokra épített mentorálásról van tehát szó, hanem akkredi-
tált, elkötelezett mentorokról, akik használható gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Élet-
útjuk, sikereik, tapasztalatuk követendő példa!

Ahogy a szakképzésben az akkreditált gyakorlati képzőhelyek jelentik a duális képzés 
alapját, a mester és tanuló kapcsolatát, úgy a most induló projektben a mentorálás folya-
matában létrejön a duális vállalkozásfejlesztés intézménye. Hiteles, akkreditált vállalkozó, 
menedzser és a fejlődni akaró vállalkozások találkozása.  Itt mindenki győzhet: a mentorált, 
a mentor, a magyar gazdaság … és az Európai Unió is, akinek érdeke az európai vállalko-
zásfejlesztés. Ezért hozta létre az Enterprise Europe Network hálózatot, és ezért ad támo-
gatást a jelenlegi projekten keresztül vállalkozásfejlesztéshez. A Kamara pedig feladatának 
tekinti a közvetítést. 

Radetzky Jenő
                                                                                                                elnök

ajánló
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a pRoJektRől

országos Vállalkozói 
Mentorprogram

Az Országos Vállalkozói Mentor-
program (GINOP-1.1.2- VEKOP -17-
2018-00001) 3,3 milliárd forint eu-
rópai uniós támogatás segítségével.

Célja, hogy a magyar tulajdo-
nú kis- és közepes vállalkozások 
versenyképessége és hatékony-
sága erősödjön. A program ke-
retében minimum 500 mikro-, 
kis- és középvállalkozás számá-

információ:
vallalkozztudatosan.hu 

Amennyiben Önnek kérdése van, forduljon bizalommal az MKIK területi programkoordinátorához.

ra elérhetővé válik egy tapasztalt 
vállalkozókból, szakemberekből 
álló mentorhálózat, országosan 
és térítésmentesen 

A projekt négy fő pilléren alapul: 
szakmai mentorálás (beszállítói és 
külpiaci), személyes mentorálás fi-
atal-, női-, generációváltó vállalko-
zások számára, elérhetővé válnak 
pénzügyi és vállalkozói szemlélet-

formáló tartalmak, valamint mini-
mum 1.500 vállalkozás személyes 
pénzügyi tanácsadásban részesül.

Az Országos Vállalkozói Mentor-
programot a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara az Innovációs 
és Technológiai Minisztériummal, 
illetve a SEED Kisvállalkozás-fej-
lesztési Alapítvánnyal konzorciumi 
együttműködésben valósítja meg.
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a pRoJektRől

Vállalkozz Tudatosan!

Beszállítói és külpiaci szakmai 
mentorálás

Az Országos Vállalkozói Men-
torprogram keretében meghirde-
tésre került a beszállítói és külpi-
aci szakmai mentorprogram Fejér 
megyében is. A projekt lehetősé-
get biztosít térségünk magyar tu-
lajdonú kis- és középvállalkozása-
inak, hogy a beszállítóvá válás és 
a nemzetközi piacra lépés terén 
fejlődjenek, piacképes tudásra te-
gyenek szert. 

Rendelkezésre áll majd online 
tananyag, szakértői, tanácsadói 
támogatás, valamint mentor és 
mentorált cégek találkozására is 
sor kerül. A mentorálás csopor-
tos foglalkozás keretében valósul 
meg. Fejér megyében 5 vállalko-
zás kapcsolódik be mentorként 
a programba, akiknek szerepe, 
hogy a mentoráltaknak jó gya-
korlatokat, példákat mutassanak 
be és átadják tapasztalataikat. A 
kiadványban bemutatott három 
beszállítói, valamint két külpiaci 
mentorcég, tizenkét-tizenkét be-
szállítói és külpiaci mentorálandó 
KKV patronálását vállalja. 

A 12 hónapig tartó programban 
a mentorált vállalatok sikeres és 
tapasztalt mentorok irányításával, 
gyakorlatias megközelítés segítsé-
gével fejleszthetik a beszállítóvá, 
illetve sikeres exportőrré váláshoz 
szükséges készségeiket.

Beszállítói mentorálás

Célja, hogy a mentorált vál-
lalkozások szakszerű segítséget 
és támogatást kapjanak abban, 
hogy termelésükkel és/vagy 
szolgáltatásaikkal be tudjanak 
lépni a hazai, illetve az uniós 
beszállítói láncokba vagy a már 
meglévő ilyen irányú tevékeny-
ségüket továbbfejlesszék. Ah-
hoz, hogy egy vállalkozás ezt a 
lépést meg tudja tenni, számos 
területen kell fejlesztenie magát: 
az informatikától, a folyamat-
szervezésen át, a termelőkapa-
citáson keresztül, egészen a mi-
nőségbiztosításig.

Külpiaci mentorálás

Célja, hogy ösztönözze a kis- és 
középvállalkozások nemzetközi 

piacra lépését, szélesítse az ex-
portképes vállalkozások körét, a 
már exportáló vállalatok számára 
segítséget nyújtson tevékenysé-
gük bővítéséhez. A kis- és közép-
vállalkozások számára az export 
bővülése számottevő növekedési 
potenciált eredményez, és inno-
vációra ösztönöz. 

Kik a mentoráltak? 

Olyan magyar tulajdonú kis-és 
középvállalkozókat várunk, akik 
közvetlenül beszállítóvá válás, 
külpiacra lépés előtt állnak, vagy 
beszállítói, külpiaci részesedésü-
ket kívánják növelni. 

Milyen előnyökkel jár a prog-
ramban való részvétel? 

Egy tapasztalt mentorral rö-
videbb idő alatt jutnak el a 
kitűzött célig, a mentor – ta-
pasztalatai révén – irányt mu-
tat, rámutat a hiányosságokra, 
gyakorlati tapasztalaton alapuló 
megoldásokat javasol, ösztönöz 
és motivál. 
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kamara

Tapasztalatszerzés, 
versenyképesség

BELEGRAI PÉTER
a Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnökségi 
tagja, a MOTE Kft. tulajdo-
nosa, ügyvezetője

Véleményem szerint az Országos 
Vállalkozói Mentorprogramnak 
célja a tapasztalatszerzés, mely-
lyel a mentorált vállalkozások 
hatékonysága és versenyképes-
sége a lehető legrövidebb idő 
alatt jelentősen növekedhet.

A vállalkozások életében rend-
kívül fontos az információszerzés, 
valamint a már rendelkezésre 
álló információ hatékony felhasz-
nálása.

Az információszerzés vonat-
kozhat az iparági, gazdasági és 
földrajzi piaci szegmens, a kon-
kurensek, az árképzés, a haté-

kony szervezeti felépítés és egyéb 
hasonló - a cég mindennapjaival 
összefüggő - adatok feltérképe-
zésére.

A megszerzett információ haté-
kony elemzése és használata már 
jelentős tapasztalatot igényel.

A Mentorprogramban a mentor 
cégek tudásukkal és tapasztala-
taikkal segítik a mentorált cége-
ket, mellyel hasznos informáci-
ókhoz juttatják a programban 
résztvevőket, valamint segítenek 
az így kapott információk legész-
szerűbb felhasználásában.

De a Mentorprogram ennél jó-
val többet ad, ami nem más, mint 
az idő. Az idő, melyet a mentorált 
cégeknek nem a tapasztalatok 
megszerzésére kell fordítaniuk, 
mert azok nagy részét a prog-
ram egy éve alatt megkapják. Ez 

már önmagában is javítja a cég 
versenyképességét, mivel az így 
kapott időt már a tapasztalatok 
birtokában hatékonyan fel is tud-
ják használni.

A mentor cégek szerepe ezért 
is bír nagy jelentőséggel. Az ő 
tudásuk és tapasztalataik átadá-
sával sok esetben éveket nyer-
hetnek a mentorált cégek, akik 
akár innovációs fejlesztésre és 
ezzel versenyképességük növelé-
sére fordíthatják a rövid idő alatt 
megszerzett tudást.

A mentor cégek számára is sok 
előnyt jelenthet a program, egy-
részt közelebbről megismerhetik 
a mentorált vállalkozásokat, illet-
ve azok mindennapjait, másrészt 
növelhetik partnerkapcsolataikat 
és akár beszállítói bázisukat is 
egyben.

