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Az innovációnak nincs eleje, vége
FEJLESZTÉS A díjat nyert szalagkorlátoktól jelentős megrendeléseket vár az ügyvezető
Kőhalmi Kálmán

Az Év Vállalkozása Díjat
az ipari tagozattól a múlt
hét szombaton megtar-
tott Vállalkozók bálján
a DAK Acélszerkezeti Kft.
kapta. Tarány Gábor
ügyvezető igazgatóval
viszont a cég innovációs
díjával kapcsolatban
kezdtük a beszélgetést.

Másfél hete bejárta az or-
szágos sajtót a hír, hogy a
DAK Acélszerkezeti Kft. által
fejlesztett, szabadalmaztatott,
biztonságos, a járműveket az
ütközés után az útra visszate-
relő szalagkorláttal a Minő-
ség-Innováció 2016 pályáza-
ton a nemzetit követően a
nemzetközi megmérettetésen,
középvállalatok kategóriában
is a Minőség-Innováció Díj
nyertesei lettek. Ahogy Ta-
rány Gábor elmondja: a Prá-
gában megtartott díjátadón
nagyon neves cégekkel állhat-
tak egy sorban, például a ran-
gos svéd autógyártóval. Az
ügyvezető szerint nagy fegy-
vertény, hogy egy magyar ta-
lálmány idáig el tudott jutni.
Ehhez egy jól működő, inno-
vatív szakembergárdára van
szükség. A DAK rendelkezik
ezzel, saját erőből meg tudták
oldani a fejlesztést.

Ráadásul a kifejlesztett ter-
méket már sok helyen beépí-
tették, hiszen hatéves az ötlet,
az utolsó, áttörést jelentő

tesztet 2015 szeptemberében
végezték el, az azóta gyártott
és eladott szalagkorlátok már
ezzel a technológiával készül-
tek.

A téma kapcsán az ügyve-
zető igazgató megfogalmazza
véleményét: az innovációnak
nincs eleje és vége. És talán
érdemes erre a meglátásra
odafigyelni, hiszen gyakorlott
újító mondja, aki másfél tucat
szabadalommal rendelkezik.
Mint hangsúlyozza: mindig
nyitott szemmel jár a világ-
ban, ennek során persze fő-
ként a szakmájával kapcsola-
tos ötletek jutnak eszébe, de
nem kizárólag. Így a gondola-
tok születését ez a mentalitás
készíti elő, sok előzménye
van tehát. És ennek a fejlesz-
tésnek sincs vége, márciusban
újabb teszteket végeznek,
hogy a korlátrendszer még
jobban meg tudjon felelni az
új úthálózatoknál előírt biz-
tonsági követelményeknek.

Mikor az innováció üzleti
hatásaival kapcsolatban kér-
dezünk, megtudjuk, egyszerű,
költséghatékony megoldásról
van szó. Száz százalékig ma-
gyar alapanyagot használnak
fel a gyártáshoz, a legna-
gyobb beszállító az ISD Du-
naferr. Az üzleti érdeklődés is
megindult, például egy kínai
nagybefektető az innovációs
nagydíj kapcsán ismerte meg
a terméket, és elindult az üz-
let. Emellett más érdeklődők
is vannak. Tarány Gábor sze-

rint, bár konkrétumokról még
nincs itt az ideje beszélni, a
város életében is elég jelentős
ez a fejlesztés, hiszen a több-
letforgalom nemcsak a dolgo-
zóknak és a tulajdonosoknak
kedvező, hanem a beszállí-
tóknak, és közvetve az egész
térségnek is.

