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Társaságunk 1997-ben alakult meg csurgói székhellyel. Fı tevékenységünk a villanyszerelés, 
melynek keretében elsısorban villamos energia hálózatok kiépítésével, fejlesztésével és 
karbantartásával foglalkozunk. A fı tevékenységen kívül még nyílászárók gyártásával 
foglalkozik társaságunk. A villanyszerelési munkák fı megrendelıje a helyi áramszolgáltató, 
amely társaságtól nagymértékben függ vállalkozásunk. Az általuk elvárt minıséget csak 
folyamatos fejlesztésekkel tudta és tudja a jövıben is vállalkozásunk garantálni. Jelen projekt 
indokoltsága kettıs. Egyrészt az új szerelıcsarnok segítségével a villanyszerelésnél használt 
gépeink karbantartását nagyságrendekkel jobb körülmények között tudjuk elvégezni. Ez azt 
jelenti, hogy a gépeink megbízhatóbbakká válnak, hiszen a folyamatos karbantartás feltételei 
megvalósulnak, elısegítve ezzel az üzembiztos szolgáltatás fenntartását. Gépparkunk 
nemcsak üzembiztosabbá válik, hanem a tervszerő karbantartás segítségével azok 
üzemeltetési költségei is csökkenni fognak. Ez kiváltképp fontos társaságunk számára, hiszen 
a hosszútávú együttmőködést az áramszolgáltatóval csak a megfelelı idıben és megfelelı 
minıségben elvégzett munkával lehet fenntartani. Természetesen ez társaságunk célja, hiszen 
árbevételünk döntı többségét a fent nevezett céggel kialakított kapcsolatból eredıen érjük el. 
A projekt másik nagyon fontos eleme a Valtra T191 HiTech típusú erdészeti erıgép 
megvásárlása, hiszen ezen erıgépet a villamos hálózatok kiépítésénél, valamint 
karbantartásánál tudja kiválóan hasznosítani vállalkozásunk. A beszerzést az indokolja, hogy 
számos esetben olyan nehéz terepviszonyok között kell dolgoznunk, hogy csakis ezen géppel 
tudjuk feladatainkat minden igényt kielégítıen ellátni. Az erıgépet a talajelıkészítés, 
valamint a terület megtisztítása során kívánjuk alkalmazni. A munkánkat abban is segíteni 
fogja az új erıgép, hogy a jelenleg szinte megközelíthetetlen területeken tervszerő megelızı 
karbantartást tudunk végezni, ezáltal a késıbbiekben felmerült költségeink fajlagosan 
csökkennek, elısegítve ezzel a társaság jövedelemtermelı képességének növelését. 
A Kft. menedzsmentje hosszú évek óta eredményes gazdálkodást valósított meg, amely 
elsısorban a vevık igényeihez való maximális alkalmazkodó képességének, valamint a 
szakmailag megalapozott vezetıi döntéseknek tudható be. Jelen projekt keretében is ez a 
folyamat figyelhetı meg, hiszen egyrészt fejleszti a vállalkozás az eszközparkját, mellyel a 
sokszor nehéz terepviszonyok között is jóval hatékonyabban tudja feladatait ellátni, valamint 
olyan területeken is képes lesz a vevıi igényeket kielégíteni, ahol az eddigiekben nem volt 
lehetısége az eszköz hiánya miatt. A szerelıcsarnok megépítése pedig nagymértékben javítja 
az üzembiztonságot, lehetıséget nyújtva ezzel a minıségi, precíz munka elvégzéséhez. A 
fenti feltételek egyértelmően garantálják a Vilkor Kft. biztos jövıjét, hiszen maradéktalanul ki 
tudjuk elégíteni az áramszolgáltató igényeit, hozzájárulva ezzel a hosszútávú szerzıdéseken 
keresztül a fenntartható fejlıdéshez. 



A vállalkozás egy új fa nyílászáró üzem létrehozásán munkálkodik. Az infrastrukturális háttér 
ez év végéig biztosítva lesz, míg a gyártás beindításához szükséges eszközök beszerzése 
szintén a jelen projekt részét képezi. A beszerzésre kerülı eszközök segítségével a komplett 
gyártási folyamatot el tudja majd a Vilkor Kft végezni a faanyag beérkezésétıl, a kész 
nyílászáró helyszínen történı szereléséig. 
A fentiek tekintetében egyértelmően kijelenthetı, hogy a menedzsment innovatív készsége, és 
szakembereink további kitartó munkája a továbbiakban is garantálni tudja a jelenlegi 
foglalkoztatottsági és jövedelemszintet egyaránt. A vállalkozás sikeressége egyben a térség 
sikere és érdeke is egyben, hiszen a foglalkoztatottsági szint megtartása, illetve esetleges 
növelése nagyban megkönnyíti a magas munkanélküliséggel küszködı csurgói kistérség 
mindennapjait. 
 


