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A kiadvány fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmukért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezenfelül a kiadó nem tehető felelőssé, és nem 
vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használatkiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a sajtótermékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, 
hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Élet a koronavírus- 
járvány idején
Mi tagadás, jócskán megváltozott az életünk. Tavasz óta egy egészen más 
világban élünk, mint amit korábban megszoktunk. A koronavírus-járvány tel-
jes mértékben rátelepedett a mindennapokra. Elsődleges és legfontosabb 
feladatunk megóvni az egészségünket s vigyázni szeretteinkre. A Covid–19 
béklyókat rak ránk, de ennek ellenére próbálunk helytállni az élet minden 
területén. A jelenlegi helyzetben az egészségügy mellett a gazdaság stratégi-
ailag kiemelt terület, hiszen élnünk, fejlődnünk kell ezekben a roppant nehéz 
hónapokban is.

A debreceni gazdaság s maga a város, illetve Hajdú-Bihar megye az elmúlt 
években óriási fejlődésen ment keresztül, s még a koronavírus-járvány sem 
tudja ezt nagymértékben hátráltatni. A Hajdú-bihari Napló magazinjában több 
szemszögből is megvizsgáltuk, hogy a városvezetők, a politikusok, a gazda-
ság különböző területein tevékenykedők miként reagáltak a kialakult helyzet-
re, s miként érték el, hogy továbbra is piacképesek, versenyképesek maradja-
nak a megyei vállalkozások, oktatási intézmények a konkurenciával szemben. 
Cikkeink számos érdekes információval, megszívlelendő tanáccsal és biztató 
jövőképpel szolgálnak olvasóink számára.

A teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni pár cikket a kiadványunkból, 
ajánló gyanánt. Például górcső alá vettük, hogy a megyei önkormányzat, il-
letve a Kormányhivatal pályázatokon keresztül miként tudja segíteni a telepü-
lési önkormányzatokat, többek között a helyi értékek ismertebbé tételét vagy 
akár az egészségügyi vizsgálatok fejlesztését. A Kereskedelmi és Iparkamara 
illetékese a megye gazdasági fejlődéséről beszélt, s arról a reményt keltő jö-
vőről, ami alapján az ipari termelésben előrébb léphetünk a jelenlegi országos 
középmezőny szintjéről. Arról is beszámolhatunk, hogy a koronavírus-járvány 
csak minimálisan viselte meg az építőipart. Írásunkból kiderül, hogy ebben 
óriási szerepet játszott a Kormány munkahelymegtartó és gazdaságélénkítő 
programja. Olvasóink betekintést kaphatnak abba is, hogy a koronavírus-jár-
vány ráirányította a figyelmet a helyben termelt élelmiszerek fogyasztására, s 
ez erősíti a helyi gazdaságot, illetve a hazai élelmiszeripart. Magazinunkból 
kiderül az is, hogy a gazdaság egyik alappillére a jó szakképzés. Mivel fel-
gyorsult a világ, ezért innovációra képes embereket kell képezni egy olyan 
oktatásban, amiben a digitalizációnak is helye van.
Bízva a gazdaságunk további erősödésében és fejlődésében, mindenkinek 
tartalmas időtöltést kívánok a magazin olvasásához!

	 Boros	Norbert
 főszerkesztő
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Szinorg
– ízlelgessük 

csak ezt 
a nevet!

A jövőben számos debreceni beruházás megvalósítója lesz a Szinorg Universal Zrt. 
A cég referenciái között van például az ITSH-irodaház, a Tüzér utcai irodaház, a 
Sensirion-gyárépület. A Szinorg ezekben a beruházásokban vagy önállóan, vagy 
társbefektetőként résztvevője az ingatlanfejlesztésnek.

De mit takar a Szinorg Universal Zrt. elnevezés? Kezdjük egy kis 
cégtörténettel. Az elődöt 1951-ben Tanácsi Építőipari Vállalat né-
ven alapították, és a következő évtizedekben a megye egyik leg-
jelentősebb építőipari cége volt. A vállalat 1991–92-ben alakult át 
100 százalékban hazai tulajdonú gazdasági társasággá, és innen-
től kezdve a piac és a közvélemény már HUNÉP néven ismeri. A 
2010-es évek elejére a több lábon állás okán és reményében több 
céget hozott létre az építőipari vállalkozás, és ezek szerteágazó 
tevékenységi köre már kezdett átláthatatlanná válni. Ekkoriban 
látta elérkezettnek az időt a cég átszervezésére Szűcs Gyula, a 
HUNÉP Universal Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az átláthatóság és a 
gazdaságosság okán átszervezték a HUNÉP-et, s 2013-ban a cé-
geket vagyonkezelőkbe rendezték át. A vagyonkezelő társaságok 
biztosítják a cégcsoport tagjainak működéséhez a saját tőkét, a 
finanszírozási hátteret és folyamatosan ellenőrzik és elemzik ezen 
vállalkozások gazdálkodását.

Figyelik a piacot, és lépnek
– A Szinorg Universal Zrt. maga egy vagyonkezelő, és a HUNÉP-ből 
kiválással jött létre. Mottónk: „Vagyonkezelés új érték teremtéssel.” A 
Szinorg-csoportban többféle tevékenység van, ebben az építőiparé a 
prioritás. A csoport legjelentősebb és legpatinásabb tagja a HUNÉP, 
mellette egy 14 éve meglévő budapesti cég van, a harmadik pedig az 
építőipar egyik speciális részével foglalkozik, mégpedig az üvegfalak, 
függönyfalak létesítésével. A Szinorg másik, igen jelentős lába az ingat-
lanfejlesztés, amelynek végrehajtásához folyamatosan projektcégeket 
hozunk létre. Ennek a most induló 10 éves stratégiáját ráépítettük a 
város következő tízéves programjára – kezdte a Szinorg Universal Zrt. 

stratégiai elképzelésének bemutatását Szűcs Gyula, a társaság elnök-
vezérigazgatója, az igazgatóság elnöke.
– Nemcsak a Debrecen önkormányzata által szervezett beruházások 
megvalósításában szeretnénk részt venni, hanem mi magunk is folya-
matosan figyelünk, hogy milyen fejlesztésekre van szükség a városban, 
és melyek azok, amelyekre a város nem tud költeni. Nekünk az a tisz-
tünk, szerepünk és lehetőségünk, hogy megtaláljuk feladatainkat ezek-
ben a projektekben. Természetesen vannak elképzeléseink az ország 
más területein is. Ezekhez minden adottságunk megvan, hiszen van 
ingatlanfejlesztési tapasztalatunk, van hozzá saját tőkénk, amihez már 
hitelt vehetünk igénybe, van építőipari kapacitás, amivel ezt a fejlesztést 
megvalósíthatjuk, és megvan hozzá az ingatlanokat üzemeltető cég is. 
Visszatérve Debrecenre: a városban a következő 10 évben számos 
ingatlanfejlesztési lehetőség, egyben szükséglet adódik. Például Deb-
recen nagyon rosszul ellátott megfelelő színvonalú szálláshelyekben. 
Ebben az első lépést megtettük, megépítjük a Bajcsy-Zsilinszky utcán 
a szállodát. Ugyancsak szükség van új, jó színvonalú lakásokra, akár 
lakhatás biztosításában, akár bérleti jogviszony kiszolgálására. Bár most 
irodafölösleg mutatkozik Debrecenben, de még ebben az évtizedben 
jelentős irodaigény jelenik meg a városban, és ebben is szeretnénk részt 
venni. Sok ipari cég települ a városba. Ugyancsak szükség lesz gyár- és 
logisztikai épületekre. A betelepülők egy része bérelni szeretne területe-
ket, hogy ott termeljen. Egy debreceni partnerrel közös tulajdonú cég-
ben vásároltunk területet a Déli Ipari Parkban. Ott jövőre elkezdünk egy 
10-15 ezer négyzetméteres csarnokot építeni, amihez várjuk a bérlőket. 
Ott vagyunk a piacon, tapasztalatunk, terepismeretünk van itt. Mindig 
vizsgáljuk az igényeket, elemezzük a piacot, és amire szükség van, ott 
lépünk. Vagy önállóan, vagy partnerrel – fogalmazott Szűcs Gyula.
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TAPÉTA ÉS STUKKÓ BOLT
BS TAPÉTA KFT.

TAPÉTA

STUKKÓ

VINYL PADLÓ

PADLÓSZŐNYEG

Debrecen, Domb u. 4.
Tel./fax:  52/310-635 
+36-70/408-7998
+36-70/260-8084
e-mail: bstapetakft
                  @upcmail.hu 
www.bstapeta.hu

A BS Tapéta Kft. 
Kelet-Magyarország legnagyobb 

tapétaválasztékával 
várja vásárlóit megújult, 

exkluzív debreceni belvárosi 
bemutatótermében.65

97
34

VILLÁS GALÉRIA
Debrecen, Bem tér 2.

65. Festmény- és műtárgyárverés
2020. december 5-én (szombat) 15 órától

Kiállítás: naponta 10-től 18 óráig.
Festmények, ezüsttárgyak, Zsolnay és Fischer porcelánfajansz 

dísztárgyak, szobrok, antik bútorok árverezése

● Hagyatékok és régiségek adás-vétele (festmények, 
bútorok, szobrok, porcelánok, arany és ezüst pénzérmék) 

● Készpénzes felvásárlás ● Ezüstfelvásárlás a legmagasabb áron

dídíszsztátárgrgyayak,k, sszozobrbrokok,, anan totororokk árárvevererezézésesenntitikk búbúdídíszsztátárgrgyayak,k, sszozobrbrokok,, anantitikk búbútotororokk árárvevererezézésese

HH kék kk é é ii é kk é ll (f(f é kkddá éHH ékék kk éé éé ii éé kk ddáá éé ll (f(f éé k

Tel./fax: 52/456-600, tel.: 52/534-442,
mobil: 30/5528-796

E-mail: villas@villasgaleria.hu  •  www.villasgaleria.hu

65
85
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...együtt működünk

4028 Debrecen, Nyíl u. 80. 
Telefon: 06-52/450-520 

E-mail: debrecen@adix.hu

� csapágyak � szíjak � láncok
� tömítéstechnika � csavarok � csiszolástechnika

� műszaki segédanyagok � munkaruházat
� védőfelszerelés � védőcipők

Keresse üzleteinket a következő városokban is:
Budapest, Miskolc, Nyíregyháza

65
57
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Visszanyerni saját 
piacainkat

Tudomásul kell venni, hogy változni 
kell. Az egyénnek növelni ismereteit, 

a humántőkének is versenyképesnek 
kell lennie, a jövőben is hasznosítható 

tudást kell szerezni.

Ezt Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke jelentette ki kérdésünkre, mely szerint a 
gazdaság miként tud leghamarabb visszaállni a koronavírus-
járvány előtti állapotába. Az elnök azonban hangsúlyozta: a 
gazdaság az egy évvel ezelőtti voltában soha többet nem lesz, 
hiszen átrendeződés van a világban, cégek szűnnek meg, újak 
alakulnak, olvadnak be. 2030-ra hatalmas változás megy vég-
be. Jön a robotika, a digitális technika, iparfejlesztések. Aki 
ebben lemarad, az nagy hátrányba kerül. Csak az az ország 
lesz versenyképes, amelyiknek magas szintű oktatása, inno-
vációja lesz. Mi pedig a termékeink jelentős részét a nemze-
ti cégekkel visszük piacra. Ha nem marad itt a fejlesztéshez 
szükséges jövedelem, akkor nagyon nehezen oldható meg a 
felzárkózás. Írország, Korea, Tajvan, Finnország azt az utat 
járta már be, amelyik nekünk is sikeres lehet.

Legnagyobb érték az ember
– Egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége a koronaví-
rus-járványnak. Most a legfontosabb az egészségügy műkö-
dőképességének megtartása, mert az emberi élet mindennél 
előrébb való. Ugyanakkor a gazdaságot a lehetőségekhez 
mérten működésben kell tartani, a forrásokat pedig csak any-
nyira éljük fel, hogy ha a vírushelyzet elmúlik, legyen lendület 

az újraindításhoz. Ez óriási költségterhet jelent az államnak, 
az önkormányzatoknak, az egyénnek, a vállalkozásnak. Hogy 
a gazdasági konszolidáció mikor következhet be, attól függ, 
hogy a jelenlegi időszak mennyire viseli majd meg a gazda-
ságot – mondta a jelenlegi helyzetről és a várható kilátások-
ról Miklóssy Ferenc. – Az egyensúlyt tartani kell, és ebben a 
Pénzügyminisztérium jól állja a sarat, hiszen támogatásokat 
tud adni arra, hogy a szükségesnél nagyobb mértékben ne 
adósodjunk el. Egy vállalatnak a legnagyobb értéke a képzett 
munkaerő. Bízunk benne, hogy belátható időn belül enyhül a 
jelenlegi feszített gazdasági helyzet.

