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A CÉGRŐL RÖVIDEN:

A WESSLING Hungary Kft. a hagyományos 
laboratóriumi tevékenységek mellett 
folyamatosan keresi az új lehetőségeket 
a módszerek fejlesztésére. Egyetemi 
kutatólaboratóriumot, fejlesztő 
laboratóriumot tart fenn, tudományos 
szaklapot ad ki, a vízvizsgáló 
laboratóriumok számára elérhető jártassági 
vizsgálatokat szervez, ismeretterjesztő 
honlapot üzemeltet, középiskolásoknak 
szóló laboratóriumi sétákat tart. Mindezt 
a szerteágazó tevékenységi kört fogja össze 
a WIREC. A mozaikszó a WESSLING 
Nemzetközi Kutató és Oktató Központ 
(angolul WESSLING International Research 
and Educational Center) elnevezésből áll, 
jogi formája a 2009 júliusában alapított 
Wessling Nonprofit Kft.
A Wessling Nonprofit Kft. segítségével 
kutatási eredményeinket azonnal be tudjuk 
építeni a mindennapi gyakorlati munkába. 
Amennyiben új módszerre van szükség, 
azt itt a cégen belül meg tudjuk valósítani. 
Fontosnak tartjuk, hogy eredményeink 
minél hamarabb felhasználhatók legyenek 
az analitikai gyakorlatban, mivel így 
válnak mindannyiunk javára. Kutatási 
tevékenységünk több szálon fut, de az 
innovatív gondolkodás minden esetben 
közös.

ALAPÍTÁS ÉVE: 2009

ALKALMAZOTTAK SZÁMA:  12 fő

 ÉVES FORGALOM:  
101.311 ezer Ft (nettó árbevétel)

 FŐ TEVÉKENYSÉG:  
műszaki vizsgálat, elemzés;  
felső szintű, nem felsőfokú oktatás; 
egyéb természettudományi, 
műszaki kutatás, fejlesztés; 
folyóirat kiadása; könyv-
kiskereskedelem

 HONLAP:  wirec.eu

WESSLING NONPROFIT KFT.

MEGOLDÁS 

A Laborkaland elnevezés mellé mottónak „A csoda 
odabent van” jelmondatot választottuk. A kémia 
mágiája ugyanis valóban a laboratórium falain 
belül lakozik, mégpedig a fantasztikus gépekben, 
magában az anyag ban, de leginkább az ott dolgozó 
emberek fejé ben, akik megannyi leleményes módon 
igyekeznek elválasztani egymástól az alkotóele-
me ket, molekulákat, hogy aztán megmérhessék 
azokat. 
A ké mikusokból, vegyészekből, kémiatanárokból és 
kom munikációs szakemberekből álló csapat modern 

pe dagógiai programot alkotott, felépítette az Öveges 
professzor szellemiségét idéző demonstratív és szem-
léletes kísérleteket, amelyek a laboratóriumi vizs-
gálatokat igen látványosan, ám mindenki számára 
érthetően mutatták be. 

A Laborkaland további nem titkolt célja az volt, hogy 
tájékoztatást adjon a diákok számára a környezet- 
és az egészségvédelem területén; formálja a diákok 
véleményét és nézeteiket az őket körülvevő termé-
szettel, környezettel kapcsolatban; bevezesse őket 
egy nemzetközi szinten is elismert, független vizsgá-
lólaboratórium belső működésének kulisszatitkaiba.

A szervezők modern, interaktív, a csoportmunkára 
építő pedagógiai programot alkottak annak érde-
kében, hogy az ide érkező diákoknak valóban tar-
talmas és akár egy életre szóló élményt nyújtson az 
országban mindezidáig egyedülálló Laborkaland 
program.

A laborlátogatások alkalmával a diákok interaktív 
előadásokat hallgattak, méréseket végeztek a leg-
korszerűbb technikai eszközökkel, demonstratív 
kísérletekben vettek részt, a program végén pedig 
apró céges ajándékot kaptak.

A Laborkalandon országos szinten több mint tízezer 
diák vett részt, maga a program pedig 2016-ban 
elnyerte a CSR Hungary díjat.

