Külgazdasági lehetőségek
Nógrád megyében
External Sector possibilities
in the county of Nógrád

A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta.
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Tisztelt Olvasó!
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a megye vállalkozói és cégei nevében köszöntöm Önt Magyarország e csodálatos részén,
Nógrád megyében, ott, ahol a völgyekben megbúvó kis falvak, a természet közelsége és szépsége, a geológiai ritkaságok, a viharos történelem
során az országot őrző végvárak, a népi építészet
megmaradt remekei, az élő hagyományok és a
vendégszerető emberek fogadják a látogatót.
Nógrád megye az ország északi részén, Pest,
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, illetve a Szlovák Köztársaság által határolt területen fekvő középszintű közigazgatási egység.
Magyarország második legkisebb, az észak-magyarországi régió legkisebb területű és lélekszámú megyéje.
A megye jelenlegi fejlettségi szintje, gazdasági szerkezete történelmileg hosszú időszak során alakult ki. Ez a szerkezet az elmúlt
évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül, melyek többnyire az örökölt gazdasági struktúra és az átalakuló piaci viszonyok mentén történtek.
A megye gazdaságában a többségében kis- és közepes vállalkozásokra épülő ipar döntő jelentőségű. Napjainkban is átalakulási
folyamatok tanúi lehetünk, elsősorban a termékszerkezet-korszerűsítés, gazdálkodási és tulajdonosi struktúraváltás területén.
A mezőgazdasági termelés szempontjából a megye természeti adottságai - domborzati viszonya, talaj- és vízbázis szerkezete - kedvezőtlenebb az országos átlagnál, de ennek ellenére
kedvező terméseredmények érhetők el a napraforgó, burgonya
és kenyérgabona esetében, illetve jelentős hagyományai vannak
a bogyós gyümölcsök és a gyógy- és fűszernövények termesztésének.
Nógrád megyére esik az ország művelt területének 2,6%-a, az erdőterületnek viszont 5,1%-a. A
megyében a művelt terület több mint fele erdő.
A Nógrád megyébe látogató vendégek a
hosszú évszázadok kulturális örökségének és
a megkapó természeti tájnak sajátos együttesét ismerhetik meg, amely kínálja egyben az
idegenforgalom fejlesztési lehetőségeit is. Nógrád megye a palóc művészet fellegvára, és itt található az UNESCO világörökségének részeként nyilvántartott Hollókő település.
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – karöltve a
megye vállalkozási zónáival, ipari parkjaival és minden településével – nyitott a kereskedelemfejlesztésre, befektetők fogadására, a
nemzetközi gazdasági együttműködések kiszélesítésére és fejlesztésére. Valljuk, hogy a gazdasági előrelépéshez a külpiacokra történő nyitás a meglévő gazdasági potenciál tervszerű és céltudatos
fejlesztése szükséges.
Fenti gondolatok jegyében ajánlom figyelmébe kiadványunkat, melyben igyekszünk átfogó képet nyújtani Nógrád megye
gazdaságáról, befektetési lehetőségeiről, a külpiacokon már jelenlévő és ahhoz kapcsolódni kívánó vállalkozásokról, valamint a
2014-2020 közötti Európai Unió-s ciklus támogatási forrásainak
lehetőségeiről.
dr. Tordai Péter
a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke

Dear Reader!
On behalf of the Chamber of Commerce and
Industry of Nógrád County, the proprietors and
the enterprises of the county I am greeting you
in this beautiful part of Hungary, Nógrád county where visitors find small hemlocks hiding in
valleys, the closeness and the beauty of the nature, unique geological sites, castles which used
to protect the country during our stormy history, the remnants of traditional buildings, the
living traditions and hospitality.
Nógrád County, a medium level administrative division is situated in northern part
of Hungary, surrounded by Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén counties and Slovakia. It is
the second smallest county in Hungary and it has the smallest area
and the lowest population in the region of Northern Hungary.
The county’s state of development and the structure of economy have been formed during a long historical period. This structure changed dramatically in the last decades which happened
along the inherited economic structure and the conditions of the
changing markets.
Small- and medium-sized industrial enterprises are significant
in the economy of the county. We can still witness the transformation of the industry, mainly in modernizing the product structure and in the changes of the management and the ownership.
Concerning the structure of sectors the processing industry has
significant role in the county’s economy.
Although the natural features – the landscape, the structure
of soil and water basis – are more unfavourable than the country average, the production of sunflower, potato and bread crops
can be successful, growing berries, medical and spice
herbs have significant traditions. 2.6% of the country’s cultivated fields but 5.1% of forests are in
Nógrád. More than half of the cultivated areas
are forests in the county.
Visitors to Nógrád County can meet a mixture of the cultural heritage of long centuries
and the fascinating landscape which offers the
development of tourism. Nógrád is the centre
of the Palóc art. Hollókő, a World Heritage site of
UNESCO and the well-known Mátraverebély-szentkút
national catholic shrine are in the county. Showing the natural, architectural and religious values are important factors in the supply
of tourism of the county.
The Chamber of Commerce and Industry of Nógrád County, the
business zones, the industrial parks and the settlements are open to
develop commerce, to meet investors, to develop and expand international business relationships. We believe that entering the international markets, developing the existing economical potential methodically
and purposefully are important in order to develop the economy.
Closing my introduction I hope you will find our publication
useful in which we try to give an overall picture on the economy of
Nógrád County, the possible investments, the enterprises which
are already in the international market and those which desire to
join it, further on the possible financial sources of the 2014-2020
period of the European Union.
dr. Péter Tordai
President of the Chamber of Commerce
and Industry of Nógrád County
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Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara:
partnerségben a cégekkel, vállalkozókkal
Magyarországon a kamarai tagság 2000 óta önkéntes alapon működik:
az országos kamarának jelenleg 22 ezer tagja van, ebből közel 400 Nógrád megyei. A kamarai tagok jogaikat és kötelezettségeiket tagozatokba
rendeződve gyakorolják. Nógrád megyében négy kamarai tagozat működik:ipari,kereskedelmi,szolgáltatási és kézműves tagozat.
A területi elven szerveződő megyei és
városi kamarák – melyekből összesen 23
van az országban – munkáját a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara hangolja
össze, de a területi kamarák jogi, pénzügyi és szakmai szempontból önállóak.
A kamara független, önálló gazdasági
szereplő, a szervezet munkája sokrétű és
szerteágazó.
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (NKIK) a vállalkozások
profiljától és nagyságától függetlenül a
megye gazdaságának egészét kívánja átfogni, tevékenységében a gazdasági élet
szereplőinek közös érdekeit megjeleníteni. Az NKIK jelentős szerepet vállal
abban, hogy a piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági
elemzésekkel, előrejelzésekkel, javaslatokkal, megbízható üzleti partnerek
felkutatásával, jogi-, adóügyi- és más, a
vállalkozások mindennapjait érintő tanácsadással hatékonyan segítse tagjait, a
gazdasági élet szereplőit.
A kormánnyal kötött megállapodás
értelmében a területi kamarák szakképzési feladatai folyamatosan bővülnek.
Az NKIK szakképzési feladatai: a tanulószerződéses rendszer népszerűsítése, a
tanulószerződések megkötésének segítése, a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése,
a szintvizsgák szervezése, lebonyolítása,
szakmai záróvizsgákra vizsgabizottsági
elnökök, tagok delegálása, Szakma Kiváló
Tanulója Verseny megyei elődöntőinek
megszervezése, mestervizsgák szervezése
és lebonyolítása.
2012 októberétől a kamara látja el a
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
(MFKB) munkaszervezeti feladatait. A
bizottság kiemelt feladata a megye szakképzés-fejlesztési irányainak a meghatározása. Tevékenysége körében javaslatot
tesz a gazdaság által igényelt szakképzési

szükséglet meghatározására, a támogatott
és nem támogatott képzések körének, valamint a szakképző évfolyamokra történő
beiskolázási irányok-arányok, ösztöndíjas szakmák meghatározására.
Új feladat a pályaorientációs tevékenység is, mely magába foglalja a kétkezi
szakmák népszerűsítését a pályaválasztás
előtt álló 6-7-8. osztályos fiatalok körében, kiemelten az ösztöndíjas szakmákra.
A diákok üzem- és gyárlátogatásokon, a
„Szakma Piactér” rendezvényen megismerhetik és kipróbálhatják a szakma fortélyait. A szülők és pedagógusok részére
tájékoztató előadások segítenek a pályaválasztási döntések meghozatalában.
Az NKIK sokrétű munkájának része a
vállalkozók körében népszerű Széchenyi
Kártya hitel-ügyintézése, Teljesítésigazolási Szakértői szerv és a Békéltető testület
működtetése, az építőipar szereplőinek
regisztrációja, az okmányhitelesítés, cégkivonatok kiadása is. A vállalkozások
érdeklődésébe tartozó témákban rendszeresen szerveznek szakmai rendezvényeket. A kis- és középvállalkozások
innovációs tevékenységének segítése
érdekében az NKIK együttműködik a
Nemzeti Innovációs Hivatallal és kamarai virtuális inkubátorházat működtet az
interneten.
2012-től törvény szabályozza az egyéni és társas vállalkozások kötelező kamarai regisztrációját, mely nagymértékben
hozzájárul egy közhiteles vállalkozói
adatbázis kialakításához, a kamarai feladatok hatékonyabb ellátásához. A regisztráció eredményeként létrejött vállalkozói adatbázis segítségével részletes és
naprakész információ nyerhető a gazdálkodó szervezetekről, mely megkönnyíti a
vállalkozások elérhetőségét,a gazdasági
folyamatok elemzését. A kamarai nyilvántartás elősegíti az üzleti forgalom biz-

tonságát, mind a vállalkozások egymás
közti, mind a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződéses kapcsolatokban
is.
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok
kiépítése, illetőleg fejlesztése is komoly
hangsúlyt kap a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rövid és hos�szú távú stratégiájában: a vállalkozások
nemzetközi megjelenését kereskedelemfejlesztési eszközökkel – kiállításokon
és vásárokon való megjelenéssel, szakmaspecifikus kiadványokkal, beszállítói
programok és nemzetközi konferenciák
szervezésével – segíti elő. A kamara –
mint a hálózati együttműködés egyik
intézményes formája – ezáltal az egységes gazdasági érdekérvényesítés mellett a
piacrajutásban is próbál segítséget nyújtani, mind hazai, mind nemzetközi színtéren támogatva az üzleti kapcsolatok
kiépítését és fejlesztését.
A vállalkozások kamarán belüli szakmai együttműködése jobb lehetőséget
teremt az innovációs eredmények megismertetésére, egymás eredményeinek és
jó módszereinek népszerűsítésére, a kapcsolati háló kiszélesítésére.
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara évtizedes kapcsolatokat tart
fenn a környező országok kamaráival,
elsősorban a szlovák területi kamarákkal. A szomszédos ország társszerveivel
több sikeres rendezvényt bonyolítottak le
az elmúlt években – szakmai kiállítások,
vásárok, üzletember-találkozók –, és közösen sikeres pályázatokat is megvalósítottak.
Az NKIK működési területén lévő vállalkozások a kamara támogatásával más
országokban is erősíthették külgazdasági
kapcsolataikat, így Nógrád megyei szakmai delegációk jártak a közelmúltban
Romániában,Lengyelországban,Csehországban, Oroszországban és Izraelben is.
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara megbízható partnere a vállalkozásoknak, s feladatköreiből adódóan e
szellemiséggel igyekszik a jövőben is támogatni a gazdasági élet helyi szereplőit.
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The Chamber of Commerce and Industry of Nógrád County:
in partnership with the enterprises and the entrepreneurs
The membership in a chamber has been voluntary in Hungary since
2000, the Hungarian Chamber has 22,000 members and the Chamber
of Nógrád County around 400. The members exercise their rights and
shoulder the responsibilities in branches. There are four branches in
Nógrád county: industrial, commercial, service and artisan.
The Hungarian Chamber of Commerce and Industry harmonizes the regional chambers of counties and towns
which are organized on territory basis
but as far as legal, financial and professional aspects are concerned the local
chambers are autonomous. The Chamber
is an independent, autonomous economic operator and the work of the organization is multiple and various.
Whatever profile and size the enterprises have the Chamber of Commerce
and Industry of Nógrád County desires
to cover the whole economy of the county and to represent the common interests
of all. The Chamber has a major role in
helping its members and other business
entities by means of improving the business environment, creating economic
analysis, forecasts and suggestions, building up reliable business relationships and
giving advice on taxation, legal and other
issues.
Based on an agreement with the government the tasks of the regional chambers are broadening. The Chamber’s tasks
concerning the vocational training are: to
promote the system of student contract,
to help with arranging student contracts,
to oversee places of practice, to organize
and to carry out competence exams, to
delegate the chairman and the members
of the examination panel of vocational
final exams, to organize the semi-final of
the Best Apprentice Contest in the county, to organize and to carry out the master
exams.
The Chamber has been completing the
tasks of the County Committee on Development and Training since October
2012. The main task of the committee is
to define the development concept of vocational training in the county. The committee proposes vocational trainings de-

manded by the economy, supported and
non-supported trainings, the number of
students of vocational trainings and the
professions with scholarship.
Profession orientation is a new task
which includes the promotion of occupations of labour work - especially ones
with scholarship - among pupils in the
6-7-8 grades who are about to choose
occupation. The pupils can learn about
and experience different jobs during visiting workshops and factories and in the
„Szakma Piactér” exhibition. The parents
and the teachers are helped with the decision on occupation by presentations.
The various tasks of the Chamber
includes managing administrating the
credit of Széchenyi Kártya-SME Credit
Card Program which is popular among
entrepreneurs, operating the Expert
Body on Certifying Accomplishment
and the Conciliatory Body, registrating
contractors in the construction industry,
certifying documents, issuing details on
enterprises. The Chamber organizes presentations on themes which meet the interest of the entrepreneurs. The Chamber
co-operates with the National Innovation
Office and maintains a virtual incubator
on the internet in order to support the innovation activities of the small- and medium-sized enterprises.
The obligatory chamber registration
of sole proprietors and partnerships has
been regulated by law since 2012 which
contributes to establishing an authentic
register of enterprises and to completing
chamber tasks more effectively. Due to
the register, detailed and up-to-date information can be obtained on the businesses which ease the connection to enterprises and the analysis of economic
processes. The register also facilitates the
security of business transactions in con-

tracted relationships between enterprises
as well as between enterprises and customers.
Establishing and developing international economic relationships are important factors in the short- and long-term
strategies of the Chamber of Commerce
and Industry of Nógrád County: the international presence of the enterprises is
assisted by commerce developing tools
such as attendance in exhibitions and
fairs, information booklets on various
professions, organizing supplier programs and international conferences.
Along with fostering equality in pursuing interests the Chamber – as an institutional body of cooperation – facilitates
the entering into international and the
domestic markets by supporting the establishment and the development of international business relationships.
The professional cooperation of the
enterprises inside the chamber creates a
better opportunity to share the innovation accomplishments, to promote results
and useful methods and to expand the relationships.
The Chamber of Commerce and Industry of Nógrád County has had connection for decades with the chambers
of the neighbouring countries especially
with the Slovakian regional chambers. In
the last few years the Hungarian and the
Slovakian chambers organized some successful events – professional exhibitions,
fairs, business meetings – and carried out
tenders together.
The enterprises registered in the
Chamber of Nógrád have been able to
reinforce their international relationships abroad with the support of the
Chamber. Professional delegation from
Nógrád County has been to Romania,
Poland, the Czech Republic, Russia and
Israel recently.
The Chamber of Commerce and Industry of Nógrád County is a reliable
partner of the enterprises and due to its
tasks it will support the local businesses
in the future.
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Nógrád megye főbb társadalmi és gazdasági jellemzői
TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZET
Nógrád megye Magyarország északi részén, Pest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, valamint Szlovákia által
határolt területen fekszik. Itt magasodik
a Börzsöny, a Cserhát és a Mátra hegység, önálló tájegysége a Karancs-Medves.
Nógrád az ország fában leggazdagabb
területe (40%-át erdő borítja.). Növényvilága szemet gyönyörködtető, gazdag állatvilágának legnemesebb fajai: a szarvas,
az őz és vaddisznó. Folyói közül az Ipoly
és Zagyva jelentősebb. A Novohrad-Nógrád Geopark – a világon az első határon
átnyúló geopark – a megye új színfoltja.
DEMOGRÁFIAI, TÉRSÉGI JELLEMZŐK
A megye lakónépessége 2014. január
1-jén 198 392 fő volt, 1,2%-kal kevesebb,
mint 2013 év elején. Az országossal egyező csökkenő tendencia a mérsékelt születésszám, a magasabb halandóság és az
elvándorlás következménye. A megye
aprófalvas (126 község, 6 város) jellegű,
népsűrűsége és a városi népesség aránya
is alacsonyabb az országosnál. A megye 6
járást foglal magában, központjai a megye
városai (Balassagyarmat, Bátonyterenye,
Pásztó, Rétság, Salgótarján, Szécsény).
Salgótarján megyei jogú városa (37 ezer
lakosával) egyben Nógrád székhelye.

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
A térség két fő közlekedési ütőere: a 2. sz.
(Budapest-Vác-Parassapuszta) és a 21.
sz. (Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu)
főút. Utóbbi – folyamatban lévő – négy
sávra bővítése és Hatvanig történő kiépítése időben lerövidíti Salgótarján elérhetőségét. A vasút műszaki feltételei még
nem megfelelőek, a 81. sz., Hatvan-Somoskőújfalu vonal korszerűsítése, és az
Intercity járat is várat magára.
GAZDASÁGI FEJLETTSÉG
ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁS
Az egy főre jutó GDP 2012-ben 1233
ezer Ft/fő volt, az előző évhez képest
némi növekedést mutatva. A gazdasági
aktivitás mutatói 2014. II. negyedévében látványosan javultak. A foglalkoztatottak száma 73 ezer fő volt, 12%-kal
több, mint az előző év azonos időszakában. A foglalkoztatási arány 43,3%ról 49,1%-ra bővült. A munkanélküliek száma 12 ezer főről – elsősorban a
közmunkának köszönhetően – 6 ezer
főre csökkent. A munkanélküliségi ráta
15,2%-ról 8,2%-ra mérséklődött. A gazdaságilag aktívak száma 76 ezer főről 79
ezer főre, arányuk 51,0%-ról 53,5%-ra
emelkedett.