Ugyanakkor azt is hangsú-
lyozza, emellett cégüknek
még számos termékköre van:

telekommunikációs tornyok,
ipari acélszerkezetek, épüle-
tek acélszerkezetei, zsalu- és
állványrendszerek. Bérhor-
ganyzást is vállalnak saját tu-
lajdonú horganyzójukban. És
persze ott vannak a közutak
legkülönbözőbb acélszerkeze-
tei, amelyek közé a mostani
fejlesztés is tartozik. Tarány
Gábortól megtudjuk, az előb-
biek iránt is nagy a kereslet,

stabil partnereik vannak sok
környező országban, Német-
országban, Ausztriában, de
szállítottak már Norvégiába,
vagy az USA-ba is, vagy ép-
pen Albániába. A jövőben bő-
víteni akarják piacaikat Szlo-
vákiában és Romániában. Az
előző uniós ciklus pénzügyi
zárása következtében 2015-
ben (hiszen az általuk gyártott
acélszerkezetek jelentős ré-
szét uniós támogatású projek-
teknél építik be) jelentősen
megnőtt az árbevételük, így
előkelő helyre ugrott a száz
százalékban magyar magán-
tulajdonú vállalkozás a me-
gyei TOP 100-as listán (ezen
a téren itt elsők), és az or-
szágban is benne vannak az
első ötvenben.

A jövőben is meg akarják
őrizni piacvezető helyüket a
szakterületükön, ehhez igazít-
ják fejlesztéseiket. Ugyanak-
kor Tarány Gábor kifejti: nem
akar olyan céget, amit már
nem lát át. Többször lett vol-
na rá lehetőségük, hogy új üz-
letágat indítsanak, vagy tevé-
kenységet integráljanak. Az-
zal akarnak foglalkozni, ami-
hez igazán értenek: nem akar-

ják tervezéssel, helyszíni sze-
reléssel, fővállalkozással bő-
víteni a tevékenységüket, és
nem akarnak egy szinten túl
növekedni. Hosszú távon, jól,
jó minőségben kívánják ellát-
ni a megrendelőiket terméke-
ikkel.

És fontosnak tartja az ügy-
vezető igazgató azt is, hogy
megőrizzék a cégüknél a csa-
ládias hangulatot. Nincsenek
soklépcsős irányítási rendsze-
rek a DAK-nál, így nagyon
közvetlenül tud kapcsolatot
tartani akár a termelésben
közvetlenül dolgozó munka-
társakkal, például a hegesz-
tőkkel is. Pedig a cég két te-
lephelyén ma mintegy 500 főt
foglalkoztat. Hogy ezek, a
kollektíva működésében hasz-
nos, közvetlen kapcsolatok
erősödjenek, még tartják a
családi napok hagyományát,
ahol a vezetők, munkaválla-
lók együtt főznek, feleségeik-
kel, gyerekeikkel töltik el a
napot, együtt játszanak.

A kamarai díjról Tarány
Gábor, az 1964-ben, a Dunai
Vasmű által alapított tevé-
kenység hagyományait őrző,
telephelyét működtető cég ve-
zetője elmondta, az ismert
mondás jutott eszébe ennek
kapcsán: senki sem lehet pró-
féta a saját hazájában.

Nekik sikerült, ez jó érzés-
sel tölti el. És persze tettek is
érte, üzleti eredményeiken túl
a közösségi szerepvállalá-
sukkal is.

Az innováció nagy
jelentőségű a
város életében is

Az ipari tagozattól a díjat Tarány Gábor ügyvezető vette át
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A minőségnek ára van, és sokat kell tenni érte
Jakó Tamás a kezdetektől egyéni vállalkozóként dolgozik, a vállalkozásba bekapcsolódott felesége, s már a fiai is
Kőhalmi Kálmán

Év Vállalkozása Díjat a
kézműves tagozattól
2017-ben Jakó Tamás
egyéni vállalkozó kapta,
családjával együtt örültek
az elismerésnek.

Jakó Tamás 1989 áprilisá-
ban lett egyéni vállalkozó.
Akkor nyitotta első cukrász-
dáját: a Március 15. téren,
egy bérelt helyiségben, 56
négyzetméteren, egy cuk-
rásszal nyílt meg a Lilla cuk-
rászda. Ezt a helyiséget ha-
marosan kinőtték, felépítette
új cukrászdáját a Béke város-
részben, a Lobogó utca 1-ben,
amely azóta is működik a vá-
rosrész lakóinak nagy mege-
légedésére. És nem csak az
ő megelégedésükre, hiszen
sokan járnak oda a város és
környéke más területeiről is.