Mit tehet egy vizsgálólabora tó rium 
a tudományos tájé koz tatásért és az 
oktatásért?
Laboratóriumunk az oktatás és a tudományos 
tájékoztatás terén tudja a legjobban szolgálni a társadalmi 
felelősségvállalás ügyét.

PROBLÉMA

Felismertük, hogy piaci szolgáltatásaink mellett van tennivalónk a társadalmi felelősségvállalás terén 
is, ezért a Wessling Nonprofit Kft. égisze alatt komplex programot dolgoztunk ki mind az oktatás, 
mind a tudományos tájékoztatás területén. Évek, évtizedek óta súlyos problémát jelent a magyar 
oktatásban a természettudományos tantárgyak, azon belül is a kémia népszerűtlensége, a mun ka-
erőpiacon ezzel szemben rendkívül nagy kereslet mutatkozik a képzett kémikusok iránt a vegyipar 
szinte összes területén.
A Laborkaland elnevezésű, középiskolás és egyetemista diákok részére indított és 2014-2018 között 
működő program célja az volt, hogy átadjuk a WESSLING Tudásközpont falain belül felhalmozott 
tudást, hogy megszerettessük a diákokkal a kémiát, és hogy bemutassuk, milyen izgalmas munka-
körök és feladattípusok várnak azokra, akik a természettudományos szakirányt választják.



VF PIAC  |  2020

27

VF INTÉZKEDÉS

1. Átláthatóság

2. Érintettek bevonása

3.  Felelős marketing és  
kommunikáció

4. Felelős foglalkoztatás

5. Környezetvédelem

6. Vállalati önkéntesség

MEGVALÓSÍTÁS HELYE: Budapest 

MEGVALÓSÍTÁS ÉVE: 2014-2020

 VONATKOZÓ HONLAPOK:  
https://wesslingtudaskozpont.hu/
index_hu.html

MEGOLDÁS MEGVALÓSÍTÓJA:

 Szunyogh Gábor
 marketingvezető

 szunyogh.gabor@wessling.hu

 +36 30 494 3040

 PÁLYÁZAT BENYÚJTÓJA,  
KAPCSOLATTARTÓ:

Konecsny Tímea
marketing munkatárs

 konecsny.timea@wessling.hu

  +36 20 535 1160

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A WESSLING kommunikációs stratégiája a proaktivi-
tásra és a tudományos tájékoztatásra épül. A márka 
szakfolyóirata (Élelmiszervizsgálati Közlemények), 
ismeretterjesztő honlapja (Laboratorium.hu), saját 
szer vezésű konferenciái, rendszeres sajtómegjele-
nései és -szereplései mind azt a célt szolgálják, hogy 
minél több szinten minél több partnerhez juttassa el 
üzeneteit. 

A WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ 
első fejlesztő laboratóriuma a Wessling Nonprofit Kft. 
és az Eötvös Loránd Tu  do mányegyetem Kémiai Inté-
zete közti kétoldalú együtt működésben fenntartott 
EKOL, a Laborkaland el ne vezésű programban pedig 
az ország számos kö zépiskolájával és a Csodák Palo-
tájával működött együtt.

NEHÉZSÉGEK

Az elmúlt 30 év során számos alkalommal szemlézték 
különböző honlapjainkon megjelenő cikkeinket 
a különféle hazai médiumok (tévé, írott és online 
sajtó), így számunkra projektjeink, az elért sikereink, 
valamint a tudományos kutatási eredményeink 
megfelelő kommunikálása jelentette a legnagyobb 

kihívást. Segítséget nyújtott nekünk mindebben az a 
fajta megbízhatóság, precízség és következetesség, 
amit cégünk az alapítástól kezdve képvisel.

ELÉRT ELŐNYÖK

A Laborkaland keretein belül a pályaválasztás előtt 
álló diákoknak lehetőségük nyílt eljutni egy igazi 
vizsgálólaboratóriumba és megtapasztalni az órákon 
tanultak gyakorlati alkalmazásának fontosságát.  
A di ákok véleménye egyértelműen tükrözi a program 
si kerességét: „Megismerhettük egy valódi labor min-
den napjait. Beleláttunk a működésébe, hihetetlenek 
voltak a gépek!”; „Megtudtuk, hogyan vizsgálják az 
élel miszereket; ezt sosem felejtjük el!”.