A MENTOR CÉGEK TUDÁSUKKAL ÉS TAPASZTALA-
TAIKKAL SEGÍTIK A MENTORÁLT CÉGEKET. 

A MENTORPROGRAM ENNÉL JÓVAL TÖBBET AD, 
AMI NEM MÁS, MINT AZ IDŐ.

üzenet
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kamaraüzenet

Belegrai Péter – info@mote.hu – www.mote.hu

ElÉRHETőSÉGEK:

Belegrai Péter, az Enterprise Europe Network magyar hálózat regionális követe
Tulajdonos, ügyvezető – MOTE Kft. info@mote.hu – www.mote.hu
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projekt proGramkoorDinátor

Jó, jobb, legjobb!

R. KuRjAncsEK judIT
MKIK területi 
programkoordinátor

A mi programunk elsősorban 
nem egy klasszikus, azonnali és 
kézzelfogható hasznot hozó pá-
lyázati támogatás, sokkal inkább 
befektetés a jövőbe: tudást, ta-
pasztalatot, kapcsolati hálót sze-
rez minden elkötelezett vállalko-
zó, aki részt vesz az egy éven át 
tartó mentorálási folyamatban.

A mentorprogramot leginkább 
azonban az különbözteti meg oly 
sok más, fejlődést támogató pro-
jekttől, hogy olyan vállalkozások 
vezetőivel lesz lehetősége együtt 
dolgoznia a mentoráltaknak, 
akik már számtalan szituáció-
ban helyt álltak tevékenykedésük 

során, ezáltal olyan izgalmas és 
életszerű tapasztalatot tudnak 
átadni majd az interaktív csopor-
tos találkozókon, melyek messze 
meghaladják egy klasszikus to-
vábbképzés kereteit.

A projekt gerincét ezek a csopor-
tos találkozók, képzési alkalmak 
adják, mindemellett igyekszünk 
minél jobban személyre szabni 
a mentorprogramot: kezdésként 
minden vállalkozás egy beme-
neti tesztet tölt ki, majd együtt, a 
mentorok támogatásával és ak-
tív részvételével kitűzzük az adott 
vállalkozás számára reálisan el-
érhető célokat és ennek ismereté-
ben állítjuk össze a perszonalizált 
fejlesztési programot, legyen szó 
akár a külpiacra lépés elősegí-
téséről, vagy a tudatos beszállí-

tóvá válásról. A program végére 
minden mentorált elkészíti saját 
kétéves exportfejlesztési, illetve 
beszállítófejlesztési tervét, így a 
vállalkozások az elméleti tudás 
és a kiépített kapcsolatrendszer 
mellett gyakorlati haszonnal is 
számolhatnak.

A toborzás során Fejér megyé-
ben sikerült két kiváló csapatot 
összeállítanunk: mind a külpia-
ci, mind a beszállítói alprojektre 
olyan, már nagyobb múlttal bíró 
vállalkozások jelentkeztek, akik fo-
lyamatos fejlődésre, minőségbeli 
precizitásra törekszenek, ezért biz-
tos vagyok benne, hogy egy ins-
piráló közösségben fogunk együtt 
dolgozni a következő időszakban.

R. Kurjancsek Judit

AZ ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM EGy KÖZÖSSÉGET 
hOZ LÉTRE. OLyAN VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖSSÉGÉT, AKIK hISZNEK 
ABBAN, hOGy A JÓKNAK IS MINDIG VAN MÉG MIT TANULNIUK, 

MINDIg vAN lEhETŐSég Még jobbÁ vÁlNI. 
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projektproGramkoorDinátor

R. Kurjancsek Judit MKIK Fejér megyei programkoordinátor

ElÉRHETőSÉGEK:

R. Kurjancsek Judit 

MKIK Fejér megyei 

programkoordinátor

E-mail: kurjancsek.judit@mkik.hu

Tel: +36-20-3729504

Információk 
a vallalkozztudatosan.hu oldalon találhatók.

https://www.vallalkozztudatosan.hu
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mentorok

Beszállítói mentorok

külpiaci mentorok

brunswick bowling magyarország kft., székesfehérvár
https://brunswickbowling.com
1998 óta székesfehérváron gyártja a legmodernebb automata bábuállító berendezéseket, 
szállítja a világ országaiba és 2010-től a teljes körű értékesítésével, telepítésével, szervizelésé-
vel és alkatrész kereskedelmével közvetlenül is foglalkozik. 

fiers mechanika kft., szabadbattyán
http://fiersmechanika.hu/hu
a cég 1980-ban alakult, teljes magyar tulajdonban levő vállalkozás, tevékenységi köre szer-
számok, célgépek, valamint precíziós alkatrészek tervezése és gyártása. Stratégiai elem, minél 
nagyobb hozzáadott értéket produkáljunk a gyártás területén.

Simon plastics kft., kőszárhegy
https://www.simonceg.hu
a céget Simon István 1985-ben alapította egyszemélyes vállalkozásként, amely azóta is 100 
%-os magyar tulajdonban levő cégcsoport. Magyar vállalatként az ország meghatározó mű-
anyagipari gyártó vállalatává vált. Mára a legmagasabb felkészültséget megkövetelő autóipari 
beszállítói szintre növekedett. a HIpa  Év Befektetője 2019 gálán „Év Beszállítója” címet vett át 
a kőszárhegyi SIMon cég.

pce pelleting kft., székesfehérvár
https://www.pce.eu/hu
a székesfehérvári székhelyű pCe pelleting kft. 2015 közepén alakult, tulajdonosa a holland 

ptn BV. Állati takarmányt, bio tüzelőanyagot előállító pelletprés berendezések szerszámait, 
kopó alkatrészeit gyártják és értékesítik.  

Videoton Holding zrt., Székesfehérvár
https://videoton.hu
a Videoton Magyarország legjelentősebb magyar magántulajdonban lévő ipari csoportja. 
Fő tevékenysége az elektronikai gyártás. Ugyanakkor a régió egyik legjelentősebb multi-

technológiájú autóipari beszállítója is. Stratégiai partnere számos globális és közepes cégnek, 
valamint start-up vállalkozásnak termékeik gyártása terén.

https://brunswickbowling.com
http://fiersmechanika.hu/hu
https://www.simonceg.hu
https://www.pce.eu/hu/
https://videoton.hu/index.php/hu/
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mentorbeszállítói

TóTh József, ügyvezeTő • Brunswick Bowling Magyarország kfT.

BRunsWICk: 
a bowling piacvezető cége

A BRUNSWICK, mint a bowling 
piacának vezető cége, 1998 

óta Székesfehérváron gyártja a 
legmodernebb automata bábuál-
lító berendezéseket és szállítja a 
világ legkülönbözőbb országaiba.
2010-től már nem csak az automa-
ta bábuállítók gyártásával, hanem 
azok teljes körű értékesítésével, te-
lepítésével, szervizelésével és alkat-
rész kereskedelmével is közvetlenül 
foglalkozik Magyarországon.
A BRUNSWICK mindig elkötele-

zett volt mind a játék, mind pedig 
a hozzá kapcsolódó tapasztala-
tok fejlesztése mellett, hozzájárult 
a bowling globális szintű növe-

kedéséhez. Szerepvállalásával a 
bowling ma már egy tíz milliárd 

dolláros iparággá fejlődött.
https://brunswickbowling.com

https://brunswickbowling.com
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beszállítói mentor

fiers andrás, ügyvezeTő-TulaJdonos  •  fiers Mechanika kfT.

