Admatis Kft.

Admatis Ltd.

Az Admatis Kft. 2000-ben alakult mikrovállalat. Űrtechnikával, habanyagok fejlesztésével és infratechnikával
foglalkozik. Partnerei az ESA és az ASTRIUM SAS. Saját
hardverrel végez kisérleteket a Nemzetközi Űrállomáson. Alkatrészeket szállit a Sentinel 2 műholdhoz.
Alakos fémhab technológiát fejleszt. Több konzorciumot is irányít.

The ADMATIS Ltd. is a micro-company founded in
2000, which is involved in space technology, the
development of foam materials and infra-technology.
Its partners include ESA and ASTRIUM SAS. It
carries out experiments on the International Space
Station using its own hardware. It supplies parts for
the Sentinel 2 satellite, and develops metal-foam
technology. It also directs a number of consortiums.

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Miskolci Egyetem C2-es épület (műhelycsarnok) 5. hajó
Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc
Postacím / Address: Partos utca 16. 3535 Miskolc
Tel.: +36 46 565 098
Fax: +36 46 365 924
E-mail: info@admatis.com
Honlap / Website: www.admatis.com

Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

Bay Zoltán
Foundation for Applied Research

A Közalapítvány missziója alapján elsősorban a magyarországi vállalatok versenyképességét és hatékonyságát kívánjuk növelni sikeres innovációk és
technológia transzfer révén. Ezt a missziót különböző kutatási és fejlesztési projektek megvalósításával
kívánjuk elérni. K+F tevékenységünket az alábbi területekre koncentráljuk: anyagtudomány és lézertechnológia, Nanotechnológia, Biotechnológia, Növényi
és Humán genetika, Információs és kommunikációs
technológiák, logisztika és ipari gyártástechnológia.

According to the Foundation’s mission statement,
its task is primarily to improve the competitiveness
and efficiency of Hungarian companies through
innovation and technology transfer. The Foundation
fullfils this aim by preforming applied research and
development projects. The R&D activities concentrate
on the following fields: materials science and laser
technology; nanotechnology; biotechnology; genetics,
information and communications technology; and
logistics and industrial production technology.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: +36 1 463 0500
Fax: +36 0 463 0529
E-mail: office@bzaka.hu
Honlap / Website: www.bayzoltan.org

Bonus Hungary Kft.

Bonus Hungary Ltd.

A Bonus Hungary Kft-t 1993. augusztusában alakult,
USA – Magyar tulajdoni részvétellel. Fő tevékenysége:
az ipar teljes keresztmetszetében használható, technológiai és karbantartó segédanyagok nagykereskedelme, gyártása, forgalmazása közvetlen felhasználók, viszonteladók részére, szaktanácsadással.

Bonus Hungary Ltd was established in August 1993
with American and Hungarian capital. Its main
activities include: the wholesale trade, production
and marketing of technological and maintenance
materials used in the entire spectrum of industry,
for direct users and retail sellers, together with
specialized and technical advice.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: H-3561 Felsőzsolca,
Nagyszilvás u. 21.; Pf.: 21
Tel.: +36 46 584 040
Fax: +36 46 584 041
E-mail: bonus@bonushungary.hu
Honlap / Website: www.bonushungary.hu

Borsod Abaúj Zemplén megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Chamber of Commerce and Industry
of Borsod-Abaúj-Zemplén County

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és
Iparkamara 1994. november 29-én létrejött köztestület Tagjainak száma 2600. A kamara feladata a megye gazdaságának fejlesztése, a gazdaság általános
érdekképviselete. A gazdaságfejlesztés terén a vállalkozások versenyképességének növelése a helyi gazdaság megerősítése a cél.

The Borsod Abaúj Zemplén County’s Chamber of
Commerce and Industry was established on 29
November 1964, and currently has 2,600 members.
The Chamber’s task is the development of the
county’s economy and the general representation
of the interests of the economy. In the field of
economic development, its aim is to increase the
companies’ competitiveness and to strengthen the
local economy.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Tel.: +36 46 501 090
Fax: +36 46 501 099
E-mail: bokik@bokik.hu
Honlap / Website: www.bokik.hu

BorsodChem Zrt.

BorsodChem Plc.

A BorsodChem 1990-ben kezdte el az MDI gyártását
első üzemével, majd 2006-ban belépett egy második világszínvonalú MDI termelőüzem is. 2008 januárjában a BorsodChem bejelentette, hogy az MDI
gyártástechnológia terén jelentős előrelépéseket
tett, mely figyelembe veszi a meglévő kazincbarcikai üzemek szűk keresztmetszeteinek tőke-hatékony
feloldását 300 kt/év kapacitásra az elkövetkező 2-3
év során. A BorsodChem jól megalapozott termelési
technológiával rendelkezik az anilin, MDA, MDA - MDI
foszgénezés, tiszta MDI finomítás és a vizes effluens
kezelés terén. Ezek közül néhányat más gyártóknak
is engedélyeztek. Beruházásaink között szerepel egy
modern Alkalmazástechnikai és Szerviz Központ,
amely a folyamatos termékfejlesztést helyezi fókuszba, ahol vevőink részére kiemelt műszaki szolgáltatást nyújtunk.

BorsodChem started MDI production in 1990 with
the first unit and then added a second world-class
MDI production facility in 2006. In January 2008
BorsodChem announced that it had achieved
significant advances in the technology for the
production of the key polyurethane raw material, MDI,
which allows for capital-efficient debottlenecking
of the existing plants at Kazincbarcika to 300,000
tonnes per year over the next 2-3 years. BorsodChem
has well-established operating technologies for
aniline, MDA, phosgenation of MDA to MDI, pure
MDI refining and aqueous effluent management.
Some of these have been licensed out to other
manufacturers. Their investments include a stateof-the-art Service & Development Centre focusing
on continuous product development and providing
enhanced technical service to their customers.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Tel.: +36 48 511 211
Fax: +36 48 511 511
E-mail: bc@borsodchem.hu
Honlap / Website: www.borsodchem.hu

CH Zrt.

CH Zrt.

A Csavar- és Húzottáru Zrt. egy magyarországi
magántulajdonban lévő gyártó cégcsoport központi
cége. A társaság 1989-től önálló jogi személy és
jelenleg új Alsózsolcai és Salgótarjáni telephelyen
végzi termelő tevékenységet.
Termékek és szolgáltatások: húzott-, hántolt-,
köszörült rúdacélok, húzott huzaltermékek, hántolt
huzalok és hőkezelés. Továbbá a hidegen hengerelt
lapos acélok, acél szalagok hosszvarratos acélcsövek,
szegek, kerítésfonatok gyártása is biztosított.
Missziónk: vevői igény maximális kielégítése szakmai
tapasztalatokon alapuló minőségi termék és
színvonalas szolgáltatás nyújtása mellett.

Csavar- és Húzottáru Zrt. is the central company
of manufacturing company-group of Hungarian
ownership. From 1989 the company is an individual
legal person and nowadays do it’s manufacturing
activity at the new site of Alsózsolca and at site of
Salgótarján.
Products and services: drawn, peeled, ground steel
bars, drawn wire products, peeled steels and heat
treatments. Furthermore production of cold flat
steels, steel strips, longitudinal welded tubes, nails,
wire fences are also ensured.
Our mission: fully meet the customer needs beside
high quality production on high level services based
on professional experience.
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3571 Alsózsolca, Gyár út 3.
Tel.: +36 46 406 000
Fax: +36 46 406 946
E-mail: chrt@ch-rt.hu; titkar@ch-rt.hu
Honlap / Website: www.ch-rt.hu

Észak-Magyarországi
Gyáriparosok Szövetsége

Federation for North Hungarian
Industrialists

Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége
1994 márciusában alakult, tizenkét -Heves, Nógrád
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei- vállalat, valamint
három magánszemély részvételével. Szövetségük
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének
(MGYOSZ) szervezeti rendszerén belül az első
regionális szervezetként alakult meg. Célja, az 1902ben alakult Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
gazdaságfejlesztési hagyományait követve, az északmagyarországi régióban működő tőke megjelenítése,
hatékony szerepvállalásának elősegítése és a számára
kívánatos gazdasági környezet kialakítása.

The Federation for North Hungarian Industrialists was
established in March 1994 with the involvement of
twelve companies from Heves, Nógrád and BorsodAbaúj-Zemplén Counties as well as three individuals.
As such, it was the first regional federation to be
formed within the National Federation of Hungarian
Industrialists (MGYOSZ). Following the economic
development traditions of the National Federation
of Hungarian Industrialists that was formed in 1902,
its aim is the representation of the capital operating
in the Northern Hungarian Region and assisting it
to have an effective role; and the formation of an
economic environment favourable to this capital.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 5.
Tel.: +36 46 341 119
Fax: +36 47 411 659
E-mail: egysz@chello.hu
Honlap / Website: www.egysz.hu

Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.

North Hungarian Regional
Innovation Agency,
Non-Profit Corporation

NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. társaság
működési célja: A régióban folyó kutatás-fejlesztés,
valamint az innovációs folyamatok fókuszálásával,
a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos
javításával a tudás és technológia transzfer tudatos
működtetésével és fejlesztésével, a hálózatos
kapcsolatok működtetése által elérhető szinergiák
kihasználásával elősegíteni és fejleszteni a régió, és
a régióban működő vállalkozások, kiemelten a KKV-k
gazdasági versenyképességét.

The operational aim of the North Hungarian Regional
Innovation Agency, Non-Profit Corporation is to
assist and develop the economic competitiveness
of the region and of the companies operating in
the region, especially the small- and medium-sized
businesses. This is achieved through the stimulus
of the research and development underway in the
region, and of the processes leading to innovation;
through the continuous improvement of the local
conditions; through the deliberate encouragement
and development of knowledge- and technologytransfer; and through taking advantage of the
synergies that can be achieved through the
encouragement of network relationships.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Tel.: +36 46 503 770
Fax: +36 46 503 779
E-mail: eminnov@eminnov.hu
Honlap / Website: www.norria.hu

Fux Zrt.

Fux Ltd.

1991. decemberében négy fővel megalakult a
ma zártkörűen működő részvénytársaságként
tevékenykedő cég jogelődje, a FUX Kft. A fő profil
a hőskorban az emelő- és darukötelek gyártása és
forgalmazása volt. Jelenleg a gyártás az ISO 9001-es
minőségirányítási rendszer előírásai szerint történik.
Termékek és szolgáltatások: szabadvezetékek,
szigetelt légvezetékek, sodronykötelek, réztermékek,
építészeti kötelek, emelés- és rögzítéstechnika.

FUX Ltd, the legal predecessor to the current firm
that operates as a closed share company (Zrt), was
formed in December 1991 with four employees. Its
main profile in the initial stages was the production
and sale of lifting ropes and wire ropes for cranes.
Currently the production takes place in accordance
with the ISO9001 quality control regulations. Its
products and services include: Bare Overhead
Conductors, Insulated Overhead Conductors, Wire
Ropes, Copper Products, Construction Wires, and
Lifting and Fastening Technology.
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3527 Miskolc, Vásártéri u. 8.
Iroda épület / Office building:
3527 Miskolc Besenyői út 8.
Tel.: +36 46 501 850
Fax: +36 46 501 851
E-mail: fux@t-online.hu
Honlap / Website: www.fux.hu

Graboplast Zrt.

Graboplast Zrt.

A nemzetközi lakásbelső piacon vezető szerepet betöltő Graboplast Zrt. menedzsmentjének legfontosabb törekvése, hogy vevőkörének elégedettségét
kivívja, fenntartsa. E nemes küldetés teljesítése a társaságot irányító operatív board feladatát is egyértelművé teszi: a stratégiai gondolkodás, a technikai és
technológiai fejlesztés, a tudás és a környezet tisztelete hatja át tevékenységét. Ezek az alapelvek négy
generáció óta bizonyítják, hogy a Graboplast minden korban, minden gazdasági környezetben képes
megőrizni sikerességét a lakásbelső burkoló anyagok
piacán, képes a gazdasági környezet által megkívánt
változtatásokra. A vállalat sikerének kulcstényezője,
hogy a társaságban elkötelezett, jól képzett, szakmájukat szerető szakemberek egy ugyanazon célért dolgoznak – a partnerekért.

Graboplast Zrt. is one of the leading manufacturers
in the interior floor-decoration market, and our management makes every effort to provide and preserve
satisfaction for our customers. This generous mission
determines the tasks of the operative board while
leading the company: our activites are inspired by
strategic thinking, technological and technical research and development as well as the honour of
environment. These basic foundations have been assuring through four generations for Graboplast Zrt.
the success, in each period of time, in each kind of
economy. We are proud to be able to maintain our
success and continuously improve in the field of interior decoration products, and to be able to change
to the requirements set by the environment. Key
success factor of Graboplast Zrt. are the committed,
well-educated and experienced employees striving
for the same goal: The satisfaction of our partners.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: : 9023 Győr, Fehérvári u. 16/b.
Tel.: +36 96 506 100
E-mail: eminnov@eminnov.hu
Honlap / Website: www.graboplast.hu

Medimetal Medical Products
Manufacturing and Trading Ltd.

Medimetál Kft.
A Medimetál Kft. alapítói és tulajdonosai 1969-től
teremtették meg a magyar implantátumgyártás
alapjait Egerben, a Kft. jogelődje pedig 1993-ban
kezdte meg működését.A Medimetál Kft. a csontsebészetben használatos teljes implantátumskála tervezésével, folyamatos fejlesztésével, gyártásával és
értékesítésével foglalkozik. Minőség irányítási rendszerünk ISO 9001:2000 és az ISO 13485 szerint tanúsított. Termékeink megfelelnek a 93/42 EEC Medical
Devices európai direktíváknak, eszerint tanúsított, és
a CE megfelelőségi jel használatára jogosult. Piacpolitikánk elsődleges célja a vevőink gyors és pontos
kiszolgálása. Jelenlétünket a magyar egészségügyi
piacon kívül külföldön is szeretnénk bővíteni.

www.miskolcholding.hu
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The founders and owners of Medimetal Ltd built
the foundations for the production of Hungarian
implants beginning in 1969 in Eger, and the legal
predecessor to the current Ltd began operating
in 1993. Medimetal Ltd deals with the planning,
continuous development, production and marketing
of the entire range of implants used in bone surgery.
Its quality control system is certified in accordance
with ISO 9001:2000 and ISO 13485. Its products meet
the requirements of the 93/42 EEC Medical Devices
European directive, are certified in accordance with
this, and are entitled to use the CE conformity mark.
The primary aim of its market policy is the fast and
exact service to its customers. In addition to the
Hungarian health market, they would like to extend
their presence abroad.
Kapcsolat / Contact
Cím / Address: Eger Berva völgy
Pf. 606 Heves Magyarország 3304
Tel.: +36 36 415 577
+36 36 415 577/13
Honlap / Website: www.medimetal.com

Miskolc Holding Zrt.

Miskolc Holding Plc.

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Miskolc város egyik legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatcsoportja, a város gazdasági életének meghatározó szereplője. Széleskörű, a gazdaságfejlesztési területeket is felölelő tevékenysége a város dinamikus
fejlődésének záloga. Tagvállalatai biztosítják a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat, üzemeltetik a távhőszolgáltatást, víz- és csatornaszolgáltatást,
a hulladékkezelést, a közösségi közlekedést, valamint
a parkolási rendszert. Tevékenységének szerves része
a városfejlesztés, a városkép megújítás, városgondozás és a belváros rehabilitáció koordinálása.

The Miskolc Holding Local Government Asset
Management Corporation is one of the largest and
capital-rich company-groups in the City of Miskolc,
and a crucial participant in the city’s economic life.
Its wide-ranging activity, which also encompasses
the field of urban development, is the sign of the
city’s dynamic development. Its member companies
provide the services required for everyday life: they
operate the district-heating system, the water and
sewage services, waste disposal, public transport and
the parking system. Urban development, townscape
renewal, urban maintenance and the rehabilitation
of the city centre are integral parts of its activity.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. I. em.
Tel.: +36 46 516 450
Fax: +36 46 516 451
E-mail: info@miskolcholding.hu
Honlap / Website: www.miskolcholding.hu

Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Miskolc City Transportation Company
(MVK Plc.)

A Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen működő
Részvénytársaságot Miskolc Város Önkormányzata
alapította 1994. február 1-jén. A részvénytársaság
létrehozásával megteremtődtek a stabil, hatékony,
racionális működés, valamint a magasabb színvonalú
szolgáltatások nyújtásának feltételei. A társaság életében 2006. július 6-a újabb változást hozott. Megalakult a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zrt., amelynek célja a város stratégiájával összhangban a holding tagvállalatokkal hatékony vállalat-, város- és gazdaságfejlesztés. Az MVK Zrt. naponta mintegy 380 000 ember utaztatását biztosítja.

www.miskolcholding.hu
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Miskolc City Transportation Company (MVK plc) was
established by the Local Government of the City of
Miskolc on 1 February 1994. With its establishment,
the Local Government ensured stable, efficient and
rational operation and the conditions for the provision
of high-quality services. Another change occurred in
the life of the company on 6 July 2006: the Miskolc
Holding Local Government Asset Management
Corporation was formed, whose aim – together
with its member companies and in harmony with
the City’s strategy – is the effective company, urban
and economic development. Each day, MVK plc
transports about 380,000 passengers.

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1.
Tel.: +36 46 514 900
Fax: +36 46 514 912
E-mail: mail@mvkzrt.hu
Honlap / Website: www.mvkzrt.hu

Miskolci Egyetem

University of Miskolc

A Miskolci Egyetem 2009-ben ünnepelte 60. születésnapját, de történelmi múltja 275 évre nyúlik vissza.
Az egyetem nyolc karán és egy intézetében közel
hatvan szakon folyó oktatás bőséges lehetőséget
biztosít párhuzamos képzésre. A Miskolci Egyetem
(az országban egyedülállóan) városon kívüli, kb. 82
hektár alapterületű területen önálló városrészként
(campus) épült ki. Ez lehetővé teszi az infrastruktúra
korszerűsítését és bővítését, melyet az itt tanuló több
mint 15 000 diák és közel 1700 oktató és dolgozó is
egyre inkább igényel.

In 2009 the University of Miskolc celebrated its 60th
birthday, but its historical past extends back 275
years. Education in almost sixty disciplines in the
university’s eight faculties and one institutes provides
ample opportunities for parallel training. Uniquely in
Hungary, the University of Miskolc was built outside
the town on a separate campus, covering an area of
around 200 acres. This provides possibilities for the
modernization and expansion of the infrastructure,
which is increasingly demanded by the more than
15,000 students who study here and the almost 1,700
lecturers and staff.

www.miskolcholding.hu
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Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Központi telefon / Central Phone: +36 46 565 111
E-mail: W3admin@uni-miskolc.hu
Honlap / Website: www.uni-miskolc.hu

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet

Research Institute for Technical Physics
and Materials Science

Az MFA fő feladata bonyolult szerkezetű ún. funkcionális
anyagok – félvezető, vékonyréteg, kerámia- és polimer
alapú kompozit szerkezetek – tulajdonságainak kutatása, a
komplex összefüggések feltárása több tudományágat (fizika, kémia, biológia, mérnöki, informatikai tudományok)
átfogó multidiszciplináris módszerekkel. Az említett témákra egyöntetűen jellemző anyagszerkezeti lépték, a nanométeres mérettartomány miatt e kutatásokat összefoglaló néven a nanotechnológiai kutatások közé soroljuk.

The primary mission of MFA is basic and applied research
on the properties of complex, functional materials – semiconductors, thin films, ceramic and polymer based composite structures – and exploring their relationships in the
comprehensive, multi-disciplinary framework of physics,
chemistry, biology, engineering and informatics. Due to
the relevant scale of dimension shared by all the above
mentioned topics nowadays, these activities belong to
the category of nanotechnology research.

