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Példaértékű innovatív cégek mentorálnak határmenti vállalkozókat 

 

A Magyar Női Unió Egyesület (MNU) nemzetközi konferenciát rendez 2019. június 7-én az 

Agrárminisztériumban az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program CORD 

projektjének keretében. Az eseményen ünnepélyes keretek között bemutatásra kerülnek a projekt 

eredményeként kidolgozott vállalkozói Követi Programban résztvevő példaértékű magyar és 

szlovák innovatív cégek, melyek küldetése a vállalkozói tevékenység és a szlovák-magyar 

határmenti térségben rejlő üzleti lehetőségek népszerűsítése lesz. Az MNU CORD Követe Rácz Erika, 

a másfél milliárd forint éves árbevételű magyar sikercég, a Julius-Globe Kft. tulajdonosa. 

 

„Vidéki nők példaértékű innovatív vállalkozásai” címmel valósít meg nemzetközi konferenciát a 

Magyar Női Unió  Egyesület 2019. június 7-én Budapesten az Agrárminisztériumban.  Az egész napos 

eseményen köszöntőt mond Dr. Juhász Anikó, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, 

Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, Kun Gábor a HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgató-helyettese (a CORD projekt konzorciumvezetője) és 

Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke. Az innovatív eszközökről, 

mesterséges intelligenciáról és egy speciális üzletfejlesztési modellről szóló szakmai előadások után 

az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program által támogatott CORD projekt és a 

keretében kidolgozott Követi Program bemutatására kerül sor. Ünnepélyesen kinevezésre kerülnek a 

CORD Követek, a legsikeresebbek közé tartozó magyar és szlovák cégek képviselői, akik a két ország 

határmenti régióiban adják át a jó gyakorlatokat, tapasztalataikat a vállalkozóknak, különös tekintettel 
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a vállalkozónőkre. Ugyanakkor a CORD Követek mentori támogatásának köszönhetően a 

projektpartner szervezetek is hatékonyabbá tudják majd tenni a vállalkozásfejlesztési és innovációs 

tevékenységüket a vállalkozások számára. 

A szlovák-magyar együttműködésű CORD projekt a startupok, potenciális vállalkozók és KKV-k 

szlovák-magyar határon átnyúló üzleti tevékenységét ösztönzi. A projekt megvalósítására 

partnerségre lépett szervezetek – a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Női Unió Egyesület, a Szlovák Üzleti Ügynökség, a 

Komáromi Regionális Tanácsadó és Információs Központ és a szlovák Oktatók és Karriertanácsadók 

Szövetsége – egy-egy cég képviselőjét jelölik ki a Követi Programba. 

A Magyar Női Unió Egyesület az egyik legsikeresebb partnercégének, a Julius-Globe Kft.-nek a 

tulajdonosát, Rácz Erikát jelöli ki erre a kiemelten megtisztelő feladatra. A győrújbaráti Julius-Globe 

Kft. 1998 óta működő, dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonban lévő vállalkozás, melynek forgalma 

mostanra elérte a 4,7 millió eurót (1,5 milliárd forint). Különösen nagy tapasztalattal rendelkezik az 

autó-, csomagoló-, műanyag-, orvosi műszertechnikai-, high-tech-, dohány- és nyomdaipar, illetve 

elektromos gépalkatrészt gyártó szerszámkészítés területén. Főbb vevői között található az Audi, a 

Bosch és a Bridgestone is. 2017-ben nemzeti bajnokként Európa legjobb cégei közé sorolták a 

European Business Awards versenyben. 2016-ban bekerült a Budapesti Értéktőzsde BÉT50 

kiadványába, azon magyar vállalatok közé, melyek szakmaiságuk, üzleti tapasztalataik, innovatív 

eljárásaik és sikereik révén inspirációval szolgálnak a magyar piac számára. 

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Az itt közölt információk 

nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos álláspontját. 
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7th June 2019. / FOR IMMEDIATE RELEASE 
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mobile: +36-30-951-8100 

e-mail: info@mnunio.hu 

address: 1016 Budapest, Tigris u. 3. 

 

Innovative companies as role models for crossborder entrepreneurship 

 

In the framework of the CORD Project supported by the Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation 

Programme an international conference will be organised by the Union of Hungarian Women 

Association (UHW) at the Ministry of Agriculture on 7th June 2019. The innovative Hungarian and 

Slovak companies participating in the Ambassador Scheme of the project will be announced at the 

event. The Ambassadors, acting as role models, will have the mission of promoting 

entrepreneurship and business opportunities in the Slovak-Hungarian border regions. Ms. Erika 

Rácz, owner of Julius-Globe Ltd., a successful Hungarian company of 1.5 billion turnover will be 

nominated as CORD Ambassador by UHW.  

 

An international conference titled 'Innovative companies as role models for women in the country' 

will be organised by the Union of Hungarian Women Association at the Ministry of Agriculture in 

Budapest on 7th June 2019. Welcome speech will be held by dr. Anikó Juhász, Deputy State Secretary 

for Agricultural Economy, Tamás Sáringer-Kenyeres, President of the Hungarian National Country 

Network, Gábor Kun, Deputy-CEO of HEPA Hungarian Export Promotion Agency (lead beneficiary of 

the CORD project) and Margit Batthyány-Schmidt, President of the Union of Hungarian Women 

Association. The CORD project supported by the Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation 

Programme and the Ambassador Scheme elaborated in the framework of the project will be 

introduced to participants, following the presentations about innovative methods, artificial 

intelligence and a special business development model. The official event will close with the 
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nomination ceremony of CORD Ambassadors, representatives of the most successful Hungarian and 

Slovak companies who will be appointed to provide especially to women entrepreneurs in the border 

regions their best practices and experience. At the same time also project partner organisations will 

be able to improve their enterprise development and innovative activities offered to enterpreneurs 

thanks to the mentoring support provided by the CORD Ambassadors.  

The CORD project implemented in a Slovak-Hungarian cooperation is aimed at enhancing the cross-

border business activities of startups, potential entrepreneurs and SMEs. The partner organisations 

implementing the project - HEPA Hungarian Export Promotion Agency, the Chamber of Commerce and 

Industry for Győr-Moson-Sopron County, the Union of Hungarian Women Association, the Slovak 

Business Agency, the Regional Advisory And Information Centre in Komárno and the Association of 

Lecturers and Career Advisors – will each nominate the representative of one company for the 

Ambassador Scheme.  

The Union of Hungarian Women Association has appointed for this prestigious position Ms. Erika Rácz, 

the owner of one of its most successful partner companies, Julius-Globe Ltd. The company has been 

based in Győrújbarát since its foundation in 1998 and is a dynamically growing family business with 

a turnover of 4.7 million euros (1.5 billion Hungarian forints). It has particularly great expertise in 

the fields of tool production, custom-made precision parts for automotive, packaging, electronic, 

plastic, high-tech, medical, tobacco and press industry. Its major customers include Audi, Bosch and 

Bridgestone, to name a few. It won the title of National Champion and National Public Champion in 

Hungary in 2016/2017 in the European Business Awards competition. In 2016 it was presented in the 

special publication BÉT50 of the Budapest Stock Exchange among the 50 successful Hungarian 

businesses showcasing the professionalism, business experience, innovative processes and 

successes that serve as an inspiration for the Hungarian market.  

 

The project is implemented with the support of the European Regional Development Fund. The 

information included in this press release do not necessarily reflect the official opinion of the EU. 
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