Idén ünnepli fennállásának 
40. évfordulóját

A  Fiers Mechanika Kft. 1980-ban 
alakult, százszázalékos magyar 

tulajdonban lévő vállalkozás. Fő pro-
filja a szerszámok, valamint precíziós 
alkatrészek tervezése és gyártása. 
Az általuk tervezett és gyártott 

termékekben több szakmakultúra 
eredményei testesülnek meg. A bo-
nyolult végtermék minősége jelentős 
mértékben függ a szakmai hozzá-

értéstől és a mű-
szaki színvonaltól. 
Ezért mindig nagy 
hangsúlyt fektet-
nek a munkatár-
saik képzésére, 
munkaeszközeik 

modernizálására, valamint a legmo-
dernebb technikák és technológiák 
alkalmazására. 
A Fiers Mechanika Kft. partnereivel 

hosszútávú, magas színvonalú part-
nerkapcsolat kialakítására törekszik, 
valamint stratégiai célja, hogy vevői 
számára minél nagyobb hozzáadott 
értéket képviselő termékeket és szol-
gáltatásokat nyújtson. Ezzel párhu-
zamosan szeretne szakképzett mun-

katársainak megbízható, hosszútávú, 
stabil munkahelyet nyújtani a vállala-
ti értékrend, valamint vállalati kultú-
ra biztosításával, amit az is bizonyít, 
hogy a cég jövőre ünnepli fennállá-
sának 40. évfordulóját.
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mentorbeszállítói

siMon isTván,  TulaJdonos  •  siMon cÉgcsoPorT

Folyamatos fejlődés 35 éve

A cég 1985-ben alakult egysze-
mélyes vállalkozásként, mely 

azóta folyamatos fejlődés és fejlesz-
tések révén közel 400 fővel dolgo-
zik. A vállalkozás az elmúlt több mint 
30 év alatt fejlődött a legmagasabb 
felkészültséget és technológiát meg-
követelő autóipari beszállítói szintre, 
mégis sikeresen őrizték meg a csalá-
dias hangulatot. Folyamatos fejlődé-
sükhöz elengedhetetlen a megfelelő 
szakember utánpótlás. Fő tevékeny-
ségük az egyéb műanyag termékek 
gyártása, közel 100 db műanyag 

2 évben az alábbi díjakat érték el: 
Év Gyára 2017, és 2018, valamint 
a legjobb beszállítói kapcsolatokért 
járó díj. Genius locy díj (tehetségek 
támogatásáért), VOSZ Fejér megyei 
Év Vállalkozója díj 2017, FMKIK Fia-
tal Vállalkozói Díj (Simon Péter – Si-
mon Zulejka) Üzleti Etikai Díj 2018 
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018.
A HIPA Év Befektetője 2019. díját-

adó gálán „Év Beszállítója” címet vett 
át a kőszárhegyi Simon Cég, Simon 
István és a cégvezetést átvett gyer-
mekei, Simon Péter és Simon Zulejka.

fröccsöntő géppel rendelkeznek, 
melyekkel autóipari kábelkorbács 
csatlakozók mellett, audió technikai 
alkatrészeket állítanak elő. A Simon 
cégcsoport mára Magyarorszá-
gon a Közép-Dunántúli régió egyik 
legjelentősebb műanyagalkatrász 
gyártójává vált. Növekedésüket 
következetes csapatmunkával, az 
ügyfelek igényeiknek magasszintű 
kiszolgálásával, folyamatos innová-
cióval, a termékeik hozzáadott ér-
tékének állandó növelésével és ma-
gas minőségével érik el. Az elmúlt 
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külpiacimentor

arie Jan oTTevanger „arJo” ügyvezeTő  •  Pce kfT.

négy éve a megyeszékhelyen
gyűrű alakú PelleTMaTricák És görgők gyárTásával 
És ÉrTÉkesíTÉsÉvel foglalkoznak

A PCE Kft., a Triott vállalatcso-
port részeként 2016 második 

felében kezdte meg működését Szé-
kesfehérváron, az Alba Ipari Zóná-
ban, a Babér utca 6/B. szám alatt. 
A cég – profilját tekintve – gyűrű 
alakú pelletáló matricák és egyéb 
kopó alkatrészek precíziós gyártásá-
val és értékesítésével foglalkozik. A 
PCE Kft. saját vákuumkemencével is 

felszerelt, ultramodern gyártócsar-
nokkal rendelkezik, ahol egyedileg 
készülnek a többek között kevert ta-
karmányt, bio-tüzelőanyagot gyártó 
üzemekben használatos, a pelletáló 
berendezések legfontosabb kopó 
alkatrészeként funkcionáló gyűrűk. 
Cégük a közeljövőben – a nem-
zetközi érdeklődés növekedése 
alapján – gyártókapacitás bővítést 

tervez. legkorszerűbb technológiá-
kat képviselő berendezések, kiváló 
szakembergárda, biztos piaci hát-
tér, folyamatosan növekvő rende-
lés-állomány a sikerük titka. A Kft. 
zömmel külföldi piacokon értékesíti 
termékeit Dél-Amerikától Ázsiáig 
közvetlenül a végfelhasználók ré-
szére, illetve ügynökök bevonásával.
https://www.pce.eu/hu
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mentorkülpiaci 

sinkó oTTó vezÉrigazgaTó És horváTh csaBa ÉrTÉkesíTÉsi igazgaTó • videoTon holding zrT.

stabilitás, megbízhatóság és 
kiszámíthatóság

A több mint 80 éves, százszáza-
lékban hazai tulajdonban álló 

Videoton vállalatcsoport a 2008-as 
válság óta tartó dinamikus növeke-
désének köszönhetően a magyar 
vállalkozások TOP200-as rangso-

rából az 54. pozíciót szerezte meg, 
jobbára csak multinacionális, illetve 
energia cégek előzik meg. 
9000 fő körüli munkavállalói lét-

számával az egyik legnagyobb hazai 
foglalkoztató. legfontosabb eredmé-

nyüknek mégsem a példás pénzügyi 
adatokat, hanem azt a stabilitást, 
megbízhatóságot és kiszámíthatósá-
got tekintik, amelyet az elmúlt évtize-
dekben sikerült felépíteniük.
Meggyőződésük, hogy a közelmúlt 

kedvező konjunktúrája után ismét 
nehezebb idők közelednek világszer-
te. Ilyen helyzetben újra azok a cégek 
lesznek a potenciális munkavállalók 
szemében vonzóak, akikről tudják, 
hogy rájuk minden körülmények 
közt, hosszú távon is számíthatnak. A 
Videoton az elmúlt 25 év során szá-
mos alkalommal bizonyította üzleti 
és humán alapértékeit, és ezeket a 
jövőben is meg fogja őrizni.  
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Beszállítói mentoráltak
allinferr media kft.
eleinte reklámeszközök gyártásával és szerelésével foglalkozott, mellette kisebb karbantartási 
és belsőépítészeti feladatokat végeztek el. Jelenleg ipari, kereskedelmi és iroda ingatlanokat 
építenek, valamint saját építőanyag kereskedésüket működtetik. 

best electronics kft.
www.bestelectronics.hu 
a kft-t 2012-ben alapították. tevékenységük kiterjed az elektromos, pneumatikus és hidraulikus 
kapcsolási tervek készítésére, villamos vezérlések, elosztó szekrények gyártása, meglévő beren-
dezések elektromos szakterületen történő javítása, korszerűsítése.

car-center kft.
www.centerracs.hu 
a cégcsoport a vagyonvédelem területén az üzletek, ipari létesítmények, magánszektorok vé-
delmében meghatározó szerepet játszik. Fő tevékenységük biztonsági, kirakatvédő, térelválasz-
tó rácsrendszerek és sávredőnyök gyártása, telepítése.

eurív bt.
www.euriv.hu 
a társaság 2005-ben alakult, idompréselt faáruk gyártására. Célterületük kiemelten a szék-
gyártáshoz kapcsolódó termékek tervezése és előállítása, belsőépítészeti díszelemek, burkola-
tok, rétegelt falemez alkatrészeket tartalmazó berendezések gyártása.

extremplast Bt.
www.extremplast.hu  
2000. évi megalakulása óta elkötelezte magát arra, hogy a legmodernebb technológiával szol-
gálja a magyar műanyag-feldolgozó társaságokat, a lehető legkedvezőbb áron. 

inox technology kft.
www.inoxtechnology.hu 
2012-ben indult azzal a céllal, hogy rozsdamentes termékek és szerkezetek gyártásával, rész-
leges kereskedelmével foglalkozzon. termékeik az építőiparban, a hajózási és járműiparban, 
illetve az élelmiszeriparban kerülnek felhasználásra.

http://fiersmechanika.hu/hu
https://www.simonceg.hu
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kék elefánt nyomda kft.
www.kekelefant.hu  
grafikai stúdió, digitális, ofszet, széles formátumú és szita nyomda egyben, amely évtizedes 
tapasztalatának köszönhetően minőségi termékeket gyárt ötlettől a megvalósításig. arra töre-
kednek, hogy ne csak termékeket, hanem “a MegoldÁSt” szállítsák.

keramix Hungary kft.
www.keramixlighting.hu    
a kft. 2004-ben alakult, az első időszakban fő tevékenysége az import, export és a nagykeres-
kedelem volt. Mára már egyedi méretű led panelek felé specializálódott, de standard méretű 
led panelek gyártásában is otthon van.

kiksz kft.
http://kiksz.hu/
1980 óta foglalkoznak szerszám és alkatrészgyártással. gépműhelyük 1000 m2 alapterületű, 
cégük átlaglétszáma 15 fő. a cégtulajdonosok magyar magánszemélyek.

Multisteel Hungary kft.
www.multisteelhungary.hu 
Fő tevékenységi köre a technológiai szerelés, amely saválló szénacél, p91 melegszilárd acél és 
műanyag csőrendszerek, valamint ipari berendezések gyártását, azok szállítását, telepítését és 
műszeres beállítását, beüzemelését foglalja magában a gyár- és épület karbantartás mellett.

Qss partner kft.
www.qsspartner.hu 
a 11 éve működő családi vállalkozás fő profilja az informatikai szaktanácsadás és az érté-
kesítés. Fő termékük egy üzleti intelligencia megoldás, a QlikView illetve a QlikSense, ezek 
licencértékesítésével, bevezetésével, támogatásával és fejlesztésével, illetve tanácsadással 
foglalkoznak.

tűzállótechnika kft.
www.tuzallotechnika.hu  
az 1990-ben alakult cég fő profilja az ipari kemencék, kazánok, hulladékégető művek, illetve 
egyéb hőtechnikai berendezések építése, átépítése, javítása és karbantartása, valamint az ezek-
hez tartozó acélszerkezetek, tűzállófalazatok gyártása, szerelése, helyszíni telepítése.
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raJhóczki lászló, ügyvezeTő  •  BesT elecTronics kfT.

Elkötelezettek az additív 
gyártástechnológiák iránt 

A cég az alábbi területeken nyújt 
szolgáltatásokat: elektromos, 

pneumatikus és hidraulikus kap-
csolási tervek készítése, a ma már 
szinte alapvető EPlAN szoftver se-
gítségével, ismerve a japán, ill. né-
met autóipari beszállítók villamos 
dokumentációival kapcsolatos el-
várásokat. 

Tevékenységük kiterjed továbbá vil-
lamos vezérlések, elosztó szekrények 
gyártása egyedi méretben, a lemez-
munkától az elektromos szerelésig, 
saját vagy kapott tervek alapján, 
illetve meglévő berendezések elekt-
romos szakterületen történő javítása, 
korszerűsítése.
Elkötelezettek az additív gyártás-

technológiák iránt. Így megmun-

káló gépek helyett 3D nyomtatóval 
(Stratasys Fortus 380mc) vállalják 
műanyag alkatrészek gyártását. 
Dolgozóik a következő képesíté-

sekkel rendelkeznek: mechatroni-
kai mérnök, villamos mérnök, PlC 
programozó, elektronikai műszerész, 
érintésvédelmi felülvizsgáló. 
Gyártócsarnokuk 2017-ben épült, 

1000 m2 alapterülettel, az Alba Ipari 
Zónában.
www.bestelectronics.hu

Mentor: Brunswick Bowling Magyarország kft.
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mentor

heincz gáBor, ügyvezeTő • eurív BT.

Közel 30 éves gyártói tapaszta-
lattal rendelkeznek

A z Eurív Bt. még 2005-ben ala-
kult, idompréselt faáruk gyár-

tására. A cég alapítói több mint 
húsz éves gyártói tapasztalattal 
rendelkeznek, mely biztos alapot 
nyújt a szakértői munkákra. 
Célterületük kiemelten a székgyár-

táshoz kapcsolódó termékek tervezé-
se és előállítása. Továbbá különféle 
idompréselt rétegelt lemez székalkat-
részek széria gyártása, főleg bükk, 
nyír, de igény szerint más furnérból, 
ezek megmunkálása, lakkozott illet-
ve kárpitozott felületi minőségi. 

Mentor: Brunswick Bowling Magyarország kft.
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CÉgek

rácz olivÉr, ügyvezeTő  •  exTreMPlasT BT.

Magyarország egyik vezető 
műanyagipari beszállítója 

A z EXTREMPlAST Bt. 2000-ben 
alakult, Székesfehérváron, az 

M7-es autópálya déli lejárójánál 
lévő ipari parkban található.  
Magyarország egyik vezető mű-

anyagipari beszállítójaként forgal-
maznak fröccsöntő- és flakonfúvó 
gépeket, ill. más egyéb, műanyag-
iparban használt kiegészítő berende-
zéseket, mint pl. darálók, shredderek, 
szárítók, anyagfelhordók, keverők, 
robotok, hűtők, temperálók.
Az Extremplast Bt. megalakulása 

óta elkötelezte magát arra, hogy a 
legmodernebb technológiával szol-

gálja a magyar műanyag-feldolgo-
zó társaságokat a lehető legkedve-
zőbb áron. Szállítási programjukban 
tajvani és kínai gyártmányok szere-
pelnek, melyek műszaki színvona-
lukban ma már nem maradnak el a 
nyugat-európai termékektől. 
A cég megoldást nyújt 

a gyártósoron belüli 
anyagmozgatásra, a 
flakon késztermék szi-
várgás tesztelésre, vagy 
akár szitanyomásra.
Az újrahasznosítást 

illetően kínálnak meg-

oldást a gyártósoron keletkező se-
lejttől kezdve a már elkészült, akár 
elektronikai késztermékig bezárólag, 
beleértve a darálást, fémkiválasztást, 
alapanyag regranulálást extrúderrel. 
www.extremplast.hu

Mentor: Brunswick Bowling Magyarország kft.
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Márkus gáBor És szkok József ügyvezeTők • inox-Technology kfT.

Vállalkozásuk a folyamatos 
fejlődésen alapszik

A z INOX-Technology Kft. 2013-
ban indult azzal a céllal, hogy 

rozsdamentes termékek és szerke-
zetek - elsősorban - gyártásával, 
illetve részleges kereskedelmével 
foglalkozzon. 
Termékeik nagy részben az ipar-

ban, építőiparban, hajózási és jár-
műiparban, illetve az élelmiszeripar-
ban kerülnek felhasználásra.

Termékeik és az általuk gyártott szer-
kezetek elsősorban kis szériás egyedi 
produktumok, melyeket a nagy soro-
zatgyártásra beállt cégek nem tudnak 
költséghatékonyan elkészíteni. 
Céljuk, hogy az igényeknek legjob-

ban megfelelő, elfogadható árú ter-
méket készítsenek.
Vállalkozásuk a folyamatos fejlődé-

sen alapszik. Abban hisznek, hogy 

jó munkát csak jó szerszámmal és 
hozzáértő, elhivatott szakemberrel 
lehet végezni. Ennek függvényében 
folyamatos fejlesztéseket és pályázati 
lehetőségeket kutatnak, melyek előre 
viszik elképzeléseiket. 
Cégük működésének kulcsa, hogy 

stabil, kizárólag magyar tulajdonú, 
szakmailag megbecsült pozícióra tö-
rekszenek.

Mentor: Brunswick Bowling Magyarország kft.
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Tósoki isTván, ügyvezeTő  •  car-cenTer kfT.

Irányadó céljuk termékeik 
folyamatos fejlesztése és 
minőségi javítása 

Az anyacég, a Car-Center Kft. 
1992-ben alakult. Az évek 

alatt megnövekedett igények miatt 
2010-ben létrehozták a Rács-Cen-
ter Kft.-t, termékeik forgalmazásá-
ra, telepítésére.
A cégcsoport a vagyonvédelem 

területén az üzletek, ipari létesítmé-
nyek, magánszektorok védelmében 
meghatározó szerepet játszik. Fő te-

vékenységük biztonsági, kirakatvédő, 
térelválasztó rácsrendszerek és sáv-
redőnyök gyártása, telepítése.
Termékeik folyamatos fejlesztését és 

minőségi javítását tűzték ki irányadó 
céljukként.  
A növekvő igények és megrendelé-

sek miatt a múltban jelentős fejlesz-
téseket és beruházásokat hajtottak 
végre. Termékpalettájukon külső, 

belső, továbbá különböző mintázatú 
és anyagminőségű védőrácsok, sáv-
redőnyök találhatók.
Termékeik kézi, illetve motoros 

mozgatással a megrendelő igé-
nye szerint készülnek. Rácsaikat és 
sávredőnyeiket vegyihorganyzott, 
tűzihorganyzott, alumínium, rozsda-
mentes és saválló kivitelben kínálják. 
A megrendelt munkát a helyszíni 

felméréstől a gyártáson át, a helyszí-
ni telepítésig, teljes mértékben cégük 
szakembereik végzik. Kiemelkedő 
szolgáltatásuk a nonstop szervizvo-
nal, amelyen meghibásodás esetén 
közvetlenül tudnak segítséget nyújta-
ni a felhasználónak. 

Mentor: fiers Mechanika kft.
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TóTh TaMás, ügyvezeTő • keraMix hungary kfT.

Precizitás és professzionalizmus 
a keramixnél

C égünk, a Keramix Hungary 
Kft. elsősorban a lemezmeg-

munkálás és lED panelek gyártása 
területén végzi a tevékenységét.   
lemezmegmunkálás modern gépe-

inkkel történik, lézervágást, élhajlítást 
és gravírozást vállalunk. 
Partnereink elvárásainak megfele-

lően, sokféle anyag és a legbonyo-
lultabb formák is kivághatóak töké-
letes pontossággal. Gravírozást is 
vállalunk fémre és nagy felületre.
lézervágást is végzünk, szénacél: 

8 mm vastagságig, rozsdamentes 
acél: 3 mm vastagságig, alumínium: 
2 mm vastagságig, műanyag, fa: 
10 mm vastagságig, továbbá CNC 

élhajlítás, lemezvágás 3200 mm szé-
lességben, 6 mm lemezvastagságig.
Ezen kívül műanyag, fa, üveg, plexi, 

karton, alumínium és gumi gravíro-
zására is a portfóliónk része.
A lED panelek gyártása során fon-

tos értékeink: energiatakarékos, kör-
nyezetbarát termékeket gyártunk, 
mellyel csökkentjük a világításra for-
dított energiafelhasználást. 
Precizitás és professzionalizmus: a 

gyártott termékek magas szintű mi-
nőség és szigorú gyártási ellenőrzés 
mellett készülnek. 
Rugalmasság, mely az egyedi igé-

nyek kielégítésével a vevőközpontú-
ságban nyilvánul meg Egyediség: a 

termékek sajátos és különleges meg-
oldásokat tartalmaznak mind mű-
szaki, mind dizájn oldalon. 

Mentor: fiers Mechanika kft.
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szendrői ágnes, cÉgvezeTő  •  TűzállóTechnika kfT.

Acélszerkezetek és tűzálló 
falazatok magas minőségben 

A Tűzállótechnika Kft. magyar 
magánszemélyek által 1990-

ben alapított magyar tulajdonú cég.
A cég fő profilja: 
Ipari kemencék (alumíniumipari, 

hőkezelő, homogenizáló, öntő, for-
gó, pihentető-hőtartó, stb.), ipari be-
rendezések (alumíniumolvasztó- és 
öntősorok), kazánok, hulladékégető 
művek, egyéb hő-technikai berende-

zések építése, átépítése, javítása és 
karbantartása, valamint ezek acél-
szerkezeteinek, tűzállófalazatainak 
gyártása, szerelése, helyszíni telepí-
tése generál-kivitelezése. 
A székesfehérvári Alba Ipari Zóna 

területén található a 18.000 négy-
zetméteres telephelyük, melyen fűt-
hető, daruzott üzemcsarnokok állnak 
rendelkezésre az acélszerkezetek és 

tűzálló falazatok, illetve a különféle 
segédszerkezetek előkészítésére, elő-
gyártására.
A Tűzállótechnika Kft. célkitűzése, 

hogy az acélszerkezetek gyártása és 
a tűzálló falazatok építése során tel-
jes mértékben kielégítsük a hazai és 
a külföldi megrendelőink elvárásait, 
ezzel tovább erősítve a megszerzett 
piaci helyzetünket és jó hírnevünket. 
Céljaik eléréséhez a teljes szerve-

zetükre vonatkozóan működtetik és 
állandóan fejlesztik az MSZ EN ISO 
9001:2015 szabvány szerinti minő-
ségirányítási rendszerüket.

Mentor: fiers Mechanika kft.
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galyas laJos, ügyvezeTő • allinferr MÉdia kfT.

Ingatlanfejlesztés, üzemeltetés 
és belsőépítészet

A z Allinferr Media Kft. – ahogy 
a neve is sejteti – kezdetekkor 

reklámeszközök gyártását és szere-
lését tekintette első számú feladata-
ként, mellette kisebb karbantartási 
és belsőépítészeti feladatokat vé-
geztünk el. 
A piaci igények, és természetesen a 

cég kapcsolatrendszere, rövid időn 
belül az építészeti megoldások felé 
terelgette a sorsunkat, így a kereske-
delmi ingatlanok építése határozta 
meg 2015-től 2018-ig a vállalat fő 
tevékenységét. 

legfontosabb partnerünk ebben az 
időszakban a Sportsdirect.com áru-
házlánc, a Magyarországon működő 
üzleteik mellett építettünk áruházat len-
gyelországban, Szlovákiában, Cseh-
országban, Cipruson, valamint kisebb 
átalakításokat, karbantartásokat vég-
zünk Franciaországban, Portugáliában, 
Belgiumban, Szlovéniában és Máltán.
2018-as évünket a JYSK áruházak 

építése határozta meg, ezek közül 
kiemelkedik a Budapest III. kerületi 
1300 m2-es áruház, amelyet bontás-
tól a megnyitásig 51 munkanap alatt 

sikerült felépíteni, valamint a veszp-
rémi 1500 m2-es áruház, amelyet az 
áruház bezárása nélkül, működés 
közben építettünk át.
2019-ben új partnerünk a CTPark, 

akiknek 1000 m2-es irodaházat épí-
tettünk, a CBA áruházak, első mun-
kaként raktárcsarnokokat, különböző 
acélszerkezeteket, illetve előkészítés 
alatt vannak az első „zöldmezős” be-
ruházásaink, amelyek között logisz-
tikai központ, kamion mosó-szerviz 
és további kereskedelmi ingatlanok 
építése lesz a feladatunk.

Mentor: simon istván simon Plastics kft.
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nagy aTTila, ügyvezeTő  •  kÉk elefánT nyoMda kfT.

nem csak termékeket, hanem 
„a MEGoldásT” szállítja

A KÉK ElEFÁNT NYOMDA leg-
fontosabb célja, hogy ügyfelei 

számára a legjobb nyomdaipa-
ri megoldást nyújtsa és az egyre 
összetettebb, szélesebb körű igé-
nyeket szolgálja ki, kifogástalan 
minőségben és határidőben. Arra 
törekszik, hogy ne csak termékeket, 
hanem „A MEGOlDÁST” szállítsa.
A KÉK ElEFÁNT NYOMDA munka-

társai elkötelezettek, hogy a megren-
delői igényeket a legmagasabb szin-
ten szolgálják ki.  
„Meggyőződésünk, hogy a fenti-

ekben megfogalmazott alapelvek 

következetes alkalmazása, a környe-
zetünkben élőkkel, a hatóságokkal 
szembeni őszinteség és nyitottság, 
nyomdánk hosszú távú fejlődése és 
fennmaradása szempontjából kulcs-
fontosságú.” – Nagy Attila, ügyvezető.
A cég profilja kulcsszavakban:
Előkészítő, tervezői tevékenység 

(grafika, arculat, csomagolás, doboz); 
gyártói tevékenység (digitális és ofszet, 
széles formátumú nyomtatás, szitázás, 
emblémázás); kivitelezői tevékenység 
(reklám- és gépjárműdekoráció).
Termékeik: névjegy, levélpapír, bo-

ríték, prospektus, fotókönyv, vászon-

kép, naptár, könyvek, újságok, 
plakát, roll-up, reklámtábla, 
molinó, strandzászló, ponyva, 
ügyviteli termékek, reklámter-
mékek, tranzakció termé-
kek, egyéb.

Mentor: simon istván simon Plastics kft.
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fehÉrvári Mária, ügyvezeTő • MulTisTeel hungary kfT.

Működésük alapja a szakszerű 
tudás és a vállalkozó szellem

A  Multisteel Hungary Kft Magyar-
országon és külföldi piacokon 

is sikeresen működő cég. Székhelye 
Budapesten, irodája és előgyártó 
műhelye Dunaújvárosban található.
Vállalatuk fő tevékenységi köre a 

technológiai szerelés, amely széna-
cél, P91 melegszilárd acél, saválló 
és műanyag csőrendszerek, valamint 
ipari berendezések gyártását, azok 
szállítását, telepítését és műszeres 
beállítását, továbbá beüzemelését 
foglalja magában, a gyár- és épület 
karbantartás mellett.

Professzionális hegesztéstechnoló-
giai megoldásaik felhasználása során 
egyedi saválló berendezések és egyéb 
ipari acélszerkezetek gyártásával, be-
üzemelésével és szerelésével gazda-
godik a szolgáltásaik palettája. 
Cégük működésének alapja a szak-

szerű tudás és a vállalkozó szellem. 
Széleskörű ismeretekkel rendelkező 
szakembereiknek köszönhetően, cé-
gük magas tapasztalatra tett szert 
ezeken a területeken. 
A Multisteel Hungary Kft állandó 

növekedésének köszönhetően sikerült 

korszerű infrastruktúrát, gazdasági 
stabilitást és jó munkakörülményeket 
kialakítani, melyek továbbra is bizto-
sítják a cég működését és fejlődését.
„A legnagyobb veszély nem az, 

hogy túl magasra tesszük a mércét és 
nem érjük el, hanem az, hogy túl ala-
csonyra és elérjük.” /Michelangelo/

Mentor: simon istván simon Plastics kft.
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Bakos TaMás, ügyvezeTő  •  Qss ParTner kfT.

Magabiztossággal reagálnak 
a piac igényeire

C égünk 2008 óta van jelen a 
magyar BI – üzleti intelligen-

cia – piacon. Tevékenységünk alap-
ja az üzletviteli tanácsadás, ezen 
belül a világon élenjáró Qlik Sense 
és QlikView business discovery 
megoldásokkal ágazat- és funkcio-

nális területspecifikus egyedi alkal-
mazások fejlesztése. 
Tanácsadási tevékenységünk ki-

terjed az SAP ECC, BW és HANA 
területekre is, melyeken közel 20 
éves tapasztalattal rendelkezünk. 
Magyarországon egyedül a mi 

szakembereink rendelkeznek Qlik 
oktatói minősítéssel is.
Közel félszáz elégedett ügyfe-

lünk van – többek között a MOl, 
az Univer, a Dreher Sörgyárak, a 
Videoton Holding, a Richter Gede-
on, és az Abroncs Kereskedőház. 
Munkatársainkkal célul tűztük ki, 

hogy mindig megszerezzük az ak-
tuális képesítéseket a különböző 
termékekre, hisszük, hogy csak a 
folyamatos tanulással és fejlődéssel 
lehet kellő sebességgel és magabiz-
tossággal reagálni partnereink és a 
piac igényeire.

Mentor: simon istván simon Plastics kft.
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CÉgek

külpiaci mentoráltak
DDD manufaktúra kft.
www.dddmanufaktura.hu 
a ddd Manufaktúra kft. mérnökök által alapított vállalkozás, mely kis sorozatú műanyag gyár-
tással, (vákuumöntés, RIM öntés), és Ipari 3d szkenneléssel foglalkozik.

Vendinvest magyarország kft.
www.vedoeszkozautomatak.hu
a Vendinvest kft a logisztika, szolgáltatások és termelési folyamatok támogatásához fejleszt, 
gyárt és üzemeltet automatákat.elsődleges üzleti ajánlatuk, hogy havi üzemeltetési díj ellené-
ben helyezik ki automatáikat.

adu-alba kft.
www.adualba.hu
a kft. 2003-ban, családi csomagolástechnikai vállalkozásként alakult. Fő profiljaik közé tartozik 
a fa-,műanyag alapú csomagolástechnikai termékek gyártása, műanyag vákuumformázott ter-
mékek gyártása, minőségügyi szolgáltatás végzése.

arteries studio kft.
www.arteries.hu 
az arteries olyan szoftverfejlesztő cég, ahol fókuszban az egyedi fejlesztési igényű projektek áll-
nak. ezen túl hangsúlyt helyeznek a kutatás-fejlesztés jellegű munkákra, az egyedi alkotásra, a 
felmerülő, nem megoldott, vagy hiányosan kezelt problémák különleges szoftverrel/hardwerrel 
való megoldására.

Garzon bútor zrt.
www.garzon.hu
a garzon Bútor Cégcsoport nagymúltú, 100%-ban magyar tulajdonban lévő bútorgyártó. Éves 
árbevétele meghaladja a 7 milliárd forintot, amelynek közel fele export. a bútorgyártási és ér-
tékesítési tevékenysége mellett kiemelt szerepet kap a belsőépítészeti kivitelezés is.

GiGa 2003 kft.
www.giga2003.hu
a magánvállalkozás kezdetben CnC programozással, technologizálással foglalkozott. Mára fő 
tevékenységi köre általános fémforgácsolási munkák végzése, autó-, műszer és bútoripari for-
gácsolt alkatrészek gyártása, célgépek tervezése és gyártása. 
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külpiaci mentoráltak
Heglak-air kft.
www.heglak.hu
a társaság meghatározó tevékenységi területét az üzem- és géptelepítés, karbantartás, az épü-
letgépészeti és légtechnikai szerelés, valamint a speciális igényű lakatosipari feladatok és speci-
ális hegesztések, úgymint alumínium, öntvény, és saválló hegesztések jelentik.

Hunorganic kft.
www.hunorganic.com
a gluténmentes élelmiszereket előállító vállalkozás, 1999-ben kezdte meg tevékenységét. Folya-
matosan fejlesztette az alternatív lisztkeverékek és pékáruk egész sorát, hogy a gluténérzékeny 
embernek ne kelljen lemondania a megszokott élelmiszerekről.

Huszár Szerszám és készülékgyártó kft.
www.huszarkft.hu
Fő profiljuk a szerszám, és készülékgyártás, mely területen belül a tervezéstől a komplett kivi-
telezésig vállalják a munkák elvégzését. a Huszár kft. képes egyedi és szériális megrendelések 
teljesítésére, akár extra nagy mérettartományokban is. 

ják-forg kft.
www.jakforg.hu
Családi vállalkozás, közel 20 éve, változatlanul, 100%-ban magyar tulajdonú cég. Fémforgácso-
lással, fémmegmunkálással, tengely- és perselyszerű alkatrészek egyedi és sorozatgyártásával, 
lakatosipari munkák végzésével foglalkoznak. 

SeaCon europe kft.
www.seacon.hu
Szoftverfejlesztésre és tanácsadásra specializálódott, fő profiljuk az üzletviteli folyamatokat tá-
mogató alkalmazások tervezése, fejlesztése. Szakembereik széleskörű kompetenciával, vala-
mint komoly iparági tudással rendelkeznek. 

V&l electronics kft.
www.vandl.hu
a 2007-es cégalapítást követően, immáron 13 éves tapasztalattal vállalnak – bérmunkavégzés 
keretein belül – elektronikai és összeszerelő ipari tevékenységet, a Szolnokon található 400 m2-
es eSd védelemmel ellátott üzemükben.

http://www.heglak.hu/
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nÉMeTh gáBor, ceo • arTeries sTudio kfT. 

Új szintre emeli a teljesítmény-
orientált vitorlázást

A z Arteries olyan szoftverfej-
lesztő cég, ahol fókuszban az 

egyedi fejlesztési igényű projektek 
állnak. Ezen túl nagyon szeretjük a 
kutatás-fejlesztés jellegű munkákat, 
és amikor valami egyedit alkotha-
tunk, amikor valamilyen eddig nem 
megoldott, vagy hiányosan kezelt 
problémán különleges szoftverrel/
hardwerrel segítünk.
2012 óta működünk. Nem volt év, 

hogy ne növekedtünk volna jelen-
tősebben létszámban és árbevétel-
ben. Ellenőrzötten és hatékonyan 

dolgozunk akár nagyobb létszámú 
csapatokban is. Kollégáink okta-
tására átlagon felül költünk. Agi-
lis projekt management technikát 
alkalmazunk, amely garantálja az 
eredményorientált, és rugalmasan 
adaptív projektvezetést.
Az Arteries egy új, immáron nem-

zetközi szinten is elismert terméke egy 
professzionális és hobbi-vitorlázók-
nak szánt intelligens adatgyűjtő és 
elemző, teljesítmény-analitikai meg-
oldás mesterséges intelligenciával és 
gépi látással, valamint lézer szenzo-
rokkal. Az Airmoniq új szintre emeli a 
teljesítményorientált vitorlázást.