Kétezer óta pedig új Jakó
Cukrászda is működik a Vas-
mű úton, így a belvárosban is
színvonalas környezetben fo-
gyaszthatjuk el süteményei-
ket, kávéikat. A cukrászat a
Béke városrészi egységben
üzemel, itt készítik el a ren-
dezvényekre, családi esemé-
nyekre megrendelt, közked-
velt tortáikat, süteményeiket,
pogácsáikat is.

Jakó Tamáshoz a vállalko-
zás indulását követően egy
évvel csatlakozott felesége,
aki elsősorban az adminiszt-

ráció terén segíti a munkáját,
és bőven akad ilyen feladat.
Évek óta már két fia is bekap-
csolódott a kisvállalkozás te-
vékenységébe. Egyikük a
Vasmű úti cukrászdában dol-
gozik, és Jakó Tamás remé-
nyei szerint idővel majd átve-
szi az egész vállalkozást. Pó-
tolja azt a fiatalos lendületet,
ami a tavaly december végén
nyugdíjba ment apjából néha
már hiányzik (bár, tegyük
hozzá, ha nem mondja, nem
gondoltuk volna, hogy már
nyugdíjas korú, és a lendülete
is igencsak fiatalos). Persze, a
munkát folytatja, amíg az
egészsége bírja, mondja a vál-
lalkozó.

Hiszen még sokat kell ta-
nulnia fiának – mondja –, át
kell még adnia számára a kö-
zel harminc év vállalkozói ta-
pasztalatát. Egy kisvállalko-
zás nagyon komplex feladatot
jelent a tulajdonosa-vezetője
számára. És sorol néhányat az
alaptevékenységek mellé napi
szinten pluszmunkát jelentők-
ből, amelyek persze mind rá
várnak: karbantartás, eszkö-
zök, tisztítószerek beszerzése,
ellenőrzése, munka- és tűzvé-
delem, a különböző hivatalok
ellenőrzései, a velük, illetve a
partnerekkel való kapcsolat-
tartás stb. És persze ott van a
munkatársakkal való foglal-
kozás, motiválásuk, a közös,
eredményes munka szervezé-
se. Mindezt csak sok tapasz-

talattal lehet elsajátítani, eb-
ben még segítségére kíván
lenni a fiának.

Rengeteg könnyebbséget
jelent számára másik fia tevé-
kenykedése is, aki az infor-
matikai háttér megteremtésé-
ben vesz részt. Jakó Tamás
már a ’90-es évek elején, a
Március 15-e téren lévő üzle-
tükben is nagy hangsúlyt fek-
tetett az informatikára, saját
programot írattak a cukrászda
működéséhez. És azóta is
egyre több területen veszik
igénybe a számítógép, a prog-
ramok, a világháló nyújtotta
lehetőségeket. El se tudja
képzelni, hogyan tudnának
működni e nélkül a háttér né-
kül.

Ugyanakkor nehezen ba-
rátkozik meg azzal, hogy e-
mailben, közösségi oldalon
kapjanak megrendeléseket.
Na nem céges eseményekhez,
hagyományos partnereiktől, a
bejáratott módon, hanem csa-
ládi rendezvényekre, extra kí-
vánságokkal. Szerinte ebben
az esetben mindkét fél számá-
ra hasznosabb a személyes ta-
lálkozó, hogy az eredmény
valóban a megrendelő elkép-
zeléseit tükrözze. Ugyanak-
kor tudja azt is, hogy a világ
efelé halad, igyekszenek is al-
kalmazkodni hozzá.

A változó világhoz számos
más módon is alkalmazkod-
nak, hiszen szakmájukban, a
cukrászatban is nagy átalaku-

lások zajlanak. Ahogy az
egész hazai gasztronómiában.
Már a városban is érződik,
hogy bővül az igényes vevők
köre, bár még mindig hatal-
mas azