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Ha valaki fi gyelemmel követi a minket körülvevő 
világ eseményeit, akkor azt tapasztalhatja, hogy 
mind a világpolitika, mind a világgazdaság átfogó 
és korábban elképzelhetetlennek hitt mélységű át-
rendeződésen megy keresztül. Új világrend alakul 
ki, amelyben az egypólusú világ helyét egy többpó-
lusú rendszer veszi át, és sorra dőlnek meg a régi 
gazdasági dogmák.

Magyarország ezeket a változásokat időben felis-
merte, és azon kormányzati célt tűzte ki maga elé, 
hogy hazánk győztese legyen a világpiaci átala-
kulásoknak. Külpolitikánkat az ország külgazda-
sági érdekérvényesítésének szolgálatába állítot-
tuk, valamint bebizonyítottuk, hogy fegyelmezett 
költségvetési politika mellett is lehet munkahe-
lyeket teremteni és komoly gazdasági növekedést 
elérni.

A befektetett munka eredményeként mára kije-
lenthetjük, hogy Magyarország az új világgazda-
sági korszak győztesei közé tartozik. 2014 óta min-
den évben külgazdasági és beruházási rekordokat 
döntöttünk, a tavalyi évben pedig a magyar export 
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elérte a 105 milliárd eurót. Ez jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy gazdaságunk növekedé-
se több mint duplája legyen az európai uniós át-
lagnak.

Ezen sikerekhez elengedhetetlenül szükség volt a 
magyar emberek munkájára és szorgalmára, vala-
mint a hazai vállalkozók, vállalatvezetők bátorsá-
gára és bizalmára. A tény, hogy Magyarország alig 
tízmilliós országként több mint 100 milliárd eurónyi 
exportot állított elő, a magyar emberek munkáját 
dicséri, és világosan mutatja, hogy a hazánkban 
előállított termékekre, valamint szolgálatatásokra 
világszerte komoly kereslet mutatkozik. Export-
teljesítményét tekintve Magyarország a 34. helyen 
szerepel a világranglistán, miközben lakosságszá-
munkat tekintve a 81.-ek vagyunk.

A számok mögött tehát magyar emberek, családok 
állnak. Minél több beruházás és fejlesztés érkezik 
Magyarországra, minél több terméket és szolgál-
tatást tudunk értékesíteni külföldön, annál több 
embernek, családnak lesz stabil munkahelye és ki-
számítható jövője.

Bár a világgazdaságban zajló verseny óriási, a té-
nyek azt mutatják, hogy a magyar emberek mun-
kájának igenis van eredménye. A kormány a jövő-
ben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
hazai vállalatok minél több külpiaci lehetőséghez 
jussanak és értékesíteni tudják áruikat, szolgálta-
tásaikat a világ lehető legtöbb pontján. Folytatjuk a 
megkezdett munkát és a jövőben is készek vagyunk 
megdolgozni minden egyes sikerért.

Szijjártó Péter 
          külgazdasági és külügyminiszter
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Nagy öröm számomra, hogy az EXIM 25. jubileumi 
évfordulója alkalmából köszönthetem Önt. Az év-
for dulóra készült kiadványban bemutatjuk szerve-
zetünk múltját, jelenét és jövőbeli terveit, valamint 
si kertörténeteinken keresztül az ügyfeleinkkel kö-
zösen elért eredményeinket.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása 
alá tartozó EXIM több mint egy exporthitelezéssel és 
exporthitel-biztosítással foglalkozó bank és bizto-
sító. Olyan kulcsfontosságú intézménypáros, amely 
aktívan részt vesz a külgazdasági stratégia megva-
lósításában és a magyar vállalkozások külföldi ter-
jeszkedésének előmozdításában.

A világgazdaság változik. Súlypontok tolódnak nyu-
gatról keletre, olyan országok törnek világgazdasá-
gi vezető szerepre, amelyeket korábban a fejlődő 
országok közé soroltunk. Ilyen például Brazília, In-
dia vagy Kína. A változás lehetőséget nyújt a ma-
gyar vállalkozások számára, hogy új külföldi piacok 
megszerzése által bővüljenek, másrészt lehetőség 
az EXIM-nek, hogy fi nanszírozási és biztosítási ter-
mékeivel több vállalatot tudjon elérni.

Az elmúlt évtizedekben számos kisebb-nagyobb 
válságot éltek meg a nemzetközi piacok: legyen szó 
az 1998-as orosz krízisről, amely közvetlenül érin-
tette hazánkat, vagy a 2008-as világgazdasági vál-

ságról, amikor globális szinten szűkültek a piacok, 
és drasztikus mértékben esett a kockázatvállalási 
hajlandóság. Valamennyi krízisnek megvolt a maga 
sajátossága, azonban közös bennük, hogy minden 
alkalommal új kihívások elé állították a gazdaság 
szereplőit. Így történt az EXIM-mel is. Ugyanakkor 
intézménypárosunk a válságos időkben mindig an-
ticiklikus szerepet töltött be, így tevékenységével 
hatékony módon tudott hozzájárulni a nemzetgaz-
daságot és a magyar vállalatokat érintő pénzügyi 
nehézségek megoldásához, a kellő likviditás bizto-
sításához.

Az EXIM a hazai pénzintézeti szektor jelentős sze-
replőjévé vált. Fennállásunk ideje alatt több ezer 
vállalkozásnak nyújtottunk fi nanszírozást vagy 
biztosítást terveik megvalósításához. Büszkék va-
gyunk arra, hogy míg 2012-ben alig több mint 200 
ügyféllel rendelkeztünk, ez a szám 2019-re megha-
ladta az 1600-at. Ügyfeleink ma már 44 különbö-
ző országban vannak jelen. Tíz ügyfelünkből kilenc 
mikro-, kis- vagy közepes vállalkozás, és a hiteleink 
mintegy felét ezen szektornak folyósítjuk. Ugyan-
csak büszkeséggel tölt el minket, hogy a teljes kö-
telezettségvállalásunk 2018 végére átlépte az 1000 
milliárd forintot. Biztosítói tevékenységünk szintén 
dinamikusan növekszik, 220 milliárd forintot meg-
haladó kockázatvállalási állománnyal zártuk a ta-
valyi évet. Az EXIM növekedési tendenciái tehát jók, 

Tisztelt Olvasó!
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viszont bőven van még feladat és lehetőség, hiszen 
az exportképes vállalkozások száma több tízezerre 
tehető Magyarországon.

Hosszú távú stratégiánk keretében ezért arra törek-
szünk, hogy testreszabott pénzügyi megoldásaink-
kal megkerülhetetlenek legyünk a külpiacokra lépő 
vagy azokon már magabiztosan mozgó magyar 
vállalkozások forrásellátásában és biztosításában. 
Ennek érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk ter-
mékeinket, és az új ügyféligényekre alakítjuk azokat.

2019 különleges év számunkra, mivel idén ünnepel-
jük az intézménypáros fennállásának 25. évfordu-
lóját. A jeles alkalomra e kiadványba gyűjtöttünk 25 
sikertörténetet az elmúlt 25 évből. Remélem, ezen 
érdekes történetek jó példaként szolgálnak majd a 
kedves Olvasónak, s belőlük ötletet merítve bátran 
fordulnak  az EXIM-hez a jövőben.

Hasznos időtöltést és jó olvasást kívánok Önnek!
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Jákli Gergely
elnök-vezérigazgató
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Az Eximbank és a MEHIB küldetése, hogy gazdaság-
politikai ösztönző eszközként támogassa a hazai ex-
portáló vállalkozásokat, elősegítve a munkahelyek 
megőrzését, a foglalkoztatás növekedését és a ma-
gyar exportkapacitások bővülését. Az állami tulaj-
donban lévő, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
(KKM) irányítása alatt álló Eximbank és MEHIB látja 
el Magyarországon az exporthitel-ügynökségi fel-
adatokat, amelyeket az Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az uniós keretek 
szabályoznak, azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy 
elősegítsék a magyar áruk és szolgáltatások külpia-
ci értékesítését. Az integrált keretek között működő 
bank és biztosító a feladatát közös szervezetben és 
megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi.
Az EXIM több mint egy exporthitelezéssel és export-
hitel-biztosítással foglalkozó bank és biztosító: a világ 
38 exporthitel-ügynökségének az egyike, amelyek 
32 ország exportőreit segítik fi nanszírozási és bizto-
sítási megoldásokat nyújtva. Társaságunk az ECA-k 
élvonalába tartozik, nemzetközi kapcsolati hálónk, 
együttműködéseink páratlan lehetőséget jelentenek 
számunkra, így a magyar gazdaságnak is. Fő célunk, 

hogy a KKM háttérintézményeivel együttműködve 
segítsük a kis- és közepes vállalkozások (kkv) sikeres 
kilépését és fejlődését a külföldi piacokon. 
A 2018-as év volt az egymást követő ötödik esz-
tendő, amikor az EXIM folyósított hiteleinek ösz-
szege meghaladta a 300 milliárd forintot. Hitelfo-
lyósításunk 2018-ban 329 milliárd forintot tett ki, 
amely 17,6 százalékkal felülmúlta a tervezett ösz-
szeget. Míg 2013-ban 286 ügyfelünk volt, jelenleg 
több mint 1600 magyar cég használ legalább egy 
EXIM-terméket. A tendencia jó, de ha megnézzük 
az exportáló cégek számát, ami egy tanulmány 
szerint meghaladja a 10 ezret, akkor van még te-
endőnk bőven. Munkánk eredménye nemcsak a 
megvalósult projekten keresztül látható, hanem 
számokban is jól mérhető. Az elmúlt években át-
lagosan 0,6 százalékkal járultunk hozzá a magyar 
GDP-hez, ez közel 190 milliárd forintot jelent. Eb-
ben kulcsszerepet játszott a fent említett tény, 
miszerint zsinórban 5 éve sikerült több mint 300 
milliárd forintnyi új hitelt kihelyeznünk és évenként 
közel 100 milliárd forintnyi biztosítói fedezetbevé-
telt nyújtanunk. Hosszú távú célunk, hogy mun-
kánkkal fenntartható módon segítsük a magyar 
gazdaság erősödését.
Az idei évben ünnepeljük az EXIM 25. születésnapját. 
1994. március 29-én fogadta el az Országgyűlés a 
Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel Biztosító Rész vénytársa-
ságról szóló törvényjavaslatot.  Egy ekkora időszak 
sikeres működése önmagában is büszkeséggel tölt 
el minket. Szeretnénk ezt a sikert továbbvinni, tu-
dásunkat és tapasztalatunkat minél több ügyféllel 
megosztani.

RÓLUNK / AZ EXIM-RŐL
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (Eximbank 
Zrt.) és Magyar Exporthitel Biztosító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(MEHIB Zrt.) célja, hogy a magyar 
exportőröknek hatékony fi nanszírozási és 
biztosítási konstrukciókat szolgáltasson.
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ten a magyar áruk és szolgáltatások exportjának 
ösztönzése és segítése; az exporthoz fűződő állami 
érdekek érvényesítése; az exportőrök külpiaci ver-
senyképességének erősítése; az export hagyomá-
nyos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi 
kockázatainak megosztása; a pénzügyi intézmény-
rendszer, ezen belül az exportfi nanszírozás és ex-
porthitel-biztosítás rendszerének piacgazdasági 
eszközökkel, valamint a nemzetközi normákkal ösz-
szhangban való továbbfejlesztése.

Útnak indul az Eximbank és a MEHIB

A két társaság céljainak elérése érdekében az ál-
lam segíti a működésüket. Az Eximbank esetében 
például a bank forrásszerzéseiből eredő kötele-
zettségek teljesítéséért a központi költségvetés 
készfi zető kezességet vállal. A bank által a kormány 
megbízása alapján vállalt garanciaügyletek mögött 
ugyancsak állami készfi zető kezesség áll. Mindezek 
mellett egyes kedvező kamatozású hitelek nyújtá-
sához a bank a költségvetésből kamatkiegyenlítés-
ben is részesül.
A MEHIB nem piacképes kockázatú biztosításai 
mögött ugyancsak a központi költségvetés készfi -
zető kezessége áll, ahogy a biztosítási tevékenysé-
géhez kapcsolódóan felvett hiteleiből eredő fi zetési 
kötelezettségei mögött is. A kockázatvállalás éves 
maximumát a globállimit-keretszámban határozza 
meg a mindenkori költségvetés.

A MAGYAR EXPORTFINANSZÍROZÁS 
TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 
AZ ELMÚLT 25 ÉVBEN
A magyar exporthitelezés és biztosítás 
intézményesítésének története egészen 
az 1990-es évek elejére nyúlik vissza: a mai 
EXIM elődjének tekinthető Exportgarancia 
Biztosítási Részvénytársaságot 1991-
ben alapította meg az akkori kormány. 
Ugyanakkor már az alapításkor felmerült 
annak az igénye, hogy az intézményt a 
későbbiekben meghatározott pénzintézeti 
tevékenységek végzésére is fel kellene 
hatalmazni. Az egyintézményes modellben 
azonban ez nem volt megvalósítható, 
ezért az Országgyűlés 1994-ben úgy 
döntött, hogy kettéválasztja a céget, így 
jött létre a Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaság (Eximbank) és a Magyar 
Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
(MEHIB).

Az állami hátterű banki és biztosítói intézménypá-
rost a magyar exporthoz kapcsolódó fi nanszírozási 
és biztosítási feladatok ellátása érdekében alapítot-
ták. A társaságok létrehozásának több célja is volt: 
a külgazdasági kapcsolatoknak, ezen belül kiemel-
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Az alapítás óta eltelt 25 évben az Eximbank és a ME-
HIB szoros együttműködésben alakította ki, majd a 
mindenkori gazdaságpolitikai célok szolgálatában 
folyamatosan fejlesztette termék- és szolgáltatás-
portfólióját. A bank és a biztosító eddig több ezer 
exportáló magyar vállalkozásnak biztosította az 
állami exportösztönzési forrásokhoz való hozzá-
férést, meglévő piacok megtartásához és új piacok 
megszerzéséhez segítve hozzá az exportőröket. A 
két cég alapítása óta eltelt 25 évben szinte töretle-
nül nőtt a magyar export, ma több mint tízszerese 

az induláskori értéknek, amiben az EXIM szerepe 
megkérdőjelezhetetlen.
A MEHIB jegyzett tőkéje az induláskor 1 milliárd fo-
rint volt — ez 2000 óta 4,25 milliárdot tesz ki. 1994 
végén a fedezetbe vett biztosítási állománya (a 
kárfi zetési állománnyal együtt) 21,9 milliárd forint 
volt. A szállítói hitelek politikai kockázataira vál-
lalt biztosítások leginkább Ázsiát (45 százalék) és 
Dél-Amerikát (44 százalék) érintették, de Afrikának 
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is jutott egy kisebb szelet (11 százalék). A globállimit, 
azaz a magyar állam kezességvállalásával fedezett 
biztosítások maximuma ekkor még csupán 45 milli-
árd forintot tett ki, ugyanakkor ezt már a következő 
évben 80 milliárdra emelték — 2018-ban pedig már 
elérte az 1100 milliárd forintot.
Az Eximbank 1 milliárd forintos jegyzett tőkével indult 
1994-ben, ami ma már meghaladja a 146 milliárdot. 
A bank az alapítás évében még nem folytatott tény-
leges üzleti tevékenységet: a személyi és tárgyi fel-
tételek megteremtése, a működési modell és az in-
duló termékportfólió kialakítása volt a fókuszban. A 
társaság feladata, hogy kiemelten kezelje a magyar 
exportőrök hagyományos piacait, tevékenységében 
pedig az exporthoz kapcsolódó fi nanszírozás és ga-
ranciavállalás domináljon. Mivel az Eximbanknak a 
kormány szándékai szerint kiegészítenie és nem he-
lyettesítenie kell a kereskedelmi banki fi nanszírozást, 

a banknak elsősorban refi nanszírozó, illetve kocká-
zatos piacokon közvetlen fi nanszírozó szerepben kell 
megjelennie. A cég első termékei az export-előfi nan-
szírozó hitelkonstrukció, a külföldi vevőknek nyújtott 
hitel, illetve a kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv) 
kínált középlejáratú refi nanszírozó konstrukció vol-
tak. Garanciákat az Eximbank részben költségvetési 
háttérrel, részben saját kockázatra vállalhat, előbbit 
csak akkor, ha ahhoz nemzetgazdasági érdek fűző-
dik. 1995-ben a két intézmény igazgatóságait ösz-
szevonták, azzal a céllal, hogy „a magyar exportőrök 
mögé egy csomagban kell odaállítani mindazt a 
pénzügyi-biztosítéki hátteret, amely pozícióikat erő-
sítheti a nemzetközi piacokon”.

Az első öt év mérlege: több 
tízmilliárd forint hitelkihelyezés
és kockázatvállalás

Az intézménypáros 1999-ben ünnepelte megalakítá-
sának ötödik évfordulóját: az Eximbank mérlegfőösz-
szege 65 milliárd, hitelállománya 53 milliárd forint, a 
kiadott (túlnyomó részben költségvetési hátterű) 
garanciák 28 milliárd forintra rúgtak, míg a MEHIB el-
múlt években felépített piacképes és nem piacképes 
üzletága összesen 60,7 milliárd forintnyi kockázat-
vállalással támogatta a magyar exportőröket, a díj-
bevételek összege pedig 600 milliót tett ki.
A 1998-as orosz válság nagy kihívásokat jelentett az 
Eximbanknak, ennek ellenére a növekedés töretlen 
maradt. A hitelállomány 83 százaléka — a tulajdo-
nosi elvárásoknak megfelelően — közvetetten nyúj-
tott kölcsön, a külföldi bankokkal kötött vevőhitelke-
ret-megállapodásokon túl a magyar kereskedelmi 
bankokon keresztül nyújtott több mint 42 milliárd 
forintnyi refi nanszírozási hitellel is támogatta a bank 
a magyar exportőröket. A növekedésben jelentős 

A MEHIB kockázatvállalásainak
megoszlása, 1999
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szerepet játszott a kis- és középvállalatoknak ka-
mattámogatással nyújtott EXIM-hitel — a portfólió 
közel 90 százaléka problémamentes követelés volt. 
Az eltelt öt évben kiépített nemzetközi bankkapcso-
latok már kiterjedtek a világ minden olyan országá-
ra, ahová jelentősebb magyar export irányult.
Magyarország 1996 májusa óta a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
tagja, novemberben pedig a szervezet Exporthitel 
és Hitelgarancia Csoportjának is teljes jogú tagjává 
vált. A munkacsoportban az Eximbank és a MEHIB 
látja el a szakmai képviseletet. A biztosító 1998-tól 
– megfi gyelői státuszban – az exporthitelbiztosí-
tókat tömörítő nemzetközi szervezet, az export-
hitel-biztosítás szilárd és egységes alapelveinek 
nemzetközi elfogadásáért alakult Berni Unió tagja. 
A termékek OECD-konformmá való fokozatos át-
alakítása ennek alapján történik, és kezdetét veszi 
az EU jogharmonizációs munka is.
1998-ban megszűnt az Eximbank és a MEHIB közös 
irányítása, de a két intézmény együttműködése tö-
retlen maradt, hiszen a MEHIB által vállalt vevőhi-

tel-biztosítások többségében továbbra is az Exim-
bank volt a hitelnyújtó.

Exportvezérelt növekedési pályán 
a gazdaság

Az intézménypáros létrejöttének tizedik évfordu-
lóján Magyarország a külső konjunktúra javulásá-

Az Eximbank és a MEHIB
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nak következtében újra exportvezérelt növekedési 
pályára állt. Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
számos rövid és középtávon érvényesülő következ-
ménnyel járt az Eximbankra és a MEHIB-re nézve. 
A két intézmény 2002-ben ismét közös igazgatóság 
irányítása alá került az együttműködés erősítése 
érdekében, 2004-től pedig mindkét cég az MFB 
Csoport tagjává vált.

A MEHIB fennállásának tizedik évében kiugróan 
magas növekedést ért el piacképes üzletágában, 
de a fi óknyitási liberalizáció miatt a biztosítási pi-
acon erősödő versenyre lehetett már számítani. 
A biztosító mérlegfőösszege 9,5 milliárd forint, a 
nem piacképes fedezetbevétel 11,4 milliárd, a pi-
acképes üzletágban pedig 244 milliárd forint volt, 
ami 26 százalékos piaci részesedést jelentett 
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2004-ben. A két üzletág teljes szétválasztására 
már korábban sor került a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. A nem piacképes üzleti aktivitásban 
a Független Államok Közösségének (FÁK), ezen 
belül is elsősorban az orosz relációban vállalt koc-
kázatok voltak a meghatározók.
A tizedik évforduló megünneplésére az Eximbank-
kal közösen került sor, nemzetközi exportfi nanszí-
rozási konferencia megrendezésével, amelyen a 
Berni Unió főtitkára és több szomszédos ország-
ban működő társintézmény vezetője is előadóként 
szerepelt. A MEHIB 2001-től, a Prágai Klub megala-
kulásától kezdődően — támogató, szenior tagként 
— részt vesz a fejlődő országokban működő új ex-
porthitel-ügynökségeknek létesített szakmai szer-
vezet munkájában is.
Az Eximbank az uniós csatlakozás előkészítése so-
rán működésének jogszabályi hátterét és termék-
kínálatát összhangba hozta a nemzetközi szabá-
lyozással. Ennek következtében egyes korábban 

keresett hiteltípusok kivezetése vált szükségessé. A 
jelentős hányadot adó uniós export fi nanszírozása 
helyett az üzleti tervekben a kiemelt viszonylatok 
a szomszédos országok, a délkelet-európai térség 
államai, valamint Oroszország, Fehéroroszország, 
Kazahsztán és a fejlődő országok lettek. Új elem-
ként megjelent a bank tevékenységében a kor-
mányközi megállapodásokon alapuló segélyhitelek 
nyújtása is.
A bank mérlegfőösszege tízéves fennállásakor 171,5 
milliárd forintot tett ki, hitelállománya pedig 154 
milliárdra rúgott. A garanciák és garanciakeretek 
állománya 37,4 milliárd forint volt, túlnyomó több-
ségük hitelfedezeti garancia. A kibocsátott garanci-
ák orvosi műszerek, vegyipari és gépipari termékek 
exportját segítették elő. Csak 2004-ben összesen 
95 milliárd forintnyi hitelt folyósított az intézmény, 
ennek 75 százaléka feldolgozóipari exportot támo-
gatott. A portfólió legnagyobb része továbbra is 
refi nanszírozott hitel. 2004-ben a teljes állomány 
95 százaléka problémamentes és külön fi gyelen-
dő kategóriába sorolt volt, ekkor összesen 379 hi-
tel- és leszámítolási szerződést kezelt a pénzinté-
zet. Ebben az évben indult el a magyar élelmiszer-
feldolgozóipari exportőrök részére kamat- és ga-
ranciadíj-támogatással indított Agrár Eximhitel 
konstrukció.

A válság évei

A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság és 
annak elhúzódó hatásai meghatározók voltak a 15. 
évébe lépő intézménypáros életében. Az Eximbank 
2008–2009-es tevékenységét a válság következ-
tében kialakult likviditáshiány kezelése, és ebből 
fakadóan az üzleti aktivitás visszafogása jellemez-
te. A korábbi dinamikus növekedés átmenetileg 

Az Eximbank mérlegfőösszege
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megtorpant, a refi nanszírozási együttműködések 
felfüggesztésére kényszerült az intézmény, de a 
tartós állami forráshoz jutás lehetővé tette a hely-
zet lassú javulását. A válság következtében vissza-
eső kereslet ugyanakkor súlyosan érintette a hazai 
exportőröket is és ez negatív hatást gyakorolt az 
Eximbank portfóliójára is.
Az Eximbank mérlegfőösszege 216 milliárd, hitelál-
lománya pedig 160 milliárd forint volt 2009 végén. 
A kölcsönök jelentős szerkezeti változáson mentek 
át a megelőző években: növekedett a külföldi fi nan-
szírozás súlya, jelentősen nőtt a leszámítolások, a 
külföldi bankokkal és vállalati ügyfelekkel szembeni 
kockázatvállalások aránya. A bank a hagyományos 
exportpiacokon (orosz, kazah, ukrán) túl fehérorosz, 
török, tádzsik, macedón, kínai és brazil relációkban 
támogatta a magyar exportot. Csökkent ugyanak-
kor a hazai bankok refi nanszírozása. 2009-ben az új 
folyósítások 23 százaléka hazai, 20 százaléka kül-
földi hitelintézeteken keresztül, 20 százaléka köz-
vetlenül hazai, 33 százaléka pedig külföldi vállalko-
zásoknak történt.

A hazai vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök döntő 
többsége export-előfi nanszírozó hitel volt. 2009-
re a segélyhitelek állománya (bosnyák, monte-
negrói és laoszi viszonylatokban) 5,8 milliárd 
forintra emelkedett. A hitelportfólió kockázati ösz-
szetétele is tükrözte a változásokat: a hazai ban-
kokkal szembeni kitettség csökkenése mellett 45 
százalékra nőtt a MEHIB nem piacképes biztosítá-
saival fedezett követelések aránya. Ekkor a teljes 
portfólió 95 százaléka problémamentes és külön 
fi gyelendő állomány volt. A garanciák és garanci-
akeretek állománya 40 milliárd forintra csökkent, 
összefüggésben a kereskedelmi bankok csökkenő 
kockázatvállalási hajlandóságával.
A MEHIB küldetését teljesítve ünnepelte alapítá-
sának tizenötödik évfordulóját: 2009-ben a glo-
bális pénzügyi válság és gazdasági visszaesés 

Az Eximbank ügyfélkörének
alakulása 
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közepette védte a magyar exportőrök érdekeit a 
nem piacképes kockázatoktól. Intenzív termék-
fejlesztéssel, a fontos piacokon rendszeres vál-
ságmonitoring-tevékenységgel, a kis és közepes 
magyar exportőröknek bevezetett új biztosítási 
termékekkel tudta szolgálni a magyar exportőrö-
ket a piacvesztés elleni védekezésben és a fi nan-
szírozási lehetőségek megtalálásában.
A válságot követően a biztosító számos intézke-
dést kezdeményezett a negatív hatások tompítá-
sa érdekében: sikerült elérnie az állami viszontke-
zesség határát jelentő globállimit megemelését, 
a biztosítási feltételek módosításával 100 száza-
lékra emelte a fedezetnyújtás lehetséges maxi-
mumát, válságmonitoring-tevékenységet indított 

a nagy kitettséget jelentő piacokon. A kis- és kö-
zépvállalatoknak még 2007-ben a válságkeze-
lés és az elkövetkező időszak egyik legfontosabb 
termékét vezette be: speciális, az Európai Bizott-
ság által engedélyezett biztosítást, amely állami 
költségvetési háttérrel nyújt biztosítási fedezetet 
a fejlett piacokra exportáló kkv-knak. A konstruk-
ció eredetileg két évre szóló engedélyét több alka-
lommal sikerült meghosszabbítani.
A hagyományosan nagy kitettséget képviselő 
orosz reláció megfelelő kezelése érdekében még 
2006-ban nyílt meg az intézménypáros első kül-
földi képviselete, a MEHIB moszkvai irodája, amely 
fontos szerepet töltött be az ügyletek előkészíté-
sében és lebonyolításában, valamint a kárveszé-
lyes helyzetek kezelésében.
A biztosító 2009-ben közel 80 milliárd forint-
nyi forgalomhoz nyújtott biztosítási fedezetet. A
MEHIB a nem piacképes, közép- és hosszú lejára-
tú egyedi biztosításokkal a hagyományos piacok-
ra irányuló exportot segítette elő, a rövid lejáratú 
biztosításokban az EU-tagállamokba irányuló 
export biztosítása is szerepet játszott. Az üzlet-
ág díjbevétele 2009-ben megközelítette a 600 
millió forintot. Ebben az évben a biztosítási port-
fólió meghatározó része, több mint 60 százaléka 
orosz viszonylatú volt. Jelentősen növekedett az 
Ukrajnába, Szerbiába, Lengyelországba, valamint 
a Fehéroroszországba irányuló export, így ezen 
államok együttes részesedése a teljes portfólión 
belül már meghaladta a 25 százalékot.
Az élő szerződések száma 48 volt, míg a globálli-
mitkeret 450 milliárd forintra rúgott, a kihasznált-
ság pedig 54 százalékos volt. A piacképes szer-
ződéses állomány átruházása még 2008. január 
1-jével megtörtént, így ezzel kapcsolatban már 
csak utógondozási feladatokat látott el a bizto-

A MEHIB kockázatvállalásainak
megoszlása, 2009
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sító. 2011-ben a MEHIB-nek lehetősége nyílt arra, 
hogy a Berni Unió éves rendes közgyűlésének há-
zigazdája legyen Budapesten.

Létrejön az EXIM

2012-ben jelentős változás történt az Eximbank 
és a MEHIB működésében. A Magyarországon az 
exporthitel-ügynökségi feladatokat ellátó intéz-
mények tulajdonosi jogait 2012 májusától a nem-
zetgazdasági miniszter gyakorolta, a tulajdonos-

váltással pedig új, integrált irányítási és szervezeti 
koncepció alakult, a két intézmény élére közös ve-
zetés került. Ettől az évtől a bank és a biztosító fel-
adatait egységes szervezetben és megjelenéssel, 
EXIM elnevezéssel végzik. 2012-től az EXIM gazda-
ságpolitikai ösztönző szerepe kiterjedt a munkahe-
lyek megőrzésére, a foglalkoztatás növelésére, a 
magyar exportkapacitások bővítésére. A kormány 
külgazdasági stratégiája prioritásként kezeli a ha-
zai exporttevékenység támogatását és a további 
külpiacok felkutatását. A tulajdonosi elvárások kö-
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zül kiemelkedő jelentőségű az intézmények üzleti 
aktivitásának növelése, elsősorban az exportáló 
kis- és középvállalkozások fi nanszírozási forrá-
sokhoz juttatása. Ezen célokat fogalmazta meg a 
szervezet 2013–2016 között megvalósítandó üz-
leti stratégiája, amelynek értelmében az EXIM ko-
herens hitelezési, garanciavállalási és biztosítási 
termékeivel az előállítástól a termelésen át az ér-
tékesítési folyamat támogatásáig lefedi az export-
tevékenység teljes vertikumát. Mindezek mellett az 
exporttevékenységet megelőző beszállítói folya-
matok, valamint az exportcélú befektetések, beru-
házások fi nanszírozását és biztosítását is ki tudja 
szolgálni.
Az intézménypáros 2014-ben ünnepelte fennállá-
sának 20. évfordulóját. Ettől az évtől a tulajdonosi 
jogok gyakorlója a Külgazdasági és Külügyminisz-

térium, ezzel is biztosítva a külgazdasági stratégia 
megvalósításában a külügyi és külgazdasági intéz-
ményrendszer, benne az EXIM tevékenységeinek 
szoros összehangolását.
A korábbiaknál is hangsúlyosabbá vált a kkv-fó-
kuszú üzleti aktivitás, ezért kilenc magyarországi 
nagyvárosban képviseleti iroda kialakításáról dön-
töttek. Ezek kulcsszerepet töltenek be az EXIM is-
mertségének növelésében: feladatuk elsősorban 
a kkv-exportőrök EXIM-termékekhez való minél 
nagyobb arányú hozzáférésnek elősegítése. Még 
ugyanebben az évben döntöttek arról is, hogy a 
MEHIB moszkvai képviselete mellett létrejöjjön az 
Eximbank moszkvai képviselete, ezt követően az 
iroda egységes szervezetben, EXIM-képviseletként 
reprezentálja mindkét intézményt Oroszország-
ban, illetve a FÁK-országokban és Ukrajnában. 
2014-ben megkezdődött az EXIM belgrádi és isz-
tambuli képviseletének létrehozásával kapcsola-
tos előkészítő munka is.
A MEHIB globállimit-állománya az év végén 191,7 
milliárd forint volt. 2014-ben 81 milliárdot tett ki a 
nem piacképes fedezetbevétel — az előző évitől 
való elmaradás fő oka az, hogy az Ukrajnában ki-
alakult gazdasági-politikai helyzetre tekintettel a 
biztosító csökkenteni, illetve visszavonni kénysze-
rült az ukrán vevőkre vonatkozó limiteket, így azok-
ra jelentősen kevesebb fedezetbevétel történt. Az 
orosz–ukrán gazdasági és politikai kapcsolatok 
kihatással voltak a biztosított exportőrök mindkét 
országba irányuló forgalmára is. A MEHIB forgalmi 
típusú üzletága mintegy 81 milliárd forint értékű ex-
port megvalósulását segítette elő, ami közvetlenül 
és közvetve mintegy 42 milliárd forinttal járulhatott 
hozzá a nominális GDP-hez.
Az Eximbank mérlegfőösszege ugyanekkor már 
627 milliárd forintra rúgott. A hitel- és leszámíto-
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lásállomány az év végén 510 milliárd forintot tett 
ki, a garanciák és garanciakeretek állománya 14,9 
milliárd volt. 2014-ben 327 milliárd forint értékű fo-
lyósításra került sor, ami az előző évben folyósított 
hitelek 175 százaléka. Az új fi nanszírozások 82 szá-
zaléka a dinamikus növekedést mutató refi nanszí-
rozási hiteltermékekben történt.