Mentor: Pce Pelleting kft.
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nagy alaJos, TulaJdonos  •  garzon BúTor cÉgcsoPorT

Gyártás, értékteremtő 
szaktudással

A Garzon Bútor Cégcsoport 
nagymúltú, 100 %-ban magyar 

tulajdonban lévő bútorgyártó. Éves 
árbevétele meghaladja a 7 milliárd 
forintot, amelynek közel fele export. 
A bútorgyártási és értékesítési tevé-
kenysége  mellett kiemelt szerepet 
kap a belsőépítészeti kivitelezés 
is.  Termékeivel és szolgáltatásai-
val kulcsrakész megoldásokat kínál 
partnereinek hazai és export piaco-
kon egyaránt.

A XXI. század pia-
ci kihívásaira a cég 
menedzsmentje a 
beruházások visz-
szafogása helyett 
innovatív befekte-
tésekkel válaszolt. 

A cégcsoport 2018-ban elindította 
fémipari tevékenységét. Az új üzletág 
magas szintű vevői igények kiszolgálá-
sával, hagyományos és modern tech-
nológiák hatékony alkalmazásával 
és munkatársaik értékteremtő szak-
tudásával komplex fémtermékeket 
állít elő. A fejlesztéseknek és a kiváló 
szakember gárdának köszönhetően 
rendkívüli hatékonysággal üzemelnek 
a gyártósorok, így a cégcsoport az 
erős versenyben is az élen tud marad-
ni. A tulajdonosok jövőbeni tervei jól 

példázzák azt a már tradícióvá vált, 
generációkon átívelő üzleti gondolko-
dást, melyben a gazdasági érdekek 
párosulnak a versenyképesség szem 
előtt tartása mellett a hosszútávú fej-
lődés fenntarthatóságával.                                                                 
A Garzon Bútor Cégcsoport eredmé-

nyei mellett büszke arra, hogy 2018-
ban elnyerte a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara által odaítélt 
Etikus Vállalat Díjat.

Mentor: Pce Pelleting kft.
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fider györgy, ügyvezeTő • hunorganic kfT. 

Gluténmentesen, 
aggodalmak nélkül

A Hunorganic Kft., Magyaror-
szág piacvezető gluténmentes 

élelmiszereket előállító vállalkozá-
sa, 1999-ben kezdte meg tevékeny-
ségét. Az elmúlt években székes-
fehérvári üzemében folyamatosan 
fejlesztette a jóízű alternatív liszt-
keverékek és pékáruk egész sorát, 
hogy a gluténérzékeny embernek 
ne kelljen lemondania a megszo-
kott élelmiszerekről. Választékuk a 
szaküzletek mellett a magyarorszá-
gi áruházláncok polcain is megta-
lálhatóak.

Ma már egyre többen gondolják 
úgy, hogy egészségük megőrzése ér-
dekében csökkentik a gluténbevitelt, 
vagy teljesen gluténmentes diétára 
váltanak, amely egy folyamatosan 
bővülő piacot eredményez. A széle-
sebb vevőkört és az export piacokat 
is megcélozva született meg a cég új 
nemzetközi márkája. 

Az It’s us termékcsalád az egész-
ségesebb, gluténmentes életet vá-
lasztó fogyasztóknak kínál ízletes 
kenyereket, tésztákat, lisztkeveréke-
ket és rágcsálnivalókat, illetve alap-
anyagokat értékes összetevőkből, 
hogy az étkezéseik változatosak, 
ételeik pedig ugyanolyan ízletesek 
lehessenek.

Mentor: Pce Pelleting kft.
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viniczay zsolT, k+f igazgaTó  •  seacon euroPe kfT.

A magasabb profit titka 
a szervezettségben keresendő

A Seacon Europe szoftverfej-
lesztésre és tanácsadásra 

specializálódott, magyar tulajdonú 
vállalkozás, ahol olyan komplex al-
kalmazásokat tervezünk és fejlesz-
tünk, amelyek használatával op-
timalizálni tudjuk ügyfeleink üzleti 
folyamatait, szervezettségét, növelve 
ezzel hatékonyságukat és ezáltal a 
profitjukat. Tudjuk, hogy a szerve-
zett, hatékony munkához átgondolt 
folyamatok, és a folyamatokhoz il-

leszkedő IT támogatás szükséges, 
tevékenységünket évek óta ennek 
rendeljük alá. Célunk az IT alkalma-
zásfejlesztésen túl a megoldás szál-
lítás, azaz nem csak eszközt adunk, 
iparági tudást, folyamat optimalizá-
lási módszertant is közvetítünk.
Tanácsadó, tervező, programo-

zó és projektmenedzser csapatunk 
naprakész tudással rendelkezik a 
különböző iparágakban felmerülő 
egyedi igények kielégítésére, főként 

a Seafleet - gépjármű flottaüzemel-
tetéshez tartozó műszaki és gazdasá-
gi kontrolling; Sealog - információ és 
adatvédelem (és ennek részeként a 
GDPR); I4log - ipar 4.0 alapú meg-
oldások területén. 
Cégünk alapítója és 2006 óta aktív 

tagja az akkreditációval rendelkező 
Innoskart IKT Klaszternek, amelyre 
támaszkodva folyamatosan bővít-
jük kompetenciáinkat, gazdasági és 
technológiai hátterünket.

Mentor: Pce Pelleting kft.
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kőházi zolTán, ügyvezeTő  •  vendinvesT kfT.

Fejleszt, gyárt és üzemeltet

A Vendinvest Kft a logisztika, szol-
gáltatások és termelési folya-

matok támogatásához fejleszt, gyárt 
és üzemeltet automatákat.
Elsődleges üzleti ajánlatuk, hogy 

havi üzemeltetési díj ellenében helye-
zik ki automatáikat. Az üzemeltetési 
szolgáltatásuk magában foglalja az 
üzembe helyezés, a szervizelés, javítás 
költségeit, a beépített GSM modult, 

GSM vagy GPRS alapú szerver 
kommunikációt és tárhelyet, 
WEB-es lekérdezések korlát-
lan lehetőségét, az automaták 
spirál kiosztásának évenként 
kétszeri módosítását (gép kon-
figurálást), ID kártyákat, vala-

mint a felhasználók betanítását.
A piacon egyedüliként visszagyűjtő 

automatát is hadrendbe tudnak állíta-
ni, mely a kiadó automatával egységes 
és zárt rendszert alkotva, az emberi 
tényezőt kizárva biztosítja a használt 
eszközök, szerszámok, kisgépek mara-
déktalan visszagyűjtését, valamint az új 
eszköz kiadását csak a régi, használt 
leadása esetén engedélyezi. 
vedoeszkozautomatak.hu

Mentor: Pce Pelleting kft.
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varga József, ügyvezeTő  •  adu alBa kfT.

Cégfilozófiájuk: a mai trendnek 
megfelelően a felmerülő egyedi 
igények kiszolgálása 

F ő profiljaik közé tartozik a fa-, 
műanyag alapú csomagolás-

technikai termékek, műanyag vá-
kuumformázott termékek gyártása, 
minőségügyi szolgáltatás végzése.
Mérnöki csapatuk irányításával la-

katos kollégáik készítik a műanyag-
ipari vákuum gépeikre az egyedi 
alumínium szerszámokat, illetve 
bérmunkában is vállalnak szerszám-
gyártás/lakatosipari tevékenységet a 
telephelyükön található üzemükben.
Szakembereik 3D nyomtatás segít-

ségével elkészítik 3D modellek pro-
totípusát, emellett pótolni tudnak hi-
ányzó alkatrészeket is.
Már az egy darabos, illetve a kis 

szériás gyártástól rendelkezésre áll-
nak. Jelenleg 4db 600x600x800 mm 
méretű, és 2db 1000x1000x1200 

mm méretű – Magyarországon talán 
a legnagyobb – 3D nyomtatóval ren-
delkeznek, melyek már raklap mé-
retben képesek ABS,PlA filamentből 
műanyagot nyomtatni.
Céljuk, az innovációs potenciál fo-

lyamatos fejlesztése.
A cég megkapta az „Ezüst Ipar 4.0” 

minősítést, jelenleg az „Arany Ipar 
4.0” minősítés elérésére törekszenek. 

Mentor: videoton holding zrt.
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sereghy ádáM, ügyvezeTő • ddd ManufakTúra kfT. 

Tökéletes formahűség, 
finom felületi részletek

A DDD Manufaktúra Kft. mérnö-
kök által alapított vállalkozás, 

mely kis sorozatú műanyag gyár-
tással, (vákuumöntés, RIM öntés), és 
Ipari 3D szkenneléssel foglalkozik.
A vákuumöntés olcsó, és megbízha-

tó módszer arra, hogy kis darabszá-
mú (10-1.000 db), magas minőségű 
alkatrészeket hozzanak létre. Tökéle-
tes formahűség, finom felületi rész-
letek jellemzik a készterméket. Ezzel 
nemcsak prototípus, hanem valós 
műanyag alkatrészek is gyárthatóak, 
melyek tulajdonságai megközelítik a 
hagyományos fröccsöntéssel készül-

tekét, de nem szükséges magas költ-
ségű fém szerszám gyártása.
Előnyei: 
• Alacsony kezdeti költség, mivel a 

szerszámozás nem igényel nagy be-
ruházást.
• A legköltséghatékonyabb 1-1.000 

db–os szériák gyártására.
• Kiváló felületi minőség, anyagá-

ban színezett, átlátszó vagy festett – 
fényes vagy strukturált felülettel.
• A szükséges szerszám akár né-

hány nap alatt elkészülhet. Ezekből 
30-50 db önthető.
• Bármilyen (akár negatív szögű, 

visszaforduló geometriájú) műanyag 
alkatrészt is könnyen lehet gyártani.
• Kompozit alkatrészek gyártása is 

megvalósítható. Kemény és gumi-
szerű alkatrészek kombinációja vagy 
fémrészek, csapok beültetése már 
öntés közben.

Mentor: videoton holding zrt.
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goTThárd iMre, ügyvezeTő  •  giga 2003 kfT.

Dinamikusan fejlődő 
magánvállalkozás 

A GIGA 2003 Kft. 2003-ban 
kezdte meg működését. A vál-

lalat neve a tulajdonosok – Gott-
hárd Imre, Gotthárd András – mo-
nogramjaiból alakult ki.  A név 
magában foglalta a célt is, egyszer 
„GIGA” méretűek szerettek volna 
lenni. A dinamikusan fejlődő ma-
gánvállalkozás kezdetben CNC 
programozással, technologizálás-
sal foglalkozott. Mára fő tevékeny-

ségi köre általános fémfor-
gácsolási munkák végzése, autó-, 
műszer és bútoripari forgácsolt al-
katrészek gyártása, célgépek terve-
zése és gyártása. Ezen tevékenység 
mellett szakmai gyakorlatos diákok 
és duális képzésben részt vevő hall-
gatók képzésével is foglalkozik. 
A termékek palettája folyama-

tosan bővül a vevői igényekhez 
igazodva. Több esetben a vevővel 

karöltve, a termék funkcióját meg-
ismerve, együtt fejlesztik tovább a 
terméket, a gyártás hatékonysá-
gának növelése érdekében. Vevő-
ikkel hosszútávú, stabil kapcsolat 
kiépítésére törekszenek, határozat-
lan idejű szerződéseket kötnek. Je-
lenleg 110 főt foglalkoztatnak, 50 
CNC géppel és 12 robottal, össze-
sen 3200 nm területen.

Mentor: videoton holding zrt.
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huszár aTTila, ügyvezeTő igazgaTó • huszár szerszáM- És kÉszülÉkgyárTó kfT.  

száz százalékban 
magyar tulajdonú cég

A Huszár Szerszám- és Készü-
lékgyártó Kft. egy teljes egé-

szében magyar tulajdonú családi 
vállalkozás.
Cégünk fő tevékenysége az egyedi 

célgépek, készülékek gyártása, de a 
vállalat gyökerei a gépi forgácsolás-
ból eredeztethetőek, így jelentős for-
gácsoló kapacitással is rendelkezünk.
Örömmel vállaljuk robotos cel-

lák, szerelő állomások, ellenőrző és 
anyagtovábbító rendszerek tervezé-
sét, gyártását és telepítését.

Forgácsoló kapacitásunk kiterjed a 
nagy méretű és összetettségű alkat-
részek marásától, esztergálásától, a 
szikraforgácsoláson keresztül a kö-
szörülésig.
Mérnökségünk jól felkészült tapasz-

talt kollégákkal fogadja új, és meglé-
vő vevőink ajánlatkéréseit.

Ha segítségre van szüksége az ipari 
automatizálásban, célgép-, vagy készü-
lékgyártásban, keresse fel honlapun-
kat, és vegye fel velünk a kapcsolatot!
www.huszarkft.hu

Mentor: videoton holding zrt.
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Jákli PÉTer, helyeTTes ügyvezeTő  •  Ják-forg kfT.

Generációváltás, a legújabb 
technológiák bevezetése 

C égünk gépi forgácsolással fog-
lalkozik, de a terveink között 

szerepel egyéb korszerű technológi-
ák bevezetése is. Elkezdtünk kacsint-
gatni az additív gyártástechnológiák 
felé, és keressük a megfelelő felhasz-
nálási területet, ahová beilleszthet-
nénk a 3D nyomtatást.
A Ják-Forg Kft. a generációváltás 

időszakát éli, a szüleink által a rend-
szerváltás környékén elkezdett vállal-
kozás továbbvitele, és a legújabb kor-
nak megfelelő szerkezet, szervezet, és 
technológiák bevezetése vár ránk, az 
utódokra. A feladat nem könnyű, de 
kapunk segítséget az Ipar 4.0 program 

keretein belül az Európai Unió és 
a Kormány közös projektjétől, 
valamint a kamarától, a mentor 
program formájában.

A cég lEAN alapokra helye-
zése, és a külpiaci pozícióink 
megerősítése a következő egy-
két év legnagyobb kihívása, de 
ha sikerül, némileg felvértezve 
nézhetünk szembe a következő 
5-10 év olyan nehézségeivel, 
mint a szakképzett munkaerő 
hiánya, vagy a termelőesz-
közök öregedése. Ennek ellenszere a 
meglévő erőforrásaink minél nagyobb 
hatékonyságú kihasználása, és a kor-

szerű szenzor-alapú technológiák al-
kalmazásával a megelőző karbantar-
tás bevezetése. 

Mentor: videoton holding zrt.
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lászló isTván, ügyvezeTő • v&l elecTronics kfT.  

13 év tapasztalat, 
folyamatos fejlesztés

A 2007-es cégalapítást követő-
en, immáron 13 éves tapasz-

talattal vállalnak – bérmunkavég-
zés keretein belül – elektronikai és 
összeszerelő ipari tevékenységet, a 
Szolnokon található 400 m2-es ESD 
védelemmel ellátott üzemükben.

Tevékenységi körüket folyamato-
san fejlesztik üzleti partnereik igé-
nyei alapján.
A cég igen széleskörű szolgál-

tatási palettával rendelkezik, az 
egyszerű forrasztási és össze-
szerelési munkákon át, a komp-

lett termékek gyártásáig, számos 
megoldást nyújtanak üzleti part-
nereik számára.
Kapacitásuk képes lefedni a ki-

sebb, 20-50 darabos mennyisége-
ken át a nagy, több ezer darabos 
gyártási igényeket is.

Mentor: videoton holding zrt.
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kamara enterprise europe netWork

Az Enterprise Europe Network az európai kis- és középvállalkozások 
nemzetközi kapcsolatainak bővítését segíti.

A világ 67 országában működő Enterprise Europe Network hálózat adatbázisában 
több tízezer cég képviselteti magát. Érdemes üzleti partnert és pályázati konzorciumi 

projekt partnert a hálózat adatbázisában keresni.

Enterprise Europe Network - Gazdaság Háza Enterprise Europe Network

Információ:
een@fmkik.hu
www.fmkik.hu

Összekötjük a nemzetközi 

szakértelmet és a helyi tudást, 

hogy ötletéből üzlet legyen
Buda Csilla, irodavezető, 

Enterprise Europe Network 

Közép-dunántúli Regionális Iroda
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