Az intézet stratégiai kutatási területei, amelyekhez az országban egyedülállóan mind a minta- ill. prototípus-előállításra, mind a vizsgálatokra alkalmas analitikai eszközpark
is rendelkezésre áll, a következők:
» nanoszerkezetek, -kompozitok
» különleges vékonyréteg-bevonatok
» integrált optikai, fotonikai eszközök
» biomolekuláris felületmódosítás
» mikrotechnológiai eszközkutatás
» napelem kutatás-fejlesztés, minősítés
» integrált szenzoralkalmazások
» ipari és orvosi kerámiák fejlesztése

A country-wide unique pool of sample- and prototype
preparation, as well as analytical devices enables intensive
research in the following strategic fields:
» nanostructured materials, composites
» special thin-film coatings
» integrated optics, photonic devices
» biomolecular surface functionalisation
» microtechnology device development
» photovoltaic R&D, characterization
» integrated sensor applications
» industrial and bio-compatible ceramics

3rd WMRIF Meeting

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Postacím / Postal address: : H-1525 Budapest, pf. 49.
Tel.: +36 1 392 2224
Fax: +36 1 392 2226
E-mail: info@mfa.kfki.hu
Honlap / Website: www.mfa.kfki.hu/hun/index.shtml

MÜKI LABOR
Műanyag Vizsgáló és Fejlesztő Kft.

MÜKI LABOR
Plastics Testing and Development Ltd.

A MÜKI LABOR Műanyag Vizsgáló és Fejlesztő Kft. a
hajdani MÜKI Műanyagipari Kutatóintézet alapjaira
építve jött létre. Munkatársaink szakmai tapasztalata, nyelvtudása, valamint műszeres felszereltségünk biztosítják a megrendelőink számára, hogy az
ipar bármely területéről érkező problémáikra – ahol
műanyag termékeket vagy alkatrészeket használnak
– megoldást tudjunk nyújtani, legyen az akár alapanyaggal-, technológiával- vagy termékkel ill. annak
felhasználásával kapcsolatos.

The MÜKI LABOR Plastics Testing and Development
Ltd was established on the basis of the former wellknown Hungarian Plastics Research Institute (MÜKI).
The professional experience and language-skills
of our staff – supported by the technical facilities
and instruments in our laboratory – convince
our customers that we can provide solutions for
problems in any area of industry where plastic
products or components are used, independently
whether the problem is related to the raw material,
the technology, the design or the application.

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Tel.: +36 1 226 2819
Fax: +36 1 226 2819
E-mail: mukilabor@mukilabor.hu
Honlap / Website: www.mukilabor.hu

Nano-Korr Kft.

Nano-Korr Ltd.

Korrózióvédelem felsőfokon, a nanotechnológia vívmányait is felhasználva. Társaságunk közel másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik szakipari munkák,
speciális és utólagos szigetelések kivitelezésében. Tevékenységünk elsősorban a nanotechnológia által kínált professzionális megoldások alkalmazására alapul.

Protection against corrosion of the highest quality,
using the achievements of nanotechnology

Cégünk legfontosabb tevékenységi profiljai között
említhetjük az
» utólagos falszigetelések
» vízszigetelések
» tetőszigetelések
» műgyanta padlók (antisztatikus kivitelben is, pl.
mélygarázsok )
» speciális tűzvédelmi bevonatok készítését
» speciális acél- és beton korróziós javítások, munkák
kivitelezését, belső szakipari feladatok magas
színvonalú ellátása mellet

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 1117 Budapest, Bölcső u. 6.
3530 Miskolc, Corvin u. 15.
Tel.: +36 46 509 900
E-mail: nanokorr@nanokorrkft.t-online.hu
Honlap / Website: www.nanokorr.eoldal.hu

Nógrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Chamber of Commerce and Industry
of Nógrád County

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – mint
köztestület – 1995-ben jött létre kötelező kamarai
tagsággal, tevékenységét ugyanekkor kezdte meg.
Az NKIK jelenlegi taglétszáma 539, egyéni vállalkozás
250, társas vállalkozás 289. Az NKIK a szolgáltatásait
elsősorban Nógrád megye területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek számára, de más hazai és külföldi vállalkozások számára
is elérhetővé teszi.

The Chamber of Commerce and Industry of Nógrád
County (NKIK), as a public body, was established in
1995 with compulsory chamber membership, and it
began its activity at the same time. NKIK currently has
539 members, 250 of whom are sole proprietorships
and 289 of whom are corporate enterprises. The NKIK’s
services are available primarily to those businesses
whose headquarters or premises are located within
Nógrád County, but are also accessible to other
Hungarian and foreign businesses.

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel.: +36 32 520 860
Fax: +36 32 520 862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap / Website: www.nkik.hu

Technoplast Prototyping Kft.

Technoplast Prototyping Ltd.

A cég elődjét a társaság két tulajdonosa 1980-ban
alapította, mely jelenlegi formájában – egy tulajdonossal - 1995-től működik. A cég tervezéssel, szerszámkészítéssel, CAD/CAM rendszerű egyedi, kis- és
nagysorozatú fémmegmunkálással, műanyag fröccsöntéssel és felületbevonással foglalkozik. Jelenleg
53 főt foglalkoztat, 1.500 m2 üzem és iroda területen
működik. Termékeit elsősorban az autóipar, az orvosi
műszergyártás, a gyógyszeripar, az űripar, az elektronikai eszközöket, készülékeket és számítástechnikai
berendezéseket gyártók használják. A cég rendelkezik AS9100 minőségbiztosítási rendszerrel.

The company’s predecessor was founded by the
two owners of the business in 1980. It has operated
in its current form – single ownered - since 1995. The
company is involved in design, tool-making, smallscale and mass production metal parts based on
CAD/CAM systems; and plastic injection moulding.
Currently it employs 53 people and operates on
1500m2 of workshops and offices. Its products are
primarily used in the automotive industry, medical
technology industry, pharmaceutical industry, space
technology and by producers of electronic and
computer devices and equipment. The company
established AS 9100 quality enshurance system in.

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3533 Miskolc, Vasgyári út 43.
Tel.: +36 46 379 308
Fax: +36 46 402 523
E-mail: info@technoplast.hu
Honlap / Website: www.technoplast.hu

Wamsler SE

Wamsler SE

A Wamsler itthon és az EU-ban is az alternatív, hagyományos tüzelésű termékcsaládok elismert gyártója. A
Wamsler SE a 110 éves a Salgótarjáni Vasöntöde és
Tűzhelygyár (SVT) jogutódja, cégtörténetének fontos
állomása volt 2001-ben, amikor az SVT megvásárolta
a 134 éves német kereskedőházat, a Wamsler GMBH-t.
Így alkot egységet egy tradicionális gyártó és egy kereskedőház. A mai többségi magyar tulajdonosi szerkezet 2005-ben alakult ki, és ezután kezdődött el egy
új üzleti és piaci stratégia létrehozása. A Wamsler SE
fő exportpiaca Németország, valamint a nyugat-európai országok. Termékeinek 80 %-át exportálja. Magyarországon piacvezető, piaci részesedése 50 %.

Wamsler is a well-known both in Hungary and the
rest of the EU as a producer of a range of alternative
and traditional heating products. Wamsler SE is the
legal successor to the 110 year-old Salgótarján Iron
Foundry and Stove Factory (SVT). An important stage
in the history of the company occurred in 2001, when
SVT bought the 134 year-old German retail firm, the
Wamsler GMBH. Thus a traditional manufacturer and
a retail firm formed a single unit. The current structure
with majority Hungarian ownership was formed in
1995, and from then on the creation of a new business
and marketing strategy began. Wamsler SE’s main
export market is Germany and other Western European
countries. 80 % of its products are exported. It is a
market-leader in Hungary, with a 50 % market-share.

www.miskolcholding.hu

www.manoklaszter.hu

Kapcsolat / Contact
Cím / Address: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.
Központi szám / Central number: +36 32 411 833
Fax: +36 32 312 695
Honlap / Website: www.wamsler.hu