Megújulás

Az EXIM számos új fi nanszírozási terméket vezetett 
be 2014-ben: az export-előfi nanszírozó konstrukci-
ók újabb elemeként a lízingrefi nanszírozást, vala-
mint faktoringrefi nanszírozási konstrukciót. A két 
éven belüli külföldi követelések fi nanszírozására 
rövid lejáratú biztosított követelésvásárlási termé-
ket indított el. A legnagyobb jelentőségű változás 
azonban a nemzetközi versenyképességet javító 
hitelprogram elindítása volt. Az uniós szabály-
rendszer alapján kialakított állami kamattámoga-
tás-tartalommal nyújtott termékcsomag lehetővé 
teszi a jelenlegi és a leendő exportőröknek, hogy 
nemzetközi versenyképességük javításához, ex-
portkapacitásaik megteremtéséhez a piaci kama-
toknál alacsonyabb költséggel, fi x kamatozással 
vehessék igénybe az Eximbank forgóeszköz- és be-
ruházási hiteleit. A terméktípust az EXIM közvetlen 
és refi nanszírozásban is bevezette.
Ebben az évben kezdte meg az újonnan alakult 
projektfi nanszírozási terület a közvetlen fi nanszíro-
zásban nyújtott projekthitelek előkészítését és le-
szerződését. Az EXIM mandátumának megfelelően 
olyan ügyleteket hajlandó magasabb kockázatvál-
lalással fi nanszírozni, amelyeknél a kereskedel-
mi banki fi nanszírozási hajlandóság hiányzik vagy 
korlátozott. Az EXIM továbbá csak olyan projektek 
esetében vállalja a magasabb kockázatokat, ahol 

a nemzetgazdasági hatás, a gazdaságpolitikai 
célokkal összhangban lévő hitelcél megfelelően 
indokolja a részvételt. A fi nanszírozott ügyletek jel-
lemzően a termelőágazatok és az idegenforgalom 
területén valósulnak meg.
2014-ben az Eximbank által folyósított 327 milliárd 
forint összértékű hiteljellegű termék — becslés sze-
rint — mintegy 385 milliárd forintnyi exportügylet 
megvalósulását támogatta. Ez az export közvetle-
nül és közvetve mintegy 252 milliárd forinttal járul-
hatott hozzá a nominális GDP-hez.
A bank 2014-től vesz részt tőkealapokban befek-
tetőként. A hazai és nemzetközi tőkeági fi nanszí-
rozási konstrukciók jelenleg kilenc tőkealapba való 
befektetést ölelnek fel, amelyből a már befektetett 
összegek értéke 38,4 milliárd forint. 2016 óta mű-

Nem piacképes fedezetbevétel
milliárd forint
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ködik a Nemzetközi Akvizíció, amely a nemzetközi 
szervezetekkel és fi nanszírozó intézményekkel való 
kapcsolattartáson túl nemzetközi tenderfi gyelési 
feladatokat is ellát annak érdekében, hogy a po-
tenciális magyar exportőröknek aktuális, részletes 
információik legyenek az új exportlehetőségekről.
2016-ban a kanadai exportfi nanszírozásáért felelős 
EDC-vel az EXIM megkötötte eddigi legnagyobb ér-
tékű vevőfi nanszírozási ügyletét, amellyel klasszi-
kus ECA intézményi pozícióját erősíti a nemzetközi 
exportfi nanszírozásban. 

Fókuszban a kkv-k

A következő öt évre szóló, 2016 végén elfogadott 
EXIM-stratégia a nemzetgazdasági hatás maxi-
malizálása érdekében a külgazdaság teljesítő-
képességének erősítését célozza az EXIM üzleti 
aktivitásának bővítésével, és deklarált célja, hogy 
megkerülhetetlen szereplő legyen a vállalkozások 
exporttevékenységében, valamint hozzájáruljon a 
kkv-szektor exportban betöltött súlyának növeke-
déséhez. Ezért a stratégában erősebb hangsúlyt 
kapott a kkv-k minél szélesebb körű támogatása 
termékekkel, szolgáltatásokkal.
2018-ban az Eximbank az ötödik egymást követő 
évben 300 milliárd forintot meghaladó összegben 
folyósított új hiteleket. A folyósított ügyletek 89, a 
folyósított összeg 47 százaléka kkv-ügyfelekhez 
köthető. Az Eximbank mérlegfőösszege az év vé-
gén 973,6 milliárd forintot tett ki. A bank hitel- és 
leszámítolásállománya 872,7 milliárd forint volt, ez 
4 százalékos növekedést jelent 2017-hez képest. 
A leszerződött és rendelkezésre tartott keretekkel 
együtt a bank teljes kötelezettségvállalása 1023 
milliárd forint volt az év végén. A garanciák és ga-
ranciakeretek együttes állománya 13,5 milliárd fo-

rint volt. A garanciaállomány csökkenésének oka 
a legnagyobb tételt jelentő hitelfedezeti garancia-
termék feltételrendszerének változása és a bankok 
saját kockázatú hitelezési hajlandóságának javulá-
sa. 2018-ban a MEHIB 221,1 milliárd forint értékben 
nyújtott biztosítási fedezetet, és összesen 116 mil-
liárd forint értékben történt fedezetbevétel a nem 
piacképes kötvényeire.
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2017-ben az EXIM kezdeményezte az első V4 Ex-
porthitel és Hitelbiztosítás Konferenciát, amelyet 
2018-ban a szlovák társintézmény szervezésében 
megrendezett pozsonyi konferencia követett. A 
részt vevő országok exportfi nanszírozásért fele-
lős bankjai és hitelbiztosító intézményei, a CEB és 
az EGAP (Csehország), az Eximbanka SR (Szlo-
vákia), a KUKE és a BGK (Lengyelország) és az 

EXIM (Magyarország) megállapodtak abban, hogy 
együtt-működésükkel erősíteni fogják a V4-orszá-
gok pozícióját a nemzetközi szervezetekben.
2019 már az intézménypáros fennállásának 25. év-
fordulója. Az eltelt negyed évszázadból kiemelt pil-
lanatképek is érzékeltetik, milyen fejlődési utat járt 
be a bank és biztosító a magyar kivitel támogatá-
sában.
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25 ÉV, 25 SIKERTÖRTÉNET
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VILÁGSIKER, 
VILÁGMÁRKA
Sokan nem tudják, de a hazai 
világbrandek sorában fontos 
diagnosztikai műszerek is szerepelnek, 
mégpedig a 77 Elektronika Műszeripari 
Kft . alkotásai, amelyek az elmúlt 
30 évben meghódították a világot 
— részben az EXIM segítségével.

A 77 Elektronika Műszeripari Kft . 1986-ban ala-
kult, Budapesten. Akkoriban a ma már több mint 
hétszáz főnek munkát adó vállalkozás 6-7 mun-
katárssal üzemelt, és az első évi árbevétele 600-
800 ezer forint volt. Saját fejlesztésű orvoselekt-
ronikai termékeit két fő profi l mentén gyártja. Első 
hazai szabadalomként az egyéni vércukormérőt 
kezdték el gyártani — ebből ma már a 71. változat 
van forgalomban, amelynek a mérete 10 százalé-
ka az akkorinak — árulta el az ügyvezető, Zettwitz 
Sándor. A fejlesztések sorában a következő szintet 
a kis méretű vizeletelemző készülékek jelentették, 
amelyeket elsősorban háziorvosok használnak, 
és a szűrővizsgálatokban általánosan vizsgált 11 
legfontosabb paraméter meghatározására al-
kalmasak. Az azóta többféle kivitelben készülő 
vizeletvizsgáló készülékek komoly sikert arattak 
a nemzetközi piacokon, mindenekelőtt Németor-
szágban, Lengyelországban, Oroszországban és 

Japánban. A professzionális, laboratóriumi hasz-
nálatra szánt vizeletelemző automatáikkal 2007-
ben léptek piacra, és ez erőteljesen meghatározta 
a vállalat jövőjét. Bár hasonló termékek már létez-
tek, a 77 Elektronika forradalmian új technológiá-
val működő automata vizeletüledék-analizátora 
átütő sikert aratott a nemzetközi piacokon. Tevé-
kenységük a kezdetek óta folyamatosan bővült, 
ma már termékeik tervezésén, mechanikai, hard-
ver- és szoft verfejlesztésén túl a volumenigények 
kielégítésének céljából jelentős gyártási kapaci-
tással és kereskedelmi szervezettel is büszkélked-
hetnek.

Egy véletlen folytán

A fejlesztések révén egyre jobb szolgáltatást 
nyújtó, világszínvonalú készülékek széles körben 
ismertek lettek kiváló minőségükről és megbízha-
tóságukról. „Ezek a készülékek ma már egy apró 
vércseppből pár másodperc alatt nagyon ponto-
san meghatározzák a vércukorszintet, 500 ered-
mény tárolására alkalmas memória van bennük, 
az otthoni mérések eredményeihez pedig a ke-
zelőorvos is könnyedén hozzá tud férni egy saját 
fejlesztésű internetes vércukornapló segítségé-
vel” — magyarázza a készülékeik működési el-
veit a tulaj donos-ügyvezető. Zettwitz Sándor az 
ügyvezetést a cég hatodik évében vette át, mert 
az akkor gazdasági-kereskedelmi munkát végző 
szakembert a család erre felkérte. A vállalat ügy-
menete ekkor indult meg igazán. Ma a 77 Elektro-
nika ügyvezetését a 85 éves szakember a lányával 
közösen viszi, és úgy véli, az életben sok minden 
történik a véletlen folytán. „A cég indulásának a 
történetéhez hozzátartozik, hogy a volt vejem fi zi-
kusként végzett, és egy nagyon tehetséges fi atal-

77 Elektronika Kft .
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77 Elektronika Kft .

Zettwitz Sándor

A 77 Elektronika Kft . 
ügyvezető-tulajdonosa 
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ember. Ekkor fejlesztették ki az USA-ban az első 
egyéni vércukormérőket. Egy balatoni orvos szom-
szédunk ajándékként kapott egyet, és kérdezte, 
hogy nem lehetne-e itthon is ilyet csinálni. A vejem 
úgy látta, hogy ez megvalósítható. Pedig a magyar 
készülék csak kelet-európai importalkatrészekből 
volt összeállítható, hiszen 1986-ban még kemény 
importkorlátozás volt. Az első készülékünk nagy 
volt és csúnya, de pontosan mért, ezért a szakma 
örömmel fogadta” — emlékszik vissza Zettwitz 
Sándor. Mint mondja, a hazai piac nagy részét ma 
is ők uralják ezen a téren, bár egy kínai cég 5-6 éve 
megjelent nyomott árú termékeivel. Később az 
üzletből kivált az ötletgazda, ekkor új fejleszté-
si igazgatót hoztak a vállalathoz, aki a mai napig
dinamikusan irányítja az innovációs területet.

A külföldi térnyerés hatása

A cég árbevétele ugyan töretlenül fejlődött, ám új 
és erős lendületet akkor kaptak, amikor egy erő-

teljes exportnövekedés indulhatott el — főként 
az EXIM által biztosított — külföldi projektjeik
révén. „Az EXIM-mel most is legalább 10 ügyletünk 
van folyamatban. Elsősorban a biztosítási szolgál-
tatásokat vesszük igénybe, és mindig is rugalmas 
volt a kapcsolatunk — fogalmazott Zettwitz Sán-
dor. — Már nem is emlékszem, melyik volt az első 
közös projektünk.” A 2015-ös évtől kezdődő külföl-
di térnyerés húzó országai jelenleg az EU-ban van-
nak, de jelentős piacuk Oroszország, Törökország 
és Kína is. Számottevő forgalma van a cégnek az 
USA-ban, Dél-Amerikában, Délkelet-Ázsiában és 
arab országokban is.
A 77 Elektronika a világ több mint száz országába 
exportálja termékeit, mind saját márkanév alatt, 
mind pedig OEM-konstrukcióban, piacvezető mul-
tinacionális vállalatokon keresztül. Legismertebb 
vevőjük a világhírű svájci Roche, az olasz Menari-
ni, Németországban az Analyticon, valamint az 
USA-ban az IDEXX. Exportforgalmuk többségét 
a professzionális (kórházi, laboratóriumi) haszná-

77 Elektronika Kft .
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latra tervezett vizeletanalizátorok adják. „Kevesen 
tudják, de a vizeletdiagnosztikában a világpiac 30-
40 százalékát a mi készülékeink adják, és maga a 
technológia egyértelműen összeforrt a hazai fej-
lesztéssel. A piacon mindenki tudja, hogy ez egy 
magyar találmány, csak a magyar emberek nem” 
— hívja fel a fi gyelmet Zettwitz Sándor.

Fejlesztés a siker titka

A vállalat forgalma évről évre 15-20 százalékkal 
nőtt az elmúlt esztendőkben. „Büszkék vagyunk 
rá, hogy nagyjából 5 év alatt megháromszorozó-
dott a forgalmunk” — emelte ki az ügyvezető. Sze-
rinte a sikerük egyik garanciája, hogy az árbevétel 
7-8 százalékát évről évre fejlesztésre fordítják, így 
van lehetőség a folyamatos innovációra, fejlődés-

re, amely ezen a piacon a működés feltétele. Ezál-
tal lehetséges, hogy évről évre új, világszínvonalú 
termékkel jelenjenek meg a piacon. A fejlesztésen 
ma is 100 fő dolgozik, illetve további mérnökök te-
vékenykednek a vállalatnál a gyártás, a műszaki 
ellenőrzés területén. Csak a minőségbiztosítási 
területen ötvenen dolgoznak — emeli ki az ügy-
vezető. A 77 Elektronika Műszeripari Kft . számá-
ra a jövőbeli növekedés útja elsősorban nem a 
profi lbővítés, hanem a meglévő termékcsoportok 
folyamatos továbbfejlesztése, tökéletesítése: mi-
közben most a 3. generációs készülékeket árulják, 
a 4. generációs változat már készen van, és az 5. 
generáció fejlesztéseinek előkészületei zajlanak.
A generációváltásra az ügyvezető szerint akkor
kerül sor, amikor úgy érzi, hogy nem tud részt ven-
ni a cég irányításában. Lányának szerencsére úgy 
adhatja majd át teljeskörűen a stafétabotot, hogy 
jól kiépített igazgatói kör dolgozik egy nagyon si-
keres cégben. Addig is bízik benne, hogy haszná-
ra van a vállalatnak, és a stratégiai döntésekben 
szerzett jártasságát jól tudja kamatoztatni.

77 Elektronika Kft .
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AgroFeed Kft .

Csitkovics Tibor

Az AgroFeed Kft . tulajdonosa
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A cég története az ezredfordulón mindössze négy 
fővel egy kis irodában kezdődött. Az állati takarmá-
nyokat és premixeket kezdetben bérgyártással állí-
tották elő. A 10 millió magyar fogyasztó és a  hazai 
állatállomány nagysága miatt a takarmányágazat-
ban a bővüléshez mindenképpen exportálni kell – 
határozták el az alapítók már a kezdetekkor 2001-
ben. A kezdeti nehézségek után szép lassan jöttek 
a sikerek is. Elindult az értékesítés Magyarországon, 
Moldovában, a következő évben pedig Ukrajnában, 
Oroszországban és Fehéroroszországban is.
Az nyilvánvaló volt számukra, hogy az élelmiszer-
ipar világszerte stratégiai ágazat, hiszen a népes-
ség folyamatosan nő, egyre nehezebb mindenkit jó 
minőségű élelmiszerrel ellátni. Az élelmiszeripar-
nak pedig meghatározó része az állattenyésztés, 
aminek a takarmányozási szektora kulcsfontossá-
gú a megfelelő termelői hozamok eléréséhez. Mivel 
az alapítók ezzel a területtel foglalkoztak koráb-
ban is, remekül ismerték fel azt, hogy az ágazat-
ban hosszú távon is keresleti piaccal tervezhetnek, 
mindamellett, hogy jelentős konkurenciával kellett 

számolniuk nemzetközi szinten és a hazai piacon is. 
A cég fő terméke a takarmány premix, amely vita-
min, ásványi anyag, aminosav, enzim és takarmá-
nyozási adalékanyagok keveréke. Ezen termékek 
használata a haszonállatok esetében – a modern 
tartási körülmények között – elengedhetetlen a jö-
vedelmező gazdálkodáshoz. Az állattenyésztésben 
minden jelentős állatcsoportban jelen vannak álla-
ti takarmányozásban jártas specialistákkal, akik a 
baromfi , a sertés, a hal vagy a kérődzők tenyészté-
se kapcsán is minden takarmányozási kérdésben 
útmutatással tudnak szolgálni. Mi több, a táplál-
kozástudományi területeken felül szaktanácsadóik 
tanácsot tudnak adni az optimális tartási körülmé-
nyek kialakításával kapcsolatban, takarmányke-
verő építésben, állategészségügyi kérdésekben és 
szaporodásbiológiai problémák esetén is.

„Tudás ami táplál”

Ahhoz, hogy mindezt megfelelő színvonalon tudják 
végezni, van egy takarmányozási teszt telepük Lo-
vászpatonán. Itt vizsgálják saját kutatóik – zömmel 
táplálkozásbiológiai – ötleteit, de bérkutatást is 
végeznek, más multinacionális takarmány- és ta-
karmányadalékgyártó cégek számára. A kutatások 
eredményeképpen mára ezernél többféle premixet 
kínálnak partnereiknek. A premixek mellett fontos a 
partnerek mindennapi takarmányozási igényeinek 
a kielégítése speciális takarmányok és takarmá-
nyozási programok kifejlesztésével és kipróbálásá-
val. Azt gondolják, hogy minden állattartó telepre 

Két évtized alatt kisvállalkozásból nőtt 
regionális céggé az állati takarmányokkal 
foglalkozó AgroFeed. A magyar piac 
mellett több kelet-európai országban is 
piacvezetővé léptek elő. 

VITAMINKEVERÉKEKKEL ÉS SPECIÁLIS 
TAKARMÁNYOKKAL HÓDÍTANAK

AgroFeed Kft .
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létezik a telepre adaptált optimális megoldás és a 
megoldáshoz kapcsolódó termék és termékössze-
tétel is.
Hogy mit jelent a „tudás ami táplál”, azt leginkább 
a baromfi  farmok példáján lehet szemléltetni. Amíg 
a nagymamáink 100 napig nevelték a csirkét, a mai 
korszerű tartási körülmények között 37 nap alatt 
vágásérett méretre nőnek az állatok.
Az elmúlt 30 évben óriási fejlődés zajlott le az élel-
miszer előállításban. A tenyésztő cégek új, gyorsab-
ban növő fajtákat szelektáltak, amelyek ráadásul 1 
kilogramm húst kevesebb takarmány felhasználás-
sal állítanak elő. Emellett a termelőnek a feladata 
az optimális körülményeket biztosítani a növeke-
déshez. Erre koncentrálva tervezik meg az istálló 
padozatát, a fűtést, hűtést, az etetőket, az itatókat. 
És persze a takarmányozást is úgy kell összeállíta-
ni, hogy az tökéletesen kiszolgálja az állatot. Any-
nyira testre szabottan, hogy ez alatt az öt hét alatt, 
amíg a madár felnő, minden egyes héten más típu-
sú takarmányt kap. Ez nemcsak abban különbözik, 
hogy mennyi kukorica, búza, napraforgómag vagy 

10 százalék
Oroszországban saját, 
modern gyártóüzemet 
létesítettek, 
és a piac 10 százalékát 
birtokolják.

AgroFeed Kft .

szója kerül a takarmányba, hanem a vitaminok és 
mikroelemek aránya is hétről hétre változik

Oroszország az egyik fő piac

Az első üzemüket Magyarországon, Szalkszentmár-
tonban 2005-ben építették, amikor a bérgyártást ki-
váltották saját gyártásra. Rá 10 évre egy vadonatúj, a 
legmodernebb technológiával ellátott üzemet adtak 
át Oroszországban, ahol mára több mint 100 embert 
foglalkoztatnak, megspórolva ezzel az ottani piac el-
látásának logisztikai költségét és kockázatát. A kitartó 
munkának köszönhetően az orosz piacon mára elér-
ték a 10 százalékos részesedést. Ott a konkurencia-
harc is sokkal erősebb, mint Magyarországon, hiszen 
a világ összes premixgyártója a versenytársuk. Mivel 
a nyugati államokban sokkal tőkeerősebb, évtize-
dek óta beágyazott cégek vannak jelen, annak idején 
nem tűnt reálisnak, hogy arra próbáljanak terjeszked-
ni. Oroszország viszont hatalmas piac, elérhető tá-
volságban. Az látható volt, hogy szépen bővülő piac 
lesz az orosz, de az ottani növekedés üteme megha-
ladta a legmerészebb elképzeléseiket is. A 2000. évi 
mélypont után ott robbanásszerű növekedés jött. 
Oroszországban 20 év alatt megötszörözték az állat-
létszámot baromfi ban és sertésben, ezért is mertek 
belevágni egy 100 százalékban saját tulajdonú, átszá-
mítva hárommilliárd forintos beruházásba.
Eközben az Oroszországhoz közeli Moldovában 50 
százalék feletti a részesedésük, ám az egy nagyon ki-
csi piac. Jelen vannak Ukrajnában, Fehéroroszország-
ban, Lengyelországban, Csehországban, valamint a 
hazánkkal határos országokban: Romániában, Szlo-
vákiában, és a dél-szláv országokban, de bevételeik 
többsége továbbra is Magyarországról és Oroszor-
szágból származik. Az elmúlt években jelentős energi-
ákat fordítottak az afrikai, közép-ázsiai és közel-keleti 
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régióra is. Ennek oka, hogy ezekben a régiókban jelen-
tősen növekszik a lakosság és ezzel párhuzamosan az 
élelmiszer-előállítás volumene is. Reményeik szerint a 
közeli években az ezekből az országokból származó 
bevétel megközelítheti a magyar vagy az orosz piacról 
származó árbevétel mértékét.

Nagy jövőbeli remények

Immár tízéves az AgroFeed kapcsolata az EXIM-mel. 
Mivel az állattenyésztés sajátosságai miatt elég hosz-
szú időbe kerül, mire megkapják az exportált áru ellen-
értékét, általában az EXIM euróalapú hitelével hidalják 
át ezt a hosszú időszakot. Ezt a konstrukciót mindig 
nagyon kedvezőnek találták, mind a kamat-kondíci-
ók, mind a fi zetési feltételek tekintetében. Szinte nem 
tudtak olyat kérni, amire ne lett volna megoldása az 
EXIM-nek. Az Európán kívüli piacok esetében pedig 
rendszeresen igénybe veszik a MEHIB segítségét, 
nagyban csökkentve ezzel a partner nem fi zetéséből 

adódó kockázatukat. „A jövőre vonatkozó együttmű-
ködésünk terén az EXIM-mel kapcsolatos reményeink 
még nagyobbak, mint ami az eddigiekből következne” 
– mondják. Mivel az orosz piacra szánt termékek gyár-
tását kivitték Oroszországba, a magyar üzem teljes 
kapacitásának a kihasználásához immár szükség van 
a Közel-Kelet és az észak-afrikai piacokra.
Ezeken a piacokon az EXIM-konstrukciók igen fonto-
sak lesznek, mivel közvetlenül a termelőknek értéke-
sítenek, ezért át kell hidalni azt az időszakot, amíg a 
felnevelt állatot értékesíteni tudják. Ez még a baromfi  
esetében is 35 nap, de a többi fajtánál már fél-, egy-
éves időszakkal kell számolni.
A cég jövőképében – egy évtizedes távlatban – két 
orosz, a kelet-európai térségben még egy üzem, míg 
a Közel-Keleten egy helyi gyártóbázis szerepel. A Tá-
vol-Kelet vagy Dél-Amerika ma még túl messzinek 
tűnik, de ki tudja, ilyen növekedési lehetőségek és egy 
ilyen kiváló partner segítségével előbb-utóbb sor ke-
rülhet ezeknek a meghódítására is.

AgroFeed-adatok

Bérgyártás
2004-ig

2005: elindul
a saját gyártás

Szalkszentmártonban

2010:
kapacitásbővítés

a szalkszentmártoni
telephelyen

2016: elkészül
az új üzem

Oroszországban

*Konszolidált adat.

milliárd forint

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*0

5

10

15

20

25

30

35

Exportárbevétel
Az értékesítés nettó árbevétele

AgroFeed Kft .
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Agrota-2L Kft .

Virág László

Az Agrota-2L Kft . alapító 
tulajdonos-ügyvezetője
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Bár a cég jogelődjét a rendszerváltás előtt alapítot-
ták, igazán csak az 1990-es évek közepére ért be a 
tevékenység, addigra tisztult ki a profi l is. A vállalat 
egyértelműen a szarvasmarha-tenyésztés és -ér-
tékesítés felé fordult. Mint az ügyvezető mondja, ez 
így alakult, mivel erre volt nagyobb igénye a piacnak. 
A többségi tulajdonos ügyvezető, Virág László vég-
zettsége agrárközgazdász, az Agronovo vállalatnál 
betöltött osztályvezetői évei után, 1987-ben, har-
madmagával alapította meg az Agrota jogelődjét. 

Sok kihívással kellett megküzdeni

Kezdetben mindenféle állat értékesítésével foglal-
koztak, majd a délszláv háború körül, 1992–1993-
ban volt először igazán nagy a forgalmuk. Ezt
követően néhány gyengébb év következett, de 1996–
1997-ben ismét erőteljesen növekedtek. A 2001-es 
évük jól indult — emlékszik vissza Virág László –, 

Az Agrota-2L Kft . hosszú múltját 
a szarvasmarha-kereskedelemnek 
és a szerencsés véletleneknek is 
köszönheti. Virág László alapító 
tulajdonos-ügyvezető szerint nehéz 
az üzleti döntéseket előre jósolni, 
manapság is éppolyan kiszámíthatatlan 
a piac, mint húsz éve volt.

AZ IGÉNYEK 
MENTÉN

majd jött az angliai száj- és körömfájás, és hirtelen 
nem szállíthattak a legnagyobb piacukra. Ezt az em-
bargót szerencsére elsőként a hazai régiókra oldot-
ták fel, így túl nagy károkat nem okozott a betegség 
kapcsán kialakult pánik. Sokkal nagyobb visszaesést 
hozott a cégnek a 2008-as gazdasági válság.

Tizenötmillió eurós forgalom

Ezekben az években érezték meg, hogy — mivel főleg
az orosz piacra szállítottak — az ügyfeleknek a ha-
lasztott fi zetés segítené elő a további megrendelé-
seket. „Az EXIM-mel az 1990-es évek végén kerül-
tünk először kapcsolatba, célunk akkor, mint ahogy 
most is, az volt, hogy az általuk nyújtott rövid lejá-
ratú utófi nanszírozási és forgalmi típusú biztosítási 
konstrukciókkal is segítsük a magyar áruk, elsősor-
ban a saját üzleteink gerincét képező tenyészszar-
vasmarhák piacra jutását. Azt gondolom, hogy az 
EXIM segítségével — különösen az utóbbi években 
— sikerült számos partnerrel (elsősorban a FÁK 
térségében lévő vevőkkel) megismertetni és a gya-

Agrota-2L Kft .
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korlatban is alkalmazni a halasztott fi zetésű konst-
rukciókat. Ennek azért nagyon nagy a jelentősége, 
mert a 2014-es orosz–ukrán válság következtében 
a fi nanszírozási források a térségben elapadtak és 
nagyon meg is drágultak, így a vevőknek alternatívát 
jelentett, hogy az eximes konstrukcióval közvetett 
módon jutottak fi nanszírozáshoz, hosszabb halasz-
tott fi zetésű ügyleteik megvalósításához. Az utóbbi 
két évben a MEHIB rövid lejáratú biztosítása mellett 
az EXIM által nyújtott követelésvásárlással működő 
konstrukció segítségével cégünk forgalma több mint 
15 millió eurós volt” — mondja Virág László.

Fontos a jó személyes kapcsolat

Mint az ügyvezető megemlítette, az első állatszállító
kamiont csak 2004-ben vásárolták meg, majd min-
den évben 1-2 járművel bővítették a fl ottát. „A for-

galom olyan kiszámíthatatlan, hogy előfordul, hogy
tíz kamion is kevés lenne, és olyan is, hogy egy is sok. 
Így aztán most jó ideje hat járművet tartunk fenn, és 
nem is tervezünk bővíteni. Viszont a gépkocsiállo-
mányt javítjuk, azaz az öt évnél régebbieket cserél-
jük. Ezzel sokat meg tudunk takarítani a fogyasztá-
son és a karbantartási költségeken” — magyarázza 
az ügyvezető.
A cég mára az európai piacon is értékelhető mé-
retűvé nőtte ki magát. Virág László úgy gondolja, 
hogy a 20 legnagyobb tenyészszarvasmarha-ke-
reskedő között tartják számon az Agrota-2L Kft .-t, 
itthon pedig a második legnagyobbnak számítanak 
a tenyészszarvasmarha-exportban az évi 8–12 ezer 

Az Agrota-2L Kft. árbevétele
milliárd forint
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darabos értékesítési mennyiséggel. Természetesen 
azóta az orosz mellett sok más piacra is beléptek, a 
48 főt foglalkoztató cég értékesítésének több mint 
95 százaléka exportra megy.
Az ügyvezető szerint az, hogy mitől sikeres egy vál-
lalat, több tényezőtől is függ, ilyen például a gyors 
reagálás képessége vagy az ezzel összefüggő rugal-
masság. „Ezek a piaci feltételek és az igények meg-
változása esetén rendkívül fontosak, és ez segített 
nekünk is ilyen helyzetekben. Saját példánkon okul-
va kiemelhető még, hogy érdemes gyorsan meg-
ismerni a célpiacok sajátosságait, valamint meg-
ismertetni az általunk kínált árut és szolgáltatást” 
— fogalmazott a tulajdonos, aki úgy véli, manapság 
érték, ha egy cég kiegészítésképpen oktatást, kép-
zést is biztosít, és mint mondja, a keleti piacokon 
fontos még a helyi nyelvismereten túl a jó szemé-
lyes kontaktus kiépítésének képessége. „Az ember 
a terméket, a szolgáltatást a saját maga elfogad-
tatása segítségével tudja a leginkább értékesíteni” 
— tette hozzá.

