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KALYINKA ROLAND
Rezidens mérnök 
„A Miskolci Egyetemen szereztem öntész - anyagvizsgáló 

(MSc) diplomát. 2011 óta dolgozom a Busch-Hungária Kft.-nél 

fejlesztő gyártástechnológusként. Külföldi kiküldetésben, 
2013-tól rezidens mérnökként képviselem a németországi 
anyavállalatnál a győri öntödét. Öntészeti szempontokat fi -

gyelembe véve, közösen fejlesztünk termékeket és optimalizálunk költséget műszaki megoldásokkal. 

A fémöntészet egy olyan szakma, ahol holtáig tanul az ember és igen keresett a világon. Szeren-

csésnek mondhatom magam, hogy a beérkező fémhulladéktól egészen a komplett futómű előállításáig 

nyomon követhetem a gyártási folyamatot a cég különböző telephelyein.”

SZAKMAI FEJLŐDÉS HATÁROK NÉLKÜL

PETUS RÓBERT 
Olvasztó üzemi folyamatmérnök
„2010 szeptemberében kezdtem a munkát a Busch-

Hungária Kft.-nél, az utolsó egyetemi félévem már 
a cégnél töltöttem a miskolci tanulással (öntész 
- anyagvizsgáló szakon) párhuzamosan. Ehhez a 

vállalat tanulmányi szerződéssel járult hozzá, biztosít-

va vizsganapokat és diplomamunka–írási lehetőséget. Az azóta eltelt időben a fejlődési és az 

előremeneteli lehetőség adott volt számomra. A mindennapokban egy fi atal és jó hangulatú 

közösségben dolgozom, ahol a nemrég végzett miskolci diákok mellett néhány tapasztalt „öreg 

rókától” tanulhatom a szakma gyakorlását.

SINKA TÜNDE
Technológiafejlesztés vezető
„Miskolci öntő szakirányos kohómérnöki oklevéllel 
és több éves öntészeti vezetői tapasztalattal a 
zsebemben 2009-ben csatlakoztam a Busch-Hungária 

Kft. csapatához. A következő években több területen is 

erősítettem a gárdát. 2014 óta technológiafejlesztés 
vezetőként dolgozom. Miskolcon levelező doktorandusz hallgató vagyok - 2015 februárjában védem 

doktori disszertációmat nagyszilárdságú gömbgrafi tos öntvények előállítása témakörben. Tanulmá-
nyaimhoz maximális támogatást kapok a munkahelyemtől. Elhelyezkedésemkor célom volt, 

hogy folyamatosan fejlődhessen szakmai tudásom. Ez teljesül is, mert a Busch-Hungária Kft. fi lo-
zófi ája a munkavállalók folyamatos fejlesztése, a technológiai innovációk megvalósítása, 
és a dolgozók szakmai sikerein keresztül a cég hazai és nemzetközi szakmai elismertségének növelése.”

SZAKMAI FEJLŐDÉS 
HATÁROK NÉLKÜL



VÁLLALATUNKRÓL
A Győri Ipari Parkban található Busch-Hungária Kft. - 2008 óta a németországi BPW-csoport tag-
jaként - a haszon-gépjárműipar számára készített, magas hozzáadott értékű gömbgrafi tos vas-
öntvények gyártására szakosodott. Kerékagyak, féknyergek, lengőkarok és tartók – csak hogy a kiváló 

minőségű termékportfólió legfontosabb elemeit említsük, melyek legnagyobb része haszongépjárművek 

futóműveibe kerül beépítésre.

2014-ben a több mint 300 főt foglalkoztató vállalatunk 10 millió euró összértékű, kapacitás-és hatékony-

ságnövelő beruházást valósított meg tulajdonosi támogatással és állami segítséggel. Kapacitás tekintetében a 

beruházás eredményeként évi 35 ezer tonna jó vasöntvény előállítására képes cégünk – ez másfélszerese 

az eddigi mennyiségnek -, emellett nőtt a hatékonyság és a termelés biztonságossága is. Az invesztíció eredménye-

képpen az elkövetkezendő években munkatársaink számát is növelni tudjuk.

ELHIVATOTT, KÉPZETT GÁRDA
AZ INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK ÉLÉN
A Busch-Hungária Kft. nagy erőket összpontosít az összehangolt, jövőbe mutató fejlesztésekre, 
stratégiai koncepciónk része – a versenyképesség érdekében - a technológiák folyamatos fejlesztése, 
egyedi megoldások kidolgozása. Külön technológiafejlesztési és termékfejlesztési részlegekkel 

rendelkezünk. Cégünk 2014-ben három év után immár másodjára nyerte el a Magyar Öntészeti Szö-
vetség díját egy nemzetközileg is egyedülálló adatgyűjtő rendszer kifejlesztése révén. A díjjal a szakmai 

szervezet azt a magas szintű, műszaki alkotó tevékenységet és technológiai fejlesztő munkát ismerte el, 

amelyen egyedülálló öntészeti szakembergárdánk – 25 mérnök, közülük 11 fő öntödei mérnök, és 7 techni-

kus - dolgozik nap mint nap, nagy részük több mint egy évtizedes tapasztalattal.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a  szakmai utánpótlásra, a tehetséges jövőbeli nemzedék kinevelésére. 

Nagymértékben támogatjuk fi atal kollégáink fejlesztéseit, pályázatokon való részvételét, németorszá-

gi anyacégünknél való tapasztalatszerzését, szaktudása fejlesztését.

DUÁLIS KÉPZÉS – PIACKÉPES ÖNTÉSZETI SZAKTUDÁS  
TAPASZTALT MENTOROKTÓL 
2015-től a győri székhelyű Busch-Hungária Kft. is csatlakozott a Miskolci Egyetem partnerei közé a 

Járműipari Öntészeti Duális Képzésben. Több vállalati cég összefogásával és az Egyetemmel közösen 

kialakított tematika alapján a hallgatók egy a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudással gazda-

godnak az öntészet szakterületén. A duális képzés célja az elméleti és a gyakorlati tudás megteremtése. 

A hallgatók a szorgalmi időszakot követően, a gyakorlati ismeretek megszerzésére több hetet töltenek 

a vállalatoknál.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A DUÁLIS KÉPZÉSRŐL
www.metont.uni-miskolc.hu

www.busch-hungaria.hu/hu/dual

JELENTKEZZ TE IS!
Ha egy elismert. piacképes, változatos, 

kihívásokkal teli szakmát szeretnél, 

akkor a járműipari öntészet tökéletes 

választás. A gyakorlati szakmai alapok 

megszerzésésben partnercégként 

pedig a Busch-Hungária a tökéletes vá-

lasztás. Mi teret és lehetőségeket adunk 

a kreatív, fejlesztő szemléletű öntészeti 

szakembereknek!
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