FOGLALKOZTATÁS, KERESETEK
2014. I. félévében a legalább 5 főt foglalkoztató szervezeteknél alkalmazásban
állók száma 35 ezer fő volt, 13%-kal több
mint 2013. I. félévében. A fizikai foglalkozásúak száma 20, a szellemi foglalkozásúaké 2,9%-kal bővült. A havi bruttó átlagkereset megközelítette a 171 ezer forintot.
A gazdasági ágak között az energiaiparban
a legmagasabb, az egészségügyi szolgáltatásban a legalacsonyabb az átlagkereset.
A versenyszféra havi bruttó átlagkeresete
a költségvetési szféráétól 18 ezer forinttal
magasabb. A családi kedvezmény nélkül
számított havi nettó átlagkereset 112 ezer
forint volt. Az átlagos havi munkajövedelem meghaladta a 179 ezer forintot.
LAKÁSÉPÍTÉS
Az építési kedv visszafogott: 2013-ban
mindössze 34 új lakás kapott használatbavételi engedélyt. Az újonnan épült
lakások száma 2012-höz viszonyítva
csökkent. Az új lakások döntő hányadát
a lakosság építtette családi házas formában. Az épített lakások többsége tágas
és korszerű: 62%-a legalább négy, 24%-a
három, 15%-a két szobával rendelkezett.
Közüzemi vízellátásuk biztosított, 79%uk csatornahálózatra, 65%-uk a gázhálózatra is csatlakozott. Valamennyi lakás
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fürdőszobával ellátott, 29%-uk duplakomfortos volt.
VÁLLALKOZÁSOK
2013 végén a vállalkozások száma megközelítette a 23,4 ezret, 78%-a önálló
vállalkozó, 22%-a társas vállalkozás volt.
Az előbbiek száma egy év alatt 2,4%-kal
emelkedett, az utóbbiaké ugyanennyivel
csökkent. Az ezer lakosra jutó vállalkozásszám 118, a régió átlagánál alig valamivel,
az országos átlagnál jóval kevesebb. A vállalkozások 70 %-a 1–9 főt foglalkoztatott,
s csupán 9 vállalkozás volt, ahol a 249 főnél többen dolgoztak. A társas vállalkozások 24%-a a kereskedelemben működött,
míg az önálló vállalkozók 47%-a mezőgazdasági vállalkozó volt.
BERUHÁZÁSOK
A megyei szervezetek 2013-ban 21,6 milliárd forint fejlesztést valósítottak meg,
ez igen jelentős mértékben, 30 %-kal haladta meg az előző évit. Változott a beruházások szerkezeti összetétele, nagyobb
szerepet kapott az épületek és egyéb építmények létesítése, korszerűsítése. A beruházásokra fordított összeg az iparban
volt a legnagyobb, megközelítette a 10,1
milliárd forintot, ez 16%-kal magasabb
az előző évinél. Az élénkülő beruházási
kedv ellenére a megyei beruházások egy
lakosra jutó teljesítmény értéke jóval elmarad az országos átlagtól.
MEZŐGAZDASÁG
A növénytermesztés főbb kultúráinak –
búza, kukorica, triticale, burgonya stb. –
terméseredményei 2013-ban is az orszá-

gos átlag körül alakultak, inkább valamivel
alatta maradtak. Az állatállomány fajlagos
mutatói sem érik el az országos átlagot,
egyik kivétel a száz hektárra jutó szarvasmarhák száma (15), amely meghaladja azt.
A fejlesztés iránya a hagyományos növényi
kultúrák (például bogyós-gyümölcs) ösztönzése, a honos állattenyésztés korszerűsítése lehet. Nagyobb szerepet kaphatnak a
szárazságtűrő, ellenálló fajták. Fontos lesz
a magas hozzáadott értékű termékszerkezet fejlesztése, a házi- háztáji, erdő- és
élelmiszergazdaságban rejlő lehetőségek
kiaknázása.
IPAR
Kálváriája az 1960-as években a szénbányászat visszafejlesztésével kezdődött, az
1990-es évek elején a keleti piacok elvesztésével és a privatizációval „csak” folytatódott. Mindezek nyomán a termelés
volumene és a dolgozók száma is drámai
módon csökkent. Az ipar produktuma
két évtizede hullámzó, ágazatai differenciáltan teljesítenek, némelyek már
versenyképesek. Az üveggyártás új arcát
mutatja, a gépipar generátorként működik, exportja dinamikus, a járműgyártás
– autóipari innovációval – a jövőt alapozza. 2013-ban már nőtt fémfeldolgozási
és más termékek előállítása is. A megyei
ipar fejlesztésének útja az innováció és a
kutatás-fejlesztés támogatása lehet. Megindult a szénvagyon újbóli-gazdaságos
kitermelésére irányuló vizsgálódás is.
ÉPÍTŐIPAR
Nógrádban a gazdaság kedvezőtlen folyamatai az országosnál is tovább tartottak,

és eközben a megye építőipara lassan leépült. A stabilizáció az ezredforduló után
sem következett be, de az elmúlt években
már – a kereslet növekedésnek hatására
– némi élénkülés érzékelhető. A megyei
székhelyű építőipari cégek 2013-ban 6,8
milliárd forint értékű építési-szerelési
munkát végeztek el, 9%-kal többet, mint
2012-ben. Nógrád építőiparának fejlődése a megye egész gazdasága – ezen belül
a vállalkozások építési-beruházási – teljesítményének függvénye.
KERESKEDELEM
Az üzletek száma 1990-2000 között – a
privatizáció hatására nyíló kisboltoknak
köszönhetően – másfélszeresére nőtt. Ellentétes tendencia mutatkozott az ezredforduló után, miközben alig módosult a
hálózat üzlettípus szerinti összetétele. Az
ellátás színvonalát növelték a hipermarketek betelepült (például TESCO, Penny
Market, SPAR, JYSK,) és a kereskedelmi
hálózatok (CBA, COOP stb.) korszerű
egységei. Intézményes termelői piac működik Salgótarjánban (Piac és Vásárcsarnok), Balassagyarmaton és Pásztón.
TURIZMUS, VENDÉGLÁTÁS
Az utóbbi évek erőfeszítései hatására
a turisztikai potenciál elemei markánsabbá váltak. Így például a Börzsönyalja településeinek rekreációs övezete,
Bánkkal, Nógrád és Drégely várával;
Hollókő Ófalu Világöröksége; Szécsény
városa; az Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Terület,
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyünk; a
Karancs-Medves természeti és geológiai
értékei; Balassagyarmat kulturális öröksége; Salgótarján régi-új látványosságai;
Somoskő, Salgó vára, Dornyay Béla Múzeum, Bányamúzeum. Mindezek hatására is nőtt a vendégforgalom. 2013-ban
a kereskedelmi szálláshelyeken 49 ezer
vendég 116 ezer vendégéjszakát töltött,
az előbbiek száma 17, az utóbbiaké 21%kal haladta meg az előző évit. A belföldi
vendégek körében 18%-os, a vendégéjszakák esetében 25%-os a növekedés. Az
átlagos tartózkodási idő nőtt, a külföldi
vendégeknél 3,2, a belföldieknél 2,3 vendégéjszaka volt.
OKTATÁS
A megye oktatási és képzési infrastruktúrája – miközben jelentős változásokon ment át – egészében megfelelő. A
22 középiskola döntő többsége többcélú
intézmény, amelyek közül az általános is-
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kolai képzés 6, a gimnáziumi képzés 11,
a szakképzés 18 iskola profiljában szerepel. A köznevelési intézmények feltételei és egyes fajlagos mutatói is javultak
2013-ban. Nógrád bővelkedik pénzügyi,
számviteli szakemberekben, ami kedvező potenciál a pénzügyi szolgáltató
szektor befektetéseihez. A kínálati pozíciót javítaná a műszaki felsőfokú képzés
bevezetése. A 2013-ban elfogadott szakképzés-fejlesztési koncepció célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési
szerkezet kialakítása.
EGÉSZSÉGÜGY
A fekvőbeteg-ellátást a salgótarjáni
Szent Lázár Megyei Kórház, a balassagyarmati dr. Kenessey Albert és a
pásztói Margit Kórház biztosítja. 2013ban a működő kórházi ágyak száma
(1440) azonos volt az előző évivel. A
járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó,
kórházhoz integrált rendelőintézet Sal-

gótarjánban, Balassagyarmaton és Pásztón működik. Szécsényben és Rétságon
egészségügyi centrum áll a térség lakói
rendelkezésére. A házi orvosi és fogorvosi körzetek lefedik a megyét. A települési önkormányzatok a védőnői ellátás gazdái. Az országban egyedülálló a
nógrádgárdonyi Főnix Kastély-szanatórium és Egészséghotel, ahol a szív-és érrendszeri betegségek kockázatfelmérése
mellett hangsúlyt kap a prevenció és a
rehabilitáció is.
SZOCÁLIS ELLÁTÁS
Az intézményrendszer fejlettsége nagyjából az országos átlaghoz hasonló hatékonyságú, minden érintett célcsoport
számára elérhető és megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújt. Továbbfejlesztése
azonban az országos átlagnál nagyobb
jelentőségű a megye demográfiai és
egészségügyi helyzete, a lakosság életkörülményei és életminősége miatt. Szo-

FORRÁSOK, SZAKIRODALOM
Fókuszban a megyék – 2014. I. félév Térségi összehasonlítás.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/142/index.html
Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, KSH 2013/4
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/134/nogr134.pdf
KSH – Táblák (STADAT) – Idősoros éves, területi adatok
http://www.ksh.hu/stadat

ciális ellátásban 2014. első felében több
mint 6 ezren részesültek a megyében,
mintegy 20%-kal kevesebben, mint egy
évvel korábban.
KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
A 2012. márciusától önálló társulttal
bíró Zenthe Ferenc Színház a befogadó
színházként működő salgótarjáni József
Attila Művelődési és Konferencia Központban kapott helyet, ahol debütálása
óta az előadások és a látogatók száma
is növekedett. Jó hír az olvasóbarátok
számára, hogy 2013-ban a települési
könyvtárak, az összes könyvállomány és
a beiratkozott olvasók száma is emelkedett. A megye muzeális intézményeinek
száma (12) az átszervezés után nem változott, de a kiállításaiké igen, 2013-ban
90-re nőtt (az előző évi 71-ről). A Nógrád Megyei Levéltár 2012. október 1-jétől a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működik.

Nógrád megye statisztikai évkönyve, 2012 KSH Salgótarján, 2013
https://www.ksh.hu/epolc/megyevk12/12/html/index.html
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014-2020.
Salgótarján, 2013
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=184
Dr. Baráthi Ottó: Nógrád megye gazdasági-társadalmi folyamatainak főbb
jellemzői a rendszerváltás után. Területi Statisztika, 2010. 4., 438-452
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/04/barathi.pdf
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Main features of the society and the economics of Nógrád county
GEOGRAPHY:
Nógrád county is situated in northern
part of Hungary surrounded by Pest,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén counties
and Slovakia. Parts of the following hills
can be found in the county: the Börzsöny,
the Cserhát and the Mátra. The KarancsMedves hills are situated entirely here.
Nógrád is the most forested county of
Hungary (40 per cent of its territory is
covered by forest). Its flora is magnificent
and its fauna contains outstanding species, such as deer, roe deer and wild boar.
The Ipoly and the Zagyva are the main
rivers of the county.
The Novohrad-Nógrád Geopark is the
first international organization in the
world which covers geological heritage
sites of two countries.
DEMOGRAPHY:
On 1 January 2014 the population of the
county was 198,392 persons which is 1.2
per cent less than it was at the beginning
of 2013. This trend is the same as of the
country and is due to modest live birth,
higher death rate and emigration. Small
villages feature the county (126 municipalities, 6 towns), the population density
and the population living in towns are
lower than that of the country’s average.
The county contains 6 micro-regions
whose centres are the towns (Balassa

gyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság,
Salgótarján, Szécsény). Salgótarján is a
town with county rights (having 37,000
inhabitants) and the seat of Nógrád
county.

6,000. The unemployment rate declined
from 15.2 per cent to 8.2 per cent. The
number of economically active persons
grew from 76,000 to 79,000 – their rate
from 51.0 per cent to 53.5 per cent.

INFRASTRUCTURE
OF TRANSPORTATION:
The two main roads are the No.2 (Budapest-Vác-Parassapuszta) and the No.21
(Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu).
The latter is being extended into four
lanes which will shorten the travelling
time to reach Salgótarján.
The No.81 railway line between Hatvan
and Somoskőújfalu needs to be modernized. This is the reason why there is no
Intercity connection as yet.

EMPLOYMENT, EARNINGS:
In the first quarter of 2014 the number
of persons working for enterprises which
employ more than 4 people was 35,000,
which number showed 13 per cent increase compared to the first quarter of
2013. The number of labourers grew by
20 per cent and of white-collar workers
by 2.9. The average gross earnings were
close to HUF 171,000. The average earnings were the highest in the energy sector while the lowest in the health sector.
The average gross earnings of the private
sector were HUF 18,000 more than of the
public sector. The average net earnings
excluding family tax benefits were HUF
112,000. The average monthly incomes
were higher than HUF 179,000.

ECONOMIC DEVELOPMENT
AND ACTIVITY:
In 2012 the Gross Domestic Product was
1,233,000 Hungarian Forints (HUF) per
capita which is a modest increase compared to the previous year. The performance significantly rose in the second
quarter of 2014. 73,000 people were employed, 12 per cent more than in the corresponding period of the previous year.
The employment rate increased from 43.3
per cent to 49.1 per cent. The number of
unemployed people decreased – due to
the public employment – from 12,000 to

CONSTRUCTION OF HOMES:
In 2013 only 34 new houses received occupancy permit. Less houses were built
than in 2012. The significant proportion
of the new dwellings were detached houses and were built by private individuals.
Most of them were spacious and modern,
62 per cent of them had at least 4 rooms,
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24 per cent 3 rooms and 15 per cent 2
rooms. They had water supply, 79 per
cent of them were connected to the sewage system and 65 per cent to the gas system as well. Each dwelling had bathroom,
29 per cent of them had two bathrooms.
ENTERPRISES:
At the end of 2013 the number of enterprises was almost 23,400, 78 per cent of
them were sole proprietors while 22 per
cent partnerships. The number of sole proprietors increased by 2.4 per cent and of
the latter decreased by the same amount.
There were 118 enterprises per 1000 capita which figure is moderately smaller than
that of the region’s but significantly smaller
compared to the country’s figure. 70 per
cent of the enterprises employed 1-9 people and there were only 9 companies which
employed more than 249 people. 24 per
cent of the partnerships were in the commerce sector while 47 per cent of the sole
proprietors were in the agricultural sector.
INVESTMENTS:
The enterprises of the county performed
HUF 21.6 billion development in 2013
which was significantly higher (30 per
cent) than in the previous year. The structure of investments changed, constructing
and modernizing dwellings and non-residential buildings represented a higher
share. The highest development expenditure was in the industry, it approached
HUF 10.1 billion which was a 16 per cent
growth compared to the previous year.
In spite of increasing activities in investment the county’s expenditure per capita
is much lower than the country average.

INDUSTRY:
Its calvary started in the 1960s with the
retrogression of coal mining and it was
continued in the early 1990s by losing
markets in the former socialist countries and by the privatisation. As a result the production and the headcount
of employees declined dramatically. The
industrial production has been fluctuating for two decades, the sectors perform
differently, some of them are competitive.
The glass production has found a new
segment, the machine industry acts as a
generator, its export is dinamical, the vehicle production – by innovation of automotive industry – is establishing the future. In 2013 the metalworking and other
productions increased. The innovation
and the promotion of research and development could be solutions to improve the
industry in the county.

AGRICULTURE:
The production of the main crops –
wheat, maize, triticale and potato – was
a bit under the country average in 2013.
The livestock number per unit did not
reach the country average, with the exception of cattles per 100 hectare, which
was 15, that is higher than the country
average. Possible solutions to the development may be the promotion of growing traditional plants (for example the
berries) and modernizing the animal
husbandry. Drought tolerant, resistant
plants could represent a bigger share.
Developing a structure of products with
high value-added features will be important, as well as raising the possibilities in
home-made production, market gardening, forestry and food industry.

CONSTRUCTION INDUSTRY:
The unfavourable condition of the
economy lasted longer in Nógrád than
in the country, during which time the
construction industry in the county
gradually deteriorated. The situation
did not change even after stepping into
the XXI century, although a modest activity has been measured recently due to
the growing demand. The constructing
and assembling works of the enterprises based in the county were worth HUF
6.8 billion in 2013, nine per cent more
compared to the previous year. The development of Nógrád’s construction industry depends on the performance of
the county’s entire economy including
the performance of the construction
and the investments executed by the

enterprises. A research has been started
on how to mine again the coal reserves
cost-effectively.
COMMERCE:
Between 1990 and 2000 the number of
shops increased by 150 per cent – due
to the privatized small shops. An opposite trend showed itself after the millenium while the structure of types of shops
did not change. The level of supply was
improved by the modern stores of supermarkets (for example TESCO, Penny
Market, SPAR, JYSK,) and of commercial chains (CBA, COOP, etc.) which had
been settled. There are organized farmers’
markets in Salgótarján, Balassagyarmat
and Pásztó.
TOURISM, HOSPITALITY:
Due to the efforts made in the last few
years the potential of tourism has been
strengthened with the recreational areas of the settlements near the Börzsöny
hills, such as Bánk, castles of Nógrád and
Drégely; Old Village of Hollókő a World
Heritage site; the town of Szécsény; Nature Reserve of Ipolytarnóc Fossils;
Mátraverebély-Szentkút National Shrine;
the natural and geological values of the
Karancs-Medves hills; the cultural heritage of Balassagyarmat; old-new sights of
Salgótarján, such as Somoskő, Salgó castle, Dornyai Béla Museum, Mine Museum. They have had effect on the number
of visitors. In 2013 49,000 guests spent
116,000 nights in accommodations, the
number of guests was 17 per cent higher while the number of nights was 21
per cent higher than the previous year.
Regarding Hungarian guests the increas-

10

es were 18 per cent and 25 per cent respectively. The average number of nights
also grew, international guests spent 3.2
nights and Hungarian guests 2.3.
EDUCATION:
The infrastructure of education and training is satisfying in the county although it
has changed significantly. The majority
of the 22 secondary schools are multipurpose institutions. 6 of them also operate as primary schools, 11 as grammar
schools and 18 as vocational schools. The
situation and some specific indicators
per unit of these public institutions improved in 2013. Nógrád has numerous
financial and accounting experts which is
advantageous for the investments of the
financial service industry. Establishing
technical higher education would widen
the supply. The goal of the plan on developing vocational training -approved in
2013- was to create a structure of training which meets the needs of the labour
market.

HEALTH CARE:
The inpatient care is provided by Szent
Lázár County Hospital in Salgótarján,
dr. Kenessey Albert Hospital in Balassagyarmat and Margit Hospital in Pásztó.
The number of hospital beds in 2013 was
the same as in the previous year, that is
1440. There are out-patient services in
Salgótarján, Balassagyarmat and Pásztó.
Health centres provide care in Szécsény
and Rétság. The districts of general practicioners and dentists cover the entire
county. The local governments ensure
the pediatrics nursing care. The Főnix
Castle-Sanatorium and Health hotel in
Nógrádgárdony is a unique institution in
the country where not only the hazards
of illnesses of the cardiovascular system
are assessed but prevention and rehabilitation have important roles, too.
SOCIAL CARE:
The status of the social care system is similar to the country average, it is accessible by
everybody in need and it provides adequate

BIBLIOGRAPHY
Fókuszban a megyék – 2014. I. félév Térségi összehasonlítás.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/142/index.html
Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, KSH 2013/4
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/134/nogr134.pdf
KSH – Táblák (STADAT) – Idősoros éves, területi adatok
http://www.ksh.hu/stadat

service. It is vital to improve it at a higher
rate than the country average due to the
situation of the demography and the health
care in the county and to the condition and
the quality of the people’s lives. In the county
more than 6,000 people received some sort
of social care in the first quarter of 2014, 20
per cent less than in the previous year.
CULTURE, PUBLIC CULTURE:
The Zenthe Ferenc Theatre has had its own
company since March 2012 and the numbers of shows and visitors have increased
since its debut. The theatre is placed into
the József Attila Culture and Conference
Centre in Salgótarján. It is good news for
those who like reading, that the number
of local libraries, books in stock and registered readers grew in 2013. The number
of museums (12) did not change after
the reorganization but of the exhibitions
did, from 71 to 90. The Nógrád County
Archives has been operating as a branch
institution of the Hungarian Public Archives since 1 October 2012.

Nógrád megye statisztikai évkönyve, 2012 KSH Salgótarján, 2013
https://www.ksh.hu/epolc/megyevk12/12/html/index.html
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014-2020. Salgótarján,
2013
http://megye.nograd.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=184
Dr. Baráthi Ottó: Nógrád megye gazdasági-társadalmi folyamatainak főbb
jellemzői a rendszerváltás után. Területi Statisztika, 2010. 4., 438-452
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/04/barathi.pdf
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A területfejlesztés prioritásai Nógrád
megyében (2014–2020)

Priorities of Regional Development
in Nógrád County (2014–2020)

FEJLŐDŐ GAZDASÁG
DEVELOPING ECONOMY

AKTÍV, KREATÍV,
EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM
ACTIVE, CREATIVE,
COOPERATING SOCIETY
MARASZTALÓ ÉLETTÉR
APPEALING
ENVIRONMENT

VERSENYKÉPES VONZÓ NÓGRÁD
COMPETITIVE, ATTRACTIVE NÓGRÁD

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011-ben megszületett új törvény
Hungary’s New Local Government Law that was passed in 2011 determines
a megyei önkormányzatok fő feladataként a területfejlesztést, vidékfejlesztést
regional development, rural development and regional land-use planning
és területrendezést, valamint az ezekkel összefüggő koordinációs feladatokat
as well as related coordinating tasks as the main goals of the counties’ local
határozta meg. A vonatkozó jogszabályok alapján Magyarország minden megovernments. On the basis of relevant legislations, just like in every other
gyéjében, így Nógrádban is elkészült a 2014-2020 közötti európai uniós forcounty of Hungary, the regional development concept and programme has
rások felhasználásához kapcsolódó területfejlesztési koncepció és program,
been prepared in Nógrád too, which discusses the uses of European Union
ismertté váltak a finanszírozás legfontosabb keretei és összegei.
resources between 2014–2020 and reveals the most important frameworks
Nógrád megye fejlesztésének célja ezen időszakban, hogy a gazdaság élénand numbers of financing.
kítése, a meglévő természeti potenciálok hasznosítása és a helyi társadalom
In this period the target of regional development in Nógrád proposes that by
aktivizálása által előtérbe kerüljenek olyan új fejlődési lehetőségek, amelyek
the stimulation of economy, the utilization of available natural potentials and
hosszú távon a megyét vonzó térséggé teszik mind a lakosság, mind a vállalthe activation of the local society such developmental possibilities come to
kozások számára. A kidolgozásra került Terület –és Településfejlesztési Opethe foreground, which, in the long run make the county appealing both for
ratív programban (TOP) Nógrád megye az alábbi célok megvalósításához
the inhabitants and the enterprises. In the Territorial and Settlement Development Operational Programme (TOP) the county of Nógrád intends to find
kíván erőforrásokat mozgósítani és biztosítani:
and provide resources for the realization of the following goals:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei pénzügyi
The county’s financial resources is allocakereteit a 1298/2014. (V. 5.) Kormányhatározat jelöli ki. A dokuted
by Government decision 1298/2014
KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok élénkülő vállalkozói aktivitása
mentum értelmében Nógrád megye
(V.5.) of the Territorial and Settlement
The economic growth of SMEs and international large companies
indikatív forráskerete a 2014-2020
Development Operational Programme
Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása,
megerősítése, innovációs centrumok létrehozása
időszakra 20 109,2 millió forint,
(TOP). In accordance with this docuThe adaptation and strengthening of future centric, creative and knowledge
ment the indicative financial resource
melyből 17 950,8 millió forintot az
based economical activities, the establishment of innovation centres
frame of Nógrád for the period between
Európai Regionális Fejlesztési Alap,
Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése,
2014 and 2020 is 20,109,2 million HUF
2 158,4 millió forintot pedig az Euhozzáadott érték növelése
The strengthening of sectors based on industrial traditions,
rópai Szociális Alap biztosít. Az egy
of which 17,950,8 million HUF is proviincreasing of added value
ded by the European Regional Developfőre eső támogatások tekintetében
Helyi értékekre épülő, fejlődő, piacképes vidéki gazdaság
ment Fund and 2,158,4 million HUF by
Nógrád megye használhatja fel a
Developing, marketable rural economy, which is based on local values
the European Social Fund. In respect of
legtöbb forrást a megyék közül.
per capita subsidies Nógrád will receive
A TOP keretében a második terüTársadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára
leti szintet a megyei jogú városok
the most of all the counties.
Treating of depression in the society, preparation for work
képezik. Salgótarján Megyei Jogú
Within the TOP, the second territoElszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása
rial level is consisted of the cities with
Város indikatív forráskerete 8 663,7
Improving the access to knowledge of the impoverished layers of society
a county right. The indicative financial
millió forint.
A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató képzési rendszer
resource frame of Salgótarján is 8,663,7
A várostérségek és megyei jogú
Education system supporting our traditional sectors
and future industrial branches
million HUF.
városok szintjén a Kormány a forráskereteket járásokra határolta
On the level of city agglomeration and
Fiatalok elvándorlásának mérséklése
Reduction of the emigration of youth
le. Nógrád megyében összesen 11
cities with a county right the government has confined the financial resource
412,8 millió forint jut a járások fejIntegrált térségi programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére
lesztésére, ebből a Balassa-gyarmati
frames into districts. In Nógrád there is
Integrated regional programmes to treat poverty and social exclusion
Járás 2 655,1 millió forint, a Bátonyaltogether 11,412,8 million HUF for the
Egészséges, vonzó, emberközpontú, biztonságos lakó- és pihenő környezet
terenyei Járás 1 700,5 millió forint,
development of the districts of which
Healthy, attractive, humanistic and safe living and recreational space
a Pásztói Járás 2 219,0 millió forint,
the District of Balassagyarmat may use
a Rétsági Járás 1 816,1 millió forint,
2,655,1 million HUF, the District of BáKorszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatás-rendszer,
egyenlőtlenségek csökkentése
tonyterenye 1,700,5 million HUF, the
a Salgótarjáni Járás (Salgótarján
Up-to-date, accessible institutional structure and service system,
District of Pásztó 2,219,0 million HUF,
Megyei Jogú Város nélkül) 1 429,0
reduction of inequalities
the District of Rétság 1,816,1 million
millió forint, a Szécsényi Járás peKözlekedési csomópontok gyors elérése
dig 1 593,0 millió forint támogatást
HUF, the District of Salgótarján (without
Fast access of road traffic intersections
használhat fel.
the city of Salgótarján) 1,429,0 million
A kijelölt célok megvalósítását
HUF, the District of Szécsény 1,593,0
pénzügyileg a TOP keretek mellett Ágazati Operatív Programok és hazai fimillion. Besides the TOP, the realization of targeted objectives is also helnanszírozási források is segítik.
ped by Sectoral Operational Programmes and national financial resources.
A rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásánál Nógrád megye elWith the utilization of available monetary resources the county of Nógrád has
kötelezte magát egy erős gazdaságélénkítő fejlesztési program megvalósítása
committed itself to realizing a strong economy boosting programme.
mellett.
Four districts of the six in Nógrád have been declared free entrepreneurial
A megyei koncepcióban és programban kiemelt vállalkozói aktivitás, a kis- és
zones providing an excellent background for the facilitation of the emphasized entrepreneurial activities, for the supporting of the competitiveness of
középvállalkozások versenyképessége és a foglalkoztatás bővítési törekvéseknek kiváló hátteret biztosít, hogy Nógrád megye hat járásából négy bekerült
small and medium sized enterprises and for the efforts to expand employment. The ambition to settle in the region is stimulated not only by the ala szabad vállalkozási zónák közé. A betelepülési kedvet a zónákban kínált
lowances of the free zones but by the fact that the subvention of enterprises
kedvezmények mellett az a tény is élénkítheti, hogy a szomszédos Közép-Magyarországi Régióban a vállalkozások támogatására igen kevés, és alacsony
in the neighbouring Central Hungarian Region is quite low, meaning the resources in that area will be relatively small in the period of 2014-2020.
intenzitású forrás áll majd rendelkezésre 2014-2020 között. Feltétlen ki kell
The favourable position that the geographically closest free entrepreneurial
használni a jövőben azt a kedvező pozíciót, hogy a Budapesthez földrajzilag legközelebb fekvő szabad vállalkozási zóna Nógrád megyében található.
zone to Budapest is situated in Nógrád must by all means be exploited. Notwithstanding the unified economical zone may not have to be limited within
Mindemellett az egységes gazdasági zóna nem kell, hogy megálljon az országhatáron. A Pásztó–Bátonyterenye–Salgótarján–Losonc–Zólyom–Besztercethe borders of Hungary. For the development of the Pásztó–Bátonyterenye–
bánya urbanizált gazdasági tengely fejlesztéséhez megfelelő kereteket adhat a
Salgótarján–Losonc–Zólyom–Besztercebánya urbanized economic axis a
határon átnyúló együttműködési program is.
cross-border cooperation programme may provide a suitable framework.
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Vállalkozási zónák Nógrád megyében

Entrepreneurial zones in Nógrád county

A Budapesthez legközelebb eső szabad vállalkozási
zóna Nógrád megyében található!

The closest free entrepreneurial zone to Budapest
can be found in the county of Nógrád

2013-ban a Magyar Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény felhatalmazásával kijelölte azokat a településeket, amelyek helyzetük alapján szabad vállalkozási zónának minősülnek. A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól.
Nógrád megyében négy térség, a Salgótarjáni, a Bátonyterenyei, a Szécsényi és a Pásztói Járás valamennyi települése megkapta azt a lehetőséget,
hogy területén érvényesíteni lehessen a kijelöléssel járó kedvezményeket.

With the authorization of Act XXI of 1996 on Regional Development and
Regional Planning in 2013 the Hungarian Government has marked out
those settlements, which, on the basis of their location will be free entrepreneurial zones. The designation is given for five years.
In Nógrád all of the settlements of four regions – Salgótarján, Bátonyterenye, Szécsény, Pásztó -have received the opportunity to take advantage
of the allowances that come with the designation.

A szabad vállalkozási zóna besorolást a Kormány területfejlesztési célok
érdekében hozta létre, mely célok eléréséhez külön törvény alapján meghatározott kedvezményeket biztosít e zónákban.

The free entrepreneurial zone classification has been created by the Government for regional development purposes, to which end certain allowances are provided in these zones according to a relevant act.

A szabad vállalkozási zónákban
igénybe vehető kedvezmények:

The following allowances are available
in the free entrepreneurial zones:

Fejlesztési adókedvezmény
Fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió
forint értékű, kapacitásbővítést célzó beruházás esetén. A számított társasági adóból legfeljebb annak 80 százalékáig jár a kedvezmény, amely
maximum 10 éven át érvényesíthető.

Developmental tax reduction
It can be claimed on investments that are realized and operated in the free
entrepreneurial zone and are at least 100 million HUF in value and targets
capacity expansion. Tax reduction can be taken into account up to 80 per
cent of the calculated corporate tax over a period of maximum 10 years.

Social allowances tax reduction
In case an enterprise exSzociális
hozzájárulási Vállalkozási zónák Nógrád megyében
pands is workforce in a free
adókedvezmény
Entrepreneurial zones in Nógrád
entrepreneurial zone, the
Amennyiben szabad válamount of tax reduction
Salgótarjáni Járás
lalkozási zónában egy válin the first two years is 27
Szécsényi
District of Salgótarján
lalkozás létszámot bővít,
Járás
per cent – max. 100,000
az adókedvezmény összege
District
HUF - of the gross wage of
az első két évben a szabad
of Szécsény
Bátonyterenyei
new employees, who work
vállalkozási zónában munJárás
in the free entrepreneurial
kát végző új munkavállalók
District of
zone. This amount decreasBátonyterenye
bruttó bérének – de maxies to 14.5 per cent in the
mum havi százezer forintthird year. This means, that
nak – a 27 százaléka, mely
Pásztói Járás
after a 100,000 HUF wage
a harmadik évben 14,5 száDistrict of Pásztó
the employer does not have
zalékra csökken. Ez azt jeto pay social allowance tax
lenti, hogy a 100.000 Ft-os
at all for two years, and has
bér után két évig egyáltalán
to pay only half of it in the
nem szükséges a szociális
third year.
hozzájárulási adót megfiThe enterprise can make
zetni, a harmadik évben
use of this opportunity on
is csak a felét. Az igénybe
the condition that their
vétel feltétele, hogy a vállalnumber
of
employees
may
not
decrease
and
that the new employee has
kozás létszáma ne csökkenjen, az új munkavállaló pedig legalább hat hóhad a residence in the free entrepreneurial zone for at least six months.
napja a szabad vállalkozási zónában rendelkezzen lakóhellyel. Állami táThe allowance cannot be claimed if the employee is hired with a support
mogatással felvett munkavállaló után a kedvezmény nem érvényesíthető.
from the state.
Szakképzési hozzájárulás alapjának csökkentése
A fenti szociális hozzájárulási adókedvezményre jogosult, szabad vállalkozási zónában működő adózó az első két évben a szakképzési hozzájárulás alapját is csökkentheti az új munkavállalók bruttó bérével, de
szintén maximum havi százezer forinttal. Havi bruttó 100.000 Ft-ot meg
nem haladó bér esetén tehát az új munkavállaló után két évig nem kell
szakképzési hozzájárulást fizetni (1,5%).
Magasabb összegű munkahelyteremtő pályázati támogatás
A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, az
alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül – az éves pályázati
felhívásban meghatározott formában, támogatási mértékben – többlettámogatást igényelhetnek

Reduction of the base of vocational training tax
The tax payer who is operating their enterprise in the free entrepreneurial
zone and is liable for the above mentioned social allowance tax reduction may, in the first two years reduce the base of their payable vocational
training tax with the gross wage of their new employees up to a maximum
of hundred thousand forint a month. In case the wage does not exceed
100,000 HUF gross a month, the employer does not have to pay the vocational training tax for two years (1.5 per cent).
An increased amount of funds for creating workplaces
For the purpose of facilitating employment growth and the creation of
new workplaces, corporations operating in or settling down in the free
entrepreneurial zones may claim additional subsidies as defined in the
annual calls for tenders over and above the basic allowances and the supplementary allowances on the debit of the National Employment Fund.
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Nógrádi vállalkozások
külpiaci kapcsolatai

Foreign market relations
of companies from Nógrád county

Kiadványunk következő részében – nem teljes körűen – olyan Nógrád
megyei cégeket mutatunk be, akik évek óta eredményes külgazdasági tevékenységet folytatnak, és azok közül is megismerhetnek néhányat, akik a
külpiacok irányába szeretnék bővíteni kapacitásukat.

In the next part of our publication we would like to introduce companies
from Nógrád county – not fully – which have carried out successful foreign trading actvity for many years, and you can get to know also some of
those who want to expand their capacity towards foreign markets.

Agyag- Ásvány Ltd.

Agyag- Ásvány Kft.
Az Agyag- Ásvány Kft. tevékenységi köre a finomkerámiai tűzálló-agyagok, terméskövek bányászata, feldolgozása és értékesítése. A cég telephelye és bányái Felsőpetény és Alsópetény községek határában találhatók.
Az agyag kitermelése külszíni fejtéssel történik.
A társaság komoly ásványvagyonnal, illetve 360 hektárra vonatkozó érvényes bányászati joggal is rendelkezik. Az Agyag–Ásvány Kft. az országban
egyedüli olyan bánya, ahol a máshol is megtalálható kerámiaipari márga
mellett kaolinos nemes tűzálló agyagot is bányásznak.
A kitermelt agyagok egy részét bánya-nyers állapotban, másik részét feldolgozott formában értékesítik. A bánya-nyers alapanyag típustól függően vízzáró szigetelésre, csempegyártásra, talajjavításra, vályogtégla és
díszmű kerámiák készítésére használható.
Őrleményeik felhasználási területe is széleskörű. A saját laborral támogatott
fejlesztések eredményeként az őrleményekből különböző, a cserépkályha és
kandalló, illetve kemencék építésénél használható habarcsok készülnek.
Magas kaolinit tartalmú fehér tűzálló agyaguk egyebek között alkalmas
festékipari, gumiipari felhasználásra.
A társaság tervei között szerepel műszaki egyetemekkel történő együttműködés a nanotechnológiai méretű termékek alkalmazási lehetőségében
és előállításában, valamint turisztikai beruházás előkészítése a használaton kívüli mélyművelésű bánya múzeummá alakításával, a hozzátartozó
infrastruktúra, így a kisvasút felhasználásával.

The Agyag-Ásvány Ltd. mines, processes and sells fine ceramic fireproof
clays and stones. The company and its open-pit mines are located near
Felsőpetény and Alsópetény.
The company has significant mineral assets and has the right of mining
on 360 hectares. The Agyag-Ásvány Ltd. is the only mine in Hungary
which - along with extracting common marl for the ceramic industry –
mines fine kaolin fireproof material.
The products can be ordered in unprocessed or processed form. Depending on the type,the unprocessed products can be used in waterproof insulation, producing tiles, conditioning soil, producing cob and pottery.
The grinded materials can be used in various ways. As a result of the innovation which has been carried out in their own laboratory the company
now produces mortar for tile stove, fireplace and furnice manufacturers.
The white, fireproof material containing high amont of kaolin can be used
in the paint and the rubber industry.
The company is planning to cooperate with technical universities in the application of nanotechnology and the production using this technology. It is
also planning to prepare an investment in tourism by converting the unused
mine to a museum utilizing its infrastructure like a narrow gauge train.
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Axamo Kft.
Az Axamo Kft. – amely Kazáron kötött alapanyagú
sport és szabadidőruhákat gyárt – immár közel ötvenéves (48) éves múltra tekint vissza.
A cég rendelkezik szabászattal, varrodai résszel és egy
hímző részleggel is. Ez utóbbiban készülnek a község
és a környező települések címerei és logói. Pántvágó
készülékeikkel garantált egyenletes szélességű pántok készítését, leszabását vállalják. Mintaboltjukban a
gyermek és felnőtt sport-és szabadidő ruhák mellett,
női blúzok, köntösök, sportegyesületeknek rendelésre
sportmezek árusítása történik.
Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a molett testalkatúak részére előnyös, sportos öltözékek készüljenek,
ehhez egyedi megrendelést is vállalnak. Biztosítják továbbá társaságok, egyesületek, valamint települések
logóinak, címerének tervezését, elkészítését, tetszés szerint különböző textíliákra, zászlókra, ruhaneműre való
hímzését. Két német partnernek szállítanak, mintaboltjukban a saját termékeiket forgalmazzák.
Jelenleg 112 fő az alkalmazottak száma,
és 11 szerződött tanulójuk van, akik a
foglalkoztatottak közé sorolhatók. A
szakmát helyben gyakorolják, 2015-ben
végeznek és mindenkinek tudnak munkát biztosítani.
Fejlesztési terveik között a terítékrajz
készítés helybeni végzését szeretnék
megvalósítani. A díszítést szeretnék kiegészíteni egy textilnyomóval.
Megváltozott munkaképességűeket is
foglalkoztatnak és elképzelhető, hogy
képességüknek megfelelően más tevékenységet is elkezdenek. A munka területén bővítési lehetőséggel büszkélkedhetnek, hiszen akkora a kereslet, hogy
akár további 50 főt is lehetne foglalkoztatni.
Az Axamo Kft. által forgalmazott termékek: kabát, mellény, férfi- és női szabadidő ruha, gyermek szabadidő ruha,
pulóver, póló, short, köntös, hálóing,
pizsama, sportmezek, teniszing.

Axamo Ltd.
The Axamo Ltd operates in the village of Kazár, a settlement renowned for its folk costumes and folk architecture. The company
manufactures knitted sports and casual wear
for almost fifty (48) years.
The enterprise has a tailoring and a dressmaking workshop, as well as an embroidery
division where the coat of arms and logos of
the nearby settlements are made. With their
band knife cutting machine they undertake
the production and cutting of bands and
strips in guaranteed widths. In their factory
outlet they sell children and adult sports and
casual clothing, women’s blouses, dressing
gowns and upon orders team sports uniforms, shoes and accessories.
They pay attention to creating quality sporty
clothing in plus sizes too for which they
gladly take special orders. They also undertake the designing and making of logos, emblems, and coat of arms for companies, associations and settlements and the embroidering thereof
onto different textiles, flags and clothing.
The company delivers their products to two German
partners. Presently they have a workforce of 112 people
and 11 contracted students who can be listed among the
employees. These students do their training on site and
once they finish their studies in 2015, the company will
be able to provide work for them.
Among their plans of development is the realization of
flat pattern drawing that would be done locally. They
would also like to purchase a screen printing machine
for their decoration department. People with reduced
capacity to work are also employed by the company and
they could even hire 50 more employees thanks to the
growing need for their product range.
The following products are made at their company: coat,
vest, men and women sportswear, children sportswear,
sweater, T-shirt, shorts, dressing-gown, pyjama, sport
uniforms, tennis shirt.
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Bátony-Metall Kft.
A közel 20 éves Bátony-Metall Kft.-t 1996-ban alapították 6 fővel, a cég
100%-ban német tulajdonban van, kezdetektől dinamikusan fejlődik, jelenleg 60 jól képzett szakemberrel dolgoznak.
Az Európában piacvezető német testvércégük, mint a Tuchel GmbH.
gyártó bázisa, megalakulásuk óta kommunális tisztító berendezések, hótolók, és ipari seprőgépek fémszerkezeteinek gyártását végzik. A termékpalettán megtalálható a hótoló, hóeke, seprőgép, sószóró, sokféle adapter,
de minden takarítási feladatra van megoldásuk.
A bátonyterenyei társaság a 2000-es év végéig kizárólag német exportra
termelt.
A 2000-ben elkészült 3000 m2–es új gyártócsarnokuk megépítésével termelésük jelentősen megugrott, ettől kezdve lehetőség nyílott termékeik
hazai piacon történő bevezetésére.
2001-ben elkezdték különféle acélszerkezetek gyártását. Részt vettek több
nagyáruház és sportcsarnok acélszerkezetének gyártásában, továbbá osztrák piacra is folyamatosan dolgoznak.
Termékeik minőségi színvonala megfelel a német partnerek által előírt
magas szintű követelményeknek. A belföldön értékesített berendezéseik a
TÜV NORD minőség tanúsításával CE minősítéssel rendelkeznek.
Innovatív megoldásaikkal törekednek minden vevői igény teljesítésére, az
esetlegesen felmerülő vevői problémák megoldására. Ötleteiket, észrevételeiket, javaslataikat bevonják a kutatásba és fejlesztésbe, így új berendezéseiket együtt fejlesztik, maximálisan kielégítve a vásárlók igényeit.
A cég 2004-ben ISO 9001:2001-es minőségirányítási rendszerszabvány
szerint tanúsíttatta magát.

Bátony-Metall Ltd.
The almost 20-year-old Bátony-Metall Ltd was established in 1996 with
6 employees and since then it has been steadily developing, now employing 60 well-qualified people. The enterprise is in a 100 per cent German
ownership.
They manufacture metal structures for communal vehicles, snow ploughs,
cleaning equipment with brushes. We exclusively exported these products
to Germany until 2000.
As a manufacturing base of their sister company, the European market
leader Tuchel GmbH, they produce communal cleaning equipment, snow
ploughs and the metal structures of industrial sweeper machines. Besides
snow ploughs and sweeper machines, in their product range you can find
salt dispensers and different types of adapters but they have a solution to
every cleaning task.
The company had exclusively manufactured their products for the German
market until the end of the millennium. Since their new 3000-square-metre
production hall was built in 2000, their output has significantly increased
which made it possible to introduce their products in the domestic market.
In 2001 they started to manufacture different steel structures. They have
taken part in the reconstruction of football stadiums, have manufactured
steel structures for shopping centres and have been continuously delivering products to the Austrian market.
The quality of their products meets the high requirements of their German partners. Their products sold in the Hungarian market have TÜV
NORD quality certificates and CE marking.
With their innovative solutions they strive to fulfil the requests of their
customers, whose ideas and suggestions are taken into account in research and development, thus developing the new equipment together.
In 2004, our company received an ISO 9001:2001 quality assurance certificate.
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BIOMED Ltd.

BIOMED Kft.
A magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező BIOMED Kft. jogelődje a BIOMED
Bt. 1991-ben kezdte meg működését. A
kezdetekben gyógynövény-termesztéssel
és feldolgozással foglalkozó vállalkozás
2000-ben korlátolt felelősségű társasággá
alakult. Ekkortól a főtevékenység megváltozott; gyógynövény-kivonatokat és
illóolajokat tartalmazó krémek, masszázsolajok és étrend-kiegészítő termékek
fejlesztése, gyártása és forgalmazása lett.
A BIOMED Kft. fő célja megbízhatóan,
egyenletesen jó minőségű és hatásos termékek gyártása és értékesítése kedvező
árak alkalmazása mellett, az egészségmegőrzés érdekében. A termékkínálat
folyamatosan bővül, jelenleg 23 termék
található a gyógyszertárak, gyógynövény-szaküzletek és drogériák polcain.
Az értékesített termékek száma mára elérte az évi egymillió darabot.
A vállalat üzemei a Nógrád megyei Egyházasdengeleg községben találhatóak. A
kozmetikai gyártó üzem MSZ EN ISO
22716:2008 szerint igazolt helyes gyártási
gyakorlatnak (GMP) megfelelően működik, az étrend-kiegészítő üzem HACCP
tanúsítvánnyal rendelkezik. Az étrend-kiegészítő termékek közül a Biomed Vadgesztenye tabletta kiérdemelte a MÉKISZ
Tanúsított Minőség védjegyet. A társaság
nagy figyelmet fordít a tiszta és egészséges
környezetre, a természeti erőforrásokkal
való tudatos, takarékos gazdálkodásra, és
a társadalmi szerepvállalásra, kiemelten
sport és egészségmegőrzés területén.
A gazdasági társaság munkatársai több
évtizedes gyártási, minőségbiztosítási,
értékesítési tapasztalattal rendelkeznek
az adott szakterületeken (gyógyszerek,
gyógytermékek, kozmetikai termékek,
étrend-kiegészítő termékek).
A BIOMED márkanév a mindenkori tevékenységgel összefüggő védettséget élvez 1994-től Magyarországon, Európa 14
országában és az Egyesült Államokban.

The BIOMED Ltd., has a Hungarian ownership and is the successor of the BIOMED
Limited Partnership which started to operate in 1991. In the beginning the enterprise
dealt with the growing and processing of
medical herbs. After converting to a limited corporation in 2000 the product scope
changed: developing, producing and selling
cream containing medical herb extracts and
essential oil, massage oil and dietary supplements became the primary axis of their activities. The main goal of the BIOMED Ltd.
is to produce and sell reliable, high quality
and effective goods at low price in order to
protect health. The product range is continuously expanding, now 23 products can be
found on the shelves of pharmacies, herbal
shops and drugstores. So far, they have sold
more than1 million products.
The plants of the company are in the village of Egyházasdengeleg in Nógrád County. The production at the cosmetic plant is
approved as good manufacturing practice
(GMP) corresponding to MSZ EN ISO
22716:2008 standard, the dietary supplement plant has HACCP certification. The
Biomed Chestnut pills have received the
MÉKISZ Approved Quality certification
mark. The company pays attention on the
clear and healthy environment, managing
the natural resources purposefully and efficiently and on the involvement in community life, especially in the field of sport and
health protection.
The employees of the company have gained
decades of experience in their professions:
producing, quality controlling and trading
medicines, medical products, cosmetics
and dietary supplements.
The BIOMED trademark has been protected in Hungary, 14 European countries and
the USA since 1994.
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Dar-Span Kft.

Dar Span Ltd.

Da-Ronco Zoltán egyéni vállalkozóként 1991-ben kezdte bútoripari alapés segédanyagok forgalmazását, majd ennek fejlesztésére 1996-ban családi vállalkozásként alapította meg a Dar-Span Kft.-t.
A cég folyamatos technológiai fejlesztései, valamint beszállítóinak magas
szintű minőségbiztosítási rendszere
garantálják az általuk kínált termékek – a hazai bútorgyártás alapanyag – és bútorszerelvény-kínálatának teljes választéka – minőségét.
Bútorlapok,
bútorszerelvények,
bútoripari lap- és lemezáruk, illetve
több más, az asztalosipar számára
nélkülözhetetlen kiegészítő termék
és szolgáltatás áll a vásárlók rendelkezésére.
Munkatársaik nagy szaktudással,
több éves tapasztalattal rendelkeznek és praktikus ötleteikkel támogatják a megrendelők elképzeléseit.
A forgalmazás területileg kiterjed
Nógrád megye déli és keleti részére, Heves megyében pedig Hatvan
város vonzáskörzetére. A kft. több
regionális szakmai kiállításon mutatta be tevékenységét, szolgáltatásait és
forgalmazott termékeit.
A társaság három üzletének – Pásztón, Hatvanban és Salgótarjánban –
bemutatótermeiben kész bútorokon is megtekinthetők a Dar-Span Kft.
által forgalmazott termékek.

The founder, Da-Ronco Zoltán established the company as a private enterprise in 1991 to distribute furniture industry raw materials and accessories, then as a follow up company the DAR-SPAN Ltd. was founded as
a family enterprise in 1996.
The quality is guaranteed by their continuous technological development
and the high level quality assurance
systems of their suppliers. They offer
the entire range of raw materials and
accessories necessary for the Hungarian furniture production. Furniture
boards, accessories, furniture industry
board, metal sheet products and many
more, for the woodworking industry,
indispensable supplementary products and services are available for the
customers.
Their skilled colleagues help and support their customers with many years
of experience and practical ideas.
They distribute products in the south
and east part of Nógrád county and
in and around the city of Hatvan in
Heves county. The company has exhibited its distributed products and
services on several regional professional fairs.
In the showrooms of their three shops – in Pásztó, Hatvan and Salgótarján - it is possible to see the distributed products that are built in readymade furniture.
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EMR Electric Machine Manufacturer
and Repairer Ltd.
The EMR Electric Machine Manufacturer and Repairer Ltd, started off
as an engine repairer company then since 1985 it has been manufacturing electric machines. The company can boast with decades of experience
which ensures reliability and accuracy.
Their main activity is the overhaul and repair of direct current machines, and the production of armature cores, pole cores, armature and
compensating windings as well as high-capacity electric rotors. They
also repair the towing engines of public transport vehicles. They have
manufactured railway lighting generators, complete rotors, rotor windings, pole windings.
They undertake the manufacturing and repairs of direct current rotors
and parts, with “F”-“H” heat class insulations and vacuum impregnation.
Each of their products undergoes a strict quality check. The examination
of alternating current electric rotors and electric equipment is carried
out in an alternating current room according to related standards and
regulations. They also do radiological and x-ray examinations on welded
structures.

EMR Villamosgépgyártó és Javító Kft.
Az EMR Villamosgépgyártó és Javító Kft. a kezdetekben motorjavítással,
majd 1985-től villamos gépgyártással is foglalkozott. A cég több évtizedes
múltra tekint vissza, ennek köszönhetően a tapasztalaton alapuló megbízhatóság, pontosság és precizitás jellemezi.
Fő tevékenységük az egyenáramú villamos gépjavítás, különböző egyenáramú motorhoz főpólus, segédpólus, forgórésztekercs, kompenzálótekercs gyártása, nagy teljesítményű betétmotor gyártása, tömegközlekedési eszközök vontatómotorjainak javítása. Eddig gyártott gépeik között
szerepelnek vasúti világítási generátorok, komplett forgórészek, forgórész
tekercsek és pólustekercsek is.
Tevékenységük között szerepel az egyenáramú villamos forgógépek és részegységeinek gyártása, javítása „F”-”H” hőosztályú szigeteléssel, vákuumimpregnálással.
Termékeik szigorú ellenőrzésen mennek keresztül. A váltakozó áramú
villamos forgógépek és villamos berendezések vizsgálata váltakozó áramú
próbateremben történik a vonatkozó szabványok és előírásoknak megfelelően. A hegesztett szerkezetek varratain radiológiai és ultrahangos vizsgálatot folytatnak.
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Fabogár Kft.

Fabogár Ltd.

A Bognár-család vállalkozása több évtizedes szakmai múltra tekint vissza,
így az apáról fiúra szálló elhivatottsággal napjainkban már a harmadik
generáció büszkélkedhet. A cég esztergált fatermékek sorozatgyártására
szakosodott: bármilyen esztergált faterméket legyártanak a megrendelő
által elképzelt terv vagy minta alapján.
A Fabogár Kft. 1993-ben kezdte meg működését Pásztón. Eleinte esztergált
fatermékek gyártásával foglalkoztak, majd a növekvő megrendelések hatására bővítették tevékenységi körüket. Ma a nyílászárók mellett belsőépítészeti berendezések készítésével is foglalkoznak, és komplex szolgáltatást
nyújtanak a felméréstől a tervezésen át a felületkezelést is magában foglaló
gyártáson keresztül a helyszínre történő szállítás-beszerelés folyamatáig.
Asztalosipari csapatuk olyan fiatal szakemberekből áll, akik több éves
munkatapasztalattal rendelkeznek, és egyedi ötleteikkel hozzájárulnak az
igényes, tetszetős, praktikus, de mégis egyedi termékek előállításához. A
magas szakmai végzettség, a folyamatos minőségellenőrzés, az alapanyagok gondos kiválasztása és a partnereikkel való szoros kapcsolattartás évtizedek óta garanciát jelent a Fabogár Kft. elismertségére.

The company of Bognár family has been operating for decades, the profession was taught to sons by their fathers and now the third generation
runs the company. The company is specialized in serial production of
turned wooden goods based on the clients’ plan or sample.
The Fabogár Ltd. was established in 1993 in Pásztó. In the beginning
turned wooden goods were produced but later due to the growing orders the activity scope was widened. Besides doors and windows, interior
architectural equipments are produced and a complex service is offered
such as measuring, designing and manufacturing, finishing the surface,
delivering and installing the products.
The team consists of young experts who have years of work experience
and whose original ideas contribute to manufacture nice, appealing, practical but individual goods. The high vocational qualification, the continuous quality control, the carefully chosen basic materials and the close
connection to the clients have been ensuring the popularity of Fabogár
Ltd. for decades.
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Fa-Héj Ltd.

Fa-Héj Kft.
A salgótarjáni székhelyű vállalkozás 1992 óta foglalkozik faipari tevékenységgel. Kezdetekben a faipar szinte minden területén kínáltak megoldásokat megrendelőik részére.
Évről évre folyamatosan fejlesztik gépparkjukat és a technológiájukat, hogy
termékeik mindenben megfeleljenek a kor követelményének és a vevők igényeinek. A növekvő kereslet és a bővülés eredményeként 1998-ban társasági formát változtattak: megalakult a Fa-Héj Faipari és Kereskedelmi Kft.
Tevékenységük vállalkozások és magánszemélyek megrendeléseiből tevődik
össze. Az általuk gyártott termékeket igény szerint országon belül – de akár
külföldre is - bárhová elszállítják, és azokat, ha szükséges, helyszínen beépítik. Partnereik széles körből kerülnek ki. Például közintézmények, műemlék
épületek, borospincék, bútorgyártó cégek egyaránt szerepelnek közöttük.
A Fa-Héj Kft. 1999-ben költözött 6000 négyzetméteres, jelenlegi telephelyére, és ebben az évben került bevezetésre az MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány.
Jelenleg kárpitozott ülőbútorokhoz favázszerkezeteket, egyedi bútorokat,
ablakokat, ajtókat gyártanak, s ehhez alakították ki mai technológiai rendszerüket illetve folyamatosan fejlesztik azt, hogy minden egyedi igényt ki
tudjanak szolgálni. A termelés során a legkorszerűbb anyagokat használják.
A cégnél jelenleg 14 fő dolgozik. A társaság profiljából adódóan nagy
hangsúlyt fektet az asztalos szakma szeretetének, hagyományainak, értékeinek megőrzésére, s ennek megfelelően gyakorlati képzést biztosít a cég
tanulók részére.
Elhivatottságukat, minőségi munkájukat, már számos országos lap elismerte, és termékeiket bemutatta. Weboldaluk nemrégiben készült el, melyen pár termék megtekinthető, a www.fa-hej.hu címen.

The company, situated in Salgótarján, has been doing woodwork since
1992. In the beginning they offered solutions in almost every field of the
wood industry to their customers.
Since the company was established they have also been improving their
machinery and technology in order to meet the requirements of the age
and their clients. As a result of the growing need for quality woodwork
and the expansion of the enterprise, in 1998 they changed their form of
corporation and founded the Fa-Héj Woodwork and Trading Ltd.
They mainly serve small corporations and individuals. They are capable
to distribute their products on a national and international scale, and also
do the installation on site if required.
Their partners include institutions, memorial building constructors, wine
cellars and furniture making companies.
In 1999 the Fa-Héj Ltd. moved to the 6000-square-metre site that they
also use presently. This was the year when they introduced the MSZ EN
ISO 9001:2009 standard as well.
At the moment they manufacture wooden frameworks for tapestry seat
furniture, special furniture, windows and doors. They have aligned and
continuously improve their present technology and equipment to this
end, striving to serve every non-series, special need. In production they
use the most advanced materials.
Currently they have a workforce of 14 people. In accordance with their profile they continuously emphasize the love, traditions and values of the profession of carpentry and they provide practical training to their apprentices.
Their commitment to the profession was acknowledged by many journals
in which their products were shown. The website of the company – www.fahej.hu has recently been created where you can see some of their products.
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Forgó Erősáramú Centrum Ltd.

Forgó Erősáramú
Centrum Kft.
A Forgó Erősáramú Centrum Kft. már több
mint 30 éve jogutódlással működő, magántulajdonban lévő vállalkozás.
A társaság elsősorban kommunális és ipari
létesítmények villamos berendezés-tervezése, kivitelezése, villamos biztonságtechnikai
felülvizsgálata, villamos energia felhasználás
racionalizálása, karbantartási és szakipari
munkálatok szakterületén működik.
A salgótarjáni székhelyű kft. 21 éve foglalkozik villamos anyagok kis- és nagykereskedelmével. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a
kor követelményeinek megfelelően képesek
legyenek a legújabb technológiák alkalmazására, tervezésére és kivitelezésére.
2013-tól foglalkoznak megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek kivitelezésével.
Ez irányú és kereskedelmi feladataikat, vevőik és megrendelőik igényeinek kielégítését
14-15 főállású szakemberrel biztosítják. A
cég 2002-ben bevezette és azóta működteti
az ISO 9001/2000 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert.
Büszkék referenciáikra, mert a bizalom elnyerésében és megerősítésében nagy szerepet játszik, hogy állandó megrendelőik
folyamatosan fejlődő igényeihez igazodva,
minőségpolitikájuknak megfelelően teljesítik a vállalt feladatokat.

The Forgó Erősáramú Centrum Ltd. is a private company and has been
operating for more than 30 years.
The company designs and manufactures electrical equipments, supervises electrical security, rationalizes energy consumption and maintains
equipment of public utilities and industrial plants.
The company, based in Salgótarján, has been a retailer and wholesaler of
electrical equipment for 21 years. The company pays attention on using,
designing and producing up-to-date technologies in order to meet the
demands of our modern age.
Manufacturing and implementation of systems using renewable energy
resources has been among their activities since 2013.
Their trading tasks and services are done by a workforce of 14-15 expert
people. The quality control system ISO 9001/2000 standard was implemented in 2002.
The company is proud of their references because accomplishing their
undertaken tasks according to their quality policy and their loyal clients’
needs is important to gain and maintain trust.
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Gabonás Pékség Kft.

Gabonás Bakery Ltd.

A Gabonás Pékség Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság a Nógrád
Gabona Kereskedelmi és Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutódjaként 2007. augusztusában jött létre. A társaság székhelye
Balassagyarmaton található, fő tevékenységük kenyér és friss tésztafélék
gyártása.
Sütőipari technológiai gépsoraik (lisztsiló, dagasztógépek, kifli és zsemle gépek, kemencék, kelesztő berendezések) megfelelnek a mai kor
követelményeinek, amelyek korszerű léglazításos, lisztsilós tárolású
alapanyag-rendszerrel vannak kiegészítve. Ezekkel az eszközökkel, jó minőségű termékeket állítanak elő a kenyérféléktől a különféle pékárukig.
Süteményeik nagy része eltér a megszokott süteményféleségektől. A táplálkozási szokások változását követve több, az egészséges életmódot szolgáló terméket is gyártanak.
Piaci jelenlétüket folyamatos termékfejlesztéssel biztosítják. Üzemük
gyártó részlegén főképpen szakmunkásokat alkalmaznak. Ezáltal garantált a technológiai szabályok szerinti termelés, hiszen a piacon fontos,
hogy a termékek folyamatosan jó minőségben kerüljenek a polcokra.
Főbb beszállítási területüket a Balassagyarmat térségében lévő üzletek,
közintézmények, büfék és iskolabüfék jelentik. Kapacitásuk nagy, ezért
folyamatosan keresik az új piaci lehetőségeket. A pékségben nem csak saját termékeiket gyártják: vevői igény esetén a vevő által kitalált terméket
is elkészítik és annak szállítását is vállalják.
Szeretnék szaküzleteik és a társaságnál készült termékeket árusító üzletek
számát is növelni.

The Gabonás Bakery Ltd, is the successor of Nógrád Gabona Commercial
and Milling Industry Co., and was founded on 1. August 2007. The seat of
the company is in Balassagyarmat. Its main activity is the manufacturing
of bread and other types of pastry products.
Their baking technology machines (flour silo, dough and bread roll making machines, furnaces, salt-rising equipment) meet the requirements of
our age, all of which are supplemented with a modern air flow flour silo
system. With these equipment their bakery is able to make quality products from bread to a wide selection of pastry products.
Most of their pastries are different from the ordinary types of pastries;
following the changes in dietary habits they manufacture a number of
products that promote healthy lifestyle.
Their presence on the market is ensured by continuous product innovation and improvement. In their workshop they mainly employ skilled
workers to guarantee that their technological instructions are kept and
their products get on the store shelves in excellent quality.
Their main focus of distribution is the local shops, buffets, public institutions. Since their capacity is bigger than their current production they
continuously seek new market opportunities and are ready to establish
mutually beneficial partnerships.
If required, the bakery also manufactures and distributes products that
are designed by the customers.
They would like to increase the number of their own shops and their retail
partners.
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HIKSZ Kft.
Bokor község gyönyörű természeti környezetben fekszik. Itt működik a
HIKSZ Kft. gazdasága, mely kifejezetten mezőgazdasági és hagyományos
élelmiszertermékek korszerű technikával történő előállításával foglalkozik, bio jellegű termelést folytat. A cég tulajdonában van a legnagyobb „A”
törzskönyves gyimesi racka juhállomány Magyarországon.
A sajtelőállítás fő alapanyagát, a juhtejet saját gazdaságukban állítják elő,
s azt folyamatosan minősíttetik.
A sajtüzem folyamatos fejlesztés során létesült egy teljesen önálló, zárt
technológiás épületben az elsődleges hűtő és árutároló helyiségekkel
együtt. Az üzem a legmodernebb gépekkel és technológiával felszerelt,
amely lényegében a hagyományos sajtgyártás modern körülmények közötti megvalósítását jelenti.
A társaság által előállított Bokri Juhtejtermék Különlegességek fantázianevű élelmiszerek 100%-os teljes juhtejből készülő, különleges minőségű
delikát termékek. A másik 2 fő termékcsoport a Racka Juhtejtermék Különlegességek, amelyek vegyesen juhtejből és tehéntejből készülnek, valamint a Cserhát kézműves sajtkülönlegességek melyek teljes tehéntejből
készülnek. Mindhárom termékcsalád alapja erdélyi receptúra, kézműves
technikával is készíthető.
Termékeik többször részesültek szakmai díjban. Ezek az elismerések a
termékek előállításához kapcsolódó hagyománytiszteletet és a magyar
termék minőségének fontosságát erősítik.
Hagyományos termékeik közé tartozik a félkemény juhsajt, valamint a
krémfehér (feta jellegű) lágysajt, a juhgomolya és a juhtúró. A natúr ízű
vezértermékek mellett az alakuló igények szerint készítenek különböző
tésztájában fűszerezett, ízesített termékeket, amelyekből az eddigi tapasztalatok alapján a legnagyobb érdeklődés a kolozsmonostori jelleget adó
sáfrányos, valamint a fokhagymás és a füst ízű termékek iránt mutatkozik.

HIKSZ Ltd.
The HIKSZ Ltd is situated in Bokor, a small village in Nógrád county, surrounded by beautiful scenery. The enterprise produces farm and traditional
food products using cutting edge technology, and bioprocessing. The company owns the biggest ‚Gyimes racka’-sheep flock with A-register in Hungary.
Ewe’s milk, the raw material to produce cheese, is collected on their farm
under constant quality supervision.
The cheese factory has been constructed in an entirely independent
closed technology building including the primary cooler and the storage room. The factory is equipped with the most modern machinery and
technology, thus bringing traditional cheese making into life in a modern
environment.
Under the brand name Bokri Ewe’s Milk Product Specialties the company
produces delicate food products using 100% whole ewe’s milk. Their other
two main brands, Racka Ewe’s Milk Products Specialities, which includes
food products made from a mixture of ewe’s and cow’s milk and the Cserhát handcrafted cheese specialties made exclusively from cow’s milk. All
three products can be made handcrafted, following Transylvanian recipes.
Their products have won several awards valuing the respect for tradition
and the quality of a Hungarian dairy product.
Our traditional products are the semi-hard ewe’s milk cheese, the creamy
white (Feta type) soft cheese, the ‚gomolya’ cheese from ewe’s milk and
the cottage cheese from ewe’s milk. Our main products have natural taste
but we are able to produce spiced and seasoned products too, among
which the most popular ones are the one seasoned with saffron (resembling to the taste from Kolozsmonostor), the one with garlic and the one
with smoke taste.
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Ipoly Cipőgyár Kft.

Ipoly Cipőgyár Ltd.

Az Ipoly Cipőgyár Kft. központi telephelye Balassagyarmaton működik.
A cég jogelődje 1954-ben alakult, fő profilja a kezdetektől fogva a lábbeli
gyártás. 1993. év végéig állami vállalatként tevékenykedtek, majd 1994.
január 1-jétől százszázalékos állami tulajdonú gazdasági társaságként
vannak jelen a piacon. Jelenleg a vállalkozás termékszerkezetét, nagyságrendjét, tulajdonformáját egységben tekintve piacvezető a magyar
cipőiparban.
Az Ipoly Cipőgyár Kft. 1997-től az ISO 9001 minőségirányítási rendszer
szerint dolgozik, 2012-ben pedig teljesítette az AQAP 2120 követelményeinek megfelelő katonai minőségirányítási rendszer auditját is.
A társaságnál döntően korszerű poliuretán direktfröccsöntött technológiával gyártott munkavédelmi, egyen- és forma lábbelik készülnek.
A termékskálán találhatók ragasztott eljárással előállított klumpák, vászoncipők és speciális papucsok. A modellek döntő része munkavédelmi
előírások szerinti minősítéssel rendelkezik. A több mint 70 féle termék
között acél orrmerevítős, acél talplemezes, áramütés ellen védő és ESD
termékcsalád is szerepel. Új tevékenységként indult a cégnél a munkavédelmi kesztyű gyártása és az egyszerűbb bőrdíszmű készítés.
Az Ipoly Cipőgyár Kft. több mint félszáz, rendszeres, számottevő
forgalmat biztosító üzleti partnerrel áll kapcsolatban. A társaság jelen van a piacon a poliuretán – gumi talpszerkezetű direktfröc�csöntött technológiával készülő magas minőségű modellekkel is.
A cég az üzleti életben kiszámítható és hosszú távra tekintő partneri kapcsolatokra törekszik. A lehetőségek és kölcsönös gazdasági előnyök alapul
vételével a kft. teljesen nyitott, hosszú távú és korrekt együttműködést kínál partnereinek.

The central office and workshop of Ipoly Cipőgyár Ltd. is situated in
Nógrád county, in the city of Balassagyarmat. The company’s predecessor
in title was established in 1954. Its main profile was the production of
footwear from the very beginning. Until 1993 the company belonged to
the state, then, since 1st january 1994 it has been a limited company, a
separate legal entity 100 per cent owned by the state. Presently the corporation is the leading manufacturer on the Hungarian footwear market
both in its product range and size.
The company has been operating in accordance with the ISO 9001 quality management system since 1997. In 2012 they passed the AQAP 2120
Nato Quality Assurance system audit as well.
The main line of production is occupational health and safety footwear
that is manufactured using direct polyurethane die casting technology.
In their product range you can also find clogs, canvas shoes and special
slippers all of which are made using adhesive shoemaking methods. The
majority of their footwear products have health and safety certifications.
Their more than 70 types of products include steel–toe boots, shoes with
steel soleplates, electrical hazard safety shoes, and ESD safety footwear.
New product lines of health and safety gloves and simple leatherworks
have also been introduced lately.
The Ipoly Cipőgyár Ltd have a clientele of more than fifty regular business
partners. They are also on the market with a high quality die casted, polyurethane-rubber sole shoes.
They are looking for predictable long-term business relations. On the
basis of possibilities and mutually beneficial economical advantages, the
company is open to long term cooperations with new partners.
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Karton Szolgáltató Kft.
A Karton Szolgáltató Kft. 1991-ben alapított családi vállalkozás. Fő tevékenysége a nyomdai szolgáltatás, termékeiket döntően a biztonsági nyomtatványok adják. Négy Volán társaságnak gyártanak különféle utazási
igazolványokat, menetjegyeket, bérleteket és ügyviteli nyomtatványokat.
Ezen kívül prospektusok, szórólapok és naptárak gyártása is a cég profiljába tartozik.
A kisbágyoni székhelyű Karton Kft. üzemelteti a 2006-ban alapított Afrikai-Magyar Vadászmúzeumot, mely magánmúzeumként működik. A
450 négyzetméter alapterületen egy 200 darabból álló gyűjteményt gondoznak, ami 14 féle magyar és 26 féle afrikai állat élethű, életnagyságú
kitömött preparátumát jelenti.
A nyomdai szolgáltatások és a múzeum működtetése mellett a társaság
foglalkozik még falusi turisztikai programok szervezésével, valamint magyarországi és afrikai vadászatok szervezésével is.

Karton Szolgáltató Ltd.
The Karton Szolgáltató Ltd. was established in 1991 by a family. Its main
activity is printing, especially security printing. They produce travelcards,
tickets, passes and administrative documents for four public transportation companies (Volán). Their product scope includes brochures, flyers
and calendars.
The company, situated in Kisbágyon, operates the private African-Hungarian Hunter Museum which was established in 2006. The 200-piece
collection is kept on 450 square metres exhibiting stuffed and mounted
animals from 14 Hungarian and 26 African species.
Besides the printing services and
the museum the company organizes rural tourism programs
and hunting in Hungary and
Africa.
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LAK-ÉP-KER Kft.
Az 1998-ban alakult LAK-ÉP-KER Kft. fő tevékenységi köre a magas és
mély építőipari kivitelezés, mely tevékenység magas színvonalú végzését 100 millió forint értékű technikai eszközparkjuk, valamint a húsz főt
meghaladó, magasan képzett állandó szakember gárdájuk biztosítja.
2001-ben bevezették és azóta is működtetik az MSZ EN ISO 9001:2001
minőségirányítási rendszert, a magas és mély építőipari fővállalkozás és
vállalkozás területén. Jelentős referenciákkal rendelkeznek középületek
és magánépületek, műemléki épületek teljes körű generál kivitelezésben,
valamint rekonstrukciós munkák elvégzésében.
2002-ben Szécsényben építőanyag-kereskedés nyitottak:
a Lakóházépítők Boltjában
építőanyagok nagy választékával és kedvező árakkal várják a
vásárlókat.
2005-ben a német tulajdonú
Profilplast
Műanyagtermék
Gyártó Kft. kizárólagos területi nagykereskedői lettek.
2008-ban megvásároltak egy
Balaton-parti épületegyüttest,
melynek folyamatos átépítése
után a turizmus lehetőségeinek
kialakításával biztosítják több
lábon állásukat.
Működésük eddigi éveiben
egyéb kereskedelmi célú ingatlanokat vásároltak, melyeket
hosszú távú bérleti szerződések útján hasznosítanak.

LAK-ÉP-KER Ltd.
The LAK-ÉP-KER Ltd. was established in 1998 and its main activity is
structural and underground engineering. The quality is ensured by their
HUF 100 million-worth machines and more than 20 qualified experts.
Its quality control system corresponding to MSZ EN ISO 9001:2001
standard has been operated since 2001 in the field of structural and underground engineering. The
company has numerous references in general construction
and reconstruction of public
buildings, private buildings
and monuments.
The company opened a building material shop in Szécsény
in 2002 where a wide range of
materials at attractive prices
are available for the customers.
In 2005 the company became
the exclusive wholesaler of
the German Profilplast Ltd.
In 2008 it bought a group of
buildings at Lake Balaton as
an investment in the tourism
industry in order to diversify.
The company has bought other
commercial buildings which
are rented out for long term.
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MALIDOR csokoládé - desszert

MALIDOR chocolate - dessert

Néhány évvel ezelőtt Sólyom Zsuzsa pályát változtatott és úgy gondolta,
hogy végre azzal foglalkozhat, amivel leginkább ki tudja fejezni önmagát.
Csokoládékészítés közben vált nyilvánvalóvá számára, hogy a csokoládé
maga a szenvedély, alázat, inspiráció, s ez a mesterség ötletei megvalósításának igazi útja.
Lenyűgözik a természetben rejlő ízek: minden törekvése arra irányul,
hogy a csokoládén keresztül olyan élményt nyújtson, mely közelebb visz a
természet szépségeinek felfedezéséhez.
A Venezuela, Ecuador, Ghana, Madagaszkár legkiválóbb termőterületeiről származó kakaóbabból készült Grand Cru csokoládék kizárólag nemes és tiszta alapanyagokkal kerülhetnek szimbiózisba. Számára nincs
kompromisszum.
Ez a titkokkal övezett szakma - a magas minőségű összetevők mellett - komoly technológiai tudást igényel. Ezen a téren is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a francia Valrhona École du Grand Chocolat és a belga
Csokoládé Akadémia nagyszerű mestereitől olyan képzést kapott, mellyel
lehetősége nyílt arra, hogy - a hagyományokat és virtuozitást ötvözve kialakítsa egyedi stílusát.
A csokoládé iránti rajongása vezette arra az elhatározásra, hogy ezt a csodálatos anyagot valamennyi desszertben szerepeltesse. Legyen az exkluzív
rendezvény, esküvő vagy egyszerű ajándékozás, a csokoládé - valamilyen
formában - mindenkor jelen lesz az eseményen.
Ízkreációi által szeretné átadni azt a felemelő élményt, amit ez az évezredes, azték eredetű finomság a maga tökéletességével okoz s válik maradandó emlékké.
Sólyom Zsuzsa „Édes Magyarország” bonbonválogatása elnyerte a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elismerését, a Magyar Kézműves Remek díjat.

