
A Vill-Korr Hungária Kft. jogelődjét 1990-ben 4 magánszemély ala-
pította meg, melyet a későbbiek során Kft-vé alakítottak át. A cég
az elmúlt 30 évben Magyarország meghatározó villamosipari vál-
lalatává fejlődött. Neve nem csak a régióban, hanem országszerte
ismertté és elismertté vált. Tevékenysége szinte a teljes elektro-
mos-ipari vertikumot felöleli. Számos megyei és országos tendert
nyert el és valósított meg, lényeges nagyberuházások elektromos
kiépítésének lelkiismeretes felelőse. 1998 óta a legkorszerűbb ISO
szabványoknak megfelelően működik. Jelenleg 120 főt foglalkoztat,
valamint további 150-200 alvállalkozó megélhetését biztosítja. A
cég több éve a villamosipari szakmunkástanulók gyakorlati okta-
tóhelye, 2019-ben pedig a főiskolai duális képzésbe is bekapcsoló-
dott. Nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra: rend-
szeresen támogat alapítványokat, egyesületeket, támogatja az egy-
házat, az egészségügyi intézményeket és oktatási feladatokat. 

Az elmúlt évek legnagyobb kivitelezései: • Rába üzem átépíté-
sének villamos munkái • Szigethy Attila út Verseny utca jelző-
lámpás forgalmi csomópont és közvilágítási rekonstrukciója •
Audi Hungária G50.1 csarnok villamos munkái • Wuppermann
Gönyű Horganyzóüzem villamos munkái • Eger ZF Csarnok vil-
lamos munkái • Győr Vásárcsarnok átépítéséhez, felújításához
kapcsolódó villamosipari munkák • Győr városának Karácsonyi
díszvilágítása • Debrecen, KRONES gyártócsarnok villamos
munkái • Pécs Zsolnay Kulturális Negyed • Kecskemét, Mer-
cedes gyár bővítés ideglenes energia ellátása • Budapest, V.
Akadémia u. 15-17. alatti Akadémia Hotel villamos munkái –
erősáram • Győr, Ipari Park QP csarnok bővítés villamos munkái
• Budapest, CEVA Phylaxia B5 vírusvakcina üzem villamos mun-
kái • Sátoraljaújhely, Prec-Cast Öntöde villamos munkái • Sop-
ron Erzsébet Kórház rekonstrukció villamos munkái

Tevékenységi körök: Villanyszerelés: • köz- és díszvilágítás ki-
építése és karbantartása • áramszolgáltatási hálózat kiépítése
120kW-tól lefelé – Magyarországon az összes áramszolgáltató-
nál minősített szolgáltatóként nyilvántartott a Vill-Korr Hungária
Kft. • technológiai villanyszerelés – ipari létesítmények, gyárak
villanyszerelése • épület villanyszerelés – bevásárló központok,
szállodák, középületek, irodaépületek tartoznak e körbe • villa-
mos forgalmi csomópontok – más néven villanyrendőr - telepí-
tése, karbantartása • városüzemeltetési feladatok ellátása –
mélygarázsok, parkolólemezek, nyílt felszíni parkolók, beléptető
rendszerek villamos energia ellátása • villamos kapcsoló és el-
osztó berendezések gyártása és üzemeltetése

Vill-Korr Hungária Kft. 
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info@villkorr.hu
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