A szakember hangsúlyozta, hogy ebből a tervezhetetlen, a 
világban előállt új helyzetből Magyarország nem tud egyedül 
kilábalni, mert sok szállal függ a nemzetközi piacoktól. Ebben 
a helyzetben felértékelődnek a hazai piacra termelő nemzeti 
cégek. – Nekünk nagyon fontos, hogy legalább a saját piaca-
inkat nyerjük vissza élelmiszerben, gyógyászatban – jelentette 
ki a Kamara elnöke, aki összehasonlításként a Magyarország-
gal közel azonos nagyságú és népességszámú Csehországot 
hozta példának. Ott a gyógyászatieszköz-piacon a mi 10 szá-
zalékunkkal szemben 40 százalék a hazai termékek részese-
dési aránya. És ugyanez a helyzet a kis- és középvállalatok 
által előállított áruk terén is.

– A strukturális átalakítást nálunk, ami egyébként is szüksé-
ges, felgyorsítja a válság. Kulcsszó a termelékenység, a ha-
tékonyság, a versenyképesség, a korszerű technika. Aki eze-
ket tudja biztosítani, az előnybe kerül – fogalmazott Miklóssy 
Ferenc. Hozzátette: mi az elmúlt harminc évhez hasonlóan, 
a hazaival szemben, még ma is túlhangsúlyozzuk az idejö-
vő nemzetközi tőke jelentőségét. Meglátása szerint az rossz 
stratégia, amire mi építettünk, hogy olcsó és jól képzett mun-
kaerőnk van. Ezzel leépítettük a saját legfontosabb tőkénket, 
a munkaerőt, ami most már se nem olcsó, se nem jól képzett. 
Nem a tudásalapra építettük a munkaerőforrást, mint például 
a finnek vagy újabban a lengyelek és a csehek. Meglátása 
szerint a közepes színvonalú terméket nagyon nehéz értéke-
síteni. Most a kiválóságok versenye van, versenyképes tudás 
nélkül pedig ez ma nagyon nehéz.

– A Kamara feladata, hogy az itt lévő multiktól tanulhassunk, 
és azt a tudást, munkakultúrát, verseny- és innovációs szem-
léletet, vezetési stratégiákat Kínához hasonlóan vegyük át mi 
is. A hazai cégek egyre inkább önállósodjanak, illetve olyan 
értékláncba kapcsolódjanak be, hogy minél több hozzáadott 
értéket tudjanak termelni, és tudásban fejlődni – zárta gondo-
latait Miklóssy Ferenc. S
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Agglomeráció 
lesz lassan az 
egész megye
Debrecen gazdasági érdekeltsége már 
most lényegesen túlterjeszkedik a köz-
vetlen környezetén, az üzemek, gyárak 
pedig mind több munkaerőt igényelnek.

– Országosan a megyék összehasonlításában az ipari termelésben 
Hajdú-Bihar még mindig a középmezőnyben található, de feljövőben 
van – válaszolta kérdésünkre Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A szakembert Hajdú-Bihar 
sajátos gazdasági helyzetéről, az adottságokról és a felzárkózás le-
hetőségéről kérdeztük. Meglátása szerint mindebben sokat segíthet-
nek a magyar tulajdonú vállalkozások is, amelyek a gazdaság bár-
melyik területén működhetnek. A megye egy differenciált fejlődésben 
van. Ezt segítik a támogatási és a befektetési rendszerek, ezek minél 
nagyobb hányadának Hajdú-Biharban kellene maradni.

Élen az épített infrastruktúrában
Ma az innovatív szellemi tőke döntő része az egyetemekre koncent-
rálódik, az évekkel ezelőtt volt szakmai műhelyek megszűntek. A fej-
lesztés, kutatás ma döntően az egyetemen zajlik. A tudás lényege 
pedig, hogy az minél több helyi vállalkozásba épüljön be. Miklóssy 
Ferenc hangsúlyozta: a Debreceni Egyetem kiemelkedik az ország 
egyetemei közül, hiszen nagymértékben piac-, innováció- és vállal-
kozókkal való együttműködésre orientált. Ezeknek az eredménye 
pedig meg fog jelenni. Ehhez kell egy megfelelő helyi környezet, egy 
dinamikusan innováló vállalat és szellemi tudás. Önmagában egyik 
sem tudja a szükséges eredményt kihozni. A szakember kitért arra, 
hogy Magyarország az infrastruktúrában nagyon jó helyen áll. Az au-
tópálya-hálózat, a vasúti rendszer, a vezetékesinfrastruktúra-rend-
szerek összehasonlíthatatlanul jobbak, mint Csehországban vagy 
Lengyelországban. Az épített környezet megvan, szinte nyugati szín-
vonalú. Az alsóbbrendű utakat kell szintre hozni. Nagy előny, hogy 
autópályán gyorsan el lehet jutni szinte minden nagyobb városba.
– Kiemelkedő érték, hogy Debrecenben egy nemzetközileg is jegy-
zett forgalmú repülőtér van. Okosvárosszintű koordinálás, szintetizá-
lás terén még vannak teendőink, de legalább már elindultunk ebbe 
az irányba is – tette hozzá Miklóssy Ferenc, akit arról is kérdeztünk, 

hogy vannak-e még Hajdú-Biharnak ipari terület létesítésére alkal-
mas terület-, illetve munkaerő tartalékai.
– Ma a világon mindenütt tapasztalható az a napi szintű mobilitás, ami 
Hajdú-Biharon belül megvan. Amerikában van, aki 150-200 kilomé-
terről jár be dolgozni. Debrecenbe beérni egy óra alatt, ez nemzetközi 
szinten is elfogadható. Az az idő elmúlt, hogy minden településen hely-
ben legyen a munkahely. Trend az, hogy a nagyvárosokban dolgoznak 
és a holdudvarában lakjanak az emberek, hiszen ott minőségibb életet 
lehet élni. Ezt nekünk is tudomásul kell vennünk. Természetesen amit 
lehet, a lakóhelyen is meg kell teremteni, hiszen az élethez kellő alap-
vető szolgáltatásokat működtetni kell, nem beszélve az egészségügyi 
alapellátásról. De tudomásul kell venni, hogy a mobilitás világát éljük, 
ehhez megvannak, illetve kialakulóban vannak a feltételek megyénk-
ben. Összességében ez a megye nem akkora terület, hogy gondot 
jelentsen a munkahelyre való eljutás. Versenyképes gazdaságot nem 
lehet mindenhol kialakítani. Debrecen agglomerációja lényegében 
Hajdú-Bihar megye, sőt túl is nyúlik a megyehatáron. Debrecennek 
nagyobb területekben kell gondolkodni akár beszállítópartnerek tekin-
tetében is. Debreceni cégnek lehet olyan beszállítója, szoftverháttere, 
amely akár Miskolcon is rendelkezhet székhellyel.

Segít a Kamara
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 170 éves, és min-
dig a legjobb kamarák között volt az országban. Sok sikeres vállalkozó 
tapasztalatait hasznosíthatja, aki kapcsolatba kerül vele. A megyei Ka-
mara példás együttműködésben van a települési önkormányzatokkal, 
napi kontaktusban az egyetemmel különböző területeken. Törekvése, 
hogy az információkat, a tudást folyamatosan a gazdaság résztvevői 
rendelkezésére bocsássa. A hitelezéstől a támogatásokon keresztül, 
a nemzetközi kapcsolatokig jelentős szerepe van. Magasan kvalifikált 
szakemberekkel, a digitalizáció modern eszközeivel a gazdaság irány-
tűjeként áll a Kamara a vállalkozások rendelkezésére.
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Schaeffler a világ élvonalában

– A vírusválság második hullámában 
vagyunk. Az első hullám tapasztalatai 
közül mit tudnak hasznosítani, esetleg 
vannak-e újabb, nem szokványos intéz-
kedéseik? – Számunkra a munkatársaink 
egészsége és biztonsága a legfontosabb. 
A Schaeffler korán és határozottan reagált 
a koronavírus terjedésére, és átfogó higié-
niai óvintézkedéseket tett, ezért a második 
vírushullám már nem ért minket felkészület-
lenül, mert a tavasszal bevezetett intézke-
dések cégünknél egész nyáron érvényben 
maradtak. Kötelezővé tettük az általános 
maszkviselést a teljes telephelyen már ok-
tóbertől, minden dolgozó számára. Új öl-
tözőket és zuhanyzókat nyitottunk meg, a 
takarítószolgálat naponta több alkalommal 
fertőtleníti a kilincseket, korlátokat, az öl-
tözőket pedig ózongenerátorral fertőtlenít-
jük. Ahol lehet, home office-ban dolgoznak 
kollégáink, meetingeket szinte csak online 
tartunk. A Schaeffler cégcsoport gyárve-
zetői Skyp-meeting keretében megosztják 
egymással a tapasztalataikat. Helyi és regi-
onális szinten pedig speciális válságkezelő 
csoportok folyamatosan figyelemmel kísérik 
a helyzetet, és további szükséges intézke-
désekről döntenek, valamint betartják a he-
lyi hatóságok jogi követelményeit. A mun-
kavállalóinkat folyamatosan tájékoztatjuk az 
aktuális szabályokról és a vírushelyzetről. 
Plakátokat helyeztünk ki a gyár területén és 
a buszokon, továbbá ismeretterjesztő lepo-

rellókat biztosítottunk a vírus elleni védeke-
zés lehetőségeiről.

– Számos cég, így Önök is „előre me-
nekültek”, azaz fejlesztettek a válság 
idején. Milyen fejlesztéseket valósítot-
tak meg? Ezeket egyébként is erre az 
időszakra szánták? – A Schaeffler vezető 
globális autóipari és ipari beszállító, így a 
mi produktumainkat is számos felhaszná-
lásban építik be. Elsősorban gépjárművek 
hajtóműi be, illetve elektromos hajtásaiba 
gyártunk, de az ipari felhasználók is prefe-
rálják a termékeinket. Ebben az évben az 
eredeti terveink szerint tovább bővítettük 
a termékspektrumot és az ezekhez tarto-
zó gépparkot. Fő termékünk, a kúpgörgős 
csapágy palettáját a 170 mm-es tartomány-
ban növeltük, a termékek előállítását egy új 
vertikális, automata megmunkáló gyártó-
cellában végezzük. Ezeket a csapágyakat 
kamionok motorjaiba gyártjuk. Ettől az évtől 
már a golyóscsapágy is felkerült termékeink 
közé, amelyeket a júliusban üzembe helye-
zett automata szereldében és gyártósoron 
állítunk elő elektromos hajtásokba.

– Tulajdonképpen mi mindent gyárta-
nak? Hová szállítanak be? – Egysoros 
és kétsorú kúpgörgős csapágyat és azok 
komponenseit, valamint HSMB (High Speed 
Motor Bearing) golyóscsapágyakat. 85 szá-
zalékban a legismertebb vezető autóipari 

vállalatoknak, további 15 százalékban ipari 
felhasználásra (nyomdaipar, off-road, vasút).

– Hazai, illetve nemzetközi viszonylat-
ban, hová lehet pozícionálni a céget? Mi-
lyen célokkal vágnak neki a 2021-es esz-
tendőnek? – A Schaeffler-csoport globálisan 
tevékenykedő autóipari és ipari beszállító. 
Több mint 50 országban rendelkezik telep-
hellyel, munkavállalóinak száma 83 ezer 700. 
Technológiai vállalatként a Schaeffler nagy 
pontosságú alkatrészeket és rendszereket 
gyárt hajtómű- és futómű-alkalmazásokhoz, 
valamint gördülő és siklócsapágyas megol-
dásokat számos ipari alkalmazáshoz. Euró-
pában csak a debreceni telephelyén gyárt 
kúpgörgős csapágyakat, nálunk jelenleg 
1300 fő dolgozik. Innovatív technológiáinkkal, 
termékeinkkel és szolgáltatásainkkal mindig 
megfelelő partnerek vagyunk, és 2021- ben 
is meg kívánjuk őrizni és erősíteni pozíciónkat.

– A beruházások nyilván új, talán úgy 
is fogalmazhatunk, folyamatosan új 
munkaerőt igényelnek. Milyen az ide-
ális munkaerőjelölt? A jelentkezőket 
tudják-e képzésekkel, átképzésekkel 
segíteni? Milyen munkahelyi légkör, jut-
tatások várják az Önöknél dolgozókat? – 
Alapvetően abban hiszünk, hogy a munkaerő 
a legértékesebb cégünk számára. Az ipar 4.0 
komoly kihívásokat hozott a hozzánk hasonló 
vállalatok számára, így a verseny megköveteli, 
hogy folyamatosan fejlődjünk és fejlesszünk. 
A humánerőforrás-osztályunk arra törekszik, 
hogy vonzó munkáltatóként a munkaerőpia-
con a legjobb munkavállalókat megtalálja, és 
hosszú távon tartsa meg őket. A helyi sajá-
tosságokat figyelembe véve fenntarthatóság-
ra és hosszú távra tervezünk. Támogatjuk 
munkatársainkat a karrierjük fejlődése során, 
célzott képzési és fejlesztési tevékenységek 
révén a képességeik erősítése és bővítése 
érdekében évente többször tartunk tudás-
megújító képzéseket, valamint egyéb szak-
mai kompetenciákat fejlesztő oktatásokon is 
részt vehetnek munkavállalóink. A versenyké-
pes juttatási csomagunk igazodik az egyéni 
teljesítményhez, az adott feladathoz, és tartal-
mazza a sikerhez és az eredményességhez 
szükséges összetevőket.

A cég versenyképes juttatási csomagja igazodik 
az egyéni teljesítményhez, az adott feladathoz, és tar-
talmazza a sikerhez és az eredményességhez szüksé-
ges összetevőket.
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Ugyanúgy, mint az ország többi pont-
ján, a Hajdú-Bihar megyei települések 
is igyekeznek minél több munkalehe-
tőséget biztosítani a megye lakóinak, 
és támogatni őket az elhelyezkedés-
ben. Ebben a Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) van segítségükre, amiről 
Czapp Zsuzsa, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Fejlesztési, Tervezési és 
Stratégiai Osztályán belüli Fejlesztési 
Csoportjának vezetője beszélt.

Nagy érdeklődés
– A TOP négy helyi együttműködésében 
a megyei önkormányzat konzorciumi 
tagként vesz részt, és így segíti a meg-
valósítást. Ezen egyezségek célja a mun-
kanélküliek – mint célcsoport – bevonása 
és képzése. A „Megyei szintű foglalkoz-
tatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések” 
elnevezésű projekt a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati 
Hivatal konzorciumi együttműködésében 
valósult meg. Ez 2016. szeptember 1-jén 
indult, és a 2018-as év elejétől folyamato-
san valamennyi munkaerőpiaci szolgál-
tatás elérhetővé vált a célcsoport tagjai 
számára. A nagy igényre való tekintettel 
a rendelkezésre álló keretösszegek nagy 
részét 3 hónap alatt kimerítették – árulta 
el a szakember.

Képzések, szolgáltatások
A Kormányhivatal a projekt céljainak el-
érése érdekében több támogatási prog-

ramelemet is nyújtott. A hivatal részt 
vett a képzési költség támogatásában, a 
képzés idejére szóló keresetpótló jutta-
tások és járulékok biztosításában, illetve 
hozzájárult a képzéshez kapcsolódó uta-
zási költségek fedezéséhez is. Továbbá 
a Kormányhivatal segítséget nyújtott a 
képzés alatt igénybe vett gyermekfel-
ügyelet vagy más hozzátartozó ápolá-
sának, gondozásának megoldásában. A 
hivatal a képzésekhez, foglalkozásokhoz 
elengedhetetlen alkalmassági és egész-
ségügyi vizsgálatokat is támogatta. Eze-
ken kívül hozzájárult a bérköltségek és a 
foglalkoztatás bővítésének a finanszíro-
zásához is. A munkavállalók munkába já-
rásához köthető utazási költségeit meg-
térítette, a csoportos személyszállítást 
és a lakhatást pedig segítette a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal. Továbbá 
hozzájárult a vállalkozóvá váláshoz, és 
a résztvevőknek munkaerőpiaci szolgál-
tatásokat nyújtott, azok költségeit támo-
gatta. Ezen szolgáltatások keretein belül 
álláskeresési, pályaválasztási, pályamó-
dosítási és egyéni munkatanácsadásban 
részesültek az érdeklődők.

Elektronikus nyilvántartás
A Tervezési és Stratégiai Osztály Fejlesz-
tési Csoportjának vezetője elárulta, hogy 
a június 30-án lezárult projekt keretén 
belül a konzorcium 800 fő álláskereső, 
hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott 
vagy inaktív személy bevonását vállalta. 
Ehhez képest a nagy érdeklődésre való 
tekintettel már 2019. december 31-re 873 
fő vett benne részt különböző formában. 
Azonban a Kormányhivatal által nyújtott 

munkaerőpiaci szolgáltatások mellett 
2018-ban megkezdődött a kiegészítő te-
vékenységek megvalósítása is. – A Haj-
dú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 
mint konzorciumi partner elkészítette a 
helyi termelők, helyi termékek kiválasztá-
si szempontrendszerét, mely alapján egy 
külső szolgáltató megkereste és össze-
gyűjtötte ezen megyei helyi termelőket 
és termékeiket. Ezeknek az adatoknak a 
segítségével elkészült egy helyitermék-
nyilvántartás, úgynevezett kataszter, 
amely hamarosan elektronikus formában 
is elérhetővé válik valamennyi érdeklődő 
számára – mondta Czapp Zsuzsa. A me-
gyei önkormányzat szervezésében 2019-
ben három alkalommal került sor a me-
gyei együttműködések hálózatosodását 
segítő ülések megtartására, melyeken a 
helyi paktumok szakmai megvalósítói és 
a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalok 
munkatársai vettek részt.

Lehetőséget kaptak a rászorulók
A vállaltnál is több személyt vontak be a Területfejlesz-
tési Operatív Programba, a munkavállalók utazási és 
lakhatási támogatást is kaphattak.
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Társaságunk 
tevékenységének 
bemutatása:

Vállalkozásunk 1989-
ben alakult, azóta 
foglakozunk a villamos 
gépek javításának 
teljes körével. 1991-től 
EKO Elektroszervíz 
Kereskedelmi és Okta-
tási KFT néven állunk 
lakossági ügyfeleink és 
az üzleti partnereink 
rendelkezésére. Fő

profilunk : villany-
motor tekercselése  
Sokoldalú tevékeny-
ségünket nemcsak 
Debrecenben, hanem a 
Tisza vonalától keletre 
fekvő területeken, 
valamint Budapesten 
végezzük. 
2012-től tevékeny-
ségünket az  ISO 
9001:2008 minőség-
irányítási rendszerben 
végezzük.

Tevékenységünk fő 
területei:

Lakosság részére: 
• szivattyúk már-
kától függetlenül, 
fűnyírógépek, ter-
ménydarálók javítása, 
alkatrészek  forgal-
mazása, új szivaty-
tyúk (Leo, Pedrolló, 
Elpumps) fűnyírók 
(Agrimotor) árusítása
• villamos kéziszer-
számok, háztartási 
gépek, hegesztőgépek 
javítása
• szénkefék forgalma-
zása
Üzleti partnerek 
részére: 
• Diagnosztikai 
állapotvizsgálatok és 
lézeres gépbeállítások 
végzése, a mért ered-
mények kiértékelése.
• Új és használt villa-
mos gépek, egyen- és 

váltóáramú hajtás-
szabályozók, egyéb 
villamos készülékek 
beszerzése, forgalma-
zása.
• Aszinkron-, szink-
ron-, egyenáramú 
motorok, generátorok, 
különleges villamos 
gépek karbantartása, 
javítása.
• Robbanásbiztos 
kivitelű villamos gépek 
és készülékek karban-
tartása, javítása.
• Teheremelő elekt-
romágnesek és 

mágnesasztalok felújí-
tása.
• Forgórészek kiegyen-
súlyozása 
10 – 1000 kg
• Keringető- és búvár-
szivattyúk teljes körű 
gépészeti és villamos 
javítása.

Villamosgépek teljes körű javítása, tekercselése

4034 Debrecen,
Vágóhíd u. 12/C (Zsibi mellett)

Tel.: 0630/196-8537

EKO Kft.
Elérhetőségünk:

660119

656304
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A koronavírus-járvány első hulláma alatt 
az emberek pánikszerűen kezdték vásá-
rolni az élelmiszereket. Lakatos Zoltán, 
a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazga-
tója szerint az egészségügyi dolgozók 
után a különböző malmokban és sütö-
dékben dolgozó emberek következnek 
a leterheltségi skálán. – Nyilvánvalóan 
éjjel-nappal dolgoznunk kell ahhoz, hogy 
kielégítsük a lakosság igényeit. A Hajdú 
Gabona egymillió ember asztalára ke-
rülő péktermékek alapanyagának ellá-
tásáról gondoskodik. A vállalatunk nem 
állhat meg – nyilatkozta Lakatos Zoltán. 
– Márciusban óriási igény keletkezett, 
ami abban mutatkozott meg, hogy a 
liszteladásunk 30 százalékkal megemel-
kedett. A lakosság ijedelme és vésztarta-
lékolása számunkra azt jelentette, hogy 
márciusban az átlag havi 8 ezer tonnás 
termelésünk 11 ezer 600 tonnára emel-
kedett, amit legyártottunk, azt azonnal el 
is vitték. Ez alapanyagban nem jelentett 
problémát, hiszen Magyarország búza-
készlete elegendő ahhoz, hogy akár 20 
millió embert is ellásson, de a megfeszí-

tett termelés és a pánikszerű túlvásárlás 
a kiszolgálást megnehezítette. A piacain-
kon érezhető az, hogy ismét – a második 
hullámba lépve – az emberek stresszelni 
kezdenek, így felfokozott vásárlásra szá-
mítunk a következő időszakban – emel-
te ki, majd hozzátette: elegendő búza 
van ahhoz, hogy előállítsák a megfele-
lő mennyiségű lisztet, így felesleges az 
eredetileg tervezett mennyiség helyett a 
dupláját vásárolni.

Gondolkozni és tervezni
A Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazga-
tója megosztotta, hogy az első hullámból 
tanulva felkészültek a következő időszak-
ra. – Előre dolgoztunk, hiszen tudtuk, 
hogy hirtelen fog emelkedni a vásárlási 
szándék, így komoly készletekkel ren-
delkezünk. Emellett beállítottuk a hétvégi 
műszakokat is, tanulva a márciusi vész-
helyzetből, mivel a tavaszi időszakban tíz 
héten keresztül nem tartottak szünetet a 
malmaink – részletezte Lakatos Zoltán. 
– Jelenleg nagyobb a veszélye annak, 
hogy bármelyik dolgozónk fertőzött le-
het, ezért komoly intézkedéseket tettünk 
annak érdekében, hogy amennyiben ez 
megtörténik, a vírus ne terjedhessen 
tovább. Személyre szabott útvonalakat 
alakítottunk ki, ahol egyik dolgozó sem 
mehet a másik területére – tette hozzá.

Személyek védelme
Amikor tudatosult a vírushelyzet, minden 
mezőgazdasági- és élelmiszeripari vállal-
kozásban sokkhatást éltek át. – Rövid idő 
alatt beláttuk, hogy mindent meg kell ten-
nünk annak érdekében, hogy az általunk 
irányított üzemek működőképességét 
megőrizzük – emlékezett vissza Forgács 
Barna, az Agrárgazdaság Kft. ügyvezető 
igazgatója. – Leállítottuk a dolgozóknak 
a tömegközlekedéssel való beszállítását, 
és személygépkocsi-használatot biztosí-
tottunk ott is, ahol korábban nem. Ami-
kor home office rendszerre váltottunk, 
akit csak lehetett, otthoni munkavégzés-
re kértünk meg azért, hogy a közösséget 
ne veszélyeztesse. Továbbá biztosítottuk 
a védőfelszereléseket, valamint a fertőt-
lenítőket egyaránt – fűzte hozzá, majd 

kiegészítette: igazgatói utasítást adtak ki 
arra vonatkozóan, hogy a személyes ta-
lálkozásokat minimalizálni kell. Forgács 
Barna hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-
ipar nem negatívan jött ki az első hul-
lámból. – A lakosság pánikba esett, és 
irracionális mennyiségben azonnali vá-
sárlásba kezdett. A feldolgozott tejtermé-
kekből és a baromfihúsokból egy vákum 
keletkezett a piacon átmenetileg. Ebből 
kifolyólag áremelkedést tapasztalhat-
tunk, főleg a baromfitermékeknél – rész-
letezte az Agrárgazdaság Kft. ügyvezető 
igazgatója. – Sok olyan dolog van, amit 
a jövőbe továbbviszünk tapasztalatként 
magunkkal, csak pontosítjuk és szigo-
rítjuk. A járvány annak a fontosságára is 
rámutatott, hogy amit lehet, közeli hely-
ről kell beszerezni, így a lehetőségekhez 
mérten, minél inkább a magyar árukat 
kell előnyben részesíteni. A vírushelyzet 
okozta számtalan nehéz helyzet mellett 
egy jó dolog is tapasztalható: a magyar 
lakosság nagyobb része megértette, 
hogy a biztonságosabb magyar élelmi-
szer vásárlásával a magyar munkahelyek 
megőrzése érdekében nagyon sokat te-
het. Az egészségmegőrzés mellett ez az 
egyik legfontosabb nemzetgazdasági ér-
dek – vélekedett.

Fellendítette az élelmiszeripart 
a pandémiás helyzet
Szigorú előírások mellett reggeltől estig dolgoznak 
az alkalmazottak az élelmiszeripar területén.

Forgács Barna

Lakatos Zoltán
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Malompark Bevásárlóközpont, főépület, földszint

Megnyitott Debrecenben a 

Termékeink:

FITT 
Shop!

November 13-án megnyitotta kapuit, 

ahol széles termékválasztékkal 
és étrend-tanácsadással 

várjuk kedves vásárlóinkat!

ah
ésLEGÚJABB 

ÜZLETÜNK
Azon vásárlóink, akik megmondják, hogy mikor nyitott az üzlet, 

kedvezményben 
részesülnek. 

(A kedvezmény december 15-ig érvényes.)

k
r

(A kedvezmény december 

13%

�  bio natúrkozmetikumok: Schüssler, Kneipp, Biola
�  étrendkiegészítők: BioTechUSA, Nutriversum, Bioheal
�  Sza�  free és Sza�  reform termékek széles választéka
�  Dia Wellness, Éléskamra termékek
�  Naturmind, Éden Prémium, Mester termékcsalád
�  laktózmentes, gluténmentes és vegán hűtős termékek: 

Violife sajtok, alpro termékek, vegán joghurtok, gabonakolbászok, húspótlók
�  cukormentes, gluténmentes és vegán kekszek, egyéb édességek, 

fehérjeszeletek
�  Scholl papucsok kedvező áron
�  bio mosószerek, mosogatószerek

www.facebook.com/
Fitt-Shop-Debrecen
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Civis Plast Kft. Debrecen, Szoboszlói út 50.
52/458-943 • mintabolt@civisplast.hu

ÉTELTARTÓ ÉS ÉTELSZÁLLÍTÓ
EDÉNYEKKEL, HÁZTARTÁSI MŰANYAG TERMÉKEK

széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Kerti bútor 

(Corfu család termékei) 

kiárusítás 

a készlet erejéig.
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Ön is megérdemli a szép mosolyt!

Kiss Tamás fogtechnikus mester Debrecen, Munkácsy M. u. 3.
Tel.: 52/416-688, 06-20/965-2168, www.dentomi.hu       Dentomi Fogtechnika   

Svájci eljárással készülő 
nagy precizitású

VERTEX 
Thermosens
fogsor. 
Fogsorok felújítása, pótlások készítése 65

96
70
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Túl van a mélyponton, 
de még szenved az építőipar

Az építőipar termelése szeptemberben több mint 
tizedével elmaradt az egy évvel korábbitól, a ter-
melés visszaesése tehát továbbra is jelentős, de 
nem annyira, mint az elmúlt hónapokban – kom-
mentálta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
csütörtökön kiadott adatait Regős Gábor, a Szá-
zadvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági 
szakértője lapunknak.

A KSH mérései alapján egy év alatt 14,7 százalékkal csökkent, 
az előző hónaphoz képest 1,4 százalékkal nőtt az építőipa-
ri termelés volumene. Mindkét építményfőcsoport termelése 
csökkent éves összehasonlításban: az épületeké 9,1, az egyéb 
építményeké 20,6 százalékkal. A szezonálisan és munkanap-
hatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése az 
augusztusihoz mérten 1,4, a májusi mélyponthoz képest 10,9 
százalékkal emelkedett a hivatal tájékoztatása szerint. A har-
madik negyedévben az építőipar termelői árai hét százalékkal 
nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Regős Gábor jelezte, hogy a termelés mérséklődésében a 
megrendelésállomány csökkenésének volt szerepe. A vállala-
tok a bizonytalan gazdasági helyzetben és csökkenő bevéte-
lek mellett inkább elhalasztják beruházásaikat, az önkormány-
zatok és az állam pedig pénzügyi nehézségeik miatt döntenek 
a halasztás mellett.

Ennek ellenére nőttek az ágazat árai, bár a korábbinál ki-
sebb ütemben. Az adatok alapján látszik, hogy a harmadik 
negyedévben az építőipar teljesítménye visszahúzta a gazda-
sági teljesítményt. A kormányzat által bevezetett intézkedések 

nyomán az épületek építése szakágazatban várható némi erő-
södés, azonban ez a teljes ágazatnak csak egy részét jelenti. 
Az építőipar teljesítményének növekedéséhez a beruházások 
felpörgetése szükséges a szakértő szerint.

– Az építőipari termelés értéke folyó áron 423,1 milliárd forint 
volt, mely az idei év eddigi legmagasabb értéke, a 2015-ös 
év havi átlagainak a 166,4 százaléka a nyers adatok alapján. 
A koronavírus-járvány negatív hatásait az építőipar egyre si-
keresebben ellensúlyozza, ezt a folyamatot pedig a kormány 
célzott intézkedéssorozata hatékonyan támogatja. A veszély-
helyzeti intézkedések az ágazatot nem érintik súlyosan. Az 
építőipar szereplői megteszik az óvintézkedéseket, az építke-
zések nem állnak le, és ellátási problémák sincsenek – mondta 
Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntart-
hatóságért felelős államtitkára.

Hozzátette, hogy a következő időszakban a gazdaságvédel-
mi akcióterv támogatásai, illetve a lakóingatlan-piacon a jövő 
év január elsejétől életbe lépő támogatások – mint az új la-
kóingatlanokra érvényes ötszázalékos áfa alkalmazása, csok 
igénybevétele esetén visszaigényelhető áfa- és illetékmentes-
ség – bizakodásra adhatnak okot.

A szeptemberben megkötött új szerződések volumene az 
előző év azonos hónapjához képest 7,4 százalékkal csökkent, 
ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 26,4 
százalékkal kisebb, azonban az egyéb építmények építésére 
vonatkozóké 2,9 százalékkal nagyobb volt. Szeptemberben a 
tárgyhó végi szerződésállomány 1926 milliárd forintot tett ki.
 Magyar Nemzet
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telefon: 52/445-001, 
fax: 52/445-001 
4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor út 2., 
www.karpattuzep.hu
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ÉPÍTŐANYAGOK
széles választékával 
várjuk vásárlóinkat.

telefon: 52/445-001, 
fax: 52/445-001 
4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor út 2., 
www.karpattuzep.hu
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BÚTORAINK NEM 
LAPRASZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

NE VÁRJON HETEKET AZ ÜLŐGARNITÚRÁJÁRA! A T BÚTOR OUTLETNÉL  
KÖZEL 200 AZONNAL VIHETŐ GARNITÚRA KÖZÜL VÁLASZTHAT.

NT2 tolóajtós gardrób 
276×235×60

219 900 Ft-ról

179 900 Ft

Atlantis sarok 
ágyazható,ágyneműtartós

209 900 Ft-ról

139 900 Ft

Maestro sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

429 900 Ft-ról 

239 900 Ft

Neapel sarok
ágyazható, ágyneműtartós, 
relaxos

549 900 Ft-ról 

262 900 Ft

Taylor u-form 
ágyazható, ágyneműtartós

599 900 Ft-ról

329 900 Ft

Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
(Nyugati ipari park – T Bútor Outlet)
E-mail: tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon: +36-70/606-0442
www.tbutoroutlet.hu

www.facebook.com/
tbutoroutlet

Keresse nyeremény-
játékainkat a 
Facebookon!

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

DÍJTALAN HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS DEBRECEN 
ÉS KÖRNYÉKÉN.
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN 
KOLLÉGÁINKNÁL!

Berta 
6 személyes étkező 

94 900 Ft-ról

69 900 Ft 
Adventi nyitvatartás:

December 6-án Bronzvasárnap: 9–13-ig
December 13-án Ezüstvasárnap: 9–13-ig
December 20-án Aranyvasárnap: 9–13-ig

NE VÁR
KÖZ

k
eműtartós

0 Ft

rtós

ÉRK

Atlantis sarok 
ágyazható,ágyneműtartós

2022222222222 9 900 Ft-ról

139 900 F
209 900

TNÉL  
AT.

200 DB 
AZONNAL 

VIHETŐ 
ÜLŐ-

GAR NITÚRA!

Rolo sarok 
ágyazható, 
ágyneműtartós, relaxos

519 900 Ft-ról

319 900 Ft

D

FtFt

65
93

83

Tikkurila 
festékek
a háztartásoknak és 

ipari felhasználóknak is.

Szín-Vonal 
Üzletház, 

Tikkurila 
Festékbolt

Debrecen,
 Miklós u. 33.

52/456-320
www.festekdebrecen.hu

657868
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– A mechatronikai technikus az elektronika, az informatika és a 
gépészet találkozásának kiemelkedő szakmája, szinte már alaptu-
dás a technológiai szakmákban. A gépjármű-mechatronikai tech-
nikus pedig a korábbi autószerelő és autóelektronikai műszerész 
új megnevezése – magyarázza Tirpák Zsolt, majd azzal folytatja, 
hogy az elnevezés változása nemcsak egy névváltozás, hanem je-
lentős tartalmi megújulást is jelent. Kimagasló szerep jut a gyorsan 
fejlődő gazdasági környezetben az elektronika és elektrotechnika 
ágazatnak, különösen az elektronikai technikusnak és az automa-
tikai technikus végzettségűeknek. Továbbá óriási jelentősége lesz 
az informatika ágazat szakmáinak is.

Beléptek a gazdaság szereplői
– A Szakképzési Centrumnak és intézményeinek nagyon tuda-
tosan kell válaszolni a gazdaság által megfogalmazott újabb és 
újabb kihívásokra. A legfontosabb mindenképpen az, hogy a gaz-
daság igényeinek megfelelően képezzünk, hirdessünk képzése-
ket. Olyan szakmákat kell oktatni, amelyek piacképesek, amiket a 
gazdaság valóban igényel – hangsúlyozta Tirpák Zsolt. – A másik 
nagyon fontos tényező, hogy a szakmai tartalom a gazdaság sze-
replőinek elvárásait tükrözze. Az új szakképzési törvény lehetővé 
teszi, sőt kifejezetten elvárja a szakképző intézményektől, hogy a 
tananyagot a gazdasági szereplők és a szakképző intézmények 
közösen dolgozzák ki. A jól megválasztott, modern szakmai tar-
talommal kialakított szakmaszerkezet mellett nagyon fontos, hogy 
motivált és elkötelezett, felkészült diákok válasszák a szakképzést. 
Kiemelném az elkötelezett vállalati tudással rendelkező oktatók 
szerepét is. Valamennyi területen nagyon nagyot léptünk előre az 
elmúlt időszakban, ezeket mindenképpen tovább kell erősíteni. Jó 
szakmák, korszerű tartalom és remek diákok, innovatív oktatók. 
Ezek a tényezők jelentik a szakképzés sikerének kulcsát.
– A szakképzés vonzó, egyre többen felfigyelnek a benne rejlő le-
hetőségekre. Ennek megvan az országos motivációs tere, illetve a 
helyi viszonyok folyamatos változásaiból is adódik. Az új szakkép-
zési rendszer nyújtotta lehetőségek, többek között az új ösztön-
díjrendszer, mindenképpen növelik a szakmatanulás vonzerejét. 
Itt Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében pedig a hosszú távú 
lehetőségek ígérete is motiválóan hathat a pályaválasztók számá-
ra, hiszen látható, hogy a gyarapodó és pezsgő gazdasági környe-
zet biztos, vonzó szakmai életpályát kínálhat a fiatalok számára. 

Rendkívül nagy felelősséget jelent, hogy a pályaválasztó diákokat 
tudatosan megszólítsuk és a szakképzés felé tudjuk irányítani a 
figyelmüket. Ennek leghitelesebb formája, ha a pályaorientációt a 
gazdasági partnereinkkel együtt valósítjuk meg. A szakképzés jó 
hírének másik nagyon fontos eleme, hogy a már szakmát választó 
diákok megmaradjanak a választásuk mellett, és abban helyez-
kedjenek el. Ennek érdekében folyamatosan motiválni kell, és ma-
gas színvonalon képezni. A legfontosabb mutatók egyike, hogy 
diákjaink a tanult szakmában helyezkedjenek el. Nagy vonzóerőt 
jelenthet a motivált diákok számára az is, hogy a technikusvizsga 
emelt szintű érettséginek minősül, mindez pedig már egy előszoba 
lehet a felsőoktatás irányába. A szakképző intézmények csak ak-
kor tudnak mindent sikeresen megvalósítani, ha a gazdasági part-
nerekkel szorosan együtt dolgoznak. Ennek legfontosabb pillérei: 
a közös beiskolázási program, a szakmai tartalom együtt történő 
kidolgozása, a szakmai eszközök beszerzésének összehangolá-
sa, az oktató kollégák közös képzése, a tanulók támogatása a 
karrierutak kialakításában, továbbá a pályára lépés támogatása. 
A Debreceni Szakképzési Centrum kiemelkedő partnerkapcsola-
tainak köszönhetően folyamatosan nő a tanulók létszáma és igen 
erős a szakmában maradás mutatója. Debrecen város gazdaság-
stratégiája, a gazdasági környezet mindenképpen alkotó környe-
zetet teremtett a debreceni szakképzés működésének és folya-
matos fejlődésének. Jó Debrecenben szakképzést építeni.