Exportból származik az árbevétel

A jövőre vonatkozóan a cégvezető óvatosan fogal-
mazva elmondta, hogy a piaci lehetőségek erősen 
függnek a külpiaci feltételektől, így nagyon nehéz 
jóslatokba bocsátkozni, mert akár a tenyészállat-, 
akár a vágóállat-kereslet nagyon gyorsan meg-
változhat, például a vásárló országok devizájának 
leértékelődése esetén. „Épp most szembesül-
tünk ezzel a problémával Törökország esetében” 
— emelte ki Virág László. „Nyilvánvaló, hogy a
célunk a forgalom és a nyereség további növelése, 
de ezt nem szeretnénk mindenáron erőltetni, mert 
az hamar a minőség rovására mehet. A közeljö-
vőnk egyik célja egy olyan szoft ver kifejlesztése, 

amely a cég speciális adottságait is fi gyelembe 
véve megbízható, naprakész információkkal látja el 
a menedzs mentet” — árulta el a szakember a kö-
zeljövő terveit, azonban hosszú távú latolgatások-
ba nem bocsátkozott, mondván, hogy ma minden 
nagyon gyorsan változik, és sokszor még egy évre 
sem tudnak előre tervezni. „Az árbevételünk szinte 
teljesen exportból származik. Ez pedig sok tőlünk 
független tényezőt jelent az értékesítésben, azaz 
a kockázati kitettségünk óriási, így ezek kivédésére 
számunkra nélkülözhetetlen az EXIM által nyújtott 
rövid lejáratú konstrukció igénybevétele. A mi szak-
mánkban az előnyt nem az jelenti, ha valaki 5 évre 
előre tud tervezni, hanem hogy milyen gyorsan rea-
gál a változó körülményekre. Az idén elérem a nyug-
díjkorhatárt, így tíz éven belül átadom a stafétabo-
tot. Az egyik lehetséges utód a fi am, aki már 15 éve 
a cégben dolgozik, és nagyon jól megállja a helyét” 
— magyarázta az ügyvezető.

2.
helyezett

A húsz legnagyobb európai tenyészszarvasmarha-
kereskedő között tartják számon az Agrota-2L Kft .-t, 
itthon pedig a második legnagyobbnak számítanak 
az évi 8–12 ezer darabos értékesítési mennyiséggel. 

Agrota-2L Kft .
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Nincs még egy olyan tejfeldolgozó üzem az ország-
ban, ahol a termelők egyben tulajdonosok is, így a 
fejéstől a késztermékekig az előállítási folyamat 
egészét egy kézben tartják. Mindössze egy nagy és 
jól jövedelmező piaci szegmens hiányzik a portfó-
liójukból, a sajtoké — de már az sem sokáig. A cég 
megalakulásának az előzménye, hogy a kétezres 
évek elején a tejtermelők sokszor még egyesével 
kötöttek rövidebb -hosszabb távú szerződéseket 
a feldolgozóüzemekkel. Pár alföldi termelő ek-
kor felismerte: jól járnak, ha egyesítik az erejüket, 
mert így nagyobb tejvolument tudnak felajánlani 
értékesítésre, amiért nemcsak jobb kondíciókat, 
hanem magasabb árat is kérhetnek. A céget vé-
gül 2003 áprilisában 23 alföldi tejtermelő — innen 
a nevük — alapította meg Debrecenben. Pár évvel 
később már üzemet vettek: 2006- ban az övék lett 
a székesfehérvári, akkor már felszámolás alatt 
lévő korábbi Parmalat- üzem. Nem volt kis falat így 

TEJÚTON 
A SIKEREKHEZ
Összefogásban az erő — ezt a régi mondást 
ültették át a gyakorlatba a korábban külön-
külön értékesítő tejtermelők, amikor közös 
céget alapítottak. Bejött a számításuk, az 
Alföldi Tej mára több mint ötvenmilliárd 
forintos árbevételű, csaknem 
hétszáz munkavállalót foglalkoztató 
nagyvállalattá fejlődött.

Alföldi Tej
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Alföldi Tej

Rózsás Mónika

Az Alföldi Tej Értékesítő 
és Beszerző Kft . 
ügyvezető igazgatója
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sem: még ekkor is 350 embert foglalkoztattak, és 
szűkebb kapacitással napi 80-100 ezer liter tejet 
dolgoztak fel. Ekkor bővült az Alföldi Tej tulajdo-
nosi köre, ugyanis nemcsak a dunántúli régióból, 
hanem az egész országból kerültek be tejtermelők 
a tulajdonosok közé, akiknek így több mint 150-re 
nőtt a létszámuk. A folyamatos fejlesztések ered-
ményeképp ma már a korábbi mennyiség csaknem 
tízszeresét, napi 700 ezer liter tejet dolgoznak fel 
Székesfehérváron. Ebben az üzemben állítják elő a 
portfólió nagy részét: a tartós (180 nap szavatos-
ságú) UHT-tejet és tejszínt, a pasztőrözött tejet, 
tejfölt, vajat, joghurtot, kefi rt — és mindezeket lak-
tózmentes változatban is.

Válságálló cég

A cég nemcsak egy, rögtön két válságot is túlélt 
az utóbbi tíz évben — az egyik a jól ismert 2008-
as krízis, a másik pedig 2015-ben érte el őket, ami-
kor eltörölték az uniós tejkvótát. Ekkor jött el az 
adott országra kiszabott maximális mennyiség 
felett termelő, tejben hagyományosan „erős” or-
szágok ideje, amilyen Hollandia, Németország 
vagy Franciaország. A kvóta eltörlésével megnyílt 
tehát az árérzékeny magyar piac az olcsó import-
tej előtt, jelentős veszteségeket okozva a belföldi 
tejtermelőknek és tejfeldolgozóknak, így az Alföl-
di Tejnek is. Annak ellenére, hogy megérezték a 
lejtmenetet, sikerült talpon maradniuk. Sőt, ekkor 
jött egy fontos, szimbolikus pillanat a cég életé-
ben: megvásárolták a Friesland volt debreceni 
üzemét. „Ez volt az a feldolgozóüzem, amelynek 
annak idején összefogva értékesítették a tejet az 
alföldi termelők, és csak álmodtak arról, hogy de 
jó lenne megvenni” — mondta a fordulatról Róz-
sás Mónika, a cég ügyvezető igazgatója.

18 százalék
az Alföldi Tej Kft .
részesedése 
a teljes 
magyarországi 
tejpiacon.

Folyamatos beruházások

Kicsit később ugyanebben az üzemben EXIM-
hitel segítségével valósították meg a legnagyobb 
befektetést a hazai tejiparba, ami az utóbbi év-
tizedekben történt. A debreceni feldolgozóüze-
met mintegy 12 milliárd forintból fejlesztették és 
bővítették 2017-ben. A beruházás célja az volt, 
hogy a gyors export helyett előbb helyben dol-
gozzák fel a kiváló magyar alapanyagot, jelentős 
hozzáadottérték -növekedést elérve, és ezt köve-
tően értékesítsék külföldre. De  innen szeretnék 
majd magas minőségű sajttal is ellátni Magyar-
országot, miközben egy egész termékportfóliót 
felmutatva új piacok felé nyitnak. Az export során 
külön hangsúlyt fektetnek a magas hozzáadott 

Alföldi Tej
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értékű és élelmiszeripari alapanyagként jól hasz-
nálható porított termékekre. Régóta tátongó piaci 
rést talált meg az Alföldi Tej: az idei év második 
felében kerül a kereskedelmi láncokba a debre-
ceni üzemben „Magyar” márkanév alatt gyártott 
sajtja. A félkemény, trappista jellegű sajtból az évi 
8000 tonna kapacitású üzemben  legalább 6000 
tonnát terveznek előállítani. Mivel jelenleg a ma-
gyarországi sajtfogyasztás csaknem fele import-
ból származik, így van helye a terméküknek az 
ügyvezető igazgató szerint. Nem tömegterméket 
szeretnének előállítani, a magas minőségű sajtok 
kategóriáját célozzák meg. Biztatók az első pró-
bakóstolások Rózsás Mónika szerint, a Magyar 
sajt próbagyártása során készült trappista sajt 
már most magasan veri az itthon jelenleg ebből 
a fajtából elérhető termékeket. A folyamatos be-
ruházások nyomán tovább erősödött az Alföldi 
Tej amúgy is tekintélyes piaci részesedése. A cég 
piacvezető a késztermékek belföldi értékesítésé-
ben, és mennyiségben is megkerülhetetlen sze-
replő: csaknem száz termelőjétől származik a ha-
zai nyerstej termelés durván egyharmada.

Büszkék a sikeres márkáikra

Érdekesség, egyben korlátja az exportnak, hogy 
a magyarok ízlése a tejtermékek terén kissé elüt 
a többi országétól. Itthon a kevésbé zsíros, 1,5 és 
2,8 százalékos tejeket szeretik a fogyasztók, míg 
külföldön inkább a nehezebb, 3 százaléknál is 
magasabb zsírtartalmúakat veszik. Emellett csak 
a tejföl majdnem a harmadát adja az Alföldi Tej 
értékesítésének — ez a termék azonban nem uni-
verzális, mivel a környező országokban is csak a 
magyarlakta területeken ismerik és használják. 
Bár külföldre a cég alapításától szállítottak, nem 

ez az irány lett a meghatározó: jelenleg a teljes ár-
bevétel 3  százaléka származik a határon túlról, 
főleg Olaszországból, Nagy-Britanniából, Romá-
niából és Bulgáriából. Az Alföldi Tejnél különösen 
büszkék a márkáikkal elért sikerekre — a két leg-
nagyobb, a fiatalokat megcélzó Riska és a tuda-
tosan magyarországi termékeket keresők igénye-
ire tervezett Magyar márka együtt az értékesítés 
több mint kétharmadát adja. A maradék mintegy 
30 százalék bérgyártásból származik, azaz külön-
böző láncok saját márkás termékeit állítják elő. Öt 
éve ez a hányados még fordított volt, de a több-
szörös nívódíjas brandjeikkel sikerült megfordíta-
ni az arányt — sőt, az egyik német kereskedelmi 
lánc, Magyarországon egyedülálló módon, meg is 
vette az egyik márkájukat, a Kokárdást.

Alföldi Tej
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BorsodChem Zrt.

Li Junyan

A Wanhua-BorsodChem 
pénzügyi és IT-igazgatója
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Bárhová nézünk magunk körül, műanyagot tar-
talmazó tárgyat biztosan látunk — legyen az egy 
tele fon, egy pulóver, egy vizesfl akon vagy éppen a
műbőr tárgyalószék. Ezekben nagy valószínűséggel 
megtalálható a BorsodChem fő terméke, az MDI, 
amely a vegyipar egyik legsokoldalúbb nyersanyaga 
manapság, így állandó, kiszámítható kereslet van rá. 
Nem csoda, hogy Európában a legnagyobbak között 
vannak MDI-termelésben, míg a nagyon hasonló fel-
használású TDI-ben piacvezetők a kontinensen — rá-
adásul tavaly egy új anilin gyár építését is elkezdték.

Követik a trendeket

Messze nyúlnak a gyökerek, hét évtizedes múltra 
tekint vissza a vállalat: 1949-ben alakult a Borso-
di Vegyi Kombinát. A műtrágyagyártással induló 

kelet- magyarországi gyáregység nagy technológiai 
ugrással az országban elsőként indította el a sokak-
nak elsősorban a padlókról ismerős PVC termelését 
még a hatvanas évek elején. Azóta sokat változott a 
világ, más típusú műanyagot keresnek a legkülön-
bözőbb iparágakból érkező vevők, a borsodi gyár 
pedig folya matosan követte a trendeket. Mostani 
fő terméküket, az MDI-t már a rendszerváltás után, 
1991-ben bevették a portfóliójukba, és a kapacitás 
folyamatos bővítése révén a régió egyik vezető vegy-
ipari gyártó cégévé váltak. Az MDI ugyanis számos, 
a mindennapi életben elengedhetetlen termék alap-
anyaga. Sokat használják az építőiparban szigete-
lésekhez, az autóiparban tulajdonképpen minden 
anyagban ott van az üvegen és a fémen kívül, de a 
hűtőgépekben vagy éppen a cipőtalpakban is meg-
található. A másik termelt izocianát, a TDI egyebek 
mellett a bútorgyártás egyik fő alapanyaga.

BorsodChem Zrt.

Regionális nagyágyú lett a BorsodChem 
a kínai Wanhua ipari csoport szárnyai 
alatt az utóbbi években — az idén éppen 
hetvenéves, magyar alapítású vegyipari 
vállalat a második reneszánszát éli a 
változó vásárlói igényekhez való rugalmas 
alkalmazkodásának köszönhetően.

VEGYIPARI 
ÉLLOVAS — 
BORSODCHEM
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Nem meglepő, hogy az egyik volt versenytársuk, a 
kínai Wanhua ipari csoport szemet vetett a magyar 
vállalatra, és egy kedvező pillanatban felvásárol-
ta azt. Az ázsiai óriáscég már kereste a Kínán kívüli 
befektetési, cégfelvásárlási lehetőségeket, amikor 
a látókörébe került a BorsodChem, amely a 2008-
as válság során komoly lejtmenetbe került — idézte 
fel Li Junyan, a Wanhua-BorsodChem pénzügyi és 
IT-igazgatója a kezdeteket. A Wanhua azért is találta 
fontosnak az európai vegyipari vállalat felvásárlá-
sát, mert nem volt gyártóegységük Kínán kívül — ott
viszont nagy szereplőnek számítanak: a világ leg-
népesebb országa MDI-piacának csaknem a felét 
fedik le.

Komoly segítség az EXIM

Hosszú tárgyalások után végül 2011-ben megvették 
a BorsodChem részvényeinek először a 96 száza-
lékát, majd 2017-ben teljesen a kínai vállalat tulaj-
donába került a cég. Az új tulajdonos segítségével
három év alatt nyereségessé vált a felvásárlás elején 
még masszívan veszteséges vegyipari vállalat.
A 2008-as válság érzékenyen érintette a gazdasá-
gi növekedéstől erősen függő iparágaknak, így az 
autó-, valamint az építőiparnak is beszállító társa-
ságot. Annyira, hogy a gazdasági logika szerint ekkor 
az alkalmazottak több mint 10 százalékát el kellett 
volna bocsátani. Ez azonban túl nagy terhet jelen-
tett volna az amúgy is hátrányos helyzetben lévő 
régiónak és a városnak, így inkább átképezték őket 
— emlékezett vissza az igazgató. A létszám azóta is 
konstans, mintegy 3000 alkalmazottjuk van — a lát-
ványos eredményeket a technológiai fejlesztéseik, 
kapacitásbővítések eredményezték, amelyek nem 
jártak együtt a munkavállalói létszám bővülésével. 
A kazincbarcikai gyár termelésének 80-90 százalé-

kát exportálják, a világ csaknem összes országába 
— főleg Európába, Észak- és Dél-Amerikába, Orosz-
országba, de Törökországba is szállítanak. Nagyot 
ugrott az export aránya 2011 óta, ezzel párhuzamo-
san a nyereségesség szintén a kedvező piaci környe-
zetnek is köszönhetően: a válság utáni fellendülés-
sel ugyanis jelentősen megnőtt az MDI világpiaci ára, 
ami nagyon jól jött a BorsodChemnek. 
Éppen a jelentős exporttevékenység miatt szoros a 
kapcsolatuk az EXIM-mel. „Nagyon jó az együttmű-
ködésünk a magyar EXIM-mel, 2013 óta mintegy 100 
millió euró hitelt kaptunk, amit exportfi nanszírozásra 
fordítunk” — mondta a pénzügyi igazgató. 
Az EXIM által biztosított források nagy szerepet 
játszottak a BorsodChem eddigi dinamikus fejlő-
désében és eredményeiben is — kiemelten fontos 
ugyanis a likviditás, a stabil fi nanszírozás biztosítá-
sa. Az EXIM-hitelekből fi nanszírozott sósavkonverzi-
ós üzemben az egyre növekvő MDI- és TDI-termelés 

BorsodChem Zrt.

A BorsodChem nettó árbevétele
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melléktermékéből, a sósavgázból újra felhasznál-
ható klórt állítanak elő, amely a vállalat egyik leg-
fontosabb alapanyaga. A folyamatosan növekvő 
MDI-termelés egyik fontos alapanyaga a formalin 
— a gyártókapacitás növelése érdekében 2018-ban 
egy új üzemegység kezdte meg működését, szintén 
az EXIM által fi nanszírozott beruházás keretében.
A legnagyobb beruházások is a technológiai fejlesz-
tések és a kapacitásbővítés területén valósultak meg 
— az eredmények pedig látványosak: az MDI-előállí-
tási kapacitás 30 százalékkal nőtt, míg a TDI-gyár-
tási kapacitás csaknem háromszorosára bővült a 
2011-es szinthez képest. Ezzel a BorsodChem Euró-
pa első számú TDI-gyártójává lépett elő. Számokra 
lefordítva a BorsodChemnek mintegy tízszázalékos 
piaci részesedése van Európában az MDI terén, míg 
a TDI esetén 20–30 százalék közötti.

Képzés a munkaerőért

Tavaly ősszel jelentették be, hogy több mint 140 mil-
lió eurós beruházással egy anilingyárat is létesítenek 
Kazincbarcikán. Az anilin az MDI egyik alapanyaga; 
a szükséges mennyiség nagy részét a vállalat cseh-
országi anilingyárából szerzik be — amely évek óta 
teljes kapacitással termel –, 40 százalékát pedig 
Kíná ból, az anyacégtől, a Wanhuától importálják. 
Ezt váltja majd ki az új gyár, ahol várhatóan 2021-ben 
indul be a termelés.
A BorsodChem nemcsak gyártó-, hanem fejlesztői 
tevékenységet is folytat. Mintegy negyven szakem-
ber dolgozik a gödöllői kutatás-fejlesztési központ-
jukban, ahol előkutatást végeznek ügyfeleik számá-
ra az MDI és a TDI lehetséges további felhasználási 
területein. Ezzel az információval hatékonyan segítik 
hozzá az értékesítési és a marketingcsapatot a még 
jobb eredmények eléréséhez.

BorsodChem Zrt.

30
százalékkal nőtt

az MDI-előállítási kapacitás, míg a TDI-gyártási 
csaknem háromszorosára bővült a 2011-es szinthez 

képest. Ez a beruházásoknak és a technológiai 
fejlesztéseknek köszönhető. 

Az igazgató szerint most az egyik legnagyobb kihívás 
a műszaki tudású munkaerő hiánya, amelyet már há-
rom-négy éve éreznek. Mivel speciá lis szakértelmű 
embereket keresnek, akiket nehéz a nagyvárosokból 
elcsábítani, a Miskolci Egyetemmel együttműköd-
ve vegyipari képzést hoztak létre, amely várhatóan 
az idén szeptemberben indul. Reményeik szerint az 
utánpótlás kinevelése segít a munkaerőhiány-prob-
lémán a vegyipari szektorban és a régióban is.
A BorsodChem számára kiemelt stratégiai cél a 
fenntarthatóság, az üzembiztonság és a környezet-
védelem. Folyamatosan vizsgálják tevékenységük 
környezeti hatásait, a káros hatásokat pedig beruhá-
zásaikkal csökkentik, ilyen a sósavkonverziós üzem 
létesítése. Ezen a téren az igazgató kiemelte a me-
nedzsmentrendszerüket, amelyet a Wanhua veze-
tett be a BorsodChemben, és amely segíti a magyar 
gyökerű céget a nemzetközi piaci környezetben való 
egyre jobb érvényesülésben.
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Chemark Zrt.

Varga Imre

A Chemark Zrt. 
ügyvezető igazgatója
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A Chemark Zrt. bérgyártó évente csaknem egymil-
liárd euró értékű árut készít egy nem egészen 40 
millió euró forgalmú cégként. A mértéket jól szem-
lélteti, hogy évente 38 ezer tonna növényvédő 
szert gyártanak Berhidán, ami több mint duplája 
a Magyarországon összességében felhasznált évi 
18 ezer tonnás mennyiségnek. A vállalat több mint 
háromszáz embernek biztosít munkát.
Az árbevétel nagy részét, mintegy 80 százalékát 
a növényvédőszer-formálás adja, míg nagyjából 
10-15 százalékát a csomagolás és megközelítőleg 
5-6 százalékát a raktározás, a logisztika, vala-
mint a kiskerti célokra használható készítmények 
forgalmazása teszi ki. Az egyik tulajdonos ma is 

vezérigazgatóként vezeti a vállalatot. Varga Imre 
1984-ben végzett gyógyszerkutatóként, majd a 
Nitrokémia Balatonfűzfői gyárában kezdett dol-
gozni. Nem sokkal a rendszerváltás után, pici cég-
ként indultak el, és már akkor is szinte kizárólag a 
mai multik elődjeinek dolgoztak. Ezeknek a cégek-
nek ugyanis hozzáértő partnerre volt szüksége, 
amit már az akkori Chemark is biztosítani tudott. 
Már az első teljes üzleti évük, az 1992-es is nye-
reséges volt, ezután pedig folyamatosan nőtt az 
árbevétel, ahogyan egy esztendőtől eltekintve az 
elmúlt években is. 

A céget Varga Imre mellett három másik személy 
tulajdonolja, ők az operatív munkában nem vesz-
nek részt. A társaság működéséhez szükséges köz-
vetlen irányítást nyolc igazgatói rangú felső vezető 
végzi, a vezérigazgatóval az élen. Munkájukat szá-
mos közép- és alsó szintű vezető segíti: műszak- és 
üzemvezetők, raktárvezetők és más részterületek 
irányítói, mint amilyen a laborvezető is.

A Che mark Zrt. Európában a második 
legnagyobb növényvédőszer-bérgyártó 
vállalkozás. Tulajdonosai mind magyar 
magánszemélyek. Az évente 38 ezer 
tonna növényvédő szert előállító céggel 
az iparág legnagyobb multinacionális 
szereplői már régóta együttműködnek. 
Árbevételük a kezdetektől fogva 
töretlenül nő. 

A PARTNEREK 
BIZALMÁRA 
ÉPÍTENEK

Chemark Zrt.
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Töretlen fejlődés

Az ország uniós csatlakozása előtt komoly dilem-
mát okozott a cégnek az a fenyegetettség, hogy 
mit tehetnek a markánsabban megjelenő külföldi 
konkurencia ellen. A vállalat tulajdonosai és veze-
tői az előremenekülés stratégiáját választották, 
ezért 2003-tól mind a mai napig tartó fejlesztési 
hullámot indítottak el. Termelőegységeik színvo-
nala éppen ezért ma a nyugat-európai gyárakét is 
eléri, sőt több területen meg is haladja — nem vé-
letlen tehát, hogy a partnerkapcsolataik emiatt is 
egyre erősebbek. 
A fejlettséget nem kis részben az EXIM-nek is kö-
szönhetik, hiszen banki partnereiken keresztül már 
nagyon régóta jó kapcsolatban állnak. Az elmúlt 10 
évben több projekt keretében összesen 49 millió 

euró hitelt kaptak nagyon kedvező — többnyire fi x 
— kamatozású konstrukciókban. „A jó feltételeken 
túl az üzleti környezetünket megértő hozzáállás is 
kedvezővé tette számunkra az együttműködést 
— fogalmaz Varga Imre. — A projektek, amiket az 
EXIM-források segítségével valósítottunk meg, 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy kisvállalkozásból 
az európai piac meghatározó növényvédőszer-bér-

Az elmúlt évek néhány adata
az értékesítés nettó árbevétele, milliárd forint

az alkalmazottak száma
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11,0

9,5
10,7

7,7
6,7

5,5

A növényvédőszer-formálás során fi zikai 
és kémiai eljárásokkal, illetve különböző 
adalékanyagok segítségével alakítják az 

eredeti formájában felhasználhatatlan 
hatóanyagokat könnyen kijuttatható és 

alkalmazható készítményekké.

Chemark Zrt.
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gyártó cége legyünk. Kevés magyar vállalatnak 
vannak a saját szektorában hasonló pozíciói.”
A vezérigazgató szerint a siker csak távolabb-
ról látszik, rövid visszatekintésekből, de a kudarc 
az, amiből valójában tanulni is lehet. Mint mond-
ja, minden korszaknak más és más eredményei 
és problémái vannak. Ma például éppen az, hogy 
10-12 ember folyamatosan hiányzik a termelés-
ből, azaz a 323 fős létszám nem elégséges a min-
dennapi feladatok teljesítéséhez. „Maga az ipa rág 
küzd jelentős hátránnyal. Az emberek nem szeret-
nének vegyszerekkel dolgozni, még a szigorú biz-
tonsági előírások betartása és az átlagosnál sok-
kal-sokkal jobb bérezés mellett sem” — fogalmaz 
Varga Imre. Mivel az üzem a felső küszöbértékű 
veszélyességi kategóriába tartozik, és a szabályo-
kat maradéktalanul betartják, a katasztrófavéde-
lem munkatársi csapata gyakran jár a gyárba gya-
korlatozni — meséli.

Jó munkahely, jó befektetés

További nehezítő körülmény a foglalkoztatás tekin-
tetében, hogy egyenetlen a terhelés: a szezonali-
tás miatt az év 4 hónapjában 6 napos a munkahét, 
míg a többiben lényegesen kevesebb a munka. 
A gyártási folyamat már így is magas szinten gé-
pesített, de a látható tendenciák fényében a cég 
továb bi robotizációban és a mesterséges intelli-
gencia használatában gondolkodik. 
A következő években — a vezérigazgató szerint — 
a növényvédőszer-piacon jelentős konszolidáci-
ós hullám söpör végig, ami a bérgyártók számára 
komoly kihívás és lehetőség is. „Az utóbbi évek-
ben végrehajtott kapacitásbővítés lehetővé teszi, 
hogy további új megbízásokat nyerjünk el” — véli 
Varga Imre. Erre minden esélyük megvan, hiszen az

elmúlt időszakban már lépésről lépésre felépítet-
ték partnereik bizalmát. „Nemcsak a korrekt ma-
gatartás és a hosszú távú gondolkodás szükséges, 
de az innovatív és költségérzékeny szemlélet is. 
Fontos a partnerek működésének, pozíciójának és 
a szektorhoz kapcsolódó minden információnak a 
lehető legalaposabb ismerete, illetve egy jól kép-
zett, kompetens és motivált munkatársi gárda is” 
— mondja. Egy évtized múlva Varga Imre egy olyan 
fejlett, ember- és vevőközpontú céget szeretne 
látni, amely élhető, jó munkahely az ott dolgozók-
nak, és jó befektetés a tulajdonosainak.

38 
ezer tonna 

növényvédő szert 
gyártanak évente.

Chemark Zrt.

E_46_49_chemark.indd   49 2019. 09. 27.   10:50



50

Példaértékű sikertörténet a békési vállalkozásé. 
Apa és fi a együtt viszi a legnagyobb német autó-
gyártók bizalmát is korán elnyerő alumíniumöntö-
dét és fémszerkezetgyártó üzemet, amelyek éves 
árbevétele már a húszmilliárd forinthoz közelít. Az 
alapító, Majoros Béla az idén januártól elnökként 
felügyeli a vállalatot, és fi a, Csaba vette át a ve zér-
igazgatói pozíciót.

Zökkenőmentes generációváltás

Zökkenőmentesen zajlott a generációváltás a 
Csaba Metálnál: Majoros Csaba tulajdonképpen 
együtt nőtt fel a céggel. Ott volt az első munkana-
pon 1993 augusztusában, később a termelésben is 
dolgozott három műszakban több mint egy éven 
át, hogy megismerje a szakma „életszagát”. Édes-
apjával egy irodában dolgoznak, egymás melletti 
íróasztallal, szoros és jó a kapcsolatuk — az alapí-

tó is mindennap benn van az irodában, konzultál-
nak és támogatja a cég stratégiai döntéseit.

Sikerült jó reputációt kiépíteni

Egy kis építőipari kitérő után szeretett bele az öntö-
dei szakmába Majoros Béla, amikor Gyulára került a 
betonelemgyártó vállalathoz még az 1980-as évek 
elején. Később Németországban egy baden-würt-
tembergi öntöde igazgatója lett, de hazajött a 
rendszerváltás után, és az új idők szeleit megérezve 
úgy döntött, saját vállalkozást indít: így kezdődött a 
Csaba Metál sikertörténete. Az alapító tehát lecse-
rélte a kényelmes vezetői bőrfotelt az öntödei vé-
dőruházatra — egyedül dolgozott, párhuzamosan 
végezte a fi zikai munkát és vitte a céget. Ekkor még 
nem gondolkodott a mai, több mint ezer munka-
vállalós nagyvállalkozásban, de aztán csak jöttek 
a megrendelések egymás után, hiszen kiváló minő-
ségű alumíniumöntvények kerültek ki a kezei közül. 
Szép dinamikával fejlődött a cég az ezredforduló-
ig, ekkor azonban magasabb fokozatba kapcsolt: 

Messzire jutott az egyszemélyes 
vállalkozásból induló Csaba Metál 
Öntödei Zrt. — ma már 1200 munkavállalót 
foglalkoztat, közvetlenül szállít 
alkatrészeket a BMW-nek és 
a Volkswagennek, de a londoni és 
a párizsi metró utasai is a békéscsabai cég 
által gyártott mozgólépcsőkön állnak.

KIROBBANÓ 
FORMÁBAN
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megérkezett az első nagy autóipari megrendelés 
egy japán jármű-elektronikai beszállítótól. „Mivel 
az autóipar elég bennfentes szakma, akkor érkez-
nek a vevők, ha az embernek sikerül jó reputációt 
kiépítenie” — magyarázta Majoros Csaba. Fontos 
momentum volt a cég életében a szeghalmi Ika-
rus-telephely átvétele 2005-ben, ahol saját fej-
lesztésű buszokat is gyártottak, de főleg autóipa-
ri fémszerkezeteket állítanak elő — pótkocsikat, 
 alvázakat, sőt repülőgép-vontatókat is. Ma már 
a céges árbevétel kétharmadát az öntöde adja, a 
fémszerkezetgyártásból egyharmad származik. 

Újabb beruházás az EXIM-mel

Mivel termékeik csaknem száz százalékát expor-
tálják — közvetlenül vagy a megrendelőiken ke-
resztül —, nem csoda, hogy az EXIM-mel rendkívül 

eredményesen és közvetlen módon, kereskedelmi 
bankok közbeiktatása nélkül működnek együtt 
már 2013 óta. „Örülünk neki, hogy az EXIM érde-
mesnek tartotta, látott fantáziát a Csaba Metál-
ban arra, hogy közvetlenül fi nanszírozza” — emelte 
ki Majoros Csaba. A legelejétől jó személyes kap-
csolat is kialakult az EXIM korábbi vezérigazgatója, 
Urbán Zoltán és a Csaba Metál vezetése között; a 
folyamatos, intenzív együttműködés a mai napig 
jellemző. Sőt, egy újabb beruházásra is készülnek 
az EXIM segítségével.
Számokban is jól látszik az utóbbi évek rakétasze-
rű fejlődése: egy 18,5 és egy 12 millió eurós saját 
forrás mellett egyedi kormánydöntéssel és banki 
kölcsönből fi nanszírozott fejlesztési programok 
után a harmadik lépcső az előzőeknél is nagyobb 
léptékű lesz a vezérigazgató szerint. Volumenben 
és értékben is hatalmas projektet nyertek meg, 
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amelynek a teljesítéséhez szükség lesz mind az 
állami támogatásra, mind a banki kapcsolatra — 
árulta el.
Még tartott a válság, amikor zöldmezős beruházás-
ként egy ultramodern öntödecsarnokot adtak át 
2012-ben, amelynek nagy méretű öntvények gyár-
tására képes technológiája még ma is párját ritkít-
ja Európában a vezérigazgató szerint. A nagy ívű 
beruházáshoz látványos eredmények társulnak: a 
londoni és a párizsi metrók utasai is a Csaba Metál 
mozgólépcsőin állnak. A dinamikus fejlődést jól mu-
tatja, hogy másfél év alatt szinte teljesen belakták 
az új gyártócsarnokot, amit tovább kellett bővíteni 
— azonban egy év alatt ezt is sikerült „telepakolni 
technikával”. Most ott tartanak, hogy nagyjából 
minden esztendőben új gyártóterületet kell átadni, 
hiszen évente 20 százalékkal nő a termelés, amihez 
elengedhetetlen az infrastruktúra bővítése is.

Nagy hangsúly a képzésen

Még 2012-ben váltak első körös autóipari beszál-
lítókká — azaz közvetlenül az autógyárakba viszik 
a termékeiket —, nem kisebb márkáknál, mint a 
BMW-nél, majd később a Volkswagennél. A bajor 
prémiumkategóriás autógyártóval azóta is kivé-
telesen jó kapcsolatot ápolnak. A cég árbevéte-
lének mintegy ötöde származik tőlük, főleg váltó-
házakat gyártanak az elektromos modellekbe. A 
termelést várhatóan 2023-ban elkezdő debreceni 
BMW-gyárnak is első körös beszállítói lesznek, így 
„vélhetőleg nő majd ez az arány” a vezérigazgató 
szerint. Bár az értékesítési árbevétel több mint 90 
százaléka az autóiparból származik, nem félnek 
attól, hogy túl egyoldalú a kitettség, mivel arra 
 fi gyelnek, hogy egy vevő részaránya ne haladja 
meg a 30 százalékot. 

90
százalék

a bevételeknek az autóiparból származó aránya, 
Nem félnek attól, hogy túl egyoldalú a kitettség, 

mivel arra fi gyelnek, hogy egy vevő részaránya ne 
haladja meg a 30 százalékot.

A munkaerőhiány miatt is rendkívül nagy hangsúlyt 
fektetnek a képzésre, a folyamatos tréningekre és 
az utánpótlás kinevelésére — 80 ipari tanulót fog-
lalkoztatnak. Elindítottak a békéscsabai szakkép-
zési központtal egy járműipari fémalkatrészgyártó 
szakot, ahol a Csaba Metál javasolja a tantervet. A 
diákok a hároméves képzés után egyből munkába 
állhatnak, vagy tovább tanulhatnak az érettségire, 
és duális képzésben folytathatják a tanulmányai-
kat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen vagy a Miskolci Egyetemen, amelyekkel 
szintén együttműködnek. A vezérigazgató szerint 
fontos, hogy minél hamarabb megszólítsák a fi ata-
lokat, hogy életcélnak tekintsék ezt a szakmát.

Csaba Metál Zrt.
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A Gallus Kft . fő tevékenysége a brojlerbaromfi -szü-
lőpárok nevelése, tenyésztése, a tojás keltetése, 
valamint a takarmány termelése és keverése. A cég 
a rendszerváltás idején alakult, miután privatizálták 
a Devecseri Állami Gazdaságot. Szabó István ügy-
vezető igazgató a társaságnál gyakornokként kez-
dett, aztán ágazatvezető, majd igazgató lett. Mióta 
korlátolt felelősségű társasággá alakult, ő irányítja 
a céget. Az irányítása alatt a vállalat hamar növeke-
dési pályára állt. A kereslet a 90-es években kifeje-
zetten erős volt, a konkurensek viszont a rossz veze-
tői döntések miatt sorra tönkrementek a térségben. 
Hogy a cég hosszú távon is biztos lábakon álljon, 
az ezredforduló után a szántóföldtől az asztalig a 
teljes termékpálya lefedésére törekedtek. Emiatt 
2001-ben a vállalatcsoport részeként megalapítot-
ták a Taravis Kft .-t, amely az integrációban felnevelt 
csirkéket levágja, feldolgozza, csomagolja és érté-
kesíti. Az új társaságot Sárváron, helyi szakemberek 
segítségével hozták létre. 
Az évek során a kutatás-fejlesztésre is egyre többet 
áldoztak. A Gallusnak 2009 óta akkreditált labora-
tóriuma is van, amely nyilvános állategészségügyi 

A Gallus-csoport az idén előreláthatólag 
mintegy 83 millió naposcsibét értékesít. 
Az eladások több mint felét már az export 
teszi ki.

SZÁRNYRA 
KAPTAK

Gallus-csoport

E_54_57_gallus.indd   54 2019. 09. 27.   10:48



55

Szabó István 
és Szabó Ákos

A Gallus-csoport 
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szolgáltató laboratóriumként segít a szalmonelló-
zis elleni védekezésben. 

Évente 14 millió csirke

A vállalat hat éve mérföldkőhöz érkezett: 2013-ban a 
cégvezető fi a, Szabó Ákos második ügyvezető igaz-
gatóként csatlakozott a Gallus-csoporthoz, 2014-től 
pedig ő a Taravis Kft . ügyvezető igazgatója is. Szabó 
Ákoshoz főleg a stratégiai és a nemzetközi felada-
tok tartoznak, hozzá fűződik a cégcsoport külföldi 
 terjeszkedése és az exportbevételek folyamatos nö-
velése.

A csoportra jellemző folyamatos fejlesztések ter-
mészetesen a Taravis üzemét sem kerülték el: a 
 kapa  citás az alapítás óta majdnem a háromszoro-
sára nőtt. Ma már a telephelyükön évente 14 millió 
csirkét vágnak le. A társaság jelenleg a sárvári gyárá-
ban a magyarországi brojlercsirke-vágóhidak között 
a harmadik legnagyobb vágószámot produkálja. 
Időközben a tulajdonukba tartozó egységek száma 
is megszaporodott: jelenleg a cégcsoport a Dunán-
túl 6 megyéjében, 36 telephelyen működik. A  ba-
romfi hús-továbbfeldolgozó üzemük Bakonypölös-
kén található, itt egyedileg fagyasztott termékeket, 
illetve konyhakész, marinádozott termékcsaládot 
gyártanak. A keltetőüzemeik Devecseren és Bábol-
nán, Zalaapátiban és Sármelléken vannak. A terjesz-
kedésüknek hála a Gallus-csoport ma már a térség 
egyik legnagyobb munkaadója, átlagos alkalmazotti 
létszáma több mint ezeregyszáz fő. Ezenkívül a Ta-
ravis Kft . integrációja közel 50 termelőnek és azok al-
kalmazottainak ad megélhetést. A saját integráción 
kívül foglalkoztatás szempontjából jelentős hatás-
sal bír a külső beszállítói körre is. „Fontos számunkra, 
hogy megfelelő képzettségű, elégedett munkaerővel 
dolgozzunk, és őket meg is tudjuk tartani. Mert csak 
így, együtt tudunk sikeresek lenni. A vállalatcsoport 
büszke a szakembergárdájára, többen évtizedek 
óta dolgoznak a cégnél” — jegyzi meg az ügyvezető, 
Szabó István. Jelenleg kereskedelmi partnereik kö-
zött ott találjuk szinte az összes nagy kiskereskedel-
mi láncot, az Auchant, a Coopot, a CBA-t, a Lidlt, a 
Penny Marketet és a Spart is. 

Meghatározóak a külpiacok

Ahogy a cég egyre jobban bővül, a kivitel részaránya 
is nő a teljes árbevételen belül, csoportszinten el-
érik a havi 1 millió eurós exportforgalmat is. Az idén 

százalékos
árbevétel-növekedés 
5 év alatt.

50
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már 83 millió naposcsibe eladására kötöttek szer-
ződést, az állatok több mint fele a külpiacokon kelt 
el. Hetente többször szállítanak friss terméket Szlo-
vákiába, Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba 
és  Svájcba. 
„Az EXIM biztosította számunkra mindazon fel-
tételeket és kondíciókat, amelyekkel exporttevé-
kenységünket olyan módon és ütemben sikerült 
bővítenünk, fejlesztenünk, ahogy az az üzleti és 
stratégiai terveinknek is megfelelt” — szögezi le a 
cégvezető. Hozzáteszi: „Büszkék vagyunk arra, hogy 
az EXIM-mel való partneri kapcsolatunk és együtt-
működésünk által 2016 óta az exportbevételünk 
évről évre emelkedik, a prognózisok alapján pedig 
ez a fejlődés az elkövetkezendő években sem fog 
megállni.” A vezető elmondása szerint az EXIM ter-
mékpalettája az exporttevékenység fejlesztésén 
túl lehetőségeket nyújt arra is, hogy olyan beruhá-
zásokat realizáljanak, amelyekkel a teljes tevékeny-
ségi spektrumukban fejleszthetnek. Ezek révén fo-
lyamatosan javíthatják a termékeik  minőségét, így 
megfelelnek a változó fogyasztói elvárásoknak és 
növelhetik a piaci részesedésüket.

Követik a fogyasztási trendeket

A támogatásoknak is köszönhetően az elmúlt két 
és fél évben jelentős beruházások valósultak meg a 
Gallus-csoportnál. Többek között korszerűsítették 
a vágóhidat, ami egyben kapacitásbővítést is jelen-
tett. Kicserélték a korábbi eszközpark 90 százalékát 
magasabb technikai színvonalú rendszerekre. Az 
idén elkészült az új hűtőházuk is.
Az esztendő második felében a friss beruházások-
nak hála tovább növelték a vágásszámot, így az ex-
porttevékenység volumene is bővül. Ami a jövőbeli 
kihívásokat illeti: a cégvezér szerint a robottechno-

lógia és az automatizáció a baromfi iparban is elő-
térbe fog kerülni. Ezt a trendet felismerve egy svéd 
robotot már használnak is a sárvári üzemükben, a 
jövőben pedig várhatóan több helyen gépek vált-
ják le a kétkezi munkásokat. A változó fogyasztási 
trendeket is követik: mivel a boltokban egyre na-
gyobb arányban keresik a késztermékeket, éveken 
belül eljöhet az az idő, amikor olyan áruk  kerülnek ki 
a gyáraikból, amelyek azonnal fogyaszthatók lesz-
nek, akár melegítés nélkül is. 
Arra törekszenek, hogy az elmúlt 25 év alapjain az 
következő 25 esztendőben is megfelelően folyta-
tódjon az építkezés. Küldetésüknek tartják, hogy 
hozzájáruljanak ahhoz, hogy a magyar mezőgazda-
ság újra méltó helyére kerüljön Európában. Tíz éven 
belül egy olyan nyereséges cégcsoporttá akarnak 
válni, amely nem csak alapanyagot, hanem kiváló 
minőségű feldolgozott, csomagolt termékeket tud
szállítani különböző országok igényes piacaira.

év alatt
több mint 
800 millió 

kikelt csibe.

25
Gallus-csoport
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Magyarország alelnöke
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Már három évtizede, hogy a General Electric az 
első nagy amerikai befektetőként megjelent Ma-
gyarországon. „Több volt, mint szimpla piaci dön-
tés a GE részéről a komoly múltú európai világítás-
technikai nagyvállalat, a Tungsram felvásárlása 
1989-ben, a rendszerváltás első nagy privatizáci-
ójaként” — mondta a GE Magyarország alelnöke. 
Ascsillán Endre szerint a mostani harmincéves ju-
bileum jól tükrözi: visszaigazolódtak azok az érté-
kek, amelyeket a GE akkor a Tungsramban látott. 
A szakképzett és minőségi teljesítményre képes 
munkaerő, Magyarország hagyományos külpiaci 
kapcsolatai a rendszerváltás előtti időkből és a 
visegrádi országok alkotta termelési tengely — so-
rolta az alelnök.
A kezdeti sikereket követően a GE további bizal-
mat szavazott Magyarországnak: gyakorlatilag az 
összes üzletágukat behozták, az energiaipartól 
kezdve az egészségiparon át az olaj- és gáziparon 
keresztül a vízkezelésig és a repüléstechnikáig, sőt 
a banki szolgáltatások sem hiányoztak a portfó-
lióból. Az országban az egyik legmagasabb hozzá-
adott értékű gyártási, ipari internetes, innovációs, 

Megkerülhetetlen szereplőjévé vált 
a gazdaságnak a General Electric amerikai 
ipari óriásvállalat az utóbbi évtizedekben, 
amelyek során gyakorlatilag az egész 
portfólióját elhozta Magyarországra. 

KÖZÖS ÉRTÉKEK 
MENTÉN

General Electric Magyarország
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valamint k+f tevékenységeket a Globális Szolgálta-
tó Központ szolgáltatásai egészítik ki.

Globális szintű átalakulás

Az amerikai GE néhány éve indult globális szintű 
átalakulása kihatott a magyarországi tevékenysé-
gekre is — tért át az alelnök az aktuális folyamatok-
ra. Ennek nyomán új tulajdonoshoz került a banki, a 
vízkezelési és az ipari megoldásokkal foglalkozó üz-
letáguk, csakúgy, mint a legtöbb embert foglalkoz-
tató fényforrásüzletág, amely 2018-tól Tungsram 
Group néven újból önálló vállalatként működik — a 
GE Hungary korábbi elnöke, Jörg Bauer irányításá-
val. Egyszerűsödik tehát a korábbi nagyon sokszínű 
portfólió, amelyből itthon négy meghatározó üz-
letág emelkedik ki: az energia-, a repüléstechnikai, 
a megújulóenergia- és az egészségügyi szegmens, 
illetve ezek magyarországi leányvállalata. A health-

care üzletág az év végéig a mostani közel 500-ról 
600 fősre szeretné felfuttatni az orvosi képalko-
tó diagnosztikához kapcsolódó szoft verfejlesztési 
projekteken dolgozó magyarországi mérnökgárdát.
Ezek közül is kiemelkedik a repüléstechnikai üzletág, 
mivel a GE Aviation igazi „nagyágyú” a re pü   lőgép-
hajtóművek piacán — globálisan is a legnagyobb 
részesedésű, meghatározó szereplő. „Komoly mun-
kát fektetünk abba, hogy minél több repüléstech-
nikához köthető feladat érkezzen  Magyarországra” 
— mondta Ascsillán Endre. Fontos előnye az ága-
zatnak, hogy jól tervezhető. Egy-egy hajtómű élet-
ciklusa ugyanis nagyjából 30 év, így folyamatos 
munkát biztosít a karbantartással és felújítással 
foglalkozó veresegyházi egységnek, valamint a ve-
lük együttműködő, növekvő létszámú beszállítói 
hálózatnak. Itt jelenleg 350-en dolgoznak, és a ka-
pacitásfejlesztés mellett a létszámbővítés is napi-
renden van. 

Komoly eredmények az EXIM-mel

Mivel a GE Hungary 99 százalékban exportra ter-
mel, nem meglepő, hogy kiemelt kapcsolatot ápol 
az EXIM-mel. „A cég elmúlt nagyjából tíz év export-
kapacitás-növekedésében jelentős szerepe volt 
a banknak és a biztosítónak” — mondta Ascsillán 
Endre, aki szerint a magyarországi befektetési kör-
nyezet vonzerejének egyik meghatározó eleme az 
exportfi nanszírozás és -biztosítás léte, nagyság-
rendje és az EXIM támogató működése. „A nemzet-
közi piacokon mindig nagyon komoly verseny zajlik 
— nem elég a terméket, azaz a berendezéseket le-
szállítani, vinni kell a fi nanszírozási tervet is hozzá” 
— szögezte le. 
Számos üzletágnál igénybe vették az EXIM szol-
gáltatásait, de a legmeghatározóbb kapcsolat a 
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veresegyházi GE Power-gyár esetén alakult ki. Az 
itt gyártott turbinákhoz kapcsolódott 2016-ban az 
EXIM eddigi legnagyobb hitelkihelyezése: a kana-
dai exporthitel-ügynökséggel együtt összesen 436 
millió dolláros exporthitellel segítették, hogy a GE 
versenyképes ajánlatot tudjon tenni egy 500 millió 
dollár értékű indonéziai gázturbinatenderre, amit 
meg is nyert. „A kölcsön nyújtását a Magyarorszá-
gon, a veresegyházi GE Powerben végzett munka, 
a jelentős hozzáadott érték és a hazai beszállítók 
megléte tette lehetővé” — emelte ki az alelnök. A 
GE Hungary jelenleg is több mint négy, méreteiben 
az indonézhez hasonló projektnél dolgozik az EXIM 
munkatársaival azon, hogy megtalálják az adott or-
szág igényeihez leginkább megfelelő fi nanszírozást. 
Ehhez pedig elengedhetetlen a főleg kis- és közép-
vállalatból álló magyar beszállítói kör folyamatos 
fejlesztése, bővítése, amiben az EXIM-mel közösen 
már komoly eredményeket értek el. A folyamat úgy 
működik, hogy ha az adott vállalkozásnak fejlesz-
tésbe kell beruháznia ahhoz, hogy teljesíteni tudja 
például a GE megrendelését — ezáltal kapacitást 
bővít vagy magasabb szintre lép a beszállítói struk-

túrában –, akkor számíthat az EXIM fi nanszírozásá-
ra, legyen az hitel, tőke vagy egyéb termék.

Hangsúlyos beszállítói programok

A GE-nek rendkívül fontosak a stabil helyi straté giai 
partnerek. Ezt a szerepet leginkább egy közepes mé-
retű vállalat tudja betölteni, mert tőkeerőben, rugal-
masságban és kapacitást tekintve is ez az a méret, 
amelyre a sok millió dolláros nemzetközi tendereken 
számítani lehet. Magyarországon ugyanakkor még 
mindig a kiváló szakmai felkészültségű, de kisebb, 
100-150 fős cégek a jellemzők, amelyeknek általá-
ban egy-két nagy megrendelője van. „Egy több lá-
bon álló, több helyre beszállító vállalat kevésbé van 
kitéve a nemzetközi piacok ingadozásának, adott 
esetben rugalmasabban is áll át más termék gyártá-
sára” — mondta Ascsillán Endre. Ennek megfelelően 
nagy hangsúlyt fektetnek a beszállítói programra a 
GE Hungary által 2018-ban elnyert, csaknem 800 
millió eurós paksi gőzturbina-beruházásban is. „Ko-
moly kihívás bekerülni a paksi beszállítói körbe, de 
megéri: a projekten dolgozó vállalatoknak ugyanis 
megnyílik a világ nukleáris energia-piaca, ami a 20-
25 éves erőműépítési ciklusból adódóan stabil meg-
rendelést biztosít a cégnek a következő évtizedekre” 
— mondta az alelnök. 
A GE Hungary tehát cégstruktúrájának „áramvona-
lasítása” után is az egyik legnagyobb piaci foglalkoz-
tató marad Magyarországon, továbbra is jelentős 
hozzáadott értéket generálva a gazdaságban, a  világ 
technológiai elitjébe juttatva a magyar  beszállító 
társaságokat.

General Electric Magyarország
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60
ezer tonna

az új gyár gyártókapacitása. Ezzel elérik az európai 
szinten is megfelelő méretgazdaságosságot. 

A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő, 
 ötszáz munkavállalót foglalkoztató Komárom-Esz-
tergom megyei vállalat továbbra is százszázalékos 
magyar tulajdonban van, é s folyamatosan beruház, 
fejleszt, új piacokat szerez. Az ország legnagyobb 
tojástermelője, dobogós a malomiparban, de újab-
ban vetőmag-nemesítéssel és takarmánygyártás-
sal is foglalkozik. A vezetőség megfontoltan halad 
előre, jó ütemben reagál a gyorsan változó piaci 
környezetre, így a régióban is egyre meghatározóbb 
élelmiszeripari szereplő a több mint húszmilliárd 
forintos árbevételű magyar tésztagyártó vállalat.

Családias maradt a hangulat

Ritka az olyan sikertörténet, ahol a szövetkezeti
gyökerekből kinőtt, a privatizációt sértetlenül, egy-
ben átvészelő vállalatot ne vásárolja fel egy na-
gyobb iparági szereplő, sőt, az eredeti tulajdonosok 
vigyék tovább, és a fejlődés is töretlen maradjon. 

Ha tészta, akkor Gyermelyi 
— Magyarország piacvezető 
tésztagyártójáról azonban kevesebben 
tudják, hogy „más tésztákban” is 
otthonosan mozog.

JÓL 
FOROGNAK 
A MALMAIK

A Gyermelyinek sikerült ez a bravúr, de ehhez több 
feltételnek kellett teljesülnie Sárossy Attila, a Gyer-
melyi Zrt. igazgatója szerint. Egyrészt kedvező volt 
a gyár fekvése — közel Budapesthez, de nem any-
nyira, hogy túlértékeltek legyenek az ingatlanok. 
Másrészt a tulajdonosi szerkezet is rugalmasan 
alkalmazkodott a változásokhoz. A korábbi szö-
vetkezet 1990-ben átalakult részvénytársasággá, 
jelenleg is a menedzsment tulajdonában áll. Indu-
láskor 700 alapítója volt a Gyermelyi Rt.-nek, majd 
idővel  elkezdődött a tulajdonosok koncentráció-
ja, és alapítottak egy holdingot. Most mintegy 420 
tulajdonos van együtt a holdingnál és a zártkörű 
részvénytársaságnál — köztük még most is sok 
a kistulajdonos, aki például a szüleitől örökölte a 
részvényeket. A meghatározó nagy tulajdonosok 
egy szűkebb kört alkotnak, és belőlük kerülnek ki a 
menedzsment tagjai is. „Családias maradt tehát 
a hangulat egy-egy közgyűlésen, hiszen csaknem 
az összes nagyobb tulajdonos helyi kötődésű, ami 
sok előnnyel jár, megkönnyíti a kommunikációt és a 
döntéshozatalt” — mondta az igazgató.
Az alapvetően tésztagyártással foglalkozó válla-
latnál 1989-ben határozták el, hogy malmot is épí-
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tenek, így a lisztalapanyagot is elő tudják állítani 
maguknak. Azóta tovább bővült a termékpaletta, 
a vetőmag-nemesítéstől a több mint 8600 hektá-
ron történő növénytermesztésen át az állattartá-
sig. Jó döntésnek bizonyult a teljes mezőgazdasági 
termelési és ipari gyártási folyamat egy kézbe vé-
tele. Sőt, 2013 óta két malomban őrölnek: újabban 
már durumlisztet, a hagyományos olasz tészták 
alapanyagát is elő tudják állítani. Ennek különle-
gessége, hogy magas fehérjetartalma miatt nem 
kell tojást hozzáadni a tésztagyártás során. Az ex-
port majdnem kizárólag durumlisztes tésztából áll, 
 mivel Nyugat-Európában a durumtészta terjedt el 
az olasz hatások miatt, de az is fontos szempont, 
hogy ezt a fajta lisztet nagyobb jövedelmezőséggel 
lehet termelni, mint a simát. A 2008-ban kezdődő 
gazdasági válságot ugyan megérezték, ekkor visz-
szafogták a beruházásokat, de mind a Gyermelyi, 
mind partnereik zöme túlélte a lejtmenetet. Ez egy 
kiszámítható üzlet — a tésztát folyamatosan veszik, 
jövedelmi szinttől függetlenül meghatározó élelmi-
szer, így elég stabilan értékesíthető. 

Bővülő export

A 2017-es év mérföldkő volt a gyár életében: csak 
ebben az esztendőben több mint tízmilliárd forintot 
fordítottak fejlesztésre. Ekkor kezdték az új tész-
tagyár építését, amellyel megduplázódott, évi 60 
ezer tonnára nőtt a kapacitásuk, elkészült sorban 
a harmadik magasraktáruk is, ahol az automatizált 
rakodóeszközök emberi erő közreműködése nélkül 
végzik a be- és kitárolást. Ekkor adták át a nagy tel-
jesítményű, modern takarmánygyárat is, a baromfi -
tartás későbbi fejlesztésének alapjaként.

Belföldön már jó ideje piacvezetők, a kilencvenes 
évektől stabilan egyharmados a részesedésük 
 Magyarországon. „Ennél nagyobb részesedés meg-
szerzése már nem érné meg, mert a fogyasztók-
nak fontos a választék a tésztamárkák esetében, 
és a multik is szeretnek több helyről beszerezni” — 
 mutatott rá Sárossy Attila. A további bővülést tehát 
egyértelműen az export arányának növelésében 
látják. 
Az EXIM-mel évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol 
a Gyermelyi, amit a cég dinamikusan bővülő kivitele 
is alátámaszt. Az igazgató szerint mindenképpen 
érdemes kihasználni a banknál elérhető kedvező 
kondíciójú export-előfi nanszírozási kölcsönt,  mivel 
biztos anyagi hátteret nyújt a külpiacokon való fej-
lődéshez. A jövőben még intenzívebb kapcsolat 
alakulhat ki a cég és az EXIM között: a stabil bel-
földi értékesítési szint megőrzése mellett komoly 
 exportnövekedést tervez a Gyermelyi.

Gyermelyi Zrt.
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Jelenleg a hitelállomány mintegy 15-20 százalékát 
teszi ki az export-előfi nanszírozó hitel. Ez nagyjá-
ból megfelel a vállalat kivitelének, ami ugyancsak a 
15-20 százaléka a 2017-ben már húszmilliárd forint 
fölé növő árbevételnek. Így az a szerencsés helyzet 
állt elő, hogy teljes exportra termelésüket kedve-
ző kamatozású hitellel tudják fi nanszírozni, a tör-
lesztőrészleteket pedig devizában fi zethetik vissza 
az exportbevételből, gyakorlatilag kiküszöbölve az 
átváltásból eredő árfolyamkockázatot. 

Hatvanezer tonna gyártókapacitás

Jól jön az euró a fejlesztésekhez is. A beruházások 
nagy részéhez ugyanis importra van szükség, és az 
eximes hitel segítségével devizában tudnak fi zetni 
az egyes gépsorokért, kombájnért vagy traktorért. 
Fontolva haladnak, mivel megvan a pontos céljuk a 
hitellel: sokkal többet nem is akarnak felvenni, mint 

amit a tényleges export megkíván. „Ez a konstrukció 
nagyon jól működik évek óta, értékes kapcsolatunk 
van az EXIM-mel” — összegezte Sárossy Attila. Az 
igazgató szerint az izmosodó kivitel miatt számukra 
nagyon jó lenne az euró mielőbbi bevezetése, mert 
sokkal kiszámíthatóbban lehetne tervezni a vállala-
ti pénzügyeket. 
Külföldre már 1990 előtt szállítottak, akkor még a 
keleti blokkba: a mai Oroszországban, Ukrajnában, 
de Lengyelországban és a balti államokban is terí-
tették a tésztát. Érdekesség, hogy csak Magyaror-
szágon, Romániában és Szlovákiában kapható a 
Gyermelyi tészta Gyermelyi néven, más exportpia-
cokra az adott lánc saját márkás termékeként ér-
tékesítik az árut. Ez a jövő útja az igazgató szerint: 
egy-egy nagy kereskedelmi lánc által kiírt tenderen 
több ezer tonnás tételeket lehet nyerni, amelyből 
2-3 már biztosítja az éves export nagy részét. Ezért 
fontos, hogy képesek legyenek megbízhatóan kons-
tans magas minőségű termékek előállítására, nagy 
mennyiségekben. „Nyugat-Európában is egyre több 
az ilyen jellegű értékesítés, ha valaki nem tud ehhez 
alkalmazkodni, nem marad a piacon” — szögezte le.
Sárossy Attila szerint kiváló alapot ad a külpiaci 
 bővüléshez az új tésztagyár, amelynek a beruházá-
sok nyomán évi 35-ről 60 ezer tonnára nő a gyártóka-
pacitása. Ezzel elérik az európai szinten is megfelelő
méretgazdaságosságot. Következő céljuk, hogy a
tojás- és a liszttermékpályák is felzárkózzanak mel-
lé. Az igazgató ambiciózus tervet vázolt fel: a forga-
lom így a háromszorosára, az export pedig a négy-
szeresére növekedhetne, megkerülhetetlen szerep-
lővé téve a céget a régiós élelmiszeriparban.

A Gyermelyi Vállalatcsoport
EBITDA-adatai
milliárd forint

2015 2016 2017 2018

3,1

3,7 3,8

4,1

Gyermelyi Zrt.

E_62_65_gyermelyi.indd   65 2019. 09. 27.   10:55



66

A modern energetikai rendszerek speciális minő-
ségű vizet igényelnek, így ahol hűtést vagy fűtést 
alkalmaznak a technológiában, ott szükség van a 
vízkezelésre is — magyarázta  Borsos Krisztina, a 
Hidrofi lt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft . ügy-
vezetője a vállalat sokszínű ügyfélkörét. Az évek 
során gyakorlatilag nem volt olyan iparág, amely-
ben ne dolgoztak volna, így széles körű tapasz-
talatra tettek szert az élelmiszeripartól kezdve a 
vegyiparon és gépgyártáson át az energia iparig. 
Sőt, amit kevés ilyen cég mondhat el magáról, az 
atomenergia-iparig: Paksra is szállított vízkezelő 
berendezést. 
A céget magyar szakemberek alapították a rend-
szerváltás után, 1990-ben. Közülük Papócsi György
a mai napig részt vesz a vállalat irányításában. 
Az alapítók nem érkeztek messziről: korábban a 
Nagykanizsai Finommechanikai Vállalatban dol-

goztak, amely akkor a vízkezelő rendszerek kijelölt 
gyártója és szállítója volt Magyarországon, vala-
mint a kelet-európai régióban, adott volt tehát a 
szakmai tudás.

Újbóli fellendülés

Már ekkor szállítottak külföldre is berendezéseket.
Eleinte Oroszországba, Kazah sztánba és Jordá-

Nagykanizsától Srí Lankáig: garázscégből 
nőtte ki magát több milliárdos árbevételű 
vállalattá a vízkezeléssel foglalkozó 
Hidrofi lt Kft . Magyarországon jó ideje 
piacvezetők a technológiai, azaz ipari 
vízkezelés területén, de a miskolci 
és zalaegerszegi lakosok is nekik 
köszönhetik az ultraszűrt ivóvizüket.

TISZTA VIZET 
A KAZÁNBA

Hidrofi lt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft .
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niá ba jutott ki a cég — főleg a jó mozgathatóságot 
biztosító konténeres megoldásokkal. A berendezé-
sek közül jó néhány a mai napig, negyed évszázad 
elteltével is működik; sőt, a konténeres szegmens 
most újból fellendülőben van. A válságot ők is 
megérezték, visszaestek a megrendelések, de 
hála a cég konzervatív gaz dálkodásának, volt elég 
tartalékuk. Nem voltak elbocsátások, így amikor 
újból beindult a piac, rögtön tudtak reagálni. A 

„nyugalmasabb” időszakot innovációra, technoló-
giai fejlesztésekre fordították, ami ugyancsak na-
gyon hasznosnak bizonyult később. 
Az EXIM-mel az eddigi egyik legnagyobb és legin-
kább embert próbáló projektjük hozta össze őket. 
Messzire jutott az együttműködés — szó szerint is. 
 Borsos Krisztina édesapja, a cég korábbi ügyveze-
tője a 2004-es szökőár után, turistaként látogatott 
Srí Lankára. Ekkor szembesült azzal, hogy milyen 

Hidrofi lt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft .

Borsos Krisztina

A Hidrofi lt Vízkezelést Tervező 
és Kivitelező Kft . ügyvezetője
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sok embernek okoz problémát az egészséges ivó-
vízhez való hozzáférés. A főváros, Colombo melletti 
két, még a gyarmati időkben épített — így jócskán 
felújításra szoruló — vízkezelő újjáépítése végül 
2013-ban indult a Fővárosi Vízművekkel és a Be-
tonútépítő Zrt. fővállalkozásában, az Eximbank 
és  MEHIB  nyújtotta kötött segélyhitel-konstruk-
ció se gít sé   gé  vel. A mintegy nyolcmilliárd forintos 
beruhá zás hoz a Hidrofi lt szállította a technoló-
giát, és ők építették meg a helyszínen a vízkezelő 
rendszert. Nehe zítette az amúgy sem egyszerű 
projektet, hogy az építkezés csaknem teljes ideje 
alatt üzemelt a víztisztító, hiszen biztosítani kellett 
a területhez tartozó 200 ezer ember ellátását. „A Srí 
Lanka-i felújítással erősen feszegettük a határain-
kat, mert ez volt az első több évig tartó projekt, tá-
voli országban, más kultúrában” — emlékezett visz-
sza az ügyvezető. Az például gyorsan kiderült, hogy 
helyi  alvállalkozókat csak korlátozott mértékben 
tudnak igénybe venni, így több évig folyamatosan 
30-40 munkatársukat kötötte le az ázsiai projekt. A 
kollégák tapasztalatot szereztek egy másik kultúrá-
val való együttműködésben, és látták, hogy mekko-
ra szükség van az angol nyelvre. Így viharos gyorsa-
sággal tanultak meg angolul nemcsak a mérnökök, 
hanem a szerelő munkatársak is, aminek a mostani 
lengyelországi munkáknál nagy hasznát vették az 
ügyvezető szerint. Ma már a cég dolgozóinak több 
mint a fele rendszeresen használja az angolt.

Láthatáron a Távol-Kelet

Az ügyvezető szerint az EXIM kedvező hitelkonst-
rukciói nagyban elősegíthetik a magyar ipari sze-
replők exporttevékenységét, különösen a víz ke-
zelés területén, amely a lassan megtérülő beruhá-
zások közé tartozik. Elárult egy „üzleti titkot” is: a 

ezer ember

200

láthatáron van egy másik távol-keleti projekt, a 
Fülöp-szigeteki külügyminiszter ugyanis legutóbbi 
magyarországi látogatása során megtekintette a 
2017-ben épített érdi telephelyüket.
Nem idegen terep egyébként a Hidrofi lt számára 
a fejlődő országoké: az elmúlt években Peruban, 
Kubában, Mexikóban is voltak projektjeik. A fejlődő 
régiókban első körben az ivóvízkezelést kell meg-
oldani, mert az ipar nem igazán jelentős. Ahol már 
van ipar, ott az ipari sótalanvíz előállításra és az 

vízellátását bizosította Srí Lanka fővárosában, 
Colombóban a két gyarmati időkben épített 

vízkezelő az újjáépítésekor is.

Hidrofi lt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft .
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ipari hulladékvíz tisztítására és visszaforgatására  
van igény. Ilyen rendszereket gyártottak az Egye-
sült Arab Emírségekbe, Iránba és német, valamint 
japán megrendelők részére. A fejlett régiókban 
pedig az igazán speciális vízkezelési feladatokkal 
állnak szemben.

Fókuszban az innováció

A csoportszinten csaknem 180 embert foglalkoz-
ta tó vállalat Magyarországon piacvezető a techno-
 lógiai vízkezelésben, de a másik piaci szegmens-
ben, a lakossági ivóvízkezelésben is jelentős sze-
replő. Működnek a szinergiák a két üzletág között: 
mivel az erőművek speciális technológiákkal elért 
nagy tisztaságú vizet igényelnek, az ipari vízkeze-
lésnél szerzett tapasztalataikat jól tudják haszno-
sítani az ivóvízkezelési projekteknél. A membrán-
technológia terén éllovasok az országban. Miskolc 
és Zalaegerszeg lakosai az általuk épített memb-
rántechnológiát alkalmazó ivóvízkezelő rendszer-
nek köszönhetően kiváló minőségű, egészséges 
ultraszűrt ivóvizet fogyaszthatnak.
Az export a tavalyi, 4,6 milliárd forintos forgalmuk 
egyharmadát tette ki. Főleg Lengyelországban 
dolgoztak, de Szlovákiában és Romániában is van 
leányvállalatuk, így folyamatos a piaci jelenlétük 
a régióban. Most az innovációra kell koncentrál-
ni az ügyvezető szerint, ezért fontos számukra a 
Pannon Egyetemmel és Nagykanizsa városával 
közösen alapított Soós Ernő Víztechnológiai Kuta-
tóközpont. Az elmúlt évben a cég jelentős pilot be-
rendezésparkot hozott létre, amelynek a kutatás 
és fejlesztés mellett oktatási és modellezési funk-
ciója is van. Nagyobb beruházást igénylő víztech-
nológiai rendszerek megépítése előtt pilot beren-
dezésekkel modellezik a komplex technológiákat, 

Vízkezelőrendszer-gyártás

Vegyszer-
értékesítés

Szerviz

Kereskedelem

milliárd forint

Bevételmegoszlás
az üzletágaik között

3,3

0,6
0,4

0,3

ellenőrizve, hogy az elért vízminőség és energia 
felhasználás megfelel-e a tervezettnek. A jövőben 
szeretnének Euró pa egyik meghatározó vízkeze-
léssel foglalkozó szak cégévé válni, még több kül-
földi leányvállalattal. A vízkezelő rendszerek ter-
vezése és építése mellett egyre nagyobb szerepet 
szánnak a szolgáltatásoknak is, például az ipari 
vízkezelő rendszerek komplett üzemeltetésének, 
ezáltal még több hozzáadott értéket generálva.
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A győri Igm Kft . az egyetlen olyan vállalat az or-
szág ban, amely hegesztőrobotok gyártásával fog-
lalkozik. Az anyacégük még Ausztriában alakult 
35 évvel ezelőtt. A Wiener Neustadt-i központtal 
működő társaság első gépe a legnívósabb osztrák 
innovációs díjat, a Staatswappent is elnyerte. Az 
osztrák vállalat hazánkban viszonylag hamar, már 
a rendszerváltás előtt megjelent. Az Igm Kft . jog-
elődjével először egy együttműködést indítottak, 
majd a vállalkozást 30 éve felvásárolták. A jelen-
legi ügyvezető, Fenyősi Béla 2002-ben került a kft . 
élére. Saját bevallása szerint a kinevezése idején 
nem gondolta volna, hogy a társaság idővel ilyen 
hatalmasra nő. A 18 éve még 1,5 milliárd forintos 
bevételt produkáló cég tavaly már 10 milliárdos 
forgalmat bonyolított. 

Komoly sikerek az utóbbi 3 évben

Bár a cég a válság óta folyamatosan növekszik, 
a bővülés igazán az utóbbi három évben futott 
fel. Ennek a trendnek több oka is van: egyrészt 
a  demográfi ai mutatók egyre több országban 
 esnek. Mivel kevesebb az aktív dolgozó, a cégek, 
ahol  tehetik, sorra automatizálják a folyamataikat. 

Az Igm Kft . forgalma az elmúlt 
18 évben több mint a hatszorosára nőtt. 
A termékeik mintegy 95 százalékát 
exportra termelik, a partnereik száma 
pedig folyamatosan nő.

ROBOTGYÁROSOK

Igm Robotrendszerek Kft .
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Ráadásul, ha gyártásról van szó, a robotoknak egy 
sor előnye van, hisz akár három műszakban is tud-
nak dolgozni, és kellő karbantartás mellett mindig 
pontosan végzik a munkájukat. Emiatt a robotizá-
ció elkezdte behálózni a világot. A gépekre ma már 
a magyar vállalkozások is egyre nagyobb szám-
ban tartanak igényt. A győri vállalatnak itthon 25 
cégnél több mint 35 hegesztőrobotja működik. 
 Tavaly hazai újdonság volt például a Rába Jármű 
Kft . nagyfokú automatizálása. Az Igm Kft .-nek 
hála a Rába három nagy robotrendszerrel már a 
legmagasabb nyugati igényeket is ki tudja elégíte-
ni. Hasonló fejlődést mutat az SBS Kft . és a Forta-
co Zrt., amelyek a Liebherr, a Caterpillar és a Volvo 
standard beszállítói.

Exportorientált cég

Miközben a kereslet világszerte felfutott, az Igm 
Kft . tulajdonosa, az osztrák anyacég óriási kon-
szernné nőtte ki magát. Ma már Európában, Ázsiá-
ban, Ausztráliában, valamint Észak- és Dél-Ame-
rikában is vannak leányvállalataik. A magyar tár-
saság viszonylag nagy önállóságot élvez: az  ér-
tékesítést ugyan majdnem teljesen az anyacég 
intézi, de a fejlesztéssel, a gyártással, a beszer-
zéssel és a munkavállalók képzésével mind házon 
belül foglalkoznak. A leánycég gépeit többek közt 
teherhajógyártásnál is használják, de a hegesztő-
robotjaikat a kínai gyorsvasutak készítésénél szin-
tén bevetették. Az eszközeikkel Kanadában olyan 
földmunkagépeket is gyártanak, amelyeknek az 
irányítófülkéje szoba nagyságú. 
A cég igencsak exportorientált, a kivitel teszi ki a 
forgalmuk 95 százalékát. Az exportra szánt ter-
mékeik negyedét a kínai, a 15 százalékát pedig a 
német piacra szállítják, de újabban megcélozták a 

Igm Robotrendszerek Kft .

Fenyősi Béla

az igm Robotrendszerek 
Kft . ügyvezetője
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közép- és dél-amerikai országokat is. Globális ér-
tékesítési láncukat folyamatosan fejlesztik.  Tavaly 
a Távol-Keleten és Ausztráliában is új kereskedel-
mi partnerekkel bővült a hálózatuk. Az Igm Kft . 
mindig hosszú távú kooperációban érdekelt, ezért 
megbízható partnernek számít a külföldi és ma-
gyar beszállítói iparban. 
A sikeres nemzetközi terjeszkedéshez sorozatos 
fejlesztésekre is szükség volt. A beruházásaikat az 
elmúlt hét évben részben az EXIM-től felvett hite-
lekből fi nanszírozták.

Kiváló kamatkörnyezet

„Remek a viszonyunk a pénzintézettel. Azért válasz-
tottuk az EXIM-et, mert rendkívül kedvező hitellel 
tudják segíteni az épület- és gépberuházásainkat, 
továbbá igen fontos szerepet játszanak az anyag-
beszerzésünk támogatásában. Az eddigi együtt-
működésről csak a legjobbakat tudjuk mondani 
— nyilatkozta Fenyősi Béla. — A tájékoztatóikat 
mindig szívesen meghallgatjuk. Rendre kiváló aján-
latok közül tudunk válogatni.” A kamatkörnyezettel 
különösen elégedettek.
Pont a jól ütemezett fejlesztéseknek hála a győri 
vállalkozás komoly versenyelőnyre tett szert a 
saját piacán. Emiatt az Igm jelenleg az egyetlen 
gyártó a világon, amely minden fő hegesztési eljá-
rást egy kézből, saját értékesítési csapattal kínál 
fel a partnereinek. Ráadásul sok más konkurens-
sel szemben végigkísérik a termékek útját a terve-
zéstől az átadáson át egészen a szervizig, va gy ha 
kell, az utánpótlásig. 
Roppant kiterjedt a szervizhálózatuk, még Kíná-
ban is vannak saját brigádjaik. Mindezeken felül a 
berendezéseiket a piacon nem kapható, egyedül-
álló szenzortechnikával szállítják. Itthon jelentős 

95
százalék

kivitelre készül a cég forgalmából. Az 
exportra szánt termékeik negyedét a kínai, a 

15 százalékát pedig a német piacra szállítják, 
de újabban megcélozták a közép- és dél-

amerikai országokat is.

tervezői munka is folyik: bár a mechanikus, elekt-
ronikus és szoft verfejlesztés Wiener Neudorfban, 
a gépészeti és villamos tervezés Győrben talál-
ható. A cégnél több mint 210-en dolgoznak, ebből 
140-en az üzemi területen, de ők sem klasszikus 
kétkezi munkások, hisz a gépek kezeléséhez mér-
nöki végzettségre is szükség van. 

Igm Robotrendszerek Kft .
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Az Igm Kft. árbevétele

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5,0 5,2

7,3 7,3

5,9 5,6 5,6

7,3

8,8

10,3
135

127
134

149 149
164

187
197

211milliárd forint

az alkalmazottak száma

151

folyamatok automatizációjára láthatóan egyre 
 nagyobb szükség van az egész világon. Egy biztos: 
az Igm mint az automatikus hegesztés specialis-
tája továbbra is meghatározó szerepet kíván be-
tölteni a szakmában és a világpiacon. Az elmúlt 
években kifejlesztett Igm-know-how nagy segít-
ségünkre lesz abban, hogy megőrizzük a piacve-
zető szerepünket” — szögezte le a cégvezér.

A konkurenseik száma viszonylag kevés: a cso-
portnak az automatikus ívhegesztés és a nehéz-
gépipar területén mintegy 20 százalékos a piaci 
részesedése. Időközben világszerte számos új 
gyártó jelent meg, de így is csak 3-5 neves cég 
biztosítja az igények nagy részét. Az Igm-nek a 
legfőbb kihívást az anyagellátás jelenti, mivel a 
 beszállítók sokszor nem tudják tartani a határidő-
ket. De ez egy olyan probléma, amivel nemcsak 
nekik kell számolniuk hanem az egész ágazatnak. 

Hosszú távon biztosított a piac

A jövőt illetően Fenyősi Béla kifejezetten bizako-
dó. „A világgazdaság ciklikussága miatt előbb-
utóbb elkerülhetetlen egy kisebb visszaesés, de 
hosszú távon biztosított a piacunk, hisz a gyártási 
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Legalább egy Karsai-terméket biztos mindenki 
 fogott már a kezében az élete során — még 1990-
ben ők kezdték el gyártani a Pharmavitnek a Plusssz
pezsgőtabletta tubusát. Az innovatív termék itt-
hon soha nem látott, újszerű csomagolását eleinte 
Nyugat-Németországból hozták Magyarország-
ra, feladva a leckét a fi atal, mindössze kétéves 
 mű anyag fröccsöntő vállalkozásnak — emlékezett 
vissza Karsai Béla, a cégcsoport elnöke. Az ere-
detileg építész végzettségű cégvezető fi atalkori, 
 gépekhez, szerszámokhoz fűződő szenvedélyéhez 
tért vissza, amikor megalapította műanyag-feldol-
gozó vállalkozását még a rendszerváltás hajnalán. 
Pontosabban amikor átvette a felesége és nővére 
által vezetett céget, amelyet korábban együtt ala-
pítottak, mert úgy érezte, jobban tudja, mit hogyan 
kell csinálni. Annyira megtetszett neki a gyártás és a 
műanyagok világa, hogy otthagyta az építőipart, és 
elkezdett kisiparosként dolgozni 1988-ban, miután 

elvégezte a Bánki Donát Műszaki Főiskola szerszám-
tervező szakát, hogy kiválthassa az iparengedélyét.
A kezdetektől a folyamatos beruházások, fejleszté-
sek mellett tette le a voksát, annak ellenére, hogy 
kis túlzással majdnem belebukott első nagy gépvá-
sárlásába. Meggyőzte ugyanis egy szakkiállításon 
látott automata műanyagfröccsöntő svájci „szu-
permasina”, amely 2,8 másodperc alatt állított elő 
egy virágcserepet, szemben a kézi vezérlésű gép 
30 másodpercével. Vett egy mély levegőt, és banki 
 hitellel beruházott a hatmillió forintos importgép-
re — abban az időben, amikor 700-800 ezer forin-
tért egy jobb családi házat lehetett vásárolni. Nem 
számolt azonban az árfolyam-ingadozással, és 
 pechére pont aznap döntött úgy a kormány, hogy 
leértékeli a forintot. Így ami délután még hatmillió-
ba került, estére 6,5 millió forintra drágult — nem kis 
fejfájást okozva a vállalkozónak.

A legmodernebb technika

Azonban így is megérte a beruházás, és a cég-
nél máig törekednek arra, hogy a legmodernebb 
 gépekkel és technológiával legyenek körülvéve. Erre 
bizonyíték, hogy a manapság divatos 3D-s nyom-
tatást a Karsai Csoportnál már 15 éve használják 
— de ezzel kapcsolatban rögtön eloszlatott egy 
 általános tévképzetet a cégvezető. A 3D-s nyomta-
tás sosem fog a műanyagfröccsöntő gépek helyébe 
lépni, mert hiába lehet a legkülönfélébb tárgyakat 
előállítani vele, azok inkább csak szemléltetésre al-

FEJLESZTÉSBŐL 
SOSEM ELÉG
Érdemes volt folyamatosan tanulni, 
kitartónak, tisztességesnek lenni és 
hosszú távon gondolkodni — összegezte 
harminc év tapasztalatát Karsai 
Béla, a nevét viselő, több mint 700 
munkavállalót foglalkoztató cégcsoport 
vezetője. Érdemes fi gyelni rá, a szavak 
mögött egész életműve áll.

Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.
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Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.

Karsai Béla

A Karsai Műanyagtechnika 
Holding Zrt. tulajdonosa
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kalmasak — a minőségük meg sem közelíti a magas 
hőmérsékleten és nyomáson előállított, napi hasz-
nálatra készült eszközökét.

Export 22 országba

Korán nyitottak a külpiacok felé. Első külföldi meg-
rendelésük a kilencvenes évek közepén, Szlovákiá-
ból érkezett egy kisebb méretű magángyógyszer-
gyártól, amely a „plussszos” múlt miatt választotta 
őket. A céggel máig megvan a kapcsolatuk. Azóta 
22 országba exportálnak, főleg Svájcba és Német-
országba, de Indonéziába is eljutnak a termékeik. 
Az export részaránya stabilan 35-38 százalék az 
árbevételből. Nagyra nőttek az utóbbi több mint 
három évtizedben: a csoporthoz országszerte 9 
vállalkozás tartozik, mintegy 80 ezer négyzetméter 
gyártófelülettel és több mint 300 különböző faj-

ta műanyag-feldolgozó géppel. Több mint 700-an 
dolgoznak a csoportnál, amelynek Erdélyben is van 
egy 50 fős leányvállalata, ahol főleg kozmetikai és 
gyógyszeripari fl akonokat, kupakokat gyártanak.
Jelenleg egyenlő arányban oszlik meg az árbevé-
tel a holding két divíziója, a csomagolási és az au-
tóipari üzletág között. Az előbbi gyógyszer-, vegy-, 
élelmiszeripari cégeknek gyárt a legkülönfélébb 
színű, formájú csomagolóeszközöket. Az autóipari 
részleg több nagy magyar autógyár első és másod-
körös beszállítója. Nem titkolt céljuk, hogy ne csak 
egy-egy fogantyút vagy burkolóelemet állítsanak 
elő a gépkocsikhoz, hanem magasabb hozzáadott 
értékű, önálló, komplett terméket is értékesíthes-
senek az autógyáraknak, multinacionális cégeknek.

Hatékony verseny a munkaerőért

Jövőbe mutató tervekben pedig nincs hiány a válla-
latnál: hosszú távú céljuk, hogy az árbevétel 40 szá-
zaléka a saját maguk által kifejlesztett termékből 
jöjjön be, mivel innovatív árucikket nagyobb profi t-
tal lehet értékesíteni, így egyre többet tudnak üzlet-
fejlesztésre fordítani. A magyar gazdaság jelenlegi 
talán legnagyobb kihívásához, a munkaerőhiány-
hoz realistán áll hozzá Karsai Béla. Úgy véli, ha bér-
színvonalban egyelőre nem, de a munkahelyi kör-
nyezet javításával hatékonyan tudnak versenyezni 
a munkaerőért — itt kiemelte a stabil munkahe-
lyet, a folyamatos kihívásokat, a vállalati jövőkép 
nyújtását és a cégen belüli képzések fontosságát. 
Tesznek is az innovációért, hatan dolgoznak a cég 
kutatás-fejlesztési részlegén. Egyik találmányuk a 
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fűthető motorkerékpáros-öltözet, amelyhez a hőt 
magából a motorból nyerik ki. Karsai Béla szerint 
a termék első számú célcsoportja a motoros futá-
roké, akik az egész telet végigmotorozzák, de ké-
sőbb akár alapfelszereltség lehet a motorkerékpá-
roknál, mint fűtőrendszer — ahogy azzá vált az évek 
során az autóknál a klíma, a rádió vagy az elektro-
mos ablakemelő.
Az EXIM és a cég a 2008-as gazdasági válság okoz-
ta lejtmenet idején került kapcsolatba. Ekkor min-
denki nehéz helyzetbe került, aki az autóiparnak 
dolgozott. Az ő szerencséjük — vagy talán bölcs 
előrelátás — a több lábon álló üzleti modell volt, 

9
telephelyen

több mint 300 különböző 
műanyag-feldolgozó géppel, 
760 emberrel állnak a vevőik 

szolgálatára.

mivel a csomagolódivízió viszonylag sértetlenül 
 vészelte át a pénzügyileg nehéz időszakot. A ban-
kok viszont nagyon szigorúak lettek, elég volt csak 
egy kicsit késni a törlesztőrészletekkel, és elindítot-
ták a felszámolási eljárást. A Karsainál tették, amit 
kellett egy ilyen helyzetben: keményen optimalizál-
tak és új piacok után mentek. Ekkoriban egy magyar 
és két külföldi bankkal működtek együtt — és mivel 
szerették volna, hogy a magyar bankok nagyobb 
arányt képviseljenek, elindult a kooperáció az EXIM-
mel. Ötéves futamidőre vettek fel devizahitelüket 
kiváltó kölcsönt, ami nagyon sokat segített a válság 
utáni talpra állásban.

Életmentő EXIM-hitelek

A cégvezető gazdaságpolitikai szempontból hasz-
nos, számukra pedig kézenfekvő lehetőségnek tart-
ja az EXIM által kínált kölcsönöket. „Ezzel a hitellel 
meg tudunk menteni több jobb sorsra érdemes 
magyar vállalatot. Nagyon sok hazai cég bicskája 
beletörött a megoldatlan generációváltásba, egész 
életművek vesztek így kárba” — mondta.
Rendkívül fontos a kutatás-fejlesztés, illetve az 
elő relátás, mivel az Ipar 4.0 nem engedi meg a 
hátradőlést. A 2019-es évben is folytatódik tehát 
a    be ruházásvezérelt időszak a Karsai Holdingnál. 
A terveik között szerepel egy 8000 négyzetméter 
alapterületű csarnok átadása, valamint új gépek 
beszerzése.

Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt.
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Kecskeméti Konzerv Kft .

Kovács János

A Kecskeméti Konzerv Kft . 
ügyvezetője
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Talán a legtöbben híres, minőségi bébiételeiről 
 ismerik ma a Kecskeméti Konzerv Kft . elődjét. Maga 
a Kecskeméti Konzerv Kft . azonban 2005-ben ala-
kult újjá, s azóta lényegében a csemegekukoricára és 
a hüvelyes zöldségekre — azon belül is elsősorban a 
zöldborsóra — fókuszálnak. Nagy sikerrel, mivel ezek 
a növények hazánkban igen kedvező mezőgazdasá-
gi környezetben termelhetők. A fő cél, hogy a vállalat 
a nyereségességet és a foglalkoztatási szintet tar-
tósan fenntartsa, méghozzá magyar termékekkel, 
amelyeket döntően a külpiacokon értékesítenek. Fi-
lozófi ájuk lényege, hogy kizárólag magas minőségű 
alapanyagokkal foglalkoznak, illetve a feldolgozás 
során a minőség legmesszebbmenő megőrzésére 
törekednek. Nem mellékes, hogy a Kecskeméti Kon-
zerv Kft . mintegy 50 mezőgazdasági partnerrel áll 

kapcsolatban, amelyek 6-7 ezer tonna zöldborsót 
és 80-85 ezer tonna csemegekukoricát termelnek 
részükre.
A sikeres külpiaci stratégia megvalósítása pedig csak 
egy olyan erős partnerrel könnyű közepes, vala mint 
nagy méretű magyar termelőként, mint az EXIM. Az 
igen kompetitív hazai és nemzetközi piacon, éppen 
azért, mert igen nagy exportarányt ért el az EXIM 
 segítségével, a kecskeméti gyártó ma biztosabb 
 l ábakon áll, mint a rendszerváltás óta valaha. 
Mint Kovács János ügyvezető aláhúzza: a fran-
cia feldolgozóüzemek árnyékában kell előállítani 
a termékeiket, és a közvetlen kereskedelmi lán-
ci  beszállítás révén kell a versenyben bizonyítani, 
hogy a hazai alapanyag magyar feldolgozó révén 
legalább ugyanannyit ér a piacon, mintha franciák 
tették volna a háziasszony asztalára.

Fontos a jó személyes kapcsolat

A Kecskeméti Konzerv ügyvezetője szerint az EXIM 
az uniós csatlakozást megelőzően is a segítségükre 
volt az AgrárExim-konstrukciókkal. Tapasztalataik 
pedig az állami tulajdonosi háttér ellenére kedvezők 
voltak. A középtávú forgóeszköz-fi nanszírozást biz-
tosító hitel nagyságrendje és konstrukciója mindig is 
tökéletesen illeszkedett a szezonális működési jel-
lemzőket felmutató konzervipari tevékenységhez.
Kovács János kiemeli azt is, hogy az üzleten túl 
a személyes kapcsolat is fontos. Ebből a szem-
pontból a régióban tevékenykedő eximes kollégák 
 közül többen is jó ismerőseik, tehát a konzervgyár 
 vezetése bízhat bennük. Nem csak az „Excel-táb-
lák adataiba vetett hit” az, ami a döntésükben 
 befolyásolta őket, amikor elhatározásokat hoztak 
a gyárról — derül ki a konzervgyár első emberének 
a szavaiból.

A nagy hagyományokra építő, de új 
üzleti modellel hódító Kecskeméti 
Konzerv Kft . évente 85-90 ezer tonna 
csemegekukoricát és zöldborsót dolgoz 
fel, valamint értékesít nagy sikerrel 
a külpiacokon. A dinamikus bővülést 
je lentős részben az EXIM hitelei 
segítették.

MAGYAR 
KONZERVIPARI 
SIKER

Kecskeméti Konzerv Kft .
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Az is fontos volt egy ilyen nagy fi nanszírozó esetében, 
hogy a konzervgyárnál az EXIM-hitel futamideje alatt 
bekövetkezett kereskedelmi banki partnerváltás 
semmilyen módon nem zavarta az EXIM-mel kialakí-
tott együttműködést. Ahogyan Kovács János fogal-
maz: a nagy hajó működését nem zavarta a csónakok 
közötti átszállás; a biztosított hitellel tovább tudták 
erősíteni partnereik beléjük vetett hitét. „A projekt-
időszak alatt árbevételünk 40, mérlegfőösszegünk 
80 százalékkal bővült, ami a szezonális tevékenység 
miatt jelentős” — teszi hozzá az ügyvezető.

Nemzetstratégiai ágazat

Szerinte mégis küzdelmes évek elé néznek. Globali-
zálódik a feldolgozói és a kereskedelmi oldal is. „Egy-
más torkának eső hálózatok állnak össze beszerzési 
társaságokká, hogy nehezítsék a független gyártók 
helyzetét. Szerencsénk volt abban, hogy a jó elem-
zőkészségünk jó piaci kapcsolatokkal párosult, ahol 
a személyes viszony értéke még nem nullázódott le. 

Az informatika forradalma ezt a helyzetet rombolja, 
gépek vásárolnak árut emberektől és adnak el árut 
embereknek” — mondja a cég vezetője. Szerinte erre 
fel kell készülni, ami alapvetően nehéz egy embert 
nélkülözni képtelen, döntéshelyzetektől hemzsegő 
feldolgozási láncban.
A fentiek miatt a Kecskeméti Konzerv Kft . ügyveze-
tője szeretné egy csónakba terelni a „magyar-nem 
francia” csemegekukorica-feldolgozókat az érdekér-
vényesíthetőség erősítésére. Majdnem reménytelen 
feladat, de egy bölcs ember egyszer azt mondta: 
„Minden közép-európai országnak joga van megvé-
deni a nemzetstratégiai szempontból kulcsfontos-
ságú gazdasági ágazatait és piacait is.” „Szerintem 
a csemegekukorica-feldolgozás ebbe a körbe tarto-
zik” — érvel Kovács János.
Ráadásul a Kecskeméti Konzerv nem tartozik a kis 
gyártók közé: 2017–2018-ban 1,89 milliárd forint ér-
tékű kapacitásbővítő beruházás volt a vállalatnál, 
amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 948 mil-
lió forint vissza nem térítendő állami támogatással 

A Kecskeméti Konzerv Kft. nettó árbevétele 
milliárd forint
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Kecskeméti Konzerv Kft .
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is segített. Ennek köszönhetően nemcsak energeti-
kai beruházást, termék- és technológiai fejlesztést, 
 hanem ingatlan- és infrastruktúra-fejlesztést is 
megvalósítottak. Ezzel 40 dolgozóval bővül a vál-
lalat létszáma. Raktárépületet, kazánházat, vízlá-
gyító és villamosenergia-ellátó rendszert építenek, 
két fúrt kutat létesítenek, mintegy 15 százalékkal 
 növelték a csemegekukorica-gyártás kapacitását, 
valamint bővítették a termékkínálatot a babfélék és 
a csicseriborsó irányába.
A Kecskeméti Konzerv Kft . értékesítési árbevétele 
2016-ban meghaladta a 12 milliárd forintot, 2017-ben 
pedig 12,26 milliárdra nőtt, és a 2018-as év is jól si-
került: majdnem kétmilliárddal, 14,13 milliárd forintra 
nőtt az árbevétel. A 2017-es bevételből 11,15 milliárd, 
míg a 2018-asból 13,1 milliárd forint volt az export, 
ami kiemelkedő arány egy ilyen hagyományos, élel-
miszer-feldolgozással foglalkozó iparágban. A több 
mint 250 főt foglalkoztató vállalkozás létszáma a jú-
niustól októberig tartó szezonban 400 fölé is emel-
kedhet.

Százhúsz éves múlt

Az első kecskeméti konzervgyárat közel 120 esz-
tendeje alapították a környék elismert zöldség- és 
gyümölcstermesztési kultúrája, az ideális időjárási 
viszonyok, az olcsó, szabad munkaerő miatt.  Azután 
1921-ben, a jól működő Első Kecskeméti Konzervgyár 
sikerein fölbuzdulva új Gyümölcs-Főzelék Konzerv-
gyár is épült a városban. Később, 1957-ben egyesítet-
ték a két üzemet, így Magyarország egyik legnagyobb 
konzervgyára alakult ki. Az első években borsó, bab, 
sárgarépa, vágott bab, spárga, paradicsom, vala-
mint kajszibarack, őszibarack, ringló, körte, cseresz-
nye, dió, eper, ribiszke, szamóca feldolgozását vé-
gezték. Húsz évvel később új termékek jelentek meg 

50
partnertől
6-7 ezer tonna 
zöldborsó, 
80-85 ezer tonna 
csemegekukorica.

a gyártmánypalettán, a Magyarországon elsőként 
gyártott vákuumzárású csemegekukorica-konzerv, 
majd a Közép-Európában is elsőként gyártott pa-
radicsompor. 1980 szeptemberében ugyancsak el-
sőként üzemeltek be az országban üveges bé bi -
ételt előállító gyárat, és 1981-ben már 32-féle bébié-
tel és négyféle bébiital volt jelen a belföldi piacon. A 
sikeres márkát a rendszerváltás sem igazán kezdte 
ki, s bár voltak súlyosabb viharok, a Kecskeméti Kon-
zerv Kft . remek példa arra, hogy egy olyan fi nanszí-
rozó, mint az EXIM segítségével óriási sikereket lehet 
elérni.
A fejlődés azonban az elmúlt években gyorsult fel 
igazán, hiszen a 2005 után átalakult vállalat az 
EXIM révén válhatott igazi mintacéggé a régióban. 
A  jelentős tőkeoldali segítség és a professzionális 
menedzsment együttesen vitte nemzetközi sikerre a 
patinás márkát.

Kecskeméti Konzerv Kft .
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KÉSZ Csoport

Kovács Attila

A KÉSZ International Kft . 
ügyvezetője
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A KÉSZ Csoport nem csupán a hazai, 
hanem a nemzetközi építőiparban is 
sikertörténetnek számít. A 80-as évek 
elején indult cégcsoport mintegy 3100 
sikeres projekten van túl, köztük számos 
olyan óriásberuházáson, mint a Kossuth
tér felújítása, a ferihegyi SkyCourt, 
a kecskeméti Mercedes-gyár kivitelezése
vagy a magyarországi  vizes világ-
bajnokság fő helyszíne, a Duna Aréna 
acélszerkezetének megépítése. A 
vállalat sokszínű portfóliójának 
köszönhetően nem csak Magyarországon 
aktív, több mint harminc külföldi 
országban van jelen, emellett sikeres 
exporttevékenységet is folytat. 

A KÉSZ Csoport családi vállalkozásként indult 
1982-ben, s a mintegy negyvenéves működése 
alatt jelentős projekteket vitt véghez az építőipar-
ban. A rendszerváltás előtti időkben leginkább 
mező gazdasági építkezések, élelmiszeripari üze-
mek, gabona- és kekszgyárak játszottak jelentős 

KÉSZ Csoport

HAZÁNKBÓL 
A VILÁG 
ÉLVONALÁBA
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szerepet a cég életében. A rendszerváltás után már 
a különböző szolgáltatótevékenységekhez kap-
csolódó beruházások – elsősorban benzinkutak 
építése – lettek meghatározók a vállalat életében. 
Az ebben az időszakban megszerzett tapasztala-

tokat felhasználva a KÉSZ Csoport a 90-es évek 
második felében áruházépítésekkel bővítette sike-
res pro jektjeinek listáját.

Tizenöt éve változatlan stratégia

Jelenleg a KÉSZ Csoport Magyarország egyik leg-
nagyobb építőipari vállalatcsoportja. Széles szol-
gáltatási portfóliójának és saját erőforrásainak kö-
szönhetően komplex módon képes választ adni a 
felmerülő építőipari és gazdasági szolgáltatási igé-
nyekre nemcsak Magyarországon, hanem a nem-
zetközi piacokon is. A tervezéstől a kivitele zésen át 
az üzemeltetésig minden olyan kapcsolódó felada-
tot elvégez a cégcsoport, amelyre a jelen és a jövő 
piaci megrendelőjének szüksége van.
A KÉSZ Csoport alapvetően különbözik a többi hazai 
építőipari cégtől. Mindez annak köszönhető, hogy az 
elmúlt közel 15 évben egy meghatározott stratégia 
mentén megkezdte a külföldi terjeszkedést, elő-
ször Romániában és Ukrajnában, majd Szerbiában, 
Oroszországban, valamint Németországban. Ezek-
ben az államokban százas nagyságrendben foglal-
koztatnak embereket, hazánkban 2000 fő körüli az 
alkalmazottak száma — hangsúlyozta Kovács Atti-
la, a KÉSZ International Kft . ügyvezetője.

Export 33 országba

A külföldi piacokra való csatlakozás másik eleme az 
export, hiszen hazánkban rendkívül komoly gyártó-
bázisa van a KÉSZ Csoportnak, és már ezen a te-
rületen is elkezdődött a vállalat terjeszkedése. Ma-
gyarországon elsősorban az acélszerkezet-gyártás 
a meghatározó, a világ 33 országába exportálják 
termékeiket, a célországok száma pedig folyama-
tosan bővül — emelte ki Kovács Attila.

KÉSZ Csoport

millió euró

Az értékesítés
nettó árbevétele

Munkavállalók száma
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A KÉSZ Csoport számokban
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A nemzetközi terjeszkedés céljából jött létre a KÉSZ 
International, amely száz százalékban a KÉSZ Cso-
port tagja. A külföldi piacokon számos nagy múl-
tú multinacionális vállalattal — Procter & Gamble, 
Jabil, Magna — dolgoznak együtt megbízható part-
nerként.

Külföldi terjeszkedés

A KÉSZ Csoport nemzetközi tevékenységére fi gyelt 
fel az EXIM is, amely támogatást nyújtott az export -
fejlesztésben, illetve a külföldi terjeszkedésben is. 
A cég emellett számos olyan, az EXIM által fi nan-
szírozható lehetőséget keres külföldön, amelynek 
a megvalósításában részt tud vállalni. A legsikere-
sebb egy közel 20 millió euró értékű azerbajdzsá-

ni projekt, amelyben a magyar hányad tervezett 
nagysága 40,15 százalék. A jelenleg is folyamatban 
lévő fejlesztés keretén belül a tervek szerint két, 
egyenként több mint 100 ezer négyzetméter üveg-
ház, továbbá egy 8640 négyzetméteres technoló-
giai épület teljes kivitelezése valósul meg. 
Azokban az országokban, amelyekben a KÉSZ 
Csoport tevékenykedik, az EXIM-nek is komoly cél-
jai vannak, ennek is köszönhető a kiegyensúlyozott 
viszony — mutatott rá az együttműködés hátterére 
Kovács Attila.
A KÉSZ Csoportnak az egyik legfontosabb pillért 
a szakképzés jelenti, ezért Szegeden létrehoztak 
egy szakgimnáziumot, amely ebben a tanévben 
nyitotta meg a kapuit. A cég számára ennek a fej-
lesztése rendkívül fontos.
A jövőre vonatkozóan a KÉSZ Csoport konkrét 
elképzelései között a külföldi terjeszkedés folyta-
tásán túl a szakképzés, tehát a humánerőforrás 
fejlesztése, valamint az eszközerőforrások, a tech-
nológia, az ipari innovációs tevékenység folyama-
tos bővítése, illetve fejlesztése szerepel.

KÉSZ Csoport

54
hazai és nemzetközi díj
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A foszgént, amely a vegyipar egyik fontos alapanyaga 
és a Kischemicals fő terméke, számos iparág hasz-
nálja, a gyógyszergyártástól a műanyag előállításán 
át a testápolásig — azonban mindenhol más-más 
formában. A Kischemicalsnél az agrokémiára, azaz 
a növényvédő szerekre és a polimerekre koncentrál-
nak, amelyekkel csaknem az összes kontinensen jelen 
vannak, Amerikától kezdve Afrikán át a Távol-Keletig.

Példanélküli növekedés

A magyar alapítású vállalkozás 2008-ban kezdte meg 
működését a volt ÉMV (Észak-magyarországi Vegyi-
művek) eszközeinek a megvásárlásával és a termelés 
újraindításával, a nagy vegyipari múlttal büszkélkedő 
Sajóbábonyi Ipari Parkban, Miskolctól nem messze. 
Korszakváltás volt a cég életében, amikor 2015-ben 
indiai szakmai befektető többségi tulajdont szerzett a 
Kischemicalsben. Ekkor az egyik legnagyobb kihívást a 
munkaerő-állomány generációkon átívelő megújítása 
jelentette Orovecz Olivér ügyvezető igazgató szerint. 

A Kischemicals esetén nem csak jól hangzó 
hívószó a tudásintenzív fejlesztés. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, vegyipari 
alapanyagok gyártásával és 
kereskedelmével foglalkozó vállalat mert 
nagyot álmodni: az egyik új termékével 
40 százalékos világpiaci részesedést 
célzott meg.

EGY KIS KÉMIA
Kischemicals Kft .
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Kischemicals Kft .

Dr. Orovecz Olivér

A Kischemicals Kft . 
ügyvezető igazgatója

E_86-89-Kischemicals.indd   87 2019. 09. 27.   10:59



88

Az akkor a cégnél dolgozó emberek nagy része ugyan-
is már az idősebb korosztályhoz tartozott, a nyugdíjas-
kor közelében volt, míg az új generáció frissen érkezett 
az egyetemről, esetleg pár éves munkatapasztalattal. 
Nem volt meg tehát a fokozatos átmenet a régiek és 
az újak között, így nehéz feladat volt átörökíteni a cég 
nagy öregjeinek a tudását a fi atalabbaknak, de sikerült 

megoldaniuk. Sőt, ma már a biztos alapokról építkező 
fejlesztések adják a társaság fő hozzáadott értékét a 
gyártás során.
Az indiai befektető, a VR Finechem azért látott fan-
táziát a magyar vállalatban, mert nagyon specializált 
terü leten működik — a foszgéngyártás ugyanis egy 
elég szűk piac. Emellett pontos elképzelésük volt a 
cég jövőjéről, a kutatás-fejlesztési profi l erősítésével. 
Bejött a terv: jól szemlélteti az utóbbi évek felfutását, 
hogy míg a befektető 2015-ös érkezésekor 5,4 milliárd 
forintos forgalom mellett mindössze 50 százalékos 
kihasználtsággal üzemelt a gyár, addig 2017-ről 2018-
ra 20 százalékkal nőtt a bevétel, a profi t pedig megkö-
zelítette az 1,5 milliárd forintot. Ez 35 százalékos ugrás 
az egy évvel korábbihoz képest — a gyár kihasználtsá-
ga pedig most már csaknem 85 százalékos, ami külö-
nösen jó aránynak számít a vegyiparban.

Százmillió dolláros cél

Az EXIM-mel egészen a 2008-as alapításig nyúlik 
vissza a kapcsolatuk. Az EXIM a hazai vállalat által 
külföldi vevői részére nyújtott rövid lejáratú halasztott 
fi zetésű követeléseket vásárolta meg. A kezdetekben 
a biztosítékok még a vevők hitelintézetei által felaján-
lott banki instrumentumok voltak, majd 2014-től az 
EXIM által nyújtott komplex terméket, a biztosított 
követelésvásárlást vették igénybe, ahol a vevő nemfi -
zetését a MEHIB fedte le. Ez a konstrukció egyfajta 
biztosításként funkcionál és nagyban megkönnyíti a 
kivitelt a kockázatosabbnak tekintett fejlődő orszá-
gokba, például Dél-Afriká ba, ahová szintén szállítanak 
növényvédő szert. „Így nagyobb kockázat vállalása 
nélkül tudtuk felépíteni az új ügyleteinket, amelyek 
meghatározók voltak a cég fejlődésében” — mondta 
erről az ügyvezető igazgató. Emellett az utóbbi évek-
ben mintegy 2,8 millió euró értékben éltek az EXIM ál-

A Kischemicals árbevétele
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tal nyújtott fi nanszírozással is, ami a külföldi piacszer-
zésben ugyancsak pótolhatatlan segítséget jelentett 
a Kischemicals számára.
A kutatás-fejlesztés a mindennapok elmaradhatatlan 
részét képezi a sajóbábonyi telephelyen. Fő mozga-
tórugójuk, hogy saját fejlesztésű, környezetbarát és 
költséghatékony technológiával előállított termékek-
kel jelenjenek meg a piacon. Az utóbbi három évben öt 
új terméket fejlesztettek, ezekből kettőt gyártanak is, 
míg a többi előállításának most zajlik a próbaüzeme. 
Nagy reményeket fűznek az egyik gombaölőszer-alap-
anyaghoz; a gyártásához szükséges félüzem építését 
az idén fejezik be egy 2,5 milliárd forint értékű beru-
házás keretében. Sikeres próbaüzem esetén lehet az 
üzemet kereskedelmi léptékűre bővíteni, és évi 1500 
tonna gombaölőszert, illetve alapanyagot gyárthat-
nának — ez a becsült világpiaci mennyiség közel 40 
százaléka.
Nem tudunk szó nélkül elmenni a munkaerőhiány 
kérdése mellett. A megfelelő képzettségű mérnö-
kök, szakemberek felvétele továbbra is a legfonto-
sabb feladat, ugyanis erős kutatás-fejlesztés nélkül 
nincs hosszú távú jövője a cégnek az ügyvezető igaz-

gató szerint. Pont emiatt kezdtek el együttműködni 
több felsőoktatási intézménnyel, egyetemekkel és a 
Magyar Tudományos Akadémiával, de Indiából is ér-
keztek szakemberek a fejlesztési részleghez. A fej-
lesztések, új termékek piacra dobása mellett folya-
matosan napirenden van a meglévő infrastruktúra ha-
tékonyságának növelése. Ez azért is kulcskérdés, mert 
amíg az előállítási költségek folyamatosan nőnek, ad-
dig a termék világpiaci értékesítési ára kiszámíthatat-
lanul változik — így a hatékonyság növelésével tudják 
biztosítani a stabilan növekvő eredményességet. 
Minden vegyipari cég esetén megkerülhetetlen kér-
dés a környezetvédelem. Mivel a foszgén egy nagyon 
veszélyes, mérgező gáz, a Kischemicalsnek az ipar-
ágban megszokottnál sokkal szigorúbb előírásoknak 
kell megfelelnie. Emiatt több millió dollárt fektettek 
az utóbbi években a cég biztonsági szintjének növe-
lésébe, minden kis hiba esetén szigorú vizsgálatot 
indítanak, hogy felkutassák a probléma gyökerét. 
Nem is volt komoly fennakadás a vállalat több mint 
tízéves története során, hiszen megfelelő szintű mun-
kabiztonság, környezet- és minőségirányítás nélkül 
szóba sem állnak egy multinacionális céggel a vegy-
iparban. A komoly üzembiztonsági követelmények kö-
rébe nemcsak a foszgéngyártás közvetlen folyamata 
tartozik bele, hanem a csatorna- és ivóvízhálózat kar-
bantartása és felújítása is. Világszerte számos vállalat 
használja az általuk kifejlesztett „legjobb megoldáso-
kat”, és annyira jó a kapcsolatuk a helyi katasztrófavé-
delemmel, hogy képzéseket tartanak nekik, és közö-
sen szoktak gyakorlatozni a cég telephelyén.
A Kischemicals tízéves terve, hogy meghaladják a 
kerek százmillió dolláros, azaz 28 milliárd forintos éves 
árbevételt, valamint nagyon erős és stabil beszállítók-
ká váljanak a foszgénszármazékok, az agrokemikáliák 
és a különleges kémiai anyagok piacán — a komoly fej-
lesztési szakértelem megtartása mellett.

O

C
Cl Cl
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Az ország egyik legismertebb és legfontosabb csa-
ládi élelmiszeripari vállalata a Bárány család tu-
lajdonában lévő kelet-magyarországi, piacvezető 
baromfi -feldolgozó, a Master Good Kft ., amely a 
térség legnagyobb foglalkoztatója. A több mint 100 
esztendős családi tradíciót ma is ápoló nagyválla-
lat, illetve az egész cégcsoport a keleti régió egyik 
legjelentősebb állattenyésztő vállalata, egyúttal 
beszállítói integrátora. Az EXIM 2014-ben kezdte fi -
nanszírozni a céget, amelynek az árbevétele akkor 43 

milliárd forint alatt volt. Ám 2018-ra már jóval 50 mil-
liárd forint feletti forgalmat várnak, amelynek mint-
egy fele exportból származik. A cég tavaly egy újabb, 
15 milliárd forintos kapacitásnövelő beruházást is 
bejelentett, és Vietnamban is óriási baromfi -feldol-
gozót épít egy helyi partnerrel.

Nagy segítség az EXIM

Ehhez az igen jelentős sikerhez járult hozzá kiemel-
kedő mértékben az EXIM, amely 2014-től kezdő-
dően közvetlen és közvetett, a céget fi nanszírozó 
kereskedelmi bankokon keresztül nyújtott refi nan-
szírozási konstrukcióival folyamatosan részt vett 
a vállalat fi nanszírozásában. Amint azt a társaság 
vezetése is kifejtette ennek kapcsán: amikor a cég-
csoport az EXIM-mel kapcsolatba került, olyan nö-
vekedési pályára lépett a segítségével, amilyet az 
akkor meglévő fi nanszírozó bankok az EXIM közre-

Az EXIM révén óriási előrelépést ért el 
a Master Good, az ország vezető baromfi -
feldolgozó nagyvállalata: immár a világ 
40 országába szállítja a termékeit, 
az árbevétele pedig jelentősen, 2018-
ra már 50 milliárd forint fölé nőtt, 
amelynek mintegy fele exportból 
származik. Az ígéretes délkelet-ázsiai 
piacokra fókuszálva egy hatalmas 
vietnami feldolgozóüzemet is építenek. 
Itthon pedig a kapacitásfejlesztésen 
és a termékportfólió bővítésén van 
a hangsúly, amelyben továbbra is 
számíthatnak az EXIM segítségére.

A CÉLPONT: 
DÉLKELET-
ÁZSIA

Master Good Kft .

E_90_93_masterGood.indd   90 2019. 09. 27.   10:58



91

működése nélkül sem limitben, sem konstrukció-
ban nem tudtak nyújtani.
Tekintettel arra, hogy a Master Good Kft .-nek már ak-
kor is igen komoly exportértékesítési potenciálja volt, 
nem jelentett akadályt az eladási volumenhez igazí-
tani a fi nanszírozás mértékét. Ezt az EXIM vezetése 
messzemenőkig támogatta, s a meglévő kereskedel-
mi banki fi nanszírozási limiteken túl egy nagyon attr-
aktív addicionális hitelnyújtást hagyott jóvá. „Ezzel 
a cégcsoport olyan lehetőséghez jutott, ami nagy-
mértékben hozzájárult a jelenlegi piaci helyzetünk 
felépítéséhez, annak megszilárdításához” — fejtette 
ki a cég vezetője. Majd hozzátette: „Az élelmiszeripari 
beruházásaink egy részét az EXIM által közvetlenül 
vagy közvetve nyújtott kedvező, fi x kamatozású, jól 
tervezhető költséget jelentő forrásból valósítottuk 
meg, ami nagyon komoly előrelépést jelentett. Ez a 
továbbfeldolgozott termékek palettájának a bővíté-
se volt, amelyeket azóta is sikeresen értékesítünk az 
exportpiacainkra.”

Évi 3,5 ezer kamionnyi áru

A beruházási célú hitelnyújtás mellett forgóesz-
köz-fi nanszírozásban is jelentős ugrást tudott elérni 
a Master Good, mert olyan likviditásbőséghez jutot-
tak, amelyet az akkori bankkapcsolataik nem tudtak 
teljes mértékben biztosítani.
A Master Good Kft . Kisvárdán baromfi vágással és 
-feldolgozással jelenleg 15 ezer darab/óra kapaci-
tású üzemet működtet, amely évi 72 millió darabos, 
azaz 183 ezer tonnás élősúly-kapacitást, illetve 148 
ezer tonnás készárumennyiséget jelent, ami mintegy 
3,5 ezer kamionnyi árunak felel meg. Kisvárdától né-
hány kilométerre, Petneházán, az ottani üzemükben 
pedig a termékek továbbfeldolgozására kerül sor, 
ahol konyhakész és fogyasztásra kész árut állítanak 

Master Good Kft .

Bárány László

A Master Good Kft . 
ügyvezető igazgatója
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elő, illetve mindezzel párhuzamosan egy kutyaele-
del-üzemet is létesítenek, amely még jobban kihasz-
nálhatóvá teszi e hatalmas gyár kapacitásait.
A cég sikerességére jellemző, hogy heti hat napon 
keresztül, két műszakos munkarendben dolgoznak. 
Nem is meglepő ezek után, hogy a társaság piac-
vezető szerepet tölt be Magyarországon, ugyanis a 
teljes hazai csirkefeldolgozás mintegy harmadára 
a kisvárdai üzemben kerül sor. A cég 2018-as, 61,55 
milliárdos forgalmából 32,98 milliárd volt az ex-
portbevétel, amely az összárbevételen belül csak-
nem 54 százalékos arányt képvisel. Ehhez az ága-
zatban relatíve magas, 2,98 milliárd forintos adózás 
előtti eredmény társult. Fontos mutatószám, hogy 
az export 82 százaléka az Európai Unióba irányul, 
ezen belül Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannia, 
Németország és Románia képviseli a legnagyobb 
arányt. A fennmaradó 18 százalékot főként a kana-
dai, svájci és délkelet-ázsiai piacon értékesítik, de 

összesen közel 40 országban vannak jelen rend-
szeres exporttal.
Az értékesítésben százalékosan egyelőre nem ki-
emelkedő, mégis az egyik legdinamikusabban fej-
lődő piac a kelet-ázsiai régió. Olyannyira, hogy ha-
talmas lehetőségeket látnak Kína, Vietnam, Dél-
Korea és Japán piacain, bár jelenleg Kínába — állat-
egészségügyi megállapodások hiányában — csirke-
termékeket nem szállíthatnak. 

Hosszú távú terveik vannak

Ugyanakkor Vietnamban, mint említettük, egy helyi 
partnerrel elkezdtek építeni egy évi 30 millió darabos 
kapacitású csirkevágó és -feldolgozó üzemet. Ennek 
a joint venture vállalkozásnak 2019-ben már működ-
nie kell, néhány éven belül pedig teljes kapacitáson 
fog termelni — ígérik a Master Goodnál. A cég ilyen 
irányú terjeszkedését is tovább segítheti az EXIM biz-

Master Good Kft .
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tosítói szolgáltatása azáltal, hogy befektetésbiztosí-
tási termékével fedezetet nyújt a felmerülő külföldi 
politikai kockázatokra. E befektetésbiztosítás a kül-
földi beruházáshoz hitelt nyújtó kereskedelmi ban-
koknak is értékelhető fedezetként szolgálhat, ezáltal 
a hitelnyújtás biztosítéki hátterét erősíti, és közvetve 
az ügyfeleknek még versenyképesebb fi nanszírozási 
megoldások kidolgozását segítheti elő. 
A jövőről, a stratégiáról szólva kiemelik: a cégcsoport 
meghatározó tulajdonosainak, a Bárány családnak 
világos jövőképe van. Új takarmánykeverőt adnak 
át 2019-ben, illetve épülnek a zöldmezős beruházás 
keretében megvalósuló baromfi telepek, amelyekkel 

148
ezer tonna

készárumennyiséget 
gyárt a Master Good Kft . 
Kisvárdán, ami mintegy 

3,5 ezer kamionnyi 
árunak felel meg. 

biztosítani fogják a többletfeldolgozási mennyiség 
alapanyag-szükségletét.
A távolabbi jövőre nézve az előttük álló hat évből 
3-4-et a teljes integrátorkapacitások összehango-
lá sa és a többletvolumenek piaci feltételeinek meg-
teremtése jelent. Ezért 2022 és 2028 között kell 
eldönteniük, hogy a meglévő, jól működő integrá-
ciós termelés mellett belekezdenek-e hasonló — 
vagy akár más — baromfi profi llal egy újabb tevé-
kenység megteremtésébe.

Komoly lehetőségek Ázsiában

A rövid és középtávú külpiaci lehetőségeik nemcsak 
a délkelet-ázsiai piacokon jelentősek, de dinamiku-
san növelhető a piaci jelenlétük más globális hely-
színeken is, mivel országonként és kontinensenként 
más-más terméktípust preferálnak az importőrök. 
Ázsiában például a növekedési lehetőség 10 év táv-
latában is két számjegyű lesz — vélik a vállalatnál.
A Bárány család hitvallása szerint a sikeresség recept-
je egyszerű: nagy volumenben azonos és kiváló minő-
ségű termékeket kell gyártani, mégpedig világpiaci, 
azaz versenyképes, alacsony áron. Az árakat pedig 
a világ nagy baromfi exportőr országai és az általuk 
kínált volumenek határozzák meg. Ezek a nagy ter-
melők főként Brazília, az Egyesült Államok, Thaiföld 
és Lengyelország. Valamennyi felsorolt térségben 
ezeknek az országoknak a termékeivel és áraival kell 
versenyeznie a Master Good-csoportnak. Egy ilyen 
globális, nagy léptékű versenyben pedig leginkább 
egy olyan tőkeerős partner segíthet, mint az EXIM.

Master Good Kft .
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Magyarország egyik legnagyobb kiaknázatlan kincse a 
föld felszíne alatt húzódó geotermikus forrásrendszer, 
amelynek a hasznosításával környezetbarát módon 
hő energia előállítása válik lehetővé. A PannErgy beru-
házásaival a geotermikus hő hosszú távra a lakossági 
és ipari felhasználók szolgálatába állítható, ezzel je-
lentősen csökkentve az energetikai jellegű kiadásokat, 
növelve a versenyképességet, valamint mérsékelve az 
import fosszilis energiahordozóknak való kitettséget. 

Környezetbarát hőszolgáltatás

„A PannErgy Csoport 2013 májusában Magyaror-
szág legnagyobb geotermikusenergia-kapacitását 
(60 MW) nyújtó rendszerét adta át Miskolcon, ezáltal 
környezetbarát hőszolgáltatáshoz jutott a városban 

KIAKNÁZATLAN 
KINCSEINK

PannErgy Nyrt.

 A Budapesti Értéktőzsde prémium 
kategóriájában jegyzett PannErgy 
Nyrt. 2007-ben, Magyarországon 
elsőként, stratégiai célul tűzte ki, hogy 
a gazdag hazai geotermikus források 
felhasználásával jelentős mennyiségű 
hőenergiát állít elő. A cég küldetésének 
tekintette, hogy a Kárpát-medencei 
régióban vezető szerephez jusson a 
geotermikus energia hasznosítása terén.
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a Mihő Kft . távhőszolgáltatásán keresztül közel 32 
ezer lakás és további csaknem ezer egyéb fogyasz-
tó 60 százaléka” — nyilatkozta Bokorovics Balázs, a 
PannErgy Nyrt. igazgatótanácsának elnöke. A mis-
kolci projektet 2015 novemberében a Győri Geoter-
mikus Projekt (52 MW) követte. A nyugat-magyar-
országi megyeszékhelyen a PannErgy Csoportnak a 
Győr-Szol Zrt. távhőszolgáltatóval kötött hosszú távú 

hőszállítási szerződése révén a győri távhőszolgálta-
tásban közel 24 ezer lakás és több mint ezer egyéb 
díjfi zető 40 százalékának a fűtési rendszerébe jut el 
a geotermikus energia, továbbá az Audi Hungaria Zrt. 
győri gyárkomplexuma fűtési energiájának legalább 
a 80 százalékát fedezi a Bőnyi Hőközpont által áta-
dott energia. A győri geotermikus rendszer 2018-ban 
három termelő kutas rendszerré bővült. A PannErgy 
Csoport a magyar állammal 2017-ben megkötött 
koncessziós szerződése által a geotermikus energia 
kapcsán kutatási jogot szerzett Győr terület vonatko-
zásában. A koncessziós beruházás keretében 2018-
ban sikeresen lemélyítettek egy a másik két termelő 
kúthoz képest mintegy 50 százalékkal nagyobb át-
mérőjű BON-PE-03 jelű kutat. Ezzel kialakult a Ma-
gyarországon páratlan három termelőkutas geoter-
mikus rendszer a városban. A PannErgy Csoport — a 
miskolci és a győri erőmű mellett — további két kisebb 
méretű geotermikus rendszert üzemeltet:
•  Szentlőrinc városában 3 MWth hasznos hőteljesít-

ményű, egy termelő és egy visszasajtoló kútból álló 
geotermikus fűtőrendszert, valamint 

•  Berekfürdőn geotermikus kísérőgáz-hasznosító, 
350 kWe és 450 kWth teljesítményű gázmotoros 
erőművet.

Beruházási hitel az EXIM-től

A hagyományos fosszilis energiahordozók felhaszná-
lása, főként a szén-dioxid-kibocsátásuk miatt, kör-
nyezetünkre nagymértékben káros hatást gyakorol. A 
geotermikus energia mint alternatív energiahordozó 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy minél kisebb mér-
tékben terheljük környezetünket. 
A PannErgy révén Győr-Moson-Sopron megye legje-
lentősebb, nemcsak geotermikus, hanem talán ön -
magában véve is legfontosabb energetikai beruhá-

PannErgy Nyrt.

A PannErgy Nyrt. számai
Értékesített győri konszolidált hőmennyiség

Az üvegházhatású  CO2-kibocsátás zöld
hőenergia hasznosítással elért csökkenése
Győrött

A projektek által kitermelt zöld
hőenergia hasznosításával elért
CO2-kibocsátás-csökkentés

gigajoule

tonna

tonna

2016 2017 2018

2016 2017 2018

2016 2017 2018

34 662

597 551 711 981 708 738

41 11141 300

83 291

89 069

81 002
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zása valósult meg Győrött, amely a fosszilis energia-
hordozók károsanyag-kibocsátását kiváltja a kapaci-
tása erejéig. „A PannErgy Csoport a »legkorszerűbb« 
fi nanszírozási forrásstruktúrát tudta kialakítani saját 
forrásból, európai uniós támogatásból és az EXIM be-
ruházási hiteléből felépítve. A projekttársaságok 1-1 
milliárd forint európai uniós vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertek el, másrészt az EXIM által nyújtott 
beruházásfi nanszírozási hitelkeret 22 millió euróval 
segítette projektjeink sikeres megvalósítását. A rend-
szer kiépítésén túl az üzemeltetéséhez és felügyele-
téhez szükséges egyedi, korszerű irányítástechnika 
kiépítése is megvalósult” — mondta el Bokorovics 
Balázs.
A PannErgy Csoport többéves tapasztalata és kom-
petenciái az energetikailag hasznosítható geoter-
mikus erőforrások felkutatása, geotermikus kutak 
fú rása és a geotermikus energia hasznosítása terü-
letén szinte egyedülállóan alkalmassá teszik arra, 
hogy a Kárpát-medencében további hőhasznosítási 
beruházásokat sikerrel valósítson meg, akár lakos-
sági, akár vállalati felhasználási céllal. A hagyomá-
nyos rendszerkiépítésen, geotermikus hasznosításon, 
megvalósításon, illetve üzemeltetésen túl a PannErgy
Csoport komplex energetikai és vezérléstechni-
kai rendszereket dolgozott ki, amelyek nemzetközi 
hasznosítására is lehetőség van. A PannErgy k+f fej-
lesztései egyfajta alkalmazást jelentenek bármely 
európai és Európán kívüli geotermikusenergia-alapú 
távhőszolgáltatás kialakításában és fejlesztésében, 
valamint a hagyományos energiahordozók felhasz-
nálásán alapuló, korszerűtlen távhőszolgáltatás és 
a nem megfelelő hatékonysággal működtetett geo-
termikus hőenergia-hasznosító rendszer optimalizá-
lásához egyaránt. Érdemes megemlíteni a PannErgy 
Csoport fejlesztései közül azokat a technológiákat is, 
amelyekkel nőhet a geotermikus kutak élettartama, 

ezáltal a geotermikus rendszerek fenntarthatósága 
jelentősen javulhat. A geotermikus kutak egyik fontos 
üzemeltetési feladata az eróziós és folyadékösszeté-
tel-változások nyomon követése és folyamatos mo-
nitoringja.

Folyamatos fejlesztés

A geotermikus energia mint alternatív energiahordo-
zó jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy környezetünket 
minél kisebb mértékben terheljük. Győr városa és a 
PannErgy élen kíván járni és példát szeretne mutatni 
a zöldenergia-hatékonyság területén elért fejlesztés-
sel. „Mivel maga a geotermikus hő energetikai célú 
hasznosítása innovatív megoldás, ezért törekszünk 
arra, hogy a technológia adta lehetőségekhez mérten 
a legmodernebb megoldásokkal támogassuk mű-
ködését, professzionális tudásunk fejlődését pedig 
folyamatos kutatásokkal erősítsük” — fogalmazott 
Bokorovics Balázs. A PannErgy Csoport az elkövetke-
ző tíz évben is a 2007-ben meghatározott stratégiáját 
kívánja követni a megújuló energiaforrás szerepének 
növelése érdekében Magyarországon.

PannErgy Nyrt.

E_94_97_pannergy.indd   97 2019. 09. 27.   10:58



98

Pannonia Bio Zrt.

Hódos Ferenc

A Pannonia Bio Zrt. 
stratégiai igazgatója
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Kis túlzással élve a kukorica az új arany.
Nem a színe, hanem sokoldalú 
felhasználhatósága teszi a kukoricát az 
egyik legizgalmasabb és legértékesebb 
terménnyé a XXI. században. Bioetanol, 
GMO-mentes fehérjetakarmány, kukorica -
olaj – csak néhány példa a legújabb 
termékekre, amelyeket e sokoldalú 
növénynek köszönhetünk, és amelyek 
előállításában a Pannonia Bio Zrt.
a legmodernebb technológia 
alkalmazásával jár élen nemcsak 
Magyarországon, hanem egész Európában. 

„A Pannonia Bio Zrt.-t az ír Mark Turley alapítot-
ta 2010-ben, zöldmezős külföldi tőkebefekteté-
sével. A gyár a működését 2012-ben kezdte meg 
Dunaföldváron, és a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően rövid idő alatt — az Egyesült Álla-
mokat nem számítva — a világ legnagyobb bio-
etanolgyárává vált” — foglalta össze a kezdeteket 
Hódos Ferenc stratégiai igazgató.

A dunaföldvári gyárban évente 1,2 millió tonna helyi 
takarmánykukorica felvásárlásával 550 millió liter 
bioetanolt, 320 ezer tonna GMO-mentes fehérje-
takarmányt, emellett további 12 ezer tonna kuko-
ricaolajat készítenek. Az általuk gyártott bioetanol 
a teljes életciklus alatt 70 százalék üvegházhatá-
sú gáz megtakarítására képes az olajjal szemben, 
így a közlekedési szektor számára remek alterna-
tívát jelent ma és a következő években egyaránt. 
A bioetanollal megegyező mennyiségben gyártott 
fehérjetakarmány pedig mind Magyarország, mind 
az Európai Unió fehérjeimport-függőségét ellensú-
lyozni tudja, mindezt helyi alapanyagból, helyben 
és fenntartható módon előállított takarmánnyal, 
ezzel együtt csökkentve a hazánkból kiáramló fel-
dolgozatlan takarmánykukorica exportját.

Bővülő termékportfólió

Az EXIM első magyar fi nanszírozóként 2014-ben 
lépett be a cég életébe, az akkor induló kapaci-
tásbővítés támogatása kapcsán, bizonyítva ezzel 
a magyar kormány elkötelezettségét a helyi alap-
anyag helyben való feldolgozásában. Az EXIM egy 
25 millió euró értékű exportcélú beruházási hitelt 
biztosított a Pannonia Bio Zrt.-nek. „Az EXIM ál-
tal nyújtott forrásokra azért volt szükség, mert a 

Pannonia Bio Zrt.

A LEGMODERNEBB 
TECHNOLÓGIÁVAL 
A KÖRNYEZETBARÁT 
TERMÉKEKÉRT
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megújuló energia kockázatos üzlet volt, hiszen egy 
nagyon új technológiát vezettünk be Magyarorszá-
gon. Az EXIM szerepvállalásának köszönhetően a 
gyártókapacitás fejlesztésével, a termékportfólió 
bővítésével és stabil piacok kialakításával tovább 
erősödött a Pannonia Bio piaci és pénzügyi helyze-
te, és ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy 
2016-ban — két évvel az EXIM belépését követően 
— a beszállítói után a fi nanszírozói kör is magyarrá 
váljon: három hazai kereskedelmi bank vette át a 
cég fi nanszírozását a kezdeti amerikai fi nanszíro-
zóktól” — hangsúlyozta Hódos Ferenc. 
A számok impozánsak, egyértelműen mutatják a 
vállalat dinamikus fejlődését. Az EXIM belépése 
óta eltelt négy évben a mára közel 30 országba 
exportáló Pannonia Bio Zrt. megduplázta dolgo-

zói létszámát, csakúgy, mint a felvásárolt kukori-
ca és a legyártott termékek (etanol, kukoricaolaj, 
GMO-mentes fehérjetakarmány) mennyiségét. A 
cég tavalyi, értékesítésből származó nettó árbevé-
tele (hozzáadva az idei januári és februári számo-
kat) meghaladta a 92 milliárd forintot, ami mint-
egy 40 milliárddal több a 2014-es adatnál. 

Egyedülálló teljesítmény

Mi volt a siker titka? A gyár alapítója, Mark Turley 
sze rint az, hogy a Pannonia Bio Zrt.-vel elsősorban 
olyan beruházások megvalósítását tűzték ki cél-
ként, amelyek a fosszilis energiahordozók helyett 
az alternatív, megújuló energiaforrások irányába 
fordítják Európát, mindezt a helyben megtermelt 
me  zőgazdasági alapanyagok felhasználásával, 
amellyel új piacot is teremtenek a helyi gazdáknak. 
Magyarország rendelkezett a megfelelő infrastruk-
túrával (folyami kikötő, vasút és autópálya) ahhoz, 
hogy a gyártási tevékenységet ki tudja szolgálni, és 
a takarmánykukorica mint alapanyag közelsége, 
valamint rendelkezésre állása is szerepet játszott 
hazánk kiválasztásában. A gyár rekordidő, 16 hónap 
alatt készült el, s a termelési kapacitás maximumát 
az indulástól számított két héten belül elérte, ami 
globálisan is egyedülálló teljesítmény.
A vállalat történetében folyamatos a fejlődés és az 
innováció, amelyben a Pannonia Bio Zrt. világszin-
ten is élen jár. Saját fejlesztőmérnöki és technoló-
gusi gárdájuk mellett a világban elérhető újdonsá-
gokat is igyekeznek meghonosítani hazánkban. Az 
alapítás óta eltelt alig kilenc év alatt az ír tulajdo-
nosi kör közel 250 millió eurót fektetett be terme-
lőeszközökbe és új technológiákba, amihez saját 
tőkét és banki fi nanszírozást vettek igénybe a fej-
lesztési adókedvezmények mellett.

Pannonia Bio Zrt.
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Hazánk és a visegrádi régió országai komoly bio-
massza-potenciállal büszkélkedhetnek, így szá-
mos kiaknázásra váró lehetőséget tartogatnak. 
A kelet-közép-európai térség hét országának 31 
bioetanol- és biodízelgyártója részvételével lét-
rehozták a V4+ Sustainable Biofuels Alliance szö-
vetséget, amely a helyi biomasszából előállítható 
bioüzemanyagok szabályozási környezetének fej-
lesztésével foglalkozik annak érdekében, hogy az 
iparágban rejlő potenciál minél nagyobb mérték-
ben megjelenhessen a piacon is. Ennek az erőfe-
szítésnek része az E10-es üzemanyag regionális 
bevezetése — hangsúlyozta Hódos Ferenc.

Innovatív fejlesztés

A Pannonia Bio mint biofi nomító a feldolgozott 
alapanyag valamennyi alkotóelemét (keményítő, 
rost, fehérje, zsírok, egyéb alkotóelemek) fi gye-
lembe véve intenzív alapanyag-előállításba és arra 
épülő innovatív termékfejlesztésbe kezdett. Ennek 
első része a takarmánykukorica rosttartalmának 
szeparálása és alapanyagként való felhasználása. 
Ez az innovatív, az iparágban egyedülálló fejlesz-
tés ugyancsak az EXIM fi nanszírozásában indult el 
2019 első felében.
A cég hosszú távú tervei között szerepel, hogy a 
Pannonia Bio az elkövetkező három évben a leg-
nagyobb és leginnovatívabb biofi nomítóvá váljon, 
valamint szeretnék tovább növelni energiahaté-
konyságukat, s ezzel is környezetkímélő módon 
működni. 
A továbbiakban is stabil, kiszámítható partnerek-
ként számíthat rájuk az a több száz magyar ter-
melő, akinek a terményét helyben felvásárolva és 
feldolgozva jelentős hozzáadott értéket állítanak 
elő egy vidéki kistérségben.

Stratégiájuk szerint a Pannonia Bio 10 év múlva is a 
biofi nomítók élvonalába tartozik majd, és magyar 
cégként úttörő szerepet tölt be a biomassza-alapú,
körkörös gazdasági modell megvalósításában.

Pannonia Bio Zrt.

A Pannonia Bio Zrt. számokban
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Provertha Zrt.

Szalay Antal

A Provertha Zrt. alapítója 
és tulajdonosa
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A családi vállalkozásként induló Provertha Zrt. 
2019-ben eljutott odáig, hogy közel kilencszáz 
embernek ad munkát Magyarországon. Az elekt-
ronikai alkatrészek gyártása mellett a vállalat a 
termékeit saját maga fejleszti és értékesíti. A cég -
csoportnál azóta is fontos szerepet játszik a csa-
lád: Szalay Antal tulajdonost a kezdetektől fogva, 
közel húsz éven keresztül segítette a húga, vala-
mint három gyermeke is a társaságnál dolgozik – 
ketten mint igazgatósági tagok, a harmadik pedig 
tanácsadóként segíti a csoportot. Emellett Szalay 
Antal porosz származású felesége is sokat segít a 
Provertha működésében. Érdekesség, hogy ő mind 
Németországban, mind hazánkban ’56-os emlék-
műveket alkotott és állított fel a korábbi években.A 
cég által gyártott és fejlesztett alkatrészekkel és 
eszközökkel az élet szinte minden területén ta-
lálkozhatunk; a postai levélszortírozó gépektől az 
autóiparon keresztül egészen a vasúttechnikáig;

A Provertha-cégcsoport immár közel 
negyvenéves múltra tekinthet vissza 
– a vállalatot 1981-ben alapították
 a németországi Pforzheimben. 
Azóta a Kisalföld három városában is 
gyártóüzemet létesített, és lassan egy 
évtizede kiváló kapcsolatot ápol 
az EXIM-mel.

utóbbi elmondásuk szerint rohamosan fejlődő 
iparággá vált az elmúlt években.
A tulajdonos a Provertha megalapítása előtt is az 
üzleti világban dolgozott, az ott megszerzett nem-
zetközi tapasztalatait és tudását kamatoztatva 
volt képes felépíteni az Európa-hírű cégcsoportot.

Szimbolikus jelentőségű telephely

A Provertha első telephelyét a Győr-Moson-Sop-
ron megyei Beleden hozta létre 1988-ban. Ahogy 
Szalay Antal is elmondta, a vá lasztását nem csak 
az anyagi és technikai feltételek motiválták. A te-
lepülésnek szimbolikus jelentősége van a család 
életében, ugyanis a tulajdonos ott töltötte gyer-
mekkorának jelentős részét. A beledi üzem közel 
130 főt foglalkoztat.
A cég sikertörténete azonban nem állt meg 
Belednél: második üzemüket nyolc évvel később 
a közeli Sárváron hozták létre, ahol a szerszámké-
szítés és a kábelkonfekcionálás vált a fő profi llá. 
A legújabb, magas technológiájú gyártó telephe-
lyét pedig Kapuváron építette fel a Provertha, ahol 
hetente hozzávetőleg egymillió kábelt készítenek 
el. A kapuvári telephely egyedülállóságát a gal-
vanizálóüzem adja. A régióban nincs másik olyan 
gyár, ahol rendelkezésre állna ez a kifejezetten mo-
dern, ám drága technológia, amelyet 2008-ban 
telepítettek a kisváros szélére. A galvanizálóüzem 
működtetéséhez kis létszámú, ám annál maga-
sabban képzett munkaerő szükséges: mérnökök 
csapata segíti a galvanizálást és azt, hogy tovább-

 CSALÁDI VÁLLALKOZÁSBÓL 
A KISALFÖLD MOTORJA

Provertha Zrt.
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ra se fordulhassanak elő balesetek Kapuváron.
Fontos megemlíteni, hogy a Provertha-csoport 
kiváló kapcsolatot ápol a települések vezetőivel, 
valamint Győr-Moson-Sopron megye elöljáróival is.
A nyolcvanhét éves tulajdonos, aki maga is aktívan 
részt vesz a cég életében, elmondta: termékeik 
fele az autóipar számára készül, körülbelül negy-
ven százalékukat az ipari automatizálás területére 
gyártják, a maradék tíz százalék pedig megoszlik 
több kisebb iparág között.

Munkahely közel 900 embernek

A Provertha üzemeiben gyártott és fejlesztett al-
katrészeket többek között olyan világhírű cégek 
vásárolják meg, mint a Bosch, a Siemens vagy a 
Sennheiser. A tulajdonos saját bevallása szerint 
a cégcsoportnak közel hatvanmillió eurós az éves 
forgalma, ebből huszonötmillió a németországi 
központé, a fennmaradó bevétel pedig a három 
magyarországi üzemben keletkezik. Szalay Antal 
elmondta: Németországban, Pforzheimben a Pro-
vertha korlátolt felelősségű társaságként műkö-
dik, a hazai telephelyek pedig zártkörű részvény-
társaságként funkcionálnak.
A cégcsoport évek óta valamennyi pénzintézeti 
partnerétől folyamatosan igénybe veszi az EXIM fi x 
kamatozású hitelkonstrukcióit, amely fi nanszírozá-
sának döntő részét jelenti. Ez rugalmas felhaszná-
lású, kiszámítható kamatozású forrást nyújt gaz-
dálkodásához és folyamatos fejlesztéseihez, ezzel 
támogatva nemzetközi terjeszkedését és dinami-
kus exportbővülését.
A tulajdonos büszke arra, hogy 1981 óta a Provert-
ha odáig jutott, hogy közel kilencszáz em bernek 
tud munkát biztosítani, a környéken élőknek kife-
jezetten vonzók ezek a munkalehetőségek. Szalay 
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Antal azt is elmondta, hogy a saját tőke ötven szá-
zalék a cégcsoportban, s hozzátette: ők a hasznot 
nem viszik ki külföldre, valamint minden lehetősé-
get megragadnak, hogy innováljanak, s moderni-
zálják a gyártási, valamint a fejlesztési rendszert.

További bővítés várható

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban a vezető meg-
jegyezte, hogy a legfontosabb a válságra való 
felkészülés. Elmondása szerint nem szeretné, ha 
felkészületlenül érné a cégcsoportot a gazdasági 
visszaesés. Ezenkívül szeretnék biztosítani a dol-
gozóknak a stabilitást, véleménye szerint a mun-
kavállalók számára kiemelten fontos a kiszámít-
hatóság.
A Provertha szeretne továbbra is modernizálni 
és fejleszteni, ezért a közeljövőben egy több mint 
23 millió eurós befektetést valósítanának meg, 
célul tűzték ki ugyanis egy másik galvanizáló-

üzem megépítését. Ezenkívül a további gépesí-
tésben is gondolkodik a cégcsoport. A moder-
nizálásnak köszönhetően a gyártás mennyisége 
— a minőség rovása nélkül — megsokszorozódott, 
berendezéseiknek köszönhetően naponta akár 
több százezer kábelt is el tudnak készíteni.
Szalay Antal szavai szerint mind a három magyar 
telephely érintett lesz a beruházásokban. Beledre 
ötmillió euró kerül, Kapuvárra pedig nyolc. A leg-
nagyobb összeggel a sárvári telephelyet fogják 
fejleszteni, összesen 10,2 millió euróval. A tervek 
alapján a három telephelyen való beruházást 
2021-ig szeretné megvalósítani a tulajdonos.
Az elképzelések szerint Beleden ingatlant vásá-
rolnak, továbbá nagynyomású fémfröccsöntő gé-
pek, valamint utómegmunkáló berendezések be-
szerzése is a fejlesztés része. Kapuváron a galva-
nizálóüzem csarnokát bővítik két galvanizálósor-
ral, Sárváron pedig egy szerszámüzem építését, a 
jelenlegi termelőüzemből a gépek áttelepítését, a 
géppark és a termelés bővítését tervezik.
A csoport tulajdonosának a bevallása szerint fi lo-
zófi ájuk az, hogy nem fűrészelik azt az ágat, ame-
lyen ülnek, tehát megpróbálják érvényesíteni a 
saját értékrendjüket. Szalay Antal hangsúlyozta: 
a nyereségüket mint eredménytartalékot rend-
szeresen a saját cégükben hagyják. Ennek alapján 
kijelenthető: hisznek a saját munkájuk sikerében. 
A jó kedélyű vezető a csoport fi lozófi áját négy ki-
fejezéssel írta le: környezetvédelem, nyereség, 
szociális magatartás, valamint csúcstechnológia 
alkotja a Provertha eszmeiségét.

Provertha Zrt.
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Pureco Kft .

Horváth Bálint

A Pureco Kft . ügyvezető 
igazgatója
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Egy száz százalékban magyar vállalkozás akkor 
lehet igazán sikeres a nemzetközi porondon, ha olyat 
nyújt, ami valóban értéket teremt, nemcsak a hatá-
rokon belül, de azokon túl is. Mi, magyarok Európá-
ban az egyik legjobbak vagyunk a víztechnológiák 
terén, ennek révén valóban exportképes, nagyrészt 
itthon fejlesztett technológiáink is vannak. Erre ki-
váló példa a Pureco Kft ., amely mára egy erős, évi 5 
milliárd forintos árbevételű (2019-es várható adat) 
középvállalattá fejlődött, amely Ázsiába és Afrikába 
is sikerrel tudja exportálni a magyar tudást és tech-
nológiát. Persze mindehhez pénzügyi segítség is kel-
lett, amit jelentős részben az EXIM biztosított.
Horváth Bálint ügyvezető lelkesen mesél a kezde-
tekről. Ő maga Veszprémben végzett környezetmér-

Jelentős nemzetközi sikerek révén 
fejlődött 5 milliárd forintos árbevételű 
vállalkozássá a víztechnológiákkal 
foglalkozó, tisztán magyar tulajdonú 
Pureco Kft . A vállalat az EXIM 
segítségével Ázsia mellett Afrikában 
is egyre fontosabb hídfőállást épít. 
Legutóbb Ghánában nyertek el egy
3,2 milliárd forint értékű megbízást 
egy ottani szennyvíztisztító telep 
létesítésére. 

TISZTA VÍZ, 
TISZTA FORRÁS

Pureco Kft .
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nökként, és első munkahelyén, a Purator Hungá-
ria Kft .-nél ismerte meg mai üzlettársát, Kovács 
Ká rolyt, az akkori Purátor Hungária Kft . ügyvezető-
jét, aki 2004-ben Horváth Bálintot jelölte a nagy-
vállalat szlovák és cseh érdekeltségeinek a vezeté-
sére. Bálintnak a nyelvtudás nem jelentett akadályt, 
anyanyelvi szinten beszéli a szlovák és a cseh nyel-
vet. Négy sikeres év után azonban Horváth Bálint 
váltani szeretett volna, és kapóra jött, hogy Kovács 
Károly önálló cégbe kezdett a szennyvíztisztítói 

ágazatban és Pureco Kft . néven vállalkozást alapí-
tott Magyarországon.

Terjeszkedés a régióban

Az időzítés persze nem volt a legjobb, hiszen a jellem-
zően önkormányzatoknak, állami cégeknek szállító, 
akkor még kicsi vállalkozás rögtön a pénzügyi-gaz-
dasági válsággal találta szemközt magát. A kicsi, sa-
ját tőkéből működő, ezért igen rugalmas cég viszont 
relatíve könnyen átvészelte a nehéz időket: a 2008-
as szlovák leánycég után 2010-ben csehországi, 
2011-ben pedig romániai leányvállalatot alapítottak. 
Akkor még a közműépítéshez szükséges különleges 
csövek és egyéb építési anyagok kereskedelme je-
lentette a fő profi lt. A termékkereskedelem továbbra 
is fontos a cégcsoportnak, de az összbevételben sú-
lya már csak 25 százalék körüli.
A szennyvíztisztítási beruházások jelenleg a csúcs-
pontjukon vannak, ugyanis a 2014–2021-es uniós 
költségvetési ciklusban többnyire kifutnak ezek a 
projektek. Ezt idejekorán felismerve a Pureco Kft .-
nél intenzív külpiaci stratégia megvalósításába 
kezdtek. Horváth Bálint elmondta: még 2018-ban 
is mintegy húsz kis-közepes — jellemzően 2–10 ezer 
lakosú — település szennyvíztisztító művét épí-
tette fel a cége, illetve ugyanennyihez szállítottak 
termékeket, megoldásokat. Az ügyvezető szerint 
azonban 2022-re kifutnak ezek a nagy projektek, így 
hosszabb távon az exporttevékenység további erő-
sítése szükséges.
E stratégia megvalósítása nem ma kezdődött. A 
kezdeti régiós próbálkozások, termék értékesítő bá-
zisok kialakítása után, 2015-ben egy dedikált ex-
portpiaci szakembert igazoltak le, akinek a veze-
tésével, valamint az Eximbank és a MEHIB segít-
ségével intenzív nemzetközi építkezésbe kezdtek. 

A Pureco Kft .

5 millárd forintos éves árbevételű 
(2019-es várható adat), erős 
középvállalattá fejlődött.

Pureco Kft .
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A dolog azután pörgött fel, hogy 2013-tól fogva, a 
vietnami–magyar kormányközi megállapodás kere-
tében részt vettek egy projektben az ázsiai ország-
ban, ami 2016-ra készült el, úgynevezett kötött se-
gélyhitelből. Ennek révén a magyar állam az Exim-
bank által nyújtott és a MEHIB által biztosított hitel-
hez ad kamat- és biztosításidíj-támo gatást. 

Tudás- és technológiaexport

Az EXIM-nél ugyanakkor közel sem csak ilyen kor-
mányzati konstrukciók érhetők el, hanem ennél 
rugalmasabb, gyorsabban lehívható, úgynevezett 
vevőihitel-konstrukciók is. Itt is kedvező a kama-
tozás, de a fejlődő világban szinte mindenütt így 
értékesítenek a fejlett világ vállalatai. Horváth Bá-
lint szerint a fi nanszírozásban jobbak a nyugat-eu-
rópai nagy- és közepes vállalatok, legalábbis az ál-
tala ismert vízkezelési piacon mindenképp. Az EXIM 
révén ugyanakkor jó pár éve végre a magyar tudás 
és technológia exportja is lehetővé válik a fejlődő 
országokba.

A Pureco Kft . jelentős, 10 millió eurós beruházást 
nyert el nemrég Ghánában, éppen ezen hitel- és biz-
tosítási konstrukció keretében. Szerencsére Ghá-
na az egyik legfejlettebb ország az adott régióban, 
ám még így is lényegében a nulláról kell felépíteni 
az ország szennyvízkezelő rendszerét. Jól jellemzi a 
helyi viszonyokat, hogy a relatív jólét ellenére is csak 
a háztartások kevesebb mint 10 százalékában van 
vízöblítéses vécé, kommunális csatornahálózat pe-
dig gyakorlatilag nincsen az országban.
E hatalmas projekt azonban csak a kezdet, hiszen 
Ghána egyik legjelentősebb vállalatcsoportjával, 
a Jospong Csoporttal dolgoznak együtt. A térség 
azonban további lehetőségeket rejt. Például Sierra 
Leone, Togo vagy Benin is olyan óriási lemaradás-
ban van e területen, hogy még hosszú évekre, év-
tizedekre elegendő munkát ad nemcsak a magyar, 
de az egész nemzetközi vízipari ágazatnak — fejtet-
te ki az ügyvezető.

A Pureco-cégcsoport* létszámnövekedése

*Magyarország, Szlovákia, Csehország, Románia, Pureco IDEA.
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A győri Qualitative Production Gépipari és Keres-
kedelmi Zrt.-nek, amely tavaly ünnepelte alapítása 
negyedszázados jubileumát, hosszú távú és tartós 
jelenléte van a régió autó- és gépipari ágazatában. 
A cég története jó példa arra, hogy egy magyar kis-
vállalkozás komoly nemzetközi karriert is befuthat, 
ha megfelelően menedzseli a rugalmasságából 

adódó előnyöket, a piaci kihívásokra pedig megfe-
lelő beruházásokkal válaszol.
A QP Zrt.-nél az indulás után az első, 450 négy-
zetméteres csarnokukban először hidromechani-
kus ajtócsukó szerkezetek gyártásával foglalkoz-
tak. Ahogy az évek teltek, egyre jobban kiismerték 
az autóipart, a fejlesztések pedig egymást érték 
a vállalatnál. A válság előestéjén, még 2008-ban 
egy 1400 négyzetméteres csarnokot adtak át, ahol 
nagyméretű alkatrészek, berendezések előállítását 
is be tudták indítani. Ekkor kezdték el a hengerfe-
jek  készítését is, ami azóta külön ágazattá nőt-
te ki  magát a cégen belül. A válság, mint minden 
 autóipari  céget, őket is megrázta, de a tulajdonos-
vezér igazgató, Bogisich Ferenc még a recessziós 
időszakban is egyben tartotta a vállalatot. Nem 
bocsátottak el senkit, így mire 2009-ben újra erő-
re kaptak az eladások, problémamentesen tudták 
 kiszolgálni a partnereiket. 
Ahhoz már nem kell sokat visszahajtani a naptárat, 
hogy eljussunk a QP Zrt. történetének legnagyobb 
beruházásához: 2018 szeptemberében készült el 
a harmadik termelőüzemük, ahol automatizált 
 szé ria  gyártásban hengerfejeket munkálnak meg.

Az EXIM a legnagyobb fi nanszírozó

A 20 millió eurós beruházás legnagyobb banki 
 fi nan szírozója az EXIM, amely 10 éves futamidőre 
7,2 millió euró hitelt biztosított a cégnek. Kereske-
delmi bankokon keresztül néhány korábbi fejlesz-
tésüket már támogatta az EXIM, a 2018 áprilisában 
aláírt szerződéssel viszont direkt fi nanszírozói let-
tek a QP Zrt.-nek.
„Korrekt üzleti partnerre találtunk a pénzintézetben 
— állapítja meg Bogisich Ferenc. — Már az előze-
tes egyeztetések során kitűnt a szakmai precizitás.

 AZ AUTÓIPAR 
ÉLVONALÁBAN

Qualitative Production Zrt.

A QP Zrt. hamarosan, egy új 
beruházásnak hála, akár az első 
körös (Tier 1-es) beszállítói pozíciót is 
megszerezheti.
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Qualitative Production Zrt.

Bogisich Ferenc

A QP Zrt. tulajdonos-
vezérigazgatója
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A teljesítés során is maximális profi zmust tapasz-
talunk, a hitellehívás és a beruházás nyomon köve-
tése szintén gördülékeny.”

Automatizálás, adatközpontúság

Jelenleg a QP Zrt.-nek — német, osztrák és sváj-
ci partnercégeknek hála — több direkt és indirekt 
 beszállítói kapcsolata van. Az EXIM-mel is fi nan-
szírozott beruházás pedig újabb külpiaci lehetősé-
geket teremt. A cégalapító az EXIM kapcsán mind-
emellett kiemelte: a külkapcsolatok bővítésének 
egyik támogatója az EXIM Magyar export napja, 
amely egy olyan komplex szakmai fórum, ahol az 

export-import tevékenység kulcsszereplőinek a 
részvételével segítik a cégek külgazdasági céljainak 
elérését. 
A társaságnak ez azért is fontos, mert a közeljövő-
ben jelentős bővüléssel számolnak, hisz a szep-
temberben átadott 6000 négyzetméteres üzem-
csarnok alapvetően megváltoztatja a vállalat 
teljesítőképességét. A hatékonyságukat segít nö-
velni, hogy az új telephelyen a feladatok jelentős 
részét robotok végzik el. Már a második üzemükben 
is alkalmaznak robotokat részfeladatok ellátására. 
A legújabb, harmadik gyár esetében viszont a teljes 
termelési folyamat automatizált. A QP Zrt. mérnö-
kei az autóiparban jól ismert ENSHU japán gépgyár-
tó szakembereivel közösen dolgozták ki a techno-
lógiát, illetve a gyártási folyamatokat. A gépek és 
a készülékek számos elemét, alkatrészét a QP Zrt. 
egyedi gyártással foglalkozó üzletága állította elő. 

Qualitative Production Zrt.

A termelési terület alakulása a QP Zrt.-nél
négyzetméter

A létszám alakulása a QP Zrt.-nél
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Ez jól mutatja, hogy a társaság saját komplexitásá-
ból hogyan képes profi tálni. 
Az elmúlt tíz évben a szériagyártásban megszer-
zett szakmai tapasztalatokra építve a beruházás-
sal a várakozások szerint a cég kapacitása meg-
duplázódik. Bogisich Ferenc a fejlesztéstől azt is 
reméli, hogy a már aláírt szerződéseken túl, válla-
lata, elsőként a magyar tulajdonú cégek közül, az 
Audi Tier 1-es hengerfej-beszállítója lesz, és ezzel 
ipartörténelmet ír. A QP Zrt. így a beszállítói lánc 
legfontosabb szereplőjévé válna, hiszen közvet-
lenül biztosíthatná a szükséges komponenseket 
a végfelhasználóknak. A Tier 1-es státusszal a cég 
nemzetközi pozíciója magasabb szintre kerülne, és 
az ebből adódó üzleti lehetőségeivel egy kvalifi kál-
tabb bel-, valamint külpiaci szereplővé válhatna.
Amikor a QP Zrt. küldetéséről kérdeztük, a tulajdo-
nos azt mondta, hogy a technológiai fejlesztésben 
és az egyre fokozódó minőségi követelmények tel-
jesítésében folyamatos áttöréseket akarnak elérni. 
„Példát szeretnénk mutatni a többi magyar cégnek 
és a felnövő generáció tagjainak, akik szeretnének a 
gépgyártás, a gépipar és a fémmegmunkálás pia-
cára tanult, értékes szakemberként kikerülni. Emel-
lett stabilak akarunk maradni az európai és a világ-

Qualitative Production Zrt.

6000
négyzetméteres

a tavaly átadott üzemcsarnok, amely alapvetően 
megváltoztatja a vállalat teljesítőképességét. Ez 

a társaságnak azért is fontos, mert a közeljövőben 
jelentős bővüléssel számolnak. 

szintű versenyben, valamint az állandóan változó 
gazdasági környezetben” – fogalmazott Bogisich 
Ferenc.
A győri vállalatnál a globális trendek kapcsán le-
szögezték: az autóipari termelésben a 4.0-s meg-
oldások jelentik a jövőt. Az automatizálás, a digita-
lizáció, az adatközpontú gyártás a következő évek 
realitása. 

A generációváltás kérdése

A közeljövő egyik nagy kérdése, hogy a kkv-k mére-
téből adódó sajátosságok és előnyök — rugalmas-
ság, gyors döntési folyamatok, közvetlen mun-
katársi kapcsolatok — miként ötvözhetők a QP 
Zrt.-nél a nagyvállalatok szervezeti folyamataival. 
A legmodernebb technológiák alkalmazásával a 
munkaerőigény is változik. A digitalizációban, in-
formatikában jártas munkatársak elérése a cég 
HR-stratégiáját új alapokra helyezi. Ezzel egy időben 
a meglévő munkatársak megtartására is nagyobb 
hangsúlyt fektetnek.
A QP Zrt.-nél a közeljövő feladatai között van a 
munkatársak szakmai képzése, a duális szakképzés 
további bővítése, az ösztöndíjrendszer kidolgozá-
sa. De a céljaik közt a szakközépiskolai és egyetemi 
együttműködés újabb lehetőségeinek az elmélyíté-
se is szerepel. 
A jelenleg több mint 200 alkalmazottat foglalkoz-
tató cégnél a következő 5 évben fontos téma lesz a 
generációváltás kérdése is. A vállalatvezető szeret-
né megadni a lehetőséget a gyerekeinek, de számol 
azzal is, hogy a következő nemzedék nem akarja át-
venni a QP Zrt. vezetését.
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Rába Járműipari Holding Nyrt.

Balog Béla

A Rába Járműipari Holding Nyrt. 
pénzügyi vezérigazgató-helyettese
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A 120 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Hol-
ding Nyrt. a magyar járműipar meghatározó gyártó 
vállalata, magyar döntésközpontú tőzsdei cég, a BÉT 
prémium kategóriájában szereplő részvényekkel. 

Növekvő nyugati jelenlét

A vállalatcsoport három egymáshoz kapcsolódó, 
de jogilag független pillére a futómű-, a jármű- és az 
alkatrész üzletág. Az egyes részlegek üzemeiben ha-
szongépjárművekhez,  mezőgazdasági erőgépekhez 
és földmunkagépekhez futóművek, futóműfőegy-
ségek és alkatrészek, haszon- és személygépjármű-
vekhez komponensek, valamint speciális járművek 
készülnek. A Rába közel kétezer  embert foglalkoz-
tat, árbevételének meghatározó része, mintegy 90 

százaléka a három stratégiai régióba (USA, EU, FÁK) 
 irányuló exportból származik.
A futómű üzletág vertikuma a kapcsolódó szolgál-
tatások teljes körét felöleli, ily módon a Rába vevői-
nek is képes teljes körű ipari megoldásokat nyújtani. 
A futóműtermékeket az  üzletág elsősorban exportra 
termeli. Hagyományosan a legnagyobb felvevőpia-
ca az Egyesült Államok, de  magas színvonalú termé-
keivel Nyugat-Európában, valamint a FÁK-térségben 
is egyre növekvő a jelenléte.
Az alkatrész üzletág két nyugat-dunántúli üzemet 
foglal magában. A móri gyár az ülés- és ülésrend-
szergyártás és -sajtolás központja, míg Sárváron a 

A Rába az egyetlen járműipari üzemünk, 
amely túlélte a világháborúkat, 
a szocializmus évtizedeit, a rendszer-
váltás gazdasági válságát, és komoly 
elismerést vívott ki a nemzetközi 
piacokon neves teher- és munkagép-
járművek beszállítójaként. Külpiaci 
terjeszkedését nagyban segítette, 
hogy pénzügyi partnerként az EXIM 
biztosította a hátterét.

 EGY ÉVSZÁZAD MÚLTÁN IS 
VILÁGSZÍNVONALON

Rába Járműipari Holding Nyrt.
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forgácsolás és a megmunkálás a fő technológia. Az 
üzletág elsősorban a Magyarországon és az EU-ban 
működő nemzetközi autóipari társaságoknak érté-
kesíti termékeit.
A jármű üzletág komplett járműveket, járműipari váz -
szerkezeteket és alvázakat gyárt. Fokozott terep-
járó képességű, speciális szállítási és védettségi 
 követelményeket kielégítő, katonai felhasználású 
 teherautó-család és önjáró buszalvázak fejlesztési 
és adaptációs munkálatait, valamint gyártását végzi. 
Legnagyobb hosszú távú ügyfele a Magyar Honvéd-
ség, amelynek a megrendeléseit jelentős nemzetközi 
partnereket is bevonva teljesíti. Az üzletág stratégiai 
termékköre kiegészül városi, elővárosi tömegközle-
kedésre alkalmas közúti járművekkel is.
A Rába a globális járműipar és a hazai felhasználók 
igényeit kielégítő, nemzetközileg elismert, komplex 
mérnöki megoldásokat és termékeket szállító válla-
lat. Mottójuk, a „We engineer, you drive” kifejezi, hogy 
a Rába hisz a vevőkkel szinkronizált, innovatív fej-
lesztési tevékenységre épülő tartós növekedésben.
Az elmúlt 15 év folyamán a Rába Csoport tagvállala-
tai rendszeresen igénybe vették az EXIM fi nanszíro-

zási termékeit. A legnépszerűbb konstrukció az EXIM 
által refi nanszírozott, középlejáratú exportfi nanszí-
rozás volt, amely hosszú távon stabilan tervezhető, 
alacsony költségeivel kiválóan illeszkedett a Rába 
célkitűzéseihez.

Ez a siker kulcsa

A kölcsönügyleteket mindenkor a tervezettek  szerinti 
feltételekkel és időzítéssel sikerült megvalósítani, 
noha a korábbi fi nanszírozási válság időszakában ez 
egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Ebben mind 
az EXIM, mind a közreműködő hitelfolyósító  bankok 
 részéről maximális támogatást tapasztaltak. Az 
EXIM együttműködése révén a Rába jelentősen javí-
totta és megszilárdította fi nanszírozási pozícióit, 
egyúttal megerősítve exportpiaci jelenlétét a straté-
giailag kiemelten fontos régiókban.
A Rába nemzetközi sikereinek kulcsa az innováció és 
a vásárlókra szabott, rugalmas gyártás. A vevőik fő 
elvárásai továbbra is a rugalmasság, a pontos idő-
beni szállítás és a személygépkocsi-ipar színvonalát 
megközelítő minőségi paraméterek. Ezek az igények 

3
stratégiai régióba

irányuló exportból
származik árbevételük
mintegy 90 százaléka.

Rába Járműipari Holding Nyrt.

USA

FÁK

EU

E_114_117_Raba.indd   116 2019. 09. 27.   11:19



117

csak akkor teljesíthetők, ha szervezeti és egyéni szin-
ten is folyamatos szemléletbeli és technológiai fejlő-
dést tudnak nyújtani.
A növekvő piaci igények teljesítése mellett szervezeti 
szinten is megkezdték a felkészülést az üzleti folya-
matok digitalizációjának további folytatására, és el-
indították az Ipar 4.0 típusú mintaprojekteket.
Aktív üzletfejlesztéssel, új piacok elnyerésével és 
 hatékony költséggazdálkodással folyamatosan nye-
reséges működést tudnak fenntartani.

Folyamatos modernizáció

A Rába versenyképességét hosszú távra biztosító 
technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruhá-
zási program hamarosan befejeződik. Az új gyár-
tósor  fokozatosan kiváltja a régit, így a fejlesztések 
zárásával a tervek szerint minden második európai 
tehergépjármű Rábánál gyártott mellső tengellyel 
gördül majd le a szerelőszalagokról. A kibocsátás 

bővítésével lehetősége lesz új piacokat kiszolgálni, 
illetve visszatérni azokhoz a vevőihez, akiket kapaci-
tási okokból nem tudtak kiszolgálni.
A Rába vezetése a társaság hosszú távú versenyké-
pességének a biztosítása érdekében követi a meg-
határozó iparági trendeket, ezeknek folyamatos 
modernizációval felel meg, és nyitott arra is, hogy a 
vásárlók igényeinek elébe menve innovatív, új termé-
kekkel jelenjen meg a stratégiai nemzetközi piacokon.
Reményeik szerint a Rába tíz év múlva is stabil fi nan-
ciális helyzetben, korszerű technológiára, innovatív 
mérnöki tudásra alapozott gyártással szolgálja ki 
nemzetközi partnereit az akkori igények szerint, a 
folyamatosan átalakuló, új technológiai kihívásokat 
(például elektromos hajtás nehézgépjárművekben) 
tartogató globális járműiparban. 

A Rába Csoport árbevétele

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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milliárd forint
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„A történetünk 1995–1996-ban, egyszemélyes vál-
lalkozásból indult” — meséli a tulajdonos-ügyve-
zető, Romeisz Norbert. „Már gyerekkoromban is ér-
deklődtem az üzleti élet iránt. A német rokonainknál 
töltött szünidő végén a zsebpénzemből nem csoko-
ládét vásároltam, hanem német kozmetikumokat, 
amiket itthon már ismertek, ezért jó árréssel elad-
hattam. Azt láttam, ha sokat dolgozik valaki, akkor 
viszi valamire” — fogalmaz a tulajdonos-ügyvezető, 
akinek külkereskedelmi végzettsége nagy segítség 
volt a cégnek a későbbiekben is. A vállalat vezetésé-
re vonatkozóan már akkor is azt vallotta, hogy a kis 
cégek rugalmasságát kell ötvözni a multinacionális 
vállalatok szigorú elszámolási és beszámolási rend-
szereivel. A legnagyobb lépésük az indulás éveiben 
az volt, hogy 2001-ben építettek egy 1000 négyzet-

méteres gyártó-raktározó csarnokot kamattámo-
gatott hitellel, ahol eleinte hárman — az ügyvezető, 
egy titkárnő és egy raktáros — dolgoztak. „Tudtuk, 
hogy mit szeretnénk, ezért ez egy logikus döntés 
volt, kellett a hely” — mondja Romeisz Norbert. „Az 
egész országot lefedő képviselői rendszerünk kiépí-
téséhez — mivel én inkább álmodozó, víziófelállító 
természetű vagyok — egy fejvadász segítségével 
kerestem profi  szakembert. Területi képviselőket 
vettem fel, és 2002-ben már vállalatirányítási rend-
szert működtettünk az eredményesség érdekében” 
— magyarázza.

Két nagy növekedési ugrás

Romeisz Norbert azt mondja, Magyarországon  piac-
 vezetők, Európa további hat országát pedig erős po-
zícióval büszkélkedő, saját tulajdonú leányvállala-
taikkal szolgálják ki. „Két nagy növekedési ugrásunk 
volt: az egyik,  amikor Törökországban kezdtünk 

A Rovitex Homedeco Group több mint 
20 éves múltra visszatekintő, teljesen 
magyar magántulajdonban álló, 
stabil pénzügyi hátterű, nemzetközi 
lakástextilgyártó és -forgalmazó 
cégcsoport. Éves árbevétele eléri 
a 2 milliárd forintot. A jövő kihívásainak 
folyamatos fejlesztéssel, szigorú 
rendszerének fenntartásával és 
rugalmasságával felel meg.

ÚJULT ERŐVEL 
A PIAC ÉLÉRE

Rovitex Hungária Kft .
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Rovitex Hungária Kft .

Romeisz Norbert

A Rovitex Hungária Kft . 
ügyvezetője
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gyártatni, és ezáltal elképesztő mértékű volument 
kellett eladnunk, a másik pedig, amikor elindítottuk 
értékesítéssel foglalkozó leányvállalatainkat. Előbb 
Horvátországban, majd Németországban vásárol-
tunk hasonló profi lú cégeket” — emlékszik vissza 
a cégvezető. A társaság 2008-ig töretlen fejlődé-
sét a válság évei igencsak megtépázták. Romeisz 
Norbert bevallása szerint abban az időszakban 
komoly hibákat követtek el. „A 2005-től felépített 
menedzsment tagjai a krízis idején — főként gazda-
sági okokból — szétszéledtek. Ez utólag elhibázott 
lépésnek bizonyult, mert csak mostanra sikerült 
felállítani egy hasonlóan jó csapatot. Az évek során 
észleltem, hogy az egyes pozíciókban dolgozó, nem 
megfelelő képzettségű és elhivatottságú munka-
társak mennyit tudnak rontani a termelékenységen 
és a hatékonyságon. Sokáig azt gondoltuk, hogy a 
válság után nehezen indul be a piac, és lassú a fel-
futás: 2013-tól nagyjából 2-3 százalékos növekedé-
sünk volt. Utóbb kiderült, hogy sokkal jobb eredmé-
nyekre is képesek vagyunk” – mondja. Egy 2017-es 
teljes cégátvilágítás hatására a ma 75 fős munka-
társi és 25 fős alvállalkozói gárdával sokkal jobban 
működnek. 

Emberközpontú az EXIM

Gyártóüzemükben egyedileg tervezett textileket 
mintáznak, nyomnak, készítenek. Különböző, a  vevői 
igényeknek megfelelő alapanyagra dolgoznak, 
nagy hangsúlyt fektetnek az innovációra. Gyárta-
nak lángmentes, antibakteriális és más különleges 
anyagokat. A gyártórészleget saját raktár szolgálja 
ki, de szabászatuk és varrodájuk is működik a gyors 
és fl exibilis termelés érdekében. A saját gyártásban 
készült termékek értékesítéséből származó árbevé-
tel a teljes forgalom mintegy 15 százalékát teszi ki. 

Az eladott textíliákat nagyjából 55-60 százalékban 
gyártatja a cég, míg 20-25 százalékuk kereskedelmi 
beszerzés. 
A növekvő piaci igényekre válaszul, valamint a leg-
magasabb minőség folyamatos biztosítása érde-
kében 2014 januárjában zöldmezős beruházásként 
adták át a 4000 négyzetméteres gyártó- és lo-
gisztikai központjukat Pécsett. „A modern épület-
ben helyet kapott a terméktervezés, a gyártás, a 
 minőségellenőrzés és a logisztikai folyamatok teljes 
vertikuma” — említi Romeisz Norbert. Mint mond-
ja, a gyár átadásán az EXIM akkori vezérigazgatója,
Urbán Zoltán is részt vett. „Közvetlenségével, em-
berközpontúságával magasabb minőségi szintre 
emelte banki kapcsolatunkat. Az exportfi nanszíro-
zási hitelünket 2,5 százalékos, fi x kamattal vehettük 
fel, ami rendkívül kedvező és kiszámítható volt” — 
mondja a Rovitex ügyvezetője. Akkoriban ez jófor-

millió négyzetméter
 függönyt gyártottak 2018-ban a Rovitexnél, 
emellett 400 000 négyzetméter tapétát is. 

A cégnek összesen 4300 partnere (2000 magyar, 
2300 külföldi), 3500 viszonteladója, 

150 multiáruháza, 650 saját vásárlója van.

1,8
Rovitex Hungária Kft .
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mán ingyenhitelnek számított, hiszen más bankok-
hoz képest minden más rejtett költséget mellőztek 
az ügyletben.

A kontinensen és azon túl 

Az azóta ismét növekedési pályára állt vállalatnak 
ma számos óriásmegrendelője van, többek között 
a nemzetközi áruházláncok, mint a Kika, az Obi, a 
Bauhaus, a Hombach, akiknek stratégiai beszállító 
partnerei, és saját márkás termékeik fejlesztésé-
ben, illetve gyártásában is együttműködnek. Szá-
mos szállodának, étteremnek és köz intézménynek 
is a Rovitex végzi a lakástextiligényük teljes körű el-
látását, a tervezéstől a kivitelezésig. A magyar köz-
pontból exporttevékenységük által  Európa piacait 
lefedik: több mint 30 országba, 2000-nél is több 
lakástextil-szakkereskedőnek szállítják termékei-
ket a kontinensen és azon túl is. Partnereik igényeit 

Az elmúlt évek árbevételadatai 
milliárd forint
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személyre szabottan elégítik ki: külön ügyfélszol-
gálati részleg foglalkozik a lakástextil-szakkeres-
kedőkkel, az intézményi, valamint a nemzetközi 
áruházlánci vevőikkel. „A legbüszkébbek talán arra 
vagyunk, hogy 2016-ban elnyertük a Budavári Pa-
lota Szent István-termének teljes rekonstrukcióját” 
— említi az ügyvezető.
Romeisz Norbert szerint a jövővel kapcsolatosan a 
Rovitex sem felejtkezhet meg arról, hogy a digita-
lizáció és a könnyű hozzáférhetőség megkerülhe-
tetlen. A siker záloga emellett szerinte a kemény 
munka, az előre gondolkodás, valamint az, hogy a 
cégvezetésnek az emberi munkaerőt kell a legin-
kább megbecsülnie.

Rovitex Hungária Kft .
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Kulik Zoltán

A Vitafort Zrt. 
vezérigazgatója

Vitafort Zrt.
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A közel négy évtizedes szakmai múltú, többségi ma-
gyar tulajdonú dabasi Vitafort Zrt. a közép-euró pai 
térség meghatározó, a 3,6 millió tonnás magyaror-
szági takarmánypiac vezető szereplője. A Vitafort 
cégcsoport tevékenysége a takarmányozás teljes 
vertikumát lefedi, éves szinten 950 ezer tonna kész-
tápnak megfelelő termékével a hazai piac negyedét 
uralja. A társaság érdekelt az exportban is, és már 
több mint húsz éve rátalált az egzotikus exportpia-
cokra. Egy egymillió dolláros világbanki tendernek 
és az EXIM együttműködésének köszönhetően ve-
tették meg a lábukat például 1992-ben Moldová-
ban, ahol az egyik legnagyobb agrárbeszállítói a 
nagy és közepes állattartóknak. Több mint két év-
tizedes a piaci jelenlétük Romániában is. Exportte-
vékenységük dinamikusan bővül, mennyisége 700 

ezer tonna tápnak megfelelő termék. Ezeket Ke-
let-Európa, Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia 11 orszá-
gában értékesítik.

Kötött segélyhitelprogramok 

„A 24 éve kezdődött közös moldovai munkával a 
Vitafort a 25 éves EXIM első ügyfelei között volt” 
— emlékeztet Kulik Zoltán, aki vezérigazgatóként 
1999 óta vezeti a céget. Mint fogalmaz, ez a közös 

Vitafort Zrt.

VILÁG-
SZÍNVONAL 
DABASRÓL
Takarmánykeverőket, mintafarmokat, 
élelmiszer-feldolgozókat, 
laboratóriumokat épített, komplett 
élelmiszer-biztonsági rendszert hoz 
létre a Vitafort Első Takarmánygyártó 
és Forgalmazó Zrt. érdekkörébe tartozó 
Vitafort Agro Ázsia Zrt. Laoszban,
az EXIM folyamatos közreműködésével.
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munka később új dimenziót kapott. Az EXIM és a 
Vitafort Zrt. együttműködésének eredményeként 
Magyarország az EU legnagyobb donororszá-
ga Laoszban a mezőgazdaság és az élelmiszer-
ipar területén. Az EXIM által fi nanszírozott és a
MEHIB által biztosított laoszi kötött segélyhi-
telprogramok keretében 74-75 millió dollár ösz-
szértékű projektek valósultak meg, illetve indultak 
2009-től 2020-ig. Laoszban a kötött segélyhi-
telprogramok a magyar tudástranszfer, a techno-
lógiai tudásbázis piacra segítése révén üzleti vállal-
kozásokat is megalapoztak a takarmánygyártás, az 
állattenyésztés és az akvakultúra területén. Ezek-
nek a projekteknek a megvalósulása tehát va ló-
 di sikertörténet, amely Laosz egész mezőgazdasá-
gát átformálja. A 12 évre visszatekintő sikeres ag-
rároff enzívában pedig az EXIM már a kezdetektől 
kiváló együttműködéssel, tevékenyen részt vesz.

Exportlehetőség magyar cégeknek

Az első laoszi programban 8,6 millió dollár értékben 
voltak fejlesztések magyar részvétellel, a vállalt 
négy év helyett 23 hónapon belül, 2009–2011-ben. 
Épült a takarmányimportot kiváltó három állami ta-
karmánykeverő, hal-, sertés- és baromfi takarmány 
előállítására. Fejlesztették a halászati és akvakul-
túrát, sertés- és pulykatelepeket korszerűsítettek, 
keltetőüzemet és vágóhidat építettek. A felépült 
laoszi állami tulajdonú létesítményeket magyarok 
üzemeltetik, és alakultak laoszi–magyar vegyes-
vállalatok is. A második, 30 millió dolláros program 
2016-ban indult és 2019-ben fejeződik be. Három 

700
ezer tonna

tápnak megfelelő terméket exportálnak
Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia 

11 országába.

pillére az élelmiszerlánc-biztonsági rendszer jogi és 
intézményi hátterének a kiépítése, a struktúrához 
szükséges laboratóriumi és diagnosztikai kapacitás 
megteremtése, továbbá referencia- és modellfar-
mok létesítése a rendszer tesztelésére. Fontos elem 
a különböző szintű képzés is a termelés és élel-
miszer-feldolgozás terén. A harmadik, 2019–2021 
között megvalósuló, 35 millió dolláros program is 
több területre vonatkozik. Idetartozik a talajgazdál-
kodás, a mezőgazdasági vízgazdálkodás és az állati 
takarmányokba kerülő növények termesztésének a 
javítása, a szarvasmarha-tenyész tés, a halgazda-
ságok, valamint a terménytárolás javítása, az élel-
miszerlánc-biztonsági rendszer megszilárdítása és 
az oktatás is.
A harmadik programban együttműködő partner a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Szent
István Egyetem talajtani tanszéke, a Nemzeti Agrár-
 kutatási és Innovációs Központ, valamint a szarvasi 
Halászati és Öntözési Kutatóintézet, nem beszél-
ve a magyar vállalkozásokról. Az első két program 
megvalósításába a Vitafort Zrt. fővállalkozóként 
csaknem 40 magyar vállalkozást vont be beszál-
lítóként vagy alvállalkozóként. Ezek együttesen 
több mint ezer főt alkalmazó, leginkább kis- és 

Vitafort Zrt.
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közép vállalkozások. Az első programban részt ve-
vők 2009-ben alaptőkéjüknek több mint a 16-szo-
rosát, a saját tőkéjüknek közel négyszeresét érték 
el árbe vételben, adózás előtti eredményük meg-
haladta az egymilliárd forintot. A laoszi projektek-
ben a magyar részvételi arány az előírt ötvennel 
szemben 70 százaléknál is több, és a kiszállított 
gépek, beren dezések oroszlánrésze is magyar. „Az 
EXIM-mel való együttműködés sarokköve az, hogy 
minél több magyar cég jusson exportlehetőséghez, 
olyanok is, amelyeknek saját erőből ez nem sikerül-
ne” — magya rázza a vezérigazgató. Hozzáteszi: az 
együttműködés gyümölcseként egy magyar étte-
rem is nyílt Laoszban: a Budapest Bistro.

Bővülés Ázsiában és Afrikában

A Vitafort Zrt. eltökélt abban, hogy tartja meghatá-
rozó helyét a magyar takarmánypiacon. Stratégiai 
célkitűzésük ugyanakkor külpiaci tevékenységük 
további erősítése. Mindkét cél eléréséhez kulcsfon-
tosságú — a gyártókapacitás folyamatos fejleszté-
se, bővítése mellett —, hogy a közeljövőben négy-

milliárd forint értékű új üzemi beruházást terveznek. 
Kutatás-fejlesztési tevékenységük világszínvonalú. 
Termékeik mellett ugyanis újításaik, a know-how-
jaik is keresettek külföldön. A referenciáknak kö-
szönhetően a Vitafort Zrt. számára az EXIM támo-
gatásával már eddig is új exportpiaci lehe tőségek 
nyíltak meg. A takarmányos cégnek komoly jelen-
léte van például, a teljesség igénye nélkül, Sza-
úd-Arábiában, Vietnamban, Kolumbiában, Pak-
isztánban és Kenyában, miközben közel tíz éve ott 
vannak délkelet-ázsiai hídfőállásuk, Laosz takar-
mánypiacán. Ez azért fontos, mert a takarmánypi-
ac Ázsiában a háromszorosára, Afrikában pedig a 
tízszeresére bővülhet az előrejelzések szerint. Az 
EXIM által fi nanszírozott kötött segélyhitelprogra-
mok végrehajtási tapasztalataival a Vitafort Zrt. 
hatékonyan vehet részt olyan programokban is, 
amelyek a fejlődő országok élelmiszer-ellátására, a 
vidéki régiókban élők életkörülményeinek a javítá-
sára irányulnak.

A Vitafort Zrt. árbevételei

2002 2006 2010
2018

4,22 5,15 7,57
12,68

0,45 0,63
1,05 2,73

milliárd forint

árbevétel exportárbevétel

Vitafort Zrt.
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EXPORTÖSZTÖNZÉSI 
LEHETŐSÉGEK,
JÖVŐBENI KILÁTÁSOK
Magyarország kormánya 2019. március 4-én fogadta el a hazai vállalkozások 
exporttörekvéseit támogató stratégiai keretrendszert, a Nemzeti Exportstratégiát, 
amelynek célkitűzése, hogy a kormányzati exporttámogatási eszközrendszer további 
fejlesztésének irányait kijelölje.
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A Nemzeti Exportstratégia 
öt fő kormányzati célkitűzést 
fogalmazott meg

A feladatok között szerepel, hogy 2030-ig ötven 
százalékkal kell emelni a kis- és közepes vállalko-
zások (kkv) exporton belüli részarányát.
Szintén ezen időszakig 25 százalékkal kell növelni 
az Európai Unión kívüli export részarányát. Továbbá 
kiemelt célként kezelendő a hazai kkv-k bekapcso-
lódásának előmozdítása a nemzetközi vállalatok 

Közép-európai összehasonlításban a leggyorsabb
és leginkább a piaci igényekre szabott
exportfinanszírozási rendszer kialakítása.

A program lényegi elemei
A kkv-k exporton belüli részarányát 50 százalékkal
kell emelni 2030-ig.

Az export nagyfokú földrajzi koncentrációjából
fakadó kitettség csökkentése, az Európai Unión kívüli
export részarányának számottevő emelése 2030-ig.

A hazai kkv-k bekapcsolódásának előmozdítása
a nemzetközi vállalatok globális értékláncába.

Nemzetközi piacon elismert magyar brandek
felépítése meglévő, kiemelkedő exportsikereket
elért vállalatok bázisán.

2.

3.
4.

5.

1.

$ $

$ $

globális értékláncába. Ennek várható eredménye 
az, hogy a magyar vállalatok is gyorsabban fejlőd-
nek és a globális piacokhoz is könnyebben hozzá-
férnek. Ezzel párhuzamosan szükség van a hazai 
vállalkozások körében zajló – a beszállítóvá válás-
hoz kellő – mentorálásra is. Meghatározott cél, hogy 
közép-európai összehasonlításban a leggyorsabb 
és leginkább a piaci igényekre szabott exportfi nan-
szírozási rendszert alakítsunk ki.
Mind a közvetlen exporthoz, mind az exportra 
történő felkészüléshez kapcsolódó költségek te-
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temesek lehetnek – különösen egy kkv számára. 
Az ezt támogató hazai eszközrendszer egységes 
elvek szerinti, összehangolt működése alapvető 
követelmény.  
Nem utolsó sorban fontos, hogy nemzetközi pi-
acon elismert magyar brandeket építésünk fel a 
meglévő, kiemelkedő exportsikereket elért válla-
latok bázisán. A nemzetközi gyakorlatnak megfe-
lelően cél, hogy összekössük az országmárkázást 
az adott termék vagy szolgáltatás exportpromó-
ciójával.

Fókuszágazatok és dinamikusan 
növekvő szakágazatok támogatása

A Nemzeti Exportstratégia ágazati prioritásainak 
meghatározása az Eximbank Zrt., a HEPA Ma-
gyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofi t Zrt. 
(HEPA) és a külgazdasági attasék piackutatásai 
alapján történt a globális és regionális keresleti 
tendenciák, világkereskedelmi folyamatok, illetve 
gazdaságdiplomáciai kapcsolatok fi gyelembevé-
telével.
Az EXIM küldetésének megfelelően a továbbiak-
ban is elsősorban az export közvetlen vagy közve-
tett élénkítését elősegítő fi nanszírozási és biztosí-
tási megoldások nyújtására fog koncentrálni.

Az EXIM 2019–2021-es
üzleti stratégiájának pontjai

A kkv-szektor részarányának bővítése és
a fejlesztési jellegű hitelezés növelése
a jövő exportőreit támogató programban.

A klasszikus
ECA-tevékenység
további erősítése.

Az export élénkítésének érdekében
a 2018-ban átalakított 
export-előfinanszírozó konstrukciók 
minél több kkv-exportőrhöz és 
-beszállítóhoz való eljuttatása a magyar 
tartalom és hozzáadott érték 
növelésének érdekében .

E_126_128_exportosztonzes.indd   128 2019. 09. 27.   11:04



129

Az elmúlt 25 évben azért dolgoz-
tunk, hogy a magyar exportőrök 
minél nagyobb üzleti sikereket 
érjenek el a külpiacokon, és a jö-
vőben is azért fogunk, hogy a fo-
lyamatosan változó világban a
hazai vállalkozások minden alka-
lommal biztonságos és kiszá-
mítható pénzügyi háttérrel köt-
hessenek üzleteket. 
Reméljük, hamarosan Önt is ügy-
feleink körében üdvözölhetjük!

az EXIM csapata

Tisztelt 
Olvasó!
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