Some years ago Ms Zsuzsa Sólyom changed her career to be in her elements. While she was making chocolate she realized that this delight is
the passion, the humility and the inspiration and this occupation is the
true way to bring her dreams come true.
She is impressed by the natural flavours. All her efforts facilitate the discovery of natural beauty through chocolate.
The Grand Cru chocolate, made from cocoa beans grown in the best production land of Venezuela, Ecuador, Ghana, Madagascar, can be mixed exclusively with fine and clear base materials. There is no compromise for her.
This mysterious profession demands technological knowledge along with
high quality ingredients. She is lucky at this point as well since she was
taught by the masters of the French Valrhona École du Grand Chocolat
and the Belgian Chocolate Academy. Thanks to this acquired knowledge
she was able to create her unique style by fusing tradition and virtuosity.
Her passion for chocolate made her use this amazing material in each
dessert. The chocolate will appear everywhere: in an exclusive party, a
wedding reception or just as a simple gift.
She would like her creations to pass that glamorous experience which
this thousand-year-old, perfect delicacy with Aztec-origin can cause and
remain a long-term memory.
Ms Zsuzsa Sólyom’s „Sweet Hungary” candy collection was awarded „the
Great Hungarian Craftwork” of the Hungarian Chamber of Commerce
and Industry.
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Muskátli Vendéglő

Muskátli restaurant

Tarnócziné Lenner Katalin vezetésével családi vállalkozásként nyílott
meg 1987 őszén a Muskátli Vendéglő, mely 1993-ban melegkonyhás egységgel bővült. Az étterem az UNESCO Világörökség részeként nyilvántartott Hollókőn csendes környezetben várja a vendégeket. A tulajdonos
a kezdetektől fogva arra törekszik, hogy a hagyományos palóc ízeket megismertesse a településre látogató turistákkal.
A Muskátli Vendéglőben a nyitás óta fogadnak csoportokat, úgy, hogy
azokat érkezésüktől kezdve a faluból történő távozásukig igyekeznek tartalmas programokkal ellátni. Ebben nagy segítségükre van Kelemen Istvánné, Piroska néni, aki Hollókő díszpolgára. A palóc asszony egyedi stílusával mutatja be Hollókő értékeit, szórakoztatja a vendégeket, legyen az
gyerekcsoport, vagy akár egy államfő. A vendéglő által nyújtott minőségi,
barátságos és tisztességes szolgáltatásoknak köszönhetően sok visszajáró
vendéggel büszkélkedhetnek.
Katalin férje, Tarnóczi Lajos, a kezetektől tagja a vállalkozásnak. Eleinte segítő családtagként, néhány évvel később pedig már alkalmazottként
vesz részt a munkában. A vendéglőben – szezontól függően – 4-8 fő alkalmazott dolgozik. A 90-es évek elejétől szakképzéssel is foglalkoznak, azaz
vendéglátóipari tanulók töltik náluk gyakorlati idejüket.
A Muskátli Vendéglőt 2006-ban a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség védnöki tábla elismerésben részesítette.
Ha Hollókőre látogat, térjen be a Tarnóczi-család éttermébe, és kóstoljon
bele Palócföld ízeibe!

Mrs Katalin Lenner Tarnóczi, the manager and her family opened the
Muskátli restaurant in the autumn of 1987 which was extended with a hot
kitchen in 1993. The restaurant is situated in Hollókő, a World Heritage
site of UNESCO. The owner has been trying to introduce the visitors of
the village to the palóc cuisine since the beginning.
Groups of visitors are entertained by interesting programs from their arrival to their departure. Mrs Kelemen (aunt Piroska), an honorary citizen,
introduces Hollókő’s values and entertains the visitors in her individual
way - let the visitors be children or a president.
Due to the quality, friendly and honest service the restaurant has a lot of
regular guests.
Katalin’s husband, Mr Lajos Tarnóczi, has been a member of the enterprise since the opening. In the beginning he was only a helper but after
some years he became an employee. In the restaurant – depending on the
season – there are 4-8 employees. They have been training students of
catering since the early 90s. The students spend their vocational training
session in the restaurant.
The Muskátli restaurant was awarded a prize by the Hungarian National
Gastronomy Association in 2006.
When you are visiting Hollókő, enter the Tarnóczis’ restaurant and taste
the flavour of Palóc land.
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Nagy Sándor szikvízkészítő

Nagy Sándor Soda Water Maker

Nagy Sándor vállalkozása 1993-ban indult egy kihasználatlan, 30 négyzetméteres alagsori helyiségben Pásztó hasznosi városrészében. Egy barátja javaslatára – az akkoriban országosan egyre keresettebb – műanyag
flakonba töltött szódát kezdtek el forgalmazni a környékükön.
Az ötlet telitalálatnak bizonyult. Folyamatosan növekedett a kereslet az
ásványvizük iránt, így előbb szükségessé vált egy teherautó vásárlása –
amely egyúttal az első alkalmazott felvételét is jelentette –, majd 2002-ben
az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően felépítették 200 négyzetméter alapterületű üzemüket, ahol napjainkban is folyik a gyártás –
immár három alkalmazottal. A beruházás során lecserélték a teljes hűtő
és töltő gépsort, valamint beiktattak egy mosóberendezést.
A kezdetekben 1,5 literes műanyag flakonokba és ballonokba töltötték a
szódát. Ma már jól tisztítható flakonokban és saválló, 20 literes ballonokban szállítják a megrendelőhöz a terméket. 2005-től a szűrt, szénsavas
vizet fél- és másfél literes palackokba töltik, és Mátrai víz néven forgalmazzák.
Egyre több cégtől, főként vendéglátóhelyek részéről jelentkezik az igény a
hagyományos, régi szódásüvegekbe töltött szóda készítésére is.
Napjainkban három teherautóval végzik a szállítást. Kapacitásuk lehetővé teszi, hogy bővítsék ellátási területüket, ezért várják új megrendelők
érdeklődését.

Nagy Sándor’s Soda Water Making enterprise started in 1993, in an unused 30-square-meter basement room. Upon the suggestion of a good
friend they began trading with soda water filled in plastic bottles for
which there was an increasing demand then.
The idea was an instant hit. The demand for their mineral water had been
continuously increased so it was necessary to purchase a lorry for them,
and with it the first employee was hired too. In 2002, complying with the
food safety regulations in force, a 200-square-meter workshop was built,
where production is still taking place these days with three employees.
With this investment the entire cooling, filling machinery was replaced
and a washing equipment was installed.
In the beginning they filled the soda into 1.5-liter plastic bottles. Nowadays their products are delivered to the customers in quality, more washable bottles and in acid proof 20-litre water bottles. Since 2005, the filtered
and carbonated water is filled into half a litre and 1.5-liter bottles and
traded under the name ’Mátra water’.
More and more companies – especially catering enterprises – require that
they fill their water into traditional, old glass soda bottles.
They carry out the deliveries with three lorries. The current capacity of
the company makes it possible to expand their clientele so do not hesitate
to contact them.
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New-Profipack Kft.

New-Profipack Ltd.

A szécsényi New-Profipack Csomagológépgyártó Kft. 1995-ben alakult
meg. A négy tulajdonos magánszemély gazdag szakmai tapasztalatával,
hozzáértésével, a cégnél kifejlesztett gépek minőségével, megbízhatóságával méltán szerzett jó hírt és elismertséget a hazai és nemzetközi piacokon. Közel húsz esztendő távlatából azért is jelentős mindez, mert a
hozzájuk hasonló nagyságrendű és profilú magyarországi vállalkozások
közül sokan állandó műszaki-fejlesztési és eladási problémákkal küzdenek, a legrosszabb esetben megszűnnek, ráadásul erősödött a külföldi
konkurencia.
A társaság gépei Magyarország szinte minden szegletében és a kontinens
szinte valamennyi országában fellelhetők – partnereik legnagyobb megelégedésére.
A csomagolástechnika területén a vállalkozás gyártó kapacitását a következő területeken kínálja: övező zsugorfóliás gyűjtőcsomagolás, különböző
típusú előrendezőkkel, tálcás vagy tálca nélküli csomagoláshoz automata
kiszerelő vonalakba, vagy önállóan telepítve; tömlőtasakos töltőgépek
szemcsés-, porszerű anyagok töltésére; különböző csomagológépek javítása, felújítása, átalakítása egyedi igények szerint.
Munkájuk, gépeik európai színvonalú minőségére garancia az ISO 9001es minőségbiztosítási rendszerük, de tevékenységük értékmérője a fennállásuk során elnyert regionális minőségi díj is. Üzletpolitikájuk a szakértelemre és a megbízhatóságra épül.

The New-Profipack Packaging Machinery Manufacturer Ltd in Szécsény
was founded in 1995. The four owners are private individuals, who have
gained reputation and recognition in both the domestic and foreign markets
by the quality and reliability of the machinery developed at the company.
This is noteworthy because with almost 20 years of experience the company
is a market leader among similar sized companies of the same field whereas
other competitors struggle with constant technological development, sales
problems or even cease to exist. What is more, they have reached this position in a field where foreign competition has strengthened over the years.
The machines of the company can be found in every corner of Hungary
and in almost every country of the continent, to the greatest satisfaction
of their partners.
In the field of packaging technology the enterprise offers its manufacturing capacity in the following areas: girdling shrink foil unit packaging for
all types of prearranged units, with and without trays suitable for integration into automated production lines and stand alone usage, filling machines for packaging granulous, powders, service, renewal and redesign
of existing packaging machines.
Their work and the quality of their European high-standard machines are
guaranteed by their ISO 9001 quality assurance system, but also the measurement of their valuable activity is the regional quality prize which they have
been awarded lately. Their business policy builds on expertise and reliability.
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Nógrád Food Kft.

Nógrád Food Ltd.

A Nógrád Food Kereskedelmi Kft. élelmiszeripari kisvállalkozás, amely
rendkívül kedvező lehetőséget ajánl a lehetséges befektetőknek, üzleti
partnereknek. A cég fűszerkeverékek, gyümölcskészítmények gyártásával
és élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozik.
Székhelyük és telephelyük Nyugat-Nógrádban, Érsekvadkerten található.
A társaság a magyarországi piacon szinte minden meghatározó tejipari
vállalat részére gyárt fűszerkeverékeket. A cég magyaros fűszerkeveréke
– amelyet sajtkrémekhez, vajkrémekhez, körözöttekhez használnak – piacvezető Magyarországon.
A cég gyümölcskészítményeit joghurtok gyártásához használja az élelmiszeripar. A fűszerkeverékeket többnyire saját recept alapján, több évtizedes szakértelem birtokában készítik.
A Nógrád Food Kft. fűszerei jó lehetőséget kínálnak minden olyan cég
számára, melyek termékeiket fűszerekkel kívánják ízesíteni. A cég a fűszerkeverékeket üzleti partnereinek receptjei alapján is elkészíti.

The Nógrád Food Trading Ltd. is a food production and trading company
offering business opportunities for investors and business partners. The
firm produces spice powder blends and fruit products and also deals with
food wholesale.
Their main site and seat is in West-Nógrád, Érsekvadkert.
They produce spice blends for nearly all Hungarian major dairy companies. Their Hungarian spice mixture that is used for cheese, butter creams
and other dairy products is the leading produce in Hungary.
Their fruit products are used for making yoghurts. The mixtures are
mainly produced using their own recipes with decades of experience.
The company is pleased to be at your service if you would like to season
your products with their spices. However, at your request we can also
make the spice products according to your recipes!
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Nógrádker Zrt.
A Nógrádker Zrt. 63 éve Nógrád megye
egyik meghatározó kereskedelmi vállalkozása, nagyságrendje alapján a közepes vállalkozások közé tartozik. Tevékenységi köre
különféle iparcikk áruk bel- és külkereskedelme.
A cég profilja összetett és sokrétű. Fő tevékenysége a kiskereskedelem, a térség lakossága és a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok részére történő értékesítés.
Legismertebb üzleteik a salgótarjáni Pécskő
és Lakberendezési Áruház, az Adidas Márkabolt, illetve két Let’s DOIT barkács áruházuk – Salgótarjánban és Balassagyarmaton.
A társaság áruházaiban nagy választékkal
várják a vásárlókat, akik találnak kézi- és
gépi szerszámokat, kerti eszközöket, festéket, tisztítószert, munkaruhát, csavart vagy
éppen kazánt és kandallót. Ám ezekben az
üzletekben megtalálható minden, ami egy
lakás berendezéséhez szükséges: gazdag
bútorválaszték, konyhai gépek és eszközök,
televízió, szőnyeg, függöny, ágynemű és lakásvilágítási cikkek is.
Az Adidas Márkaboltban Adidas és a Lotto
sportruházati termékek, LEGO játékok és
Samsonite bőröndök széles választékát kínálják.
A Nógrádker Zrt. nagy hangsúlyt fektet a vásárlási körülmények javítására, ezáltal korszerű bevásárlási feltételeket biztosít a térség
vásárlóinak. A cég rugalmasan alkalmazkodik a vevői igényekhez: kínálatát folyamatosan bővíti, bekapcsolódott az internetes
kereskedelembe, külkapcsolataikat pedig
a versenyképesség javításának rendeli alá.
Többféle árut importálnak Csehországból,
Lengyelországból és Szlovákiából, s ezeket
viszonteladóként értékesítik.
A társaság eredményes gazdálkodásában
nagy szerepe van a szakképzett, felkészült,
tapasztalt dolgozói kollektívának.
A Nógrádker Zrt. üzleti filozófiája: „Minőség, megbízhatóság, kedvező ár”

Nógrádker Plc.
The Nógrádker Plc has been one of the most
prominent corporations in Nógrád county
for 63 years. As for its size it belongs to the
group of middle-sized companies, its activities include the export and import of different manufactured goods.
The company profile is complex and wide,
the main activity focuses on the retail industry, the selling of goods to local people, companies, institutions and local governments.
In Salgótarján they own the biggest stores,
like the Adidas outlet, the Pécskő and the
Furnishing store or the Let’s Do it DIY store
that has a branch in Balassagyarmat as well.
They have a rich selection of hand and machine tools, garden tools, paints, cleaning
supplies, work wear, nuts and bolts, furnaces
and fireplaces. One can find everything at
their stores they need in a household: furniture, kitchen machines and appliances, televisions, carpets, curtains, bed linens, lightning equipment.
They are the licensed partner of international brands such as Adidas and Lotto in
sportswear, Lego in toys and Samsonite in
suitcases.
They pay attention to the improvement of
shopping conditions by providing a modern
shopping environment and employing qualified and experiences workers. They always
try to adapt flexibly to the changing needs
of their customers by continuously widening
their range of goods or joining the internet
commerce. Their excellent foreign relations
add to their competitiveness, several different goods are imported from Poland, the
Chech Republic and Slovakia which then are
distributed in their stores.
The business philosophy of the Nógrádker
Plc is ’Quality, reliability, reasonable price’
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Nordtechnik Ipari és Szolgáltató Kft.
A Nordtechnik Kft. egy elektronikai kisvállalat, amely a magyar híradástechnika területén tevékenykedik. Telephelyünk Salgótarjánban – a magyar-szlovák határhoz közel – 6000 m2-es területen található.
A társaság elődje az NSZV – Videotechnika Állami Vállalat volt, amely
1979-től TV-adóberendezések és TV átjátszó adók előállításával és telepítésével foglalkozott. Az 1991. évi privatizációt követően a termék előállításon túl már komplett TV állomások és GSM mobiltelefon állomások
kivitelezése és telepítése is bővítettük a tevékenységi kört. Ezt aktuálisan
a digitális átállás, a DVB-T antenna rendszerek telepítése követte. Egy új,
valódi high-tech technológiával – helikopteres teher beemeléssel – telepítettük a gerincadók antennáit. Ezt a technológiát később sikeresen alkalmaztuk más országok TV hálózatainál is.
Társaságunk folyamatos innovációval jelenleg is tovább korszerűsíti a szerelési technológiát és bővíti a gyártmányait is.
Korszerű technológiával és eszközökkel gyártunk és szerelünk rádió- és
TV adástechnikai, repülőtéri, energetikai, telemechanikai eszközöket.
Vállalunk különleges teheremeléseket (nagy súlyt nagy magasságban) és
infra-kamerás méréseket drónos támogatással is.
A kft. partnerei és megbízói:
• hazai és külföldi műsorsugárzók , műsortovábbítók, távközlési cégek
• vezető híradástechnikai világcégek (antenna- és kábelgyártók, TV- és
rádió adóberendezés gyártók)
• vezető speciális helikopteres teheremelő cég
• más vezető elektronikai és híradástechnikai gyártók, üzemeltetők
Társaságunk jól képzett, nyelveket beszélő és a speciális alpintechnikai feladatokra is felkészített munkaerő állománnyal rendelkezik.
Az export tevékenység folyamatosan bővül.

Nordtechnik Ltd.
Nordtechnik Ltd. is a small private electrical firm which functions in the
field of broadcasting. Their base is situated in Salgótarján, close to the
Slovakian border, on a site of 6000 square metres.
Its legal predecessor, called the Videotechnika Ltd was a state company,
which was active in the production and installation of television transmitters and transposers from 1979. After the privatization of the company in
1991, in addition to production they expanded their sphere of activities
with the planning and installation of entire TV stations and GSM mobile stations. This was followed by the digital switch with the installation
of DVB-T antennae systems. For the installation of transposer stations
they used a real high tech technology, helicopter lifting. This technology
was later used successfully with TV networks of other countries. With
continuous innovations they are further modernising their installation
technology and expanding their product range.
They manufacture and install radio and television broadcasting, energetic, airport and tele-mechanic tools. They undertake special weight lifting
(large weight in big heights) and infra camera measurements also with
drone support.
The partners and customers of the ltd:
• domestic and foreign broadcasters, broadcast distributors, telecommunication companies
• leading communication engineering companies (antennae and cable
manufacturers, TV- and radio broadcasting tools producers
• leading special helicopter heavy-lift company
• other leading electronics and communication engineering manufacturers and operators
Their company has employees who speak languages and are trained to
carry out special rope access tasks. Their export activity is continuously
expanding.
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Confectionery
Orchidea

Orchidea
Cukrászda
Balassagyarmaton a Jagyutt Cukrászat által kiszolgált Orchidea Cukrászda gyökerei az 1950-es évekig
nyúlnak vissza. Jelenleg harmadik
generációs cukrászdakánt végzik a
kézműves cukrásztermékek készítését, és értékesítését.
A vállalkozás vezetője Jagyutt Péter. A tulajdonos szaktanári tapasztalatait, hazai és külföldi versenyeken való részvételeit, külföldi
előadói körutakon szerzett ismereteit is hasznosítja a mindennapi
munkában.
A megváltozott életritmusú világban e szakma magas szintű művelői teremthetik meg azokat a
szigeteket, amelyek ötvözhetik a
kávéházak régi hangulatát, a mai
kor emberének nosztalgia iránti
igényét, és egyben magas szintű
kulináris élvezetet kínálnak. Cukrászdáikban lépést tartanak a világgal, figyelembe veszik az étkezési szokások megváltozását.
Napjainkra kialakult egy olyan
fogyasztói
törzsközönségük,
amelynek társas rendezvényeit
akár 100 kilométeres távolságban
is kiszolgálják. Viszonteladóink
vannak Szlovákiában, és már Budapesten is.
A cukrászda termékei több helyen
is megvásárolhatók a térségben.
Kapacitásuk lehetővé teszi, hogy
újabb üzleti partnerekkel is felvegyék a kapcsolatot.

Located in Balassagyarmat, the
Orchidea Confectionery is operated by the Jagyutt confectionary.
The history of the sweet shop goes
back to the 1950s. Presently they
are the third generation to practice
this beautiful artisian profession.
The owner, Péter Jagyutt, uses his
experience as a vocational teacher,
as a competitor in Hungarian and
international competitions and
workshops in foreign countries
in the day-to-day running of the
business.
They believe that in our changing
rhythm of life, the highly skilled
craftsmen of this profession may
create those islands of peace which
combine the old worlds of coffee
shops with modern people’s desire
for nostalgy and at the same time
may provide high standard of culinary enjoyment.
In their confectioneries they keep
pace with the world, taking into
consideration changing dietary
habits.
By now they have a clientele whose
social events we follow as far as 100
km. They also have partners in Slovakia, Budapest and are planning
to widen their relationships even
further.
The products of the confectionery
can be bought in many places in
the region, and since their capacity allows them to get in touch with
new business partners.
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Outokumpu Distribution Hungary Kft.

Outokumpu Distribution Hungary Ltd.

A rozsdamentes acél termékek feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó Outokumpu Distribution Hungary Kft. 1993-ban kezdte meg működését Nógrád megyében, Bátonyterenyén.
A vállalat Magyarországon piacvezető a rozsdamentes acél iparágban és
jelentős piaci részesedéssel rendelkezik Kelet-Európában. Az ausztenites
és ferrites anyagminőség mellett különleges, magas minőségű acélt is kínál vevőinek, emellett a lemezek és tekercsek nem standard méretben is
elérhetők, ami egyedülálló Magyarországon.
A kft. a finn Outokumpu cégcsoport tagja. A cégcsoport története 1910-ig
nyúlik vissza, amikor egy gazdag rézérc lelőhelyet fedeztek fel Kelet-Finnországban. Az ezredfordulóra az Outokumpu multinacionális fém- és bányászati társasággá nőtte ki magát, globális nyersanyag bázissal. A mai
Outokumpu az Avesta Sheffielddel való 2001-es egyesüléssel és a ThyssenKrupp cégcsoport rozsdamentes üzletágának 2012-ben való egyesülésével jött létre. 30 országban több mint 12.000 embert foglalkoztatnak,
központjuk Espooban, Finnországban van, részvényeiket a Helsinki tőzsdén jegyzik.
Az Outokumpu Distribution Hungary Kft. csak a cégcsoporton belül előállított acélt dolgozza fel, így biztosítva a magas minőséget, szállítási megbízhatóságot, és a vevők igényeit kielégítő, széles termékpalettát.
Szakértelmükkel és magas minőségű termékeikkel, az ügyfelek és partnerek segítségével azon dolgoznak, hogy olyan termékeket állítsanak
elő, amelyek a modern élet eszközei, és megoldást jelentenek a világ
legfontosabb problémáira: tiszta energia, tiszta víz és hatékony infrastruktúra.

The Outokumpu Distribution Hungary Ltd started to operate in the
county of Nógrád in 1993. The company focuses on the processing and
distribution of stainless steel products.
The enterprise today is the market leader in the Hungarian market and
holds a significant market share in many countries of the Central and
Eastern Region. Besides austenitic and ferritics material quality they offer
high quality steel for the customers and their rolls and sheets are also
available in non-standard dimensions which is unique in Hungary.
The Ltd is a member of the Finnish Outokumpu companies. The start of
Outokumpu was the discovery of a rich copper ore deposit (a ‚mystical
hill’ or ‘outo kumpu’ in Finnish) in Eastern Finland in 1910. At the turn
of the millennium, Outokumpu was a multi-metal and mining company with a global raw material base. In 2001 Outokumpu joined forces
with Avesta Sheffield and in 2012 Outokumpu became the global leader
in stainless steel and high performance alloys, when it acquired Inoxum
GmbH, the stainless steel arm of ThyssenKrupp. They employ more than
15.000 people in 40 countries. Their headquarter is in Espoo, Finland,
their shares are quoted in the Helsinki Stock Exchange.
The Outokumpu Distribution Hungary Ltd. processes the steel which was
made within the company group, thus ensuring high quality, shipping reliability and a wide product range for the satisfaction of their customers.
Calling upon their expertise, together with the help of their clients and
partners they strive to manufacture such high quality products which are
the tools of a modern life and mean solutions for the most important problems of the world: clean energy, clear water and efficient infrastructure.
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Perspectivus Kft.

Perspectivus Ltd.

A vállalkozást 2007-ben alakították magyar magánszemélyek, építési beruházások komplett megvalósításának céljából.
A cég Magyarországon több különböző kihívást magában foglaló projektben vett részt az elmúlt években, kezdve a történelmi várfalak, bástyák
újjáépítésétől, folytatva a házgyári technológiával épült panelházak energiatakarékos, teljeskörű felújításán keresztül, egészen a zöldmezős gyár
építésében való részvételig.
A német INOVA Unternehmensberatung GmbH 2011/12-ben a vállalkozás 100%-os tulajdonosává vált, és ez által megnyílt a lehetőség a német építőipari piacon történő megjelenésre. A konjunktúra következtében ottani megbízásaik sora egyre bővül. Partnereik igényeit mintegy 60
fős szakembergárda szolgálja ki, köztük felsőfokú műszaki és gazdasági
szakemberek, valamint nagy gyakorlattal és szakmai tudással rendelkező
szakmunkások.
Bíznak abban, hogy Önt is, illetve az Ön által képviselt társaságot is hamarosan partnereik, megrendelőik között üdvözölhetik.

The company was established in 2007 by Hungarian individuals for the
complete implementation of construction projects.
Over the last few years they participated in a number of Hungarian projects
which presented many different challenges. Their tasks ranged from the restoration of historical castle walls and bastions through the comprehensive
energy savings renovation of blocks of flats constructed using prefabricated
building technology, to participation in the construction of a green field plant.
In 2011/12 the German INOVA Consulting Ltd. became the 100% owner
of the company, giving them the chance to enter the German construction market. With the economy on the upswing, they are receiving an
increasing number of orders from Germany.
The needs of their clients are satisfied by a professional staff consisting
of approximately 60 people, including highly qualified professionals in
engineering and economics and workers with significant experience and
technical expertise. They hope that they can soon welcome you and the
company you represent as their new partner or client.
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PIRAZOL Ltd.

PIRAZOL Kft.
A PIRAZOL Gyártó, Szolgáltató,
Kereskedő Kft.-t négy magánszemély alapította 1993-ban. A cég a
megalakulást követő első évben egy
5000 négyzetméteres alapterületű,
bérelt telephelyen dolgozott, majd
1994. augusztusában Salgótarjánban saját ingatlant vásárolt, ahol
jelenleg is működik.
Az 5700 négyzetméter alapterületű telephelyen 2150 négyzetméter
épület található, mely irodákból,
raktárhelyiségekből, valamint 1800
m2 gyártó területből áll. Fennállásuk óta pályázati források felhasználásával – a gyártó terület egy
részének átalakításával – új, 1000
négyzetméter alapterületű daruzott
csarnokot építettek.
A társaság fő profilja acélszerkezetek tervezése, gyártása és szerelése;
olajipari és vegyipari nyomástartó készülékek tervezése, gyártása,
telepítése, szerelése, ötvözetlen és
ötvözött szerkezeti anyagokból; általános rendeltetésű nyomástartó
berendezések tervezése, gyártása,
telepítése, szerelése, ötvözetlen és
ötvözött szerkezeti anyagokból;
általános és veszélyes anyagokat
tároló tartályok gyártása, telepítése, szerelése, ötvözetlen és ötvözött
szerkezeti anyagokból; általános,
valamint éghető és maró folyadékot
szállító ipari technológiai csővezetékek szerelése, ipari kazánok és
kazánházi berendezések telepítése,
szerelése, karbantartása és épületgépészeti szerelések.
A társaság elismertségét és szakmai
tudását bizonyítja, hogy több hazai
és külföldi nagyvállalatnak gyártottak különféle berendezéseket, és a
helyszíneken telepítették is azokat.

The PIRAZOL Manufacture, Service, Trade Ltd. was founded by
four private individuals in 1993. In
the first year after its establishment
the company rented a 5000 square
metre site, then in August 1994 they
bought a real estate where they still
work today.
On the 5700 square metre site there
are offices, warehouses and a 1800
square metre production area altogether covering 2150 square metres.
They have also constructed a new
1000 square metre building where a
crane was installed too.
The main profile of the company is
the designing, manufacturing and
assembling of steel structures as follows: designing, manufacturing, assembling and installation of oil and
chemical industry pressure equipment from alloyed and non-alloyed
structural materials manufacturing,
assembling and installation of pressure cabin equipment for general
use from alloyed and non-alloyed
structural materials manufacturing, assembling and installation
of general and hazardous material
containers from alloyed and non-alloyed structural materials construction of industrial technological
pipelines carrying general, combustible and corrodent materials
The company’s acknowledgement
and workmanship is proven by the
fact that they have manufactured
and installed a multitude of equipment for several national and foreign large companies.

38

PROFILPLAST Műanyagtermék Gyártó Kft.

PROFILPLAST Plastic Products Ltd.

A PROFILPLAST Műanyagtermék Gyártó Kft. 1989-ben alakult meg. A
svájci APU AG 100%-os tulajdonú leányvállalata.
A Ludányhalászi központú cég meghatározó szereplője a hazai építőipari
és ipari felhasználású műanyag és fém kiegészítő profilok gyártásának és
forgalmazásának. Termékeik elérhetőségét saját terítőautóik, valamint az
egész országra kiterjedő értékesítési rendszerük teszi lehetővé. Exportpiacaik közé tartozik Németország, Románia, Szlovákia, Bulgária, Ausztria,
Szerbia és Horvátország.
A társaság célja a kiváló minőségű, partnereik minden igényét kielégítő
termékválaszték, és szolgáltatás biztosítása, valamint partnereik és kollégáik megelégedettsége mellett piaci pozíciójuk erősítése.
E cél elérése érdekében kiválóan alkalmazzák a több mint 50 éve műanyag
építőipari és technikai profilokat gyártó testvérvállalat, valamint a már 25
évre visszanyúló saját tapasztalatait és technológiáját. Ezen tapasztalatokat használja fel a széles választékban elérhető kemény és lágy speciális
ipari és technikai felhasználású profilok tervezésére, fejlesztésére, gyártására.
Küldetésük az elégedett vásárló, melynek érdekében kiemelt jelentőséget
tulajdonítanak a vevőkkel történő személyes és folyamatos kapcsolattartásnak, termékválasztékuk folyamatos fejlesztésének és bővítésének.

The PROFILPLAST Ltd. of Plastic Products was established in 1989. It is
a subsidiary company 100 % owned by the Swiss Apu AG.
The company, with its head office situated in Ludányhalászi, has a marked position in the production and sale of plastic and metal supplementary profiles,
which are used in construction and industrial activities in Hungary. Due to
their own vehicles of delivery and their sales network covering the entire country their products are available everywhere in Hungary. Their export markets
are: Germany, Romania, Slovakia, Bulgaria, Austria, Serbia and Croatia.
Their goals are to provide a wide range of top-quality products which
meet all the expectations of their partners, together with giving absolutely
reliable services and to strengthen their market position, while making
their partners and colleagues satisfied.
In order to attain this goal they use the experiences and the technology
of their parent company which has been making plastic construction and
technical profiles for 50 years, and their own 25 year experience and technology. This way they are able to design, develop and produce special, soft
and hard profiles for industrial and technical use.
Their mission is to make and keep their customers satisfied, for the purpose
of which personal relationships with the clients, together with the continuous improvement of their range of products, are of a paramount importance.
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Revi Ltd.

Revi Kft.
A társaság jogelődje 1977-től jól
működő kisüzemként tevékenykedett. 1991-ben ebből alakult meg
magántőkével a Revi Ipari és Kereskedelmi Kft. A cég megalapítása
után új ipari területet vásároltak,
ahol lehetőség nyílott nagyobb
géppark működtetésére, az üzem
fejlesztésére. A társaság lakatos- és
forgácsoló-részlegében átlagosan
negyvenen dolgoznak. A cég rendelkezik ISO 9001, és ISO 38-34
TÜV minősítésekkel.
A Revi Kft. fő profilja szerszámgépek, megmunkáló központok
kiegészítő elemeinek gyártása; teleszkópos szánvédő burkolatok és
rolós szánvédő burkolatok gyártása; hidraulikai és egyéb tartályok,
valamint tartozékaik, illetve orvosi
műszeripari termékek burkolatainak gyártása és erdőfeldolgozó gépek részegységeinek készítése.
A cég ezek mellett foglalkozik vas�szerkezeti- és lemezlakatos munkákkal, lézervágással, CNC láng- és
plazmavágással, AWI-, CO2-, ív-,
láng-, és ponthegesztéssel, CNC és
manuális fémforgácsolással.
A vállalkozás megrendelőinek köre
nagyobb részben külföldi, kisebb
részben hazai partner.
Belföldi vevőik köre visszatérő. Két
legjelentősebb külhoni üzleti kapcsolatuk keretében Ausztriába erdőfeldolgozó gépek részegységeit,
míg Svájcba szerszámgép-alkatrészeket szállítanak.

The predecessor of the enterprise
had operated from 1977 as a small
and well-functioning workshop.
In 1991 the present company was
founded with private capital. After the company was founded,
they bought a new industrial area,
where it was possible to operate a
bigger machine park, and to develop the company. Currently they
have a total workforce of 40 people, working in their locksmith
workshop and in the cutting section. The company possesses the
ISO 9001 and the ISO 38-34 TÜV
certifications.
The main profile of the enterprise
is the production of machinery
and supplementary parts of machining centres, telescopic steel
covers, roller blind sleigh defender
casings, hydraulic and other types
of containers and their accessories,
casings of medical precision engineering products and components
of logging machines.
Besides the products above, the
company deals with ironwork and
sheet metal work, laser cutting,
CNC flame and plasma cutting,
AWI-, CO2-, arc-, flame-, and with
dot welding, CNC and manual
metal chipping.
The majority of their customers are
foreign, the smaller part is domestic. They have two most important
foreign business partners, one in
Austria to which they deliver components of logging machines and
the other is located in Switzerland
to which they deliver machine tool
components.
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Sinus-Ker Kft.

Sinus-Ker Ltd.

A Sinus-Ker Kereskedelmi és Ipari Kft. 1996- ban kezdte el működését
Mátranovákon. Kezdetekben fűtési osztó-gyűjtőket gyártottak a német
anyacég számára, napjainkra azonban kibővült a termékpaletta. Tevékenységük három fontos csoportra osztható: fűtési osztó-gyűjtőket, bálapréseket, mezőgazdasági gépek alvázait és acélszerkezeteit gyártják a
Strautmann cégcsoport számára.
Termékeik 80%-át Németországba exportálják, a termelés fennmaradó
20%-a különböző acélszerkezetek gyártását teszi ki. Tevékenységük fő
irányvonalát a lemezmegmunkálás jellemzi. Lézer- vagy plazmavágás
után élhajlítással, majd összeállítással és készre hegesztéssel állítják elő
termékeiket. A tervezés saját fejlesztésű programmal történik.
Modern, számítógép vezérelt gépparkjuk biztosítja a rugalmasságot és a
hatékonyságot. Lézervágó gépük, lézermérő fejjel ellátott élhajlítójuk és
hegesztő robotuk a XXI. századi csúcstechnológia képviselői közé tartoznak.
Évente mintegy 25–30 ezer tonna anyagot dolgoznak fel, s a következő
években további fejlesztéseket terveznek. Részben saját fejlesztésű modern CNC-vezérlésű gyártóberendezéseik és munkatársak szaktudása a
biztosíték arra, hogy a termékek magas minőségi szintje, a részegységek
méretpontossága mindig azonos maradjon.

The Sinus-Ker Trading and Industrial Ltd. was founded in 1996 in Mátranovák. In the beginning they produced hydronic junctions and boiler manifolds for the German parent company, but nowadays their product range
has expanded. Their activities may be divided into three important fields: hydronic junctions and boiler manifolds, baling press machines and chassis and
steel structures of agricultural machines for the Strautmann company group.
80 per cent of their products are exported to Germany, the 20 per cent rest
of their production is the manufacturing of steel structures. The main axis
of their activity is sheet metal processing. The general process they follow
is laser- or plasma cutting, edge bending and then assembling and finally
welding. Designing is made using their internally developed program.
Their modern computer controlled machinery ensures flexibility and efficiency. Their laser cutting machine, edge bender with a laser measurement optics and welding robot are among the cutting edge technology of
the XXI. century.
They process about 25-30 thousand tons of material annually and the
following years they are planning to implement further developments.
The high quality level and the constant accuracy of the dimensions of the
manufactured parts are ensured by their partially internally developed
CNC controlled machines and by the expertise of their workers.
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Stahl-Varianten Kft.
A Stahl-Varianten Kft. az utcabútorok
gazdag választékát tervezte és gyártja,
acél rácsszerkezetek kedvező szilárdsági
adottságainak figyelembevételével.
A különleges alapanyag felhasználásával
eddig kevésbé ismert szerkezetű és formájú közterületi műtárgyakat, kerítéseket, egyéb külső- és belsőépítészeti megoldásokat lehet megvalósítani. Egyedi
elképzelések kivitelezésével csak tervezői fantázia kérdése a forma- és színgazdag, változatos közterületi alkalmazás.
A kerti padok tetszőleges hosszméretben és változatos egymáshoz való csatlakoztatáshoz készülhetnek. Így biztosított a hagyományos, illetve a szerkezeti
adottságokból kínálkozó, körben, körívben való egymással párhuzamosan
és szög alatt kapcsolódó elhelyezés.
Hasonló szerkezeti anyagok felhasználásával gyártják a különböző típusú
hulladékgyűjtőket. Ezeket lehet rendelni kiemelhető és így üríthető 30 literes
fémtárolóval, vagy műanyagzsákos
gyűjtővel, illetve hamutartóval.
Gyártmányaik között megtalálhatók
még a kerékpártárolók, forgalomterelő
oszlopok, a növény- és virágtárolók. A
kerítéselemeket, kapukat, járórácsokat,
lépcsőrendszereket nyolc-tíz féle speciális rácsszerkezetből a megrendelő egyedi
igényeinek figyelembevételével gyártják.
Minden gyártmányt kettős felületvédelemmel látnak el. A kész acélszerkezeteket tüzihorganyzás után porfestés
technológiával tetszőleges, RAL színskála alapján választható színre festik.
Az átrozsdásodás elleni védelem 6 évre
szól. Az erős acél rácsszerkezetek jól ellenállnak a gyakori közterületi rongálásoknak is.

Stahl-Varianten Ltd.
The Stahl-Varianten Ltd. has designed
and been producing a wide range of
street furniture taking advantage of the
beneficial strength characteristics of
steel grid structures.
Using this material it is possible to create artworks in public places, fences and
other exterior and interior solutions.
The design, form and colour of the furniture to be installed in public places
depend only on the imagination of the
designer.
The garden benches could be manufactured in any length and be attached
to each other in various ways. Besides
conventional placement they could be
placed in a circle, in an arc, at any angle or parallel to each other. Different
types of litter bins are manufactured
using similar structural materials.
These could be ordered with a 30-liter
removable metal or plastic liner and an
optional ashtray accessory.
Cycle racks, traffic bollards and metal
planting flower beds can also be found
among their products. Fence parts,
gates, walkways and staircases are manufactured from 8-10 different special
grid structures taking their customer’s
individual requests into account.
All products are covered with a double
protective coating. After hot-dip galvanization the steel structures are powder
coated using any colours of the RAL
colour chart.
The protection against corrosion is for
6 years. The strong steel grid structures
can resist even frequent vandalism in
public premises.
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Tarján Acél Ltd.
Tarján Acél Kft.
A társaság 1999-ben alakult salgótarjáni székhellyel, és a kezdetben huzal,
majd huzaltermékek forgalmazásával foglalkozott.
Az évek során fokozatosan nőtt a vadvédelmi kerítések értékesítése, melyet importból szereztek be. A 2007 és 2010 között vásárolt két vadháló-gyártó gépen készítik a SALGÓ márkanevű vadhálót, így a megnövekedett vadháló értékesítésüket 100%-ban saját gyártásból fedezik.
A Salgó vadhálót horganyzott huzalból 60 cm és 2,5 m közötti magasságban 2,0 – 2,2 és 2,5 mm-es huzalvastagsággal és az igényekhez igazodó
huzalkiosztással és huzalminőséggel gyártják.
A Tarján Acél Kft. több mint 10 éve foglalkozik szőlő és gyümölcs támrendszer forgalmazásával, egyes elemeinek a gyártásával is. Termékeik
megfelelnek a legmagasabb minőségi és gazdaságossági elvárásoknak.
Ennek garanciája a bevált, ismert világmárkák alkalmazása, így a „Bezinal” szőlőhuzal, a „Gripple” huzalösszekötő-feszítő rendszer, a „Vitipro”
növekedési henger, fém-, hullámosított fém szőlőkaró, rögzítő kapcsok,
szegek, végoszlop lehorganyzó csigák, villanypásztor huzalok. 2014 év
elejétől gyártják Salgó márkanévvel a szőlő és gyümölcs támrendszerhez
fém sor-és végoszlopokat illetve kerítés oszloprendszert.
A Tarján Acél Kft. nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre. Beruházásaik eredményeképpen rendszeresen új termékekkel jelennek meg a piacon.
A vevői igényekhez igazodva saját járművekkel szállítják termékeiket az
egész ország területére.

The company was founded in 1999 in Salgótarján and in the beginning it
dealt with the trading of wire and wire products.
Over the years the sales of one of their main products, game fencing, have
continuously increased, which was initially imported from other countries. Due to its high demand however, the company bought two game
fencing machines in 2007 and 2010, so their increased sales are now 100
per cent supplied from their own manufactured products.
The Salgó game fence is made from galvanized wire in a height from 60
cm to 2.5 metres with a wire width from 2.0-2.2 and 2.5 mm. The fences
are manufactured with different weaving spaces and wire quality to their
customers’ need.
The Tarján Acél Ltd has been distributing and also manufacturing some
parts of grapevine and fruit trellis systems for more than 10 years. Their
products comply with the highest quality and economical standards. To
guarantee this, they utilize well-known brand in their production.
They are the distributors of ’Bezinal’ wires, ’Gripple’ wire joiners and tensioners, ’Vitipro’ grow tubes. In their product range you will also find
metal grape vine posts in any required sizes, post fixing bolts, tensioners,
nails, electric shepherd wires, post anchor pulleys.
Since the beginning of 2014 they manufacture metal vineyard posts for
grapevine and fruit support systems and fencing posts systems under the
name ‘Salgó’.
One of the company’s priorities is development. As a result of this continuous development and investment they regularly appear on the market
with newer and newer products. In response to customer demands they
transport their products using their own vehicles.
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Tarján Glass Kft.
A 120 éves helyi hagyományokra
építve 2012 végén a Tarján Glass
Kft. vadonatúj csúcstechnológiájú
gépekkel, világszerte ismert és elismert üvegfúvókkal újraindította az
öblösüveggyártást Salgótarjánban.
Termékeik kiváló minőségű, dizájnvezérelt, míves kézi üvegtermékek, rendkívül kedvező ár-érték aránnyal. Tradicionális, kézi
megmunkálású, szájjal fúvott termékeik csúcsminőségű, modern
kristályüvegek, kizárólag környezetbarát anyagokból készülnek.
Mérgező anyagokat, mint például
ólom, bárium, nem tartalmaznak.
Kristálytiszta poharaik, kelyheik
mosogatógép-állóak, így kiválóan
alkalmasak a vendéglátásban való
felhasználásra is.
Kínálatukban szerepelnek a kézzel
gyártott, szájjal fúvott üvegkelyhek
és üvegpoharak, az egyedi tervezésű üvegtermékek, kis sorozatú palackok. Vállalják üveg- és porcelán
termékek dekorálását, logózását.
Standard termékkínálatuk folyamatosan elérhető, az egyedi igények
kielégítésére rugalmasan reagálnak.
Új, a vevő által tervezett termékről
rövid időn belül mintát biztosítanak.
A megbízhatóság, a kiemelkedő
szakmai színvonal és az élenjáró
technológia hozzájárul partnereik
igényeinek maximális kielégítéséhez.
A társaság 2012 óta is folyamatosan
fejleszti technológiáját, és új munkahelyeket teremtett üzemében.

Tarján Glass Ltd.
Building on the 120 year tradition,
with brand new cutting edge machinery, well-known and acknowledged glass blowers the Tarján
Glass Ltd restarted the production
of glassware in Salgótarján at the
end of 2012.
Their products are excellent quality, design oriented handmade glass
products with a very favourable
price to value ratio. Their traditional
hand crafted, mouth blown products
are top quality modern crystal clear
glasses, exclusively made from environment friendly materials without
lead, barium or other polluting ingredients. Their crystal clear glasses,
stemware and tumblers are dishwasher proof so they are perfectly
suitable to use in catering.
Their product range includes handmade, mouth blown stemware and
tumblers, uniquely designed glassware and small series bottles. They
also undertake the decoration and
labelling of glass- and porcelain
products.
Their standard product range is
continuously available and the
company is flexible to react to individual requests. For new products
designed by the customer they also
offer sampling in a very short time.
Their reliability, outstanding professional quality and the cutting edge
technology all contribute to the total
satisfaction of customer needs.
The company has been constantly
developing its technology since the
reopening in 2012 and has created a
number of new workplaces.
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TRIGON ELECTRONICA Ltd.

TRIGON ELECTRONICA Kft.
A TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 1994-ben alakult magántulajdonban lévő kisvállalat. Tevékenységi köre járműelektronikai, automatikai rendszerek fejlesztése és kissorozatú gyártása, a termékkibocsátással
kapcsolatos kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellátása, valamint a
tevékenységi körrel kapcsolatba hozható műszaki kutatás, fejlesztés.
A cég működésének fő területe a hajtáslánc vezérléssel kapcsolatos fejlesztés és gyártás: elektronikus motorvezérlő, kuplungműködtető és
mechanikus sebességváltást automatizáló konstrukciók, és ezen rendszerekből felépíthető különféle automatizáltságú komplex hajtásvezérlési
rendszerek.
A TRIGON saját szellemi bázisára és fejlesztési tapasztalatira alapozva
olyan kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, mely példa értékű a térségben. A társaság az innovációjával a kínai piacban rejlő hatalmas lehetőségek kapuját is megnyitotta a vállalat számára.
A társaság eredményeit mutatja számos elismerés, így a „Palócország Kiállítás” nagydíja, az Észak-magyarországi Régió leginnovatívabb fejlesztéseket végző vállalat elismerés, háromszor a Észak-magyarországi Régió
Innovációs díja és az Erste Bank – Az év vállalkozása különdíja is mutatja.
Legfontosabb partnerei: Knorr Bremse Fékrendszerek Kft, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kecskeméti Főiskola, CQ Genesis
(Kína)
Tagja a Kormány és az Magyar Tudományos Akadémia által is támogatott Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködésnek, a Magyar
Innovációs Szövetségnek, az AIPA és a NOHAC klasztereknek, valamint
a Magyar Gépjárműipari konzorciumnak.
A TRIGON termékek tervezése, fejlesztése és gyártása vonatkozásában
DIN EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet. Sebességhatároló rendszereihez 1999 óta az „euro” (E) jel használatára
jogosult.

TRIGON Electronica Ltd is a small privately owned company that was
established in 1994. Its scope of activity covers development and small
series manufacturing of vehicle electronic, automatic systems, supply of
production output related commercial and service activities and technical
research and development relating to their scope of activity.
Transmission related development and manufacturing is the main area of
its operation: electronic engine controller, clutch actuators and mechanic
gear shifting automatizer constructions and differently automatised complex transmission systems which can be built from these systems.
It is exemplary how the company carries out its research and development based on its own intellectual base and developmental experience.
The company has also opened the gate of great opportunity towards the
Chinese market with its innovation.
Several prizes are indicating results of the company, for example: „Palócland exhibition” Grand Prize, „The most innovative company in the
Northern Hungarian Region”, Northern Hungarian Region Innovation
Prize and Erste Bank- The enterprise of the year- special award.
The company’s most important partners are: Knorr Bremse Brakesystems Ltd, Budapest University of Technology and Economics, College of
Kecskemét, CQ Genesis (China).
Member of the „Automotive Industry in Higher Education and Research
Cooperation” supported by the Goverment and Hungarian Academy of
Sciences, The Hungarian Association for Innovation tenders, The American
Israel Public Affairs Committee, The Automative Industry North Hungary
Cluster, and the Hungarian Automotive Industry Innovation Consortium.
TRIGON is operating a Quality Management System according to DIN
EN ISO 9001 standard regarding the design, development and manufacturing. TRIGON is authorized to use „E” Euro sign for its speed limiting
systems since 1999.
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VASSZER-Raktártechnika Kft.
A salgótarjáni székhelyű, magyar-angol vegyes tulajdonban lévő VAS�SZER-Raktártechnika Kft. ma meghatározó szereplője a magyarországi
raktártechnikai eszközök és rendszerek gyártásának, forgalmazásának.
Fő tevékenységük a raktári állványrendszerek gyártása, értékesítése, ennek
során biztosítják a helyszíni felmérést, tervezést, kivitelezést és szerelést.
Gyártmány-és gyártásfejlesztésük szorosan igazodik a piaci igényekhez, az
egyre növekvő vevői kívánságok maradéktalan kielégítéséhez. Versenyképességük javítása érdekében hidraulikus élhajlítót állítottak üzembe, amely
5 méter hosszban képes egyszerűbb és bonyolultabb műveletek ellátására.
Kifejlesztették az új termékcsaládot, a PONIX „R” (raklapos) és a PONIX „P” (polcos) tárolórendszert, amely felveszi a versenyt a piac vezető
márkáival.
Megvalósították a legkorszerűbb, emberi erőbefektetést nem igénylő,
programozott és érintésre működő elektromosan hajtott gördíthető állványrendszerek kivitelezését.
Jelenlétük az export piacon is biztosított.
Raktárak, üzemek, műhelyek könyvtárak, irodák, irattárak, garázsok,
üzletek, háztartások állványait, állványrendszereit egyaránt elkészítik.
Termékeik között megtalálhatók a csavarkötésű kapcsolható, fix vagy gördíthető állványok, acélpolcos állványok, nagyteherbírású állványok, szekrények, egyedi kialakítású tárolók, speciális fémszerkezetek.
Tevékenységük az ISO 9001 minőségirányítási rendszer keretei között folyik.
A cégfilozófia változatlan: vevőközpontú komplex szolgáltatás kiváló minőségben.

VASSZER Raktártechnika Ltd.
Vasszer Raktártechnika Kft, seated in Salgótarján, with shareholders of
Hungarian and English individuals, is in a leading position in the Hungarian manufacturing and distribution of storage equipment and systems.
Their main activity is the manufacturing and distribution of warehouse storage systems. They provide on-site assessment, designing and final installation.
Their development of products and construction follow the market needs
and meet the ever-growing expectations and requirements of the customers. In favour of enhancing competitiveness they put in operation a hydraulic press brake which is capable of executing simple and complicated
operations in the length of 5 meters.
They have also developed their new product lines called the PONIX „R”
(pallet) and the PHONIX „P” (shelving) storage systems which rival with
the leading brands of the market.
They have created a most modern, programmable, one-touch, electrically
driven, mobile shelving system, which needs no human power investment.
Their presence is also guaranteed in the international market.
They make the components of racking systems for warehouses, factories, workshops, libraries,offices,archives, garages, shops and households.
Among their products one can find bolted attachable, fixed or rolling pallet racking systems, steel shelvings, heavy-duty racking, cabinets, lockers,
specially designed containers and special metal structures.
The company operates a quality management system according to ISO 9001.
The philosophy of their company is still the same: customer oriented
complex services in excellent quality.
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Vipker Ltd.

Vipker Kft.
A Vipker Kft. jogutódja a Vipker Bt.nek, amely 1991-ben kisvállalkozásként
kezdte tevékenységét. A cég ma közepes
és nagysorozatú fémipari félkész termékek és fémtömegcikkek gyártásával
foglalkozó innovatív vállalkozás, amely
igazodva a piaci helyzethez, „Beszállítói kapcsolati rendszerben” végzi tevékenységét. A társaság Mátraszőlősön
egy 500 négyzetméteres gyártóterületen
20 – 25 fő foglalkoztatását biztosítja.
Tevékenységük során folyamatosan
építkezve újabb és újabb nagy cégekkel
kerültek munkakapcsolatba, 2005-ben
pedig az EU technológia felzárkóztatási
célra meghirdetett kedvező kamatozású
hiteléből újabb beruházásokat valósítottak meg: nagy kapacitású környezetkímélő, hatékony elektrosztatikus
porszóró berendezést és technológiát,
valamint megmunkáló gépeket vásároltak. Technológiájuk lehetővé teszi a pontos, megbízható munkavégzést. A hidegalakítástól a forgácsoláson, hegesztésen,
lakatosipari tevékenységen át a felületkezelésig állnak partnereik rendelkezésére.
A megrendelőik részére a szállítás egységrakományban, csomagolva 2 tonna
teherbírású tehergépjárművel történik.
Kapcsolatrendszerük széleskörű. Partnereik között tüzeléstechnikai cégek,
mezőgazdasági vállalkozások, gépgyártó
vállalatok, autóipari kiegészítőket gyártó
vállalkozások találhatók, de gyártottak
már kórháztechnológiai eszközöket, csapadékvíz rendszereket, lámpabúrákat is.
Nógrád megye és az Észak-magyarországi
Régió közép- és nagyvállalkozásainak jelentős része is partnereik között szerepel.

The Vipker Ltd. is the successor to the Vipker Limited Partnership which was established on 2 January 1991 then as a smallsized enterprise. This innovative supplier
produces semi-finished and finished metal goods in medium and large volume.
The company, aligning to the market situation, works in a ‘supplier relationship system’. They operate in Mátraszőlős, Nógrád
county on a 500-square-metre site where
20-25 people are employed. Over the
years they have gradually made contact
with lots of large companies as a supplier. In 2005 new investments projects were
launched and executed taking advantage
of the low-interest loans announced by
the European Union with technology
catch-up purpose. A high capacity, environmentally friendly, efficient electrostatic powder coating equipment and its
technology as well as some cutting machines were purchased. Their technology
enables accurate and reliable production.
They are ready to fulfill the requirements
of their customers in cold-forming, cutting, welding, metal-working and surface
treatment. The products are packed in
unit loads and transported by 2000-kilogram load capacity vehicles.
Due to their expertise, experience and
technology their partners belong to
many industrial areas: combustion
technology, agriculture, machinery
and automobile. They have fabricated
medical devices, rainwater drainage
systems and lampshades. A significant
part of medium and large enterprises of
Nógrád county and of the region belong
to their partners.
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Vitaland Kft.

Vitaland Ltd.

A Vitaland Kutató-Fejlesztő Kft. 100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalat, amelyet öt tulajdonosa 1991-ben alapított.
A társaság fő tevékenysége az élelmiszeripari kutatás, fejlesztés és
minőség-ellenőrzés.
A Vitaland Kft. elsősorban a cégcsoportjuk anyavállalata, a GLOBÁLVÉP KFT. számára végzi a minőségellenőrzést és az élelmiszeripari technológiák kutatását, fejlesztését, a tej-, a hús-, a sütő-, valamint a
gyümölcs-konzervipar területén.
Szakembereiknek köszönhetően ma már számos olyan élelmiszeripari
termék található Magyarország és a szomszédos országok élelmiszerboltjainak polcain, melyeket a Vitaland Kft. munkatársai „alkottak meg”.
A kutató-fejlesztő munka kiszélesítése érdekében, a Vitaland Kft. 2003ban felvette a szakmai kapcsolatot az izraeli Pentaor céggel. Közös fejlesztőmunkájuk eredményeképpen, cégcsoportjuk anyavállalata 2005-ben
megkezdte a levesporok, ételízesítők, fűszerkeverékek gyártását.
A Vitaland Kft. a sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy szolgáltatásaival kivívja partnerei teljes megelégedettségét és kiváló minőségű
termékeket biztosítson az élelmiszeripari gyártók számára.

The Vitaland Research and Development Ltd is a company with a 100 per
cent Hungarian ownership, which was founded by its five owners in 1991.
Its main sphere of activity is food industry research, development and
quality control.
The Vitaland Ltd primarily carries out quality control, food industry technology research and development for its parent company, the GLOBÁLVÉP Ltd. in the area of dairy-, meat-, baking-, and fruit-canning industry.
Thanks to their professional workers, today there are already a number of
food products on the shelves of Hungarian and neighbouring countries,
which were ’created’ by the Vitaland company.
In order to widen research and development, in 2003 the Vitaland Ltd got
into contact with the Pentaor company in Israel. As a result of their joint
work of development in 2005 the parent company of their groups began
the production of soup powders, seasonings and spice blends.
In the interest of successful cooperation the Vitaland Ltd strives for the
satisfaction of its partners with high quality services and the provision of
quality products for the food industry manufacturers.

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében – Kiadja: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Szerkesztés: PRomo-line Bt.,
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