Elmélet és gyakorlat
A gyakorlatorientált szakképzésnek megvan a jogi lehetősége, a 
hagyománya, továbbá áll mögötte vállalati és céges támogatás is. 
Mindenképpen látható, hogy az elmúlt időszakban a szakképző 
iskola 3 éves képzésében általánossá vált, hogy a tanulók a gya-
korlat során duális partnernél bővítették a tudásukat. Ez most a 
technikusi szintű képzésnél is megvalósul. A gazdasági partnerek 
fogadják a gyakorlati képzésre a 11–13. évfolyamon a tanulókat. A 
szakmai elmélet és gyakorlat összemosódik, és a szakmai kép-
zés gyakorlatiassága kerül középpontba. Gondosan ügyel az új 
rendszer, hogy harmónia legyen a szakmai elméleti és gyakorlati 
tartalmak között, és hogy mindezek élő gazdasági élményekkel 
legyenek felruházva. A szakmai elmélet és gyakorlat tehát nagyon 
nagy harmóniában működik együtt, ennek a kulcsa pedig a szak-
mai oktató, aki gazdasági környezetben teljesíti a továbbképzését.

Debrecenben 
jó szakképzést 
építeni
A közeljövő szakmái közül a specializált gép- és jár-
műgyártás ágazat szakmáit, a mechatronikai, valamint 
a gépjármű-mechatronikai technikusit ajánlja Tirpák 
Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja.
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A szakképző intézmények számára a digitális kultúra a mindenna-
pok része volt már korábban is, a 2020. március 16-a mindenkép-
pen paradigmaváltást hozott, illetve egy új nehézséget, amelyet át 
kellett hidalni, és amiből nagyon sokat lehetett tanulni és fejlődni.
– Az elméleti képzés rendkívül gördülékeny volt, a gyakorlati kép-
zés azonban nem kis kihívást jelentett, de a kollégák és a diákok 
áthidalták a nehézségeket. A digitális korszakot egy jól sikerült 
érettségi vizsgával és szakmai vizsgával zártuk. Közel háromezer 
tanuló sikeres vizsgáját bonyolítottuk le május–június folyamán – 
mondta Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) 
kancellárja, aki arra is kitért, hogy az új tanévet egyértelműen a 
koronavírus-járvány első hulláma során szerzett tapasztalatok 
felhasználásával indították, hibrid oktatással kezdték a szakmai 
munkát. Ugyanakkor látható, hogy bár a koronavírus-járvány pró-
bálta az idei évet tematizálni, de a szakképzés stratégiai átalaku-
lásának folyamatát nem törte meg.
– Megújult tartalmú képzések a technikus- és a szakképző is-
kolai képzés. A felnőttek képzése is teljes megújuláson ment 
keresztül. 2020 szeptemberétől indítottuk a tanévhez kapcso-
lódó felnőttek szakmai oktatását, novembertől pedig a felnőttek 
szakmai képzését. Mindkét képzés továbbra is ingyenes a jelent-
kezők számára. A felnőttek szakmai oktatása tanévhez kapcso-
lódó, 1-2 éves képzé-
si forma, mintegy 50 
szakmában – tudatta 
Tirpák Zsolt. Hozzátet-
te: – A munkaerőpiac 
folyamatosan igényli 
a felkészült, motivált 
szakembereket. Így 
elmondhatjuk, hogy 
továbbra is nagy hi-
ány van a szakembe-
rekből, egyértelműen 
megéri tehát szakmát 
szerezni – hangsúlyoz-
ta a kancellár.

A szakképzés és a felnőttképzés egy nagyon sok dimenziós átalaku-
láson ment át, így az érintettek is sok irányból tudnak visszajelzése-
ket adni. – A cégek hatalmas lehetőségként tekintenek arra, hogy a 
tananyag kidolgozását a szakképző intézmények a cégekkel közösen 
valósíthatják meg. További pozitív változás, hogy a szakmai elméleti és 
gyakorlati képzés szorosan összekapcsolódott, és ez valóban össz-
hangot és hatékonyságot jelent a képzésben – mondta Tirpák Zsolt.

Közös a cél
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC) kancellárja, Papp 
Gábor is hasonló tapasztalatokról számolt be, az idei tanévben 
nagy hangsúlyt helyeztek a pedagógusok digitális kompetenci-
áinak a megerősítésére a digitális oktatási felületek, módszerek 
elsajátítása céljából. – Már a tavaszi digitális oktatási időszakhoz 
és a mostanihoz is a Berettyóújfalui SZC minden oktató kollégá-
ja részére tudtunk biztosítani megfelelő informatikai eszközöket a 
digitális oktatásra való átálláshoz, sőt nagyon sok tanulót segítet-
tünk az eszközökkel – mondta Papp Gábor. Hozzáfűzte: – Min-
den szeptemberben nemcsak a nappali képzéseinkben indulnak új 
évfolyamok, hanem az ingyenes felnőttképzéseinkben is. Ez most 
is így történt, a BSZC-hez tartozó 12 iskolában több mint ezer fel-
nőtt kezdte el a tanulmányait új szakma megtanulása érdekében 
– mondta.
A felnőttképzés iránti megnövekedett igény nem véletlen. – Min-
den szakma valamilyen szinten hiányszakma sajnos a mai világban. 
Nagyon nagy szükség van a jól képzett szakmunkásokra és tech-
nikusokra, igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében. A me-
gye 10 városában, majdnem az összes kistérségben jelen vagyunk 
képző intézménnyel, közel 280 körüli vállalkozásnál vannak duális 
képzésben gyakorlaton tanulóink – mondta a kancellár.
A szakképzés átalakulása már régen elkezdődött, és a mosta-
ni 9. évfolyam már az új szakképzési törvény szerint indult. A 
BSZC kancellárjának tapasztalatai szerint a visszajelzések pozi-

tívak, egyértelműbbek 
a szakképzési irányok, 
nagyobb mozgást tesz 
lehetővé az új rendszer 
a szakképzésben és a 
technikusi képzésben 
is.
Hajdú-Bihar megyében 
2015 óta működik a 
két szakképzési cent-
rum. Nem versenytársai 
egymásnak, hiszen kö-
zös a cél: minél több jó 
szakembert képezni a 
gazdaság részére.

Nagy szükség van 
a szakemberekre

A koronavírus-járvány a szakképzés 
stratégiai átalakulásának folyamatát nem 
törte meg.

Tirpák Zsolt Papp Gábor
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Emelt óraszámú informatika pzéska kékk pz

GGéppgggyyártrr ássttteechnológiai-technikus

KKKEERESSSKKEDELEM ÁGAZATAA

KeKK rreeeskedő és webáruházi technikus

TTTURIZMUS-VENDÉGLÁTÁÁ ÁTT S
ÁÁÁÁÁÁGAZATAA

KóK d: 0007KKKóKKóóKKKKKKKK ddd::: 000000000777 12 fő111222 fffőffőő
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GÉPÉSZET ÁGAZATAA
KóK d: 0009KKKóKKóóKKKKKKKK ddd::: 000000000999 12 fő111222 fffőffőő

GAZATAA

KERESKEDELEM ÁGAZATAA
EEmmeelltt óórraasszzáámmú idegeenn nyelvi kkéékkk ppzéss
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(5 óra/hét))

2. idegen nyelv: német vagy angooll
(3 óra/hét)

KóK d: 0002KKKóKKóóKKKKKKKK ddd::: 000000000222 17 fő111777 fffőffőő

9-10. évfvv olyamon 3-3 óra

KKóóKK d: 0000003KKKóKKóóóóKKKKKKKKK dddd::: 0000000000000000000333 166 fffő111666 fffffffffőőőőőffffőőőőő
GGÉPPÉÉSZZEEETT ÁGGGAAAZZATAA

KóK d: 00004KKKóKKóóKKKKKKKK ddd::: 00000000000000444 16 fő111666 fffőffőő

VVenndégtéri-szaktkk echnikus
KóóK d: 0005KKKóóKKóóóóKKKKKKKK ddd::: 000000000555 16 fő111666 fffőffőő

SSPPOORT ÁGAZATAA
KóóK d:KKKóóKKóóóóKKKKKKKK ddd::: 0
i

KeKK reskedelmi értrr ékesítíí ő

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁÁ ÁTT S
ÁGAZATAA

Szakács

Gépi és CNC forgácsoló

BBEREETTTTYTT ÓYY ÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

VERES PÉTER
GGIIMMNÁZIUM, TECHNIKUM
ÉÉ É Ő ISKOKK LA

KóK d: 0012 12 főKKKóKKóóKKKKKKKK ddd::: 000000111222 111222 fffőffőő
Épület- és szerkezetlakatos

titkaaaaaaarrrrrrsssssssag@veresp.berrreettttyyyouujfffaa

wwww.vveerespgsszz-bbujj..hhhhuuu
facebook..coom//VVVPPGSZSZ

Ha többbet szeretnél tudni az ágazati kééppzzééssekről, szakmákról, bővebb információt itt találsz!

Kód: 0010 12 főFittne
Festő, mázoló, tapétázó

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT
Kód: 0011 12 fő
Pék-cukrász

a
FFFiiittttttnneee

OM azonosító: 203030/002
4060 Balmazújváros, Battyhány u. 7.
Tel./Fax: +36/52-580-532
titkarsag@veresp.berettyoujfaluiszc.hu

VÁLASZD A
BALMAZÚJVÁROSI

KÖZÉPISKOLÁT

657290

Történelmi
időket élünk
2020 világszerte megváltoztatta az életünket, 
a világhoz való viszonyulásunkat.

– Az Önök cégét hogyan érintette a vál-
ság, milyen kihívással kellett szembe-
nézniük, hogy oldották meg ezt?
– Stratégiai vállalatként soha nem állhatunk 
le. A MOL-csoportnak kulcsszerepe van a 
régió és Magyarország energia- és üzem-
anyag-ellátásában. A százhalombattai fino-
mító és a MOL Petrolkémia egy percre sem 
állt le, folyamatosan termelünk.
– Ugyanakkor a helyzethez igazodva válság-
gazdasági üzemmódra kapcsoltunk. Ezt az 
új működést alapvetően három szempont 
határozza meg; elsőként az, hogy kollégáink 
egészségesek maradjanak, másodsorban 
az, hogy megóvjuk munkahelyeinket, har-

madikként pedig az, hogy üzleti folyamataink 
továbbra is működjenek. Ez a három pillér ga-
rantálja, hogy a vállalatunk megőrizze erejét, 
régiós pozícióját és cselekvési szabadságát.
– Kollégáink egészségének megőrzése ér-
dekében számos intézkedést vezettünk be, 
a higiéniás szabályok (pl. maszkhasználat, 
távolságtartás, rendszeres fertőtlenítés) ma-
ximális betartása mellett rendszeresen tesz-
teljük kollégáinkat, hogy megelőzzük a fertő-
zés terjedését.
– Az MPK üzemei közel maximális rendel-
kezésre állással működnek, és a tavalyi 
gyártási és értékesítési volumenhez képest 
növekedést értünk el. Az elmúlt időszakban 

gyengén teljesítő szegmensek (autóipar, 
tartós fogyasztási cikkek, építőipar) helyett 
inkább a még mindig jól teljesítő csomago-
lóipari vevőinkre helyeztük a hangsúlyt, to-
vábbá az azonnali piacokon is a szokásos-
nál többet értékesítünk. A butadiénkereslet 
jelentős esése miatt butadiénüzemünk ide-
iglenesen leállt, ezt kihasználva az idei évi 
nagyjavítási munkálatokat átütemeztük, és 
a tervezett időpontnál korábban valósítot-
tuk meg, illetve az igényekhez igazodva, 
szakaszos gyártási módra állítottuk át.
– Mindezekkel az intézkedésekkel sikerült 
megőrizni célunk, hogy ugyanúgy számíthas-
son ránk mindenki a járványidőszak alatt is.

Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója 65

97
91
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a magyarországi vegyipar központja. A komplexum 
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A koronavírus-járvány miatt a 2020-as év 
rengeteg szempontból merőben különbözik 
a korábban megszokott időszaktól. A társa-
dalmi és szociális életre nyomott bélyegén kí-
vül a gazdaságra is legalább ekkora hatással 
van ez a kialakult helyzet. Ennek a kérdésnek 
a közelebbi megismerésében a DGDL Kft. 
egyik ügyvezetője volt a Hajdú-bihari Napló 
segítségére. Ez az építőipari, családi vállal-
kozás többek között térburkolással, kerítés- 
és kertifilagória-építéssel, illetve homlokzat-
szigeteléssel és -színezéssel foglalkozik. A 
céget Dan Lajos és fia, Dan Gergő vezetik, 
utóbbi állt lapunk rendelkezésére.

Mindenki magának
Már a májusi összesítésekből is kiderült, 
hogy a barkácsáruházak forgalma jelen-
tősen megnőtt a kijárási korlátozások és 
bezárások következtében. Sokan nem ter-
vezett szabadságra kényszerültek, vagy 
home office-ban folytatták tovább a tevé-
kenységüket. A fizetéscsökkentések és el-
bocsátások miatt azok, akik felújításra adták 
a fejüket, hajlamosabbak voltak inkább sa-
ját maguk nekilátni a feladatnak, minthogy 

szakember segítségét kér-
jék. – A vírus megjelenésé-
vel az emberek java része 
berendezkedett az otthoni 
munkavégzésre. Ennek kö-
szönhetően megpróbáltak 
minden ház körüli teendőt 
maguk elvégezni, a híradá-
sokból is hallhattuk, hogy a 
barkácsáruházak bevételei 
minden eddiginél magasab-
bak voltak. Ebből természe-
tesen az következik, hogy a 
magánszférában jelentősen 
visszaesett a megrendelé-
seink száma. Ezzel szem-
ben úgy vettük észre, hogy 
a nagy beruházások zavar-
talanul folytak tovább, ezen a területen mi 
nem tapasztaltunk regressziót, mert már év 
végéig le voltak kötve a kapacitásaink. Azt 
viszont elárulhatom, hogy volt olyan hóna-
punk, amikor összesen két megkeresésünk 
érkezett – mondta a fiatal szakember.

Nem várt kiadások
A cégvezető szerint ráadásul nemcsak a 
kevesebb megrendelés, hanem a szigorí-
tott egészségügyi szabályok alkalmazása is 
pluszterheket ró a vállalkozásokra. – Azok-
nak a cégeknek, amelyek betartanak min-
den szabályozást, jelentősen nőtt a nem várt 
kiadásuk, például folyamatosan biztosítani-
uk kell az alkalmazottak maszkokkal és fer-
tőtlenítőszerrel való ellátását. Sőt akinek van 
rá lehetősége, inkább több autóba helyezi 
el a munkavállalóit, hogy minél kevesebben 
legyenek egy szolgálati járműben. Ezeknek 
az üzemben tartása, üzemanyaggal való el-
látása és tárolása mind többletköltséget je-
lent egy vállalkozás számára. Nagy segítség 
viszont, hogy a gazdaság újraélesztése so-
rán több ösztönző, munkahelymegtartó és 
-teremtő támogatást vehettek igénybe a vál-
lalkozások. Az állam többek között járulék- 
és bértámogató intézkedéseket jelentett be, 

illetve a cégek pályázhattak eszközbeszer-
zésre és telephelyfejlesztésre is – árulta el.
Dan Gergő elmondta, hogy szerencsére az 
alapanyag-ellátással nem volt probléma. – 
Az első hullám megjelenésekor az volt a jel-
lemző, hogy a tüzépek megpróbáltak minél 
nagyobb raktárkészletet felhalmozni, hogy 
ne okozhasson gondot a külföldről bejövő 
tranzitforgalom bármilyen jellegű akadozá-
sa. Ennek következtében szerencsére nem 
tapasztaltunk fennakadást. A kellemetlen 
helyzetek elkerülése érdekében próbáltuk 
mi is a lehető leghamarabb megrendelni a 
későbbi munkavégzésünkhöz szükséges 
anyagokat.

Kell az utánpótlás
Egy építőipari vállalkozásnak azonban az 
újonnan kialakult helyzeten kívül egy jóval 
régebb óta fennálló problémával is folyama-
tosan szembe kell hogy nézzen. – Sajnos 
jó szakembert találni manapság a legnehe-
zebb. Bízunk benne, hogy a szakmunkás- 
és szakképzési rendszer reformja során 
egyre több fiatal választja majd a kőműves-, 
illetve burkolószakmát, ezáltal hamar meg-
bízható és agilis résztvevői lehetnek ennek 
az iparágnak – fogalmazott a Dan Gergő.

Előre gondolkodva 
vészelik át
Dan Gergő elárulta, hogy a járvány következtében ki-
alakult helyzet miatt a magánszférából kevesebb meg-
rendelésük érkezett, mint korábban, de még mindig a 
szakemberhiány a legnagyobb gondjuk.
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Debrecen, Mikepércsi út 70.
Tel.: (36) 52 471-007, 

(36) 52 520-860 
E-mail: info@lagunalux.hu 
Mobil: 06-30-429-7044   

/Laguna Lux Fürdőszobaszalon
lagunalux.hu

MELEGBURKOLATOK
széles választékban!

LAMINÁLT PADLÓK
FA PARKETTÁK
VINYL PADLÓK
Haro, Egger, 
Designfl ooring, 
Swissparkett!
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Fenyőbútorok, gyógymatracok, heverők, franciaágyak, ülőgarni-
túrák, szekrénysorok, gardróbok, komódok, kiegészítő bútorok

Debrecen, Böszörményi út 1. (Shell kút mellett)
Telefon: 20/241-6363 • www.malombutor.hu

Heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrénysorok, gardróbok, 
komódok, egyéb kisbútorok, konyhabútor, étkező

Debrecen, Salétrom u. 5. Tel.: 20/328-6737, 20/423-9130
Konyha, étkező: 20/518-0985 • www.karpitmax.hu

KÁRPITMAX BÚTORÁRUHÁZ

MALOM BÚTORÁRUHÁZ

2500 m2-en

800 m2-en

  (A részletekről, feltételekről érdeklődjön bútorboltjainkban vagy az adott telefonszámokon!)

65
65
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FOLYAMATOS AKCIÓK!
– Egyedi bútorszövet-választás!
– Rövid szállítási határidő!
– Óriási raktárkészlet!
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Ismét MagyarBrands díjas lett Kiváló Üzleti Márka kategó-
riában a közel 30 éve működő családi vállalkozás. Méltán 
érdemelte ki újból az elismerést a cég, hiszen folyamatos 
fejlesztések és innovatív megoldások jellemzik a nagy múl-
tú vállalatot. Jelenleg a cég a sok családot érintő, hatékony 
ház- és lakásfelújítási lehetőségek biztosítására fókuszál 
összhangban az anyagbeszerzésekre is kiterjedő, pénzbeli 
támogatást nyújtó állami intézkedésekkel. Ennek érdekében 
a Daniella Villamosság Kft. legújabb fejlesztése során megújí-
totta webáruházát: a családbarát, trendi és innovatív platform 
könnyen kezelhető és kényelmes megoldásokat biztosít a fel-
újítani vágyóknak.

A MagyarBrands díj
A MagyarBrands program már több mint 10 éve díjazza a leg-
eredményesebb magyar vonatkozású márkákat. Összetett 
értékelési szempontok alapján a független szakértőkből álló 
bizottság döntése értelmében nyerhető el a díj. – Büszkék va-
gyunk rá, hogy egy újabb rangos elismerést tudhatunk magun-
kénak. Az, hogy 2019 után 2020-ban is a Daniella Villamosság 
Kft. Kiváló Üzleti Márkaként minősült, a partnereink töretlen 
bizalmának is köszönhető, amit mi azzal hálálunk meg, hogy 
működésünk fókuszában továbbra is vásárlóink maximális 
megelégedettségét tartjuk – nyilatkozta Hadnagy Ernő, a cég 
ügyvezető igazgatója.

Felhasználóbarát kényelem
Egy házfelújítás mindig nagyon sok utánajárást jelent. Min-
denki számára ismerős lehet az az érzés, amikor boltról boltra 
járunk, hogy megtaláljuk a számunkra legjobb alapanyagokat. 
Mindez azonban rengeteg energiánkat és időnket felemészti. 
Szerencsére mára ez a kereső folyamat lényegesen leegysze-
rűsödhet, hiszen jelentős időt takaríthatunk meg az online vá-
sárlással. A Daniella megújult webáruházával igyekszik még 
gyorsabbá, kényelmesebbé és egyszerűbbé tenni a lakásfel-
újításhoz szükséges villamosságipari anyagok beszerzési fo-
lyamatát. A nagyvállalat logisztikai fejlesztésinek köszönhető-
en a beszerzési folyamat még sohasem volt ilyen egyszerű: 
pár kattintással már másnap a rendelkezésünkre állhat min-
den fontos eszköz, legyen szó akár egy villanykörtéről vagy 
ledpanelről.
– Arra törekedtünk, hogy a vásárlás folyamata otthonról, a ka-
napén ülve, könnyedén megtörténhessen. Olyan kényelmi, napi 
működést és egyszerű villamossági anyagbeszerzést segítő 
funkcionalitásokkal vérteztük fel az új webáruházi platformjainkat, 

amelyeknek kö-
szönhetően nem 
csupán egy kedve-
ző vásárlási opci-
óról beszélhetünk, 
hanem komplex 
villamossági keres-
kedelmi szolgáltatói 
felületről – emelte ki 
Hadnagy Ernő.
A kétszeres MagyarBrands díjas cég a partnerei kényelmét és 
hatékonyságát még inkább szolgáló webshopfejlesztéseket vitt 
véghez. A nagykereskedelmi partnerek számára bővült a ké-
nyelmi funkciók listája: például több kosárba is vásárolhatnak, 
és kívánságlistákat állíthatnak össze. A lakossági és nagykeres-
kedelmi vásárlók rengeteg olyan extra funkciót használhatnak, 
amely a piacon egyedülálló. Ilyen a több felhasználót magá-
ban foglaló jogosultságkezelés vagy az eltérő szállítási cím és 
átvevőszemély megadási lehetősége. A vállalat a megújult la-
kossági és nagykereskedelmi webshoppal és a 31 telephelyből 
álló szaküzlethálózattal minden vásárlói igényt kielégítő, teljes 
országos lefedettséget tudhat magáénak. A koronavírus miatt 
az e-kereskedelmi fejlődés az elmúlt időszakban fokozottan 
jellemző a piacon, azonban a cég szerencsésnek mondhatja 
magát, mert jóval a járványhelyzet előtt kezdte el fejleszteni az 
online vásárlói platformjait.

Vásárlóközpontúság
A közel 30 éve működő, családi tulajdonban lévő magyar vál-
lalkozás lépést tart a piaccal, sőt próbál egy lépéssel előtte 
járni. A mostani technológiai fokozatváltás egy többéves, na-
gyobb terv egyik – közel sem utolsó – előre eltervezett állomá-
sa. A villamosipari vállalat raktárrendszere és logisztikai háló-
zata is jelentős korszerűsítési munkálatokon megy keresztül. 
A cégvezető szerint vállalatuk piacvezető szerepének megtar-
tásához elengedhetetlen az innovativitást, a rugalmasságot és 
a vevőközpontúságot szem előtt tartó hozzáállás.
– Tudjuk, hogy nem elég egyszer felzárkózni az adott pillanat-
ban érvényes piaci trendekhez, hiszen a világ napról napra 
változik, a vásárlók igényei is folyamatos alakulásban vannak, 
nekünk pedig célunk, hogy ezeknek az igényeknek folyama-
tosan meg is tudjunk felelni. Küldetésünk, hogy hosszú távon 
részesei lehessünk vásárlóink sikereinek, ehhez pedig elen-
gedhetetlen a folyamatos és tudatos fejlődés – tette hozzá az 
ügyvezető igazgató.

Újabb lépést tett 
a hazai vállalkozás 

a tudatos fejlődés útján 
Családbarát és innovatív fejlesztéseket 

valósított meg a Daniella Villamosság Kft.
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A gépjárműpiac lendületesen induló évének 
nem kedvezett a futótűzként terjedő koro-
navírus. Márciusban a normál ügymenet 
szerint, apróbb intézkedések bevezetése 
mellett, azt tapasztalták, hogy a pandémiás 
helyzet nem rengette meg a piacot, azonban 
március végén minden megváltozott. – Az 
áprilisi és májusi hónapok azonnali vissza-
esést eredményeztek, ebben az időszakban 
gyakorlatilag megszűnt a kereslet – osztotta 
meg Ujhelyi István, az Ujhelyi-Autó Kft. ér-
tékesítési és pénzügyi vezetője, okleveles 
könyvvizsgáló. – Az akkori rendeletek szó 
szerinti értelmezése alapján nem jöhettek 
az emberek gépkocsit vásárolni, aminek a 
vállalat hamar megérezte a hatását. Próbál-
tunk arra fókuszálni, amire továbbra is igény 
mutatkozott, így a szervizvonalat erősítettük. 
Ahány márkaszerviz, annyiféle reakció volt ta-
pasztalható. A mi cégünk azonnal bevezette 
a megfelelő egészségügyi, illetve fertőtlenítési 
óvintézkedéseket, valamint ingyenessé tet-
tük a hozom-viszem szolgáltatást a szervizes 
gépkocsik tekintetében. Ennek köszönhető-
en az ügyfeleknek nem kellett kimozdulniuk 
otthonról. A kollégák megfelelő felszerelés-
ben a telephelyre szállították a gépkocsikat, 
mi elvégeztük a kötelező karbantartást, és 
visszavittük a gépkocsit a tulajdonosának – 
részletezte. – Az autógyárak – szinte kivétel 
nélkül – nem engedték a gépkocsi-tulajdo-
nosoknak, hogy elcsússzanak a szervizpe-

riódussal. Amikor ez az információ a tudo-
másunkra jutott, akkor úgy döntöttünk, hogy 
a saját ügyfeleinket meg akarjuk óvni attól, 
hogy gépkocsijuk garanciális körülményei 
sérüljenek. Azzal, hogy lezárták a határokat, 
új autók nem érkeztek az országba, valamint 
a gyártás is megállt egy bizonyos mennyiség-
nél, így a bejövő ügyféligények kiszolgálása is 
nehézkessé vált – tette hozzá.

Első hullám utáni időszak
Május végén újra érkeztek az országba szál-
lítmányok. – A nyári hónapokban a megfelelő 
elővigyázatosság mellett adtuk át az ügyfelek 
számára a beérkező járműveket. Ameny-
nyiben vásárló tartózkodott nálunk, minden 
kollégánk maszkot viselt, és kijelöltük a tá-
volságtartási sávokat is – ismertette Ujhelyi 
István. – A szeptemberi hónap az új személy-
gépkocsik forgalomba helyezésének tekinte-
tében egy meglepően jó időszak volt, ami a 
torlódásoknak és a késleltetett vásárlásoknak 
köszönhető, mivel felhalmozódott az első fél 
évben egy gépkocsimennyiség, amire akkor 
már szerződés volt kötve. Emellett 18,6 szá-
zalékkal több új személygépkocsit helyeztünk 
forgalomba, mint az előző év azonos idősza-
kában – mutatott rá. – Márciusban 14 száza-
lékos, áprilisban 50 százalékos, májusban 54 
százalékos visszaesés volt tapasztalható. Jú-
niusban és júliusban is több mint 20 százalék, 
majd augusztusban 30 százalékos csökke-

nés volt látható. Összességében október 31-
ig, az új személygépkocsi forgalomba helye-
zések mínusz 20 százalékon álltak. Ez a szám 
már a reexporttól tisztított adat – folytatta.
– Nem tudjuk, hogy mire számítsunk no-
vemberben és decemberben. A következő 
hónapok helyzete függ attól, hogy milyen 
rendeletek vagy korlátozások lépnek élet-
be. A cégünk folyamatosan üzemel, autókat 
adunk át, és a szerviz is működik továbbra 
is – fűzte hozzá.

Megszerzett tapasztalatok
Az Ujhelyi-Autó Kft. értékesítési és pénzügyi 
vezetője elmondta, hogy a gépjármű-márka-
kereskedelemmel és -szervizzel foglalkozó 
családi vállalkozásoknak megvannak az elő-
nyei és a hátrányai. – Hátrány, hogy szinte 
lehetetlen szétválasztani a magánéletet a 
munkától, de ennek az előnye is megmutat-
kozott. Mivel manuális irányítással vagyunk 
jelen a vállalat életében, így képesek voltunk 
azonnali operatív és középszintű döntéseket 
hozni, akár napon belül többször, a pillanat-
nyi környezeti változásokhoz igazodva. Az 
első hullám idején szinte mindennap értekez-
tünk, hogy a megfelelő irányba „kormányoz-
zuk a hajót” – jelentette ki. – Átszerveztük az 
erőforrásokat és manuálisan irányítottunk, 
de az eredménye látható volt, hiszen szerviz-
oldalon nem számolhatunk be visszaesésről 
– fűzte hozzá.

Visszaeső lendület 
a gépjárműpiacon
A határok és a gyárak lezárása után nem-
csak keresleti, de kínálati sokk is érte az 
 újgépkocsi-piacot.
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UJHELYI-AUTÓ KFT.
4027 Debrecen, Böszörményi út 66. 
Telefon: +36-30/571-2834   I   +36-30/915-5372
e-mail: info@ujhelyiauto.hu   I   www.ujhelyiauto.hu 

Ajándék téli gumi garnitúra, 
csak az Ujhelyi-Autónál!

* A kép illusztráció. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A hirdetésben 
feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, ami a Hyundai i20 1.2 MPi 2WD MT 84 LE Entry modellre 
vonatkozik és visszavonásig érvényes. Forgalmi viszonyoktól függően a fajlagos kombinált 
üzemanyag-fogyasztás: 5,16 l/100 km; CO2-kibocsátás: 117 g/km. A részletekről, az 5 év ga-
rancia és a 6d részletes feltételeiről tájékozódjon a  https://ujhelyiauto.hyundai.hu oldalon! 

656318
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Munkaerőhiánnyal és a megfelelő képzettségű szakemberek nélkülözésével kell meg-
küzdenie a negyedik ipari forradalomnak.

A digitalizáció a gazdasági növekedés leg-
főbb motorja, amely minden ágazatban jelen-
tősen kifejti a hatását. A gazdaságban a digi-
tális átalakulásra való vállalati és munkavállalói 
felkészülés a versenyképesség kulcsa.

– Növekvő fejlődés volt megfigyelhető a 
digitális iparban már a pandémiás időszak 
előtt is. Képzeljünk el egy parabolikus gör-
bét, amelynek az elején jártunk. Ennek el-
lenére fokozatosan próbáltuk evangelizálni 
a piacot és a természetes módon, az evo-
lúciós fejlődés által keletkező igényeket fel-
gyorsítani és kiszolgálni – ismertette Hosszu 
Péter, a T-Systems Magyarország konzu-
lense. – A koronavírus az életünknek az ipar 
4.0 területét is gyökeresen megváltoztatta. 
A pandémia előtt a digitalizáció egyik leg-
nagyobb hajtóereje a megfelelő szakembe-
rek és a szükséges munkaerő hiánya volt. 
Emiatt számtalan betöltetlen poszt állt üre-
sen, ami idővel csökkenő hatékonysághoz 
vezet. Jelenleg a pandémiának kettős hatá-
sát láthatjuk: egyik oldalról tovább ritkította 
a rendelkezésre álló munkaerőt, másrészt 
visszavetette a termelést és a termelés irán-
ti igényt. Ez az elmúlt néhány hónap meg-
tanította az embereket arra, hogy a távoli 
munkavégzés rendszere gördülékenyen 
működhet, a hálózati forgalom pedig rob-
banásszerűen megnőtt – tette hozzá.

Hiányzó szemlélet
A járvány előtti helyzetben kettészakadt a di-
gitális ipar. – Jelen volt egy kisebb hányad, 
amely eddig is realizálta, hogy el kell kezdeni 
a digitalizációt és a legfrissebb eredményei-
nek a bevezetését. Azonban az emberek na-
gyobb része óvatosabb volt, és megragadt a 
szimplán érdeklődő szinten. Továbbá akad-
tak néhányan, akik csak egy-egy elemét ve-
zették be a digitális átalakulásnak – részletez-
te Elek Sándor, az IDM–System Zrt. alapítója 
és vezérigazgatója. – Utóbbi csoport kifeje-
zetten pozitívan élte meg az akkor elért ered-
ményeket, és a vírushelyzet megerősítette 
őket abban, hogy az elkezdett tevékenysé-
güket folytatni kell. Látható, hogy a nagyválla-
lati termelők azok, akik első körben rászánták 
magukat korábban is bizonyos lépések meg-
tételére, a digitális átállás érdekében. A kis- 
és középtermelő vállalkozások az óvatosabb 
kategóriába sorolhatók, és az esetek több-
ségében pénzhiányra hivatkoznak, de inkább 
a szemlélet és megfelelő szakember hiányzik 
náluk – emelte ki. – Jelenleg túlságosan is 
benne vagyunk a járványban, ezért kifejezet-
ten óvatosak az ipari szereplők. Vélhetően 
elindult egyfajta stratégiaváltás, de áttörést 
még nem érzékelünk a digitalizációban. Azok 
az elővigyázatos lépések, amelyek megkez-
dődtek, látványosak, de nem indukáltak na-
gyobb változást – hangsúlyozta.

Szakemberhiány
A sikeres digitalizációhoz először is stra-
tégia szükséges, amely főként a nagy-
vállalatokra jellemző. – Ezért több pár-
huzamos digitalizációs projekt is van a 
multivállalatoknál, viszont a kis- és közép-
vállalatoknál ez a stratégia sokszor hiány-
zik, mind a célok meghatározása, mind a 
digitalizációs eszközök kiválasztása, mind 
véghez vitelének a definiálása szintjén. En-
nek hiánya miatt nem tudnak sikeresen el-
indulni a vállalatok a digitalizáció irányába 
– vélekedett Élő András, az IDM-System 
Zrt. üzletfejlesztési vezetője. – A korona-
vírus okozta hatás egy „ajtónyitó” volt, hi-
szen nagyon sok vállalat tartott például a 
home office-tól és attól, hogy nem tudja 
kontrollálni a munkavállalókat. Az elmúlt fél 
év bebizonyította, hogy 2-3 napos átállást 
követően a digitális térben tudtuk folytatni 
a napi munkát. A koranvírus hatása a mér-
nöki-informatikai területen is felpörgette 
az eseményeket, a határzárra és utazási 
korlátozásokra reflektálva megjelentek a 
hazai gyárakban is a kiterjesztettvalóság-
szemüvegek segítésével történő gép-
sorok javítása, illetve a virtuális üzembe 
helyezéssel történő gyártórendszerek 
szállítása, vagy az előírt távolságtartás 
betartását gyártásszimulációs megoldá-
sokkal segítették – fűzte hozzá.

Több vállalatnak kellene 
a digitalizáció felé mozdulni

Elek SándorHosszu Péter Élő András
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Tervek, felelősök, célok 
a DVSC-ben is

Egy sportegyesület felépítése, működése nem külön-
bözik egy termelő cégétől. Ott is vannak tervek, célok, 
dolgozók, és úgy jó, ha nyereséges. Csakhogy a sport-
egyesületnél a produktum nem egy termék, hanem a 
sporteredmények, a nézők száma, a brand értéke.

Mindezt vallja Szabó Péter, a DVSC Fut-
ball Zrt. elnöke. A gazdasági szakember a 
Schaeffler-FAG Magyarország ügyvezetője is, 
akit a labdarúgásról, a DVSC újratervezéséről, 
újraépítéséről kérdeztünk. 
– Olyan terméket szeretnénk előállítani, amit 
el tudunk adni bárhol. A debreceni focinak 
nagy marketingértéke volt, és tudom, lesz is. 
Azon kell dolgoznunk, hogy a DVSC-t olyan 
klubbá, olyan branddé építsük, ahová min-
denki szeretne tartozni, vagy sportolóként, 
vagy szurkolóként, vagy támogatóként. Ez 
utóbbin belül kis szponzorként, főszponzor-
ként vagy névadó szponzorként – attól füg-
gően, hogy kinek mi a célja ezzel a közös 
munkával. Célunk egy olyan eladható pro-
duktum, jelen esetben egy csapat kialakítása, 
ami után azt mondja egy beszállító, egy tá-
mogató, hogy nekem ez érdekes, mert ezzel 
eljutok országos szintre vagy adott esetben 
európai színtérre is. Ehhez kell létrehozni a 
struktúrát, felépíteni a szervezetet ugyanúgy, 
akár egy vállalatnál. Hiszen a sportegyesület 
is az, mert van éves büdzséje, és ugyanazok 
a funkciói, mint egy vállalatnak. Ehhez adjunk 
plusz extra dolgokat, ami vonzóvá teszi. Az 
építkezést elkezdtük.
A gazdasági szakember nem hallgatta el, 
hogy a koronavírus-járvány kicsit kereszt-
behúzta a számításukat, hiszen most se 
néző, se program. Voltak ugyan már vonzó 
eseményekkel teli úgynevezett meccsna-
pok, ezek nagyon jó eredményeket hoztak. 
A mostani helyzet sem „üresjárat” azonban 
a DVSC-brand építésében, hiszen ezek a 
hetek, hónapok kiválóan alkalmasak arra, 
hogy készüljenek a tavaszra, amikor ismét 
nézők előtt játszhat a csapat, de készülnek 

arra az időszakra is, amikor már NB I.-es 
lesz a DVSC.

Függetlenedni a várostól
– Nekünk egy olyan klubot kell felépíteni, ami 
anyagilag független a városi támogatástól – 
jelentette ki Szabó Péter. – Szervezeti oldalról 
elég rossz állapotban volt a klub. Például nem 
voltak meg a strukturált folyamatok, az egyes 
témák felelősei, nem voltak mérések, szá-
monkérések. Így nem lehet működtetni egy 
céget. Elkezdtük az újraépítkezést. A szerve-
zeti működési szabályzattal, az alap humán 
dolgokkal kezdtünk. Sok mindenen múlik, 
hogy a várostól mikorra tudja magát függet-
leníteni a DVSC. Hosszú távon egy sportklub 
akkor tud gazdaságosan fennmaradni, ha a 
helyi vállalkozókra, a helyi nézőkre, illetve az 
országosan is meglévő szurkolói táborra épít. 
Egy 5-6 ezer fős nézőszámnál is jelentős jegy-
bevétel van. Olyan csapatot kell építenünk, és 
a mérkőzésekhez olyan körítést kell nyújta-
nunk, amire eljön 5-10 ezer ember, mert ez-
zel már eleve generálunk egy nagy bevételt. 
A másik, az MLSZ-től jövő forrás, ami az NB 
I.-ben már sokkal nagyobb összeg. Debre-
cenben egy fiatalokra, futballakadémistákra 
épülő csapat kialakítása a cél. Ezzel egyrészt 

nem kell óriási összeget költenünk átigazo-
lásokra, másrészt jelentős bevételt tudunk 
generálni abból, hogy az itt nevelkedett fiatal 
focistákat eladjuk. A célokat nagyon egysze-
rűen megfogalmaztuk: hosszú távon vissza 
akarjuk tenni a DVSC-t Európa térképére, rö-
vid távon pedig most, azonnal fel akarunk jut-
ni az NB I.-be. Ott pedig nagyon hamar meg 
kell ragadni, és már most egy olyan csapatot 
kell kialakítani, ami a tabella első felében van. 
Lépcsőről lépcsőre fel kell építeni az egészet, 
és gazdasági eredményességi szempontból 
hosszú távon ez a legjobb.

Példa a Bayern München
– A debreceni klubmodell nemzetközi szin-
ten ismert, bevált. Ilyen például a Bayern 
München. Összerakottak, a szervezet és a 
marketing abszolút letisztult, tökéletesen mű-
ködik, akár példának is tekinthető. Mi azt a 
stratégiát találtuk meg, ami az itteni körülmé-
nyeknek legjobban megfelel. Szerethető, he-
lyiekre épülő csapatot kell építenünk. Ez volt 
Debrecenre mindig is a jellemző. Csak nem 
szabad megállni. Amikor eljutottunk valaho-
vá, akkor az azt jelenti, hogy megtaláltuk az új 
kiindulópontot. Ez a gondolkodás viszi előre 
a sportegyesületet, a céget.
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Joker-Diák Munkaerőszervező 
Iskolaszövetkezet 

4024 Debrecen, Csapó u. 28., II/4.
Tel.: 06-52/451-999 

Nyitva: hétfő–péntek 8–17.
E-mail: info@jokerdiak.hu  

DIÁKMUNKA- 
SZERVEZÉS.

Megbízható, minőségi, 
gyors és költséghatékony 

szolgáltatások, akár 1-2 napra, 
vagy több hónapra, 

kis- és nagyszámú munkaerő 
esetén is.

TISZTELT MUNKAADÓK!

Kérjen árajánlatot a honlapunkon 
lévő on-line megrendelőlappal: 

www.jokerdiak.hu

655708

ROAD SERVICE Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út kivezető szakasz, tel.: 52/502-600
5300 Karcag, Gyarmati út, tel.: 59/500-050
www.roadservice.hu 659098

Csép Tibor órás
Kar-, ébresztő-, faliórák 
értékesítése, javítása.

Debrecen, Batthyány u. 1. (Kossuth u. felől) 
52/368-215, 20/418-1692 659701

CASCO-S ÜVEGKÁR RENDEZÉS
AKÁR ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Telefon: 52/324-585, mobil: 30/9488-144

gyula.vass@nsg.com www.pilkington.hu
Országos kék szám: 80/200-200

www.autouvegdebrecen.hu

Autóüvegbe épített biztonság...

660123
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CIB BABAVÁRÓ KÖLCSÖN
Segítséget nyújtunk az új családtag érkezéséhez!

A hirdetésben szerepl  kölcsönt Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2020. november 2-án aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és 
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamid  és 10 millió forint hitelösszeg, az ügyleti kamat és az alábbi két alapeset figyelembevételével 
történt. Ezen felül tartalmazza a központi költségvetés javára a hitelintézeten keresztül havonta megfizetend  kezességvállalási díjat és a CIB Classic Magánszámla „BAB nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját. THM (kamattámogatással): 0,47%. 
A THM (kamattámogatással) értékének meghatározása az alábbi feltételezésekkel élve történt: a támogatott személyek gyermeke a kölcsön folyósításától számított 60. hónapban megszületik, a törlesztés ezt követ en 3 évig szünetel, több gyermek a futamid  alatt 
nem születik, ez esetben a Magyar Állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a THM számítás során. THM (kamattámogatás nélkül): 5,91%. A THM (kamattámogatás nélkül) értékének meghatározása az alábbi feltételezésekkel élve történt: nem teljesül 
a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, ezért a kamattámogatást vissza kell fizetni az 5 éves id szak lejártát követ  120. napon, és az 5 éves id szak lejártát követ  naptól a babaváró támogatásról szóló jogszabályban meghatározott kamatot kell fizetni.
A tájékoztatás nem teljes kör , a CIB Babaváró Kölcsönre vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerz désekre 
vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a CIB Babaváró Kölcsönre vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. A Babaváró támogatás igénybevételének részletes feltételeit a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm.rendelet tartalmazza. A bank a hitelbírálat jogát 
fenntartja. Amikor az igényelt kölcsön összegér l dönt, kérjük, hogy az egész háztartása teljes tehervisel  képességét vegye figyelembe, hiszen egy nem várt rendkívüli esemény (munkanélküliség, tartós betegség) miatt megnehezülhet a kölcsön törlesztése.

GYARAPODIK A CSALÁD? 

KÉSZÜLJÖN FEL BABAVÁRÓ 

KÖLCSÖNNEL!

#MINDIGEGYÜTTÜ
CIB Debreceni Fiók, Piac utca 1-3.

THM (kamattámogatással):  0,47% 
THM (kamattámogatás nélkül):  5,91%
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Dinamikus felszállóágban a debreceni tubusgyártás
Hosszú távú biztonság, 

kiszámíthatóság és értékteremtés 
svájci mintára: ezek jellemzik az 
új munkahelyekkel folyamatosan 

bővülő Neopac Hungary Kft. 
munkáját.

A stabil nemzetközi hátterű vállalat a 
klasszikus magyar műanyagipari érté-
keket ötvözi a svájci üzleti modellel és 
innovációval. Ezek azok az értékek, 
amelyek évek munkája alatt a térség 
kiemelkedő műanyagipari vállalatává 
emelték a több mint 200 főt foglalkoztató 
debreceni vállalatot. 

A 100%-ban magyar menedzsment ál-
tal vezetett cég élvezi a svájci anyaválla-
lat és háttér által biztosított gazdasági és 
szervezeti felépítésből eredő stabilitást, 
ugyanakkor igyekszik szem előtt tartani 
a magyar dolgozók érdekeit és a hazai 
elvárásokat. 

Helyben is képes érvényesülni egy 
ilyen cég, vagy elsősorban külföldi 
piacokra tör? 

A technológiai újításainkat a hazai 
piac is díjazza, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az a tény, hogy idén a Neopac 
sikerrel nyerte el az egyik legnívósabb 
magyar csomagolástechnikai kitünte-
tést, a Hungaropack 2020 díjat. Ez azért 
is nagy szó, mert rávilágít: nem csak ex-
portban, hanem a belföldi piacon is ké-
pes és akar is gondolkodni a cég. 

Az említett, Manna kozmetikumot tar-
talmazó újrahasznosított műanyag alap-
anyagból készült tubusán kívül azonban 
számos más termék is készül itt, így a 
méltán ismert GSK-Voltaren és Colgate 
Elmex termékek is megtalálhatók a pa-
lettában. Ezek természetesen nemzet-
közi piacon kerülnek értékesítésre.

Milyen technológia szükséges ahhoz, 
hogy egy ilyen széles körben ismert, 
egyszerűnek tűnő csomagolóanya-
got lehessen gyártani? 

Az egyszerűség csak a látszat. Való-
jában egy nagyon komoly és összetett 
folyamat az, aminek a végeredménye 
egy „egyszerű” műanyag termék lehet a 
Neopacnál. Épp ezért 8 darab speciáli-
san erre a célra készült automata gyár-
tósor segíti a munkát, amelyeken perce-
ként több mint 1000 db (!) tubus készül. 
Gondoljunk csak bele, ez másodpercen-
ként 17 terméket jelent. 

A gyártásban több mint 150 munkatárs 
kiváló munkája nyomán évente legalább 
300 000 000, azaz háromszázmillió ma-
gas minőségű, sok esetben különleges 
ipari elvárásoknak is megfelelő tubus 
hagyja el a Kishegyesi úti üzem kapuját. 
Ezek jelentős része olyan nemzetközi-
leg elismert nagyvállalatoknál landol, 
amelyek bizalmát hosszú évek óta él-
vezhetik az itt dolgozók. 

Mi az, amiben akár nemzetközi szin-
ten is kiemelkedőt tud alkotni egy 
debreceni cég? 

A Neopac nem csak a nyers csoma-
golóanyagok előállítását vállalja, hanem 
azok többféle dekorációval való ellátását 
is, ezzel is megkönnyítve a vevők mun-
káját. Ehhez további 5 különálló deko-
rációs gép áll rendelkezésre. Ezáltal az 
ún. száraz ofszet – a szitanyomás és 
melegnyomású prégelési technológia is 
megvalósítható házon belül. Így a ter-
mék már töltésre kész állapotban érke-
zik a vevőhöz. 

Sőt, egy új és merész project keretein 
belül itt lesz megtalálható a világ egyik 
első digitális tubusnyomtató gépe is, 
amellyel fotórealisztikus tubusok készül-
nek majd, nagyfokú gyártási és időbeni 
rugalmasságot biztosítva vevőinknek. A 
technikai újítások és folyamatos fejlesz-
tések nyomán nem csoda, hogy idén a 
járvány ellenére 30%-os termelési növe-
kedést tud elkönyvelni az ipari körökben 
nemzetközi szinten ismert és elismert 
vállalat. 

2021-re újabb fejlődés várható, leg-
alább 20%-os növekedéssel és újabb 
debreceni munkahelyek teremtésével.

Mit adhat Debrecennek és Kelet-Ma-
gyarországnak a Neopac?

Erre többféle válasz is létezik. Vala-
hányszor a boltokban járva a „tubusos” 
termékekhez tévedünk, büszkén juthat 
eszünkbe, hogy ezek közül több helyben, 
debreceni emberek keze munkája által 
készül. De a büszkeségen túl a Neopac 
igyekszik nagy hangsúlyt fektetni a kör-
nyezettudatosságra is, így a keletkezett 
technológiai hulladékok újra feldolgo-
zását is közeli vállalatok végzik, ezzel 
további értéket teremtve abból, amit ka-
pukon belül már nem lehet felhasználni. 

A vállalat vezetése elkötelezett a dol-
gozók folyamatos bevonásában és a fej-
lesztés fenntartásában, azért, hogy ha-
tékonyságunkat és piaci helyzetünket, 
ezzel együtt üzleti pozíciónkat tovább 
erősítsük a jövőben. 

Cégünk folyamatosan bővül, ezzel 
újabb munkahelyeket és karrierlehető-
séget biztosítva azoknak, akik szívesen 
dolgoznának helyben egy svájci értéke-
ket képviselő cégnél. 

Milyen lehetősége van annak, aki úgy 
dönt, hogy a Neopac Hungary Kft.-nél 
szeretne elhelyezkedni? 

Folyamatosan érdemes fi gyelni a nyi-
tott lehetőségeket, a vállalat sokféle po-
zícióba keres elkötelezett pályázókat. A 
termeléstől (gépbeállítás, csomagolás, 
nyomda) az adminisztrációig szinte min-
denki megtalálhatja az érdeklődésének 
megfelelő munkakört, legyen szó akár 
tapasztalt munkavállalóról, pályakezdő-
ről, diákról vagy duális hallgatóról. 

Az aktuális lehetőségek folyama-
tosan frissülnek a Neopac oldalán: 
www.neopac.com/allas

„Legfontosabb stratégiai irányunk 
az alternatív anyagokból történő 
gyártás és a digitális nyomtatás.”

Oláh Csaba
ügyvezető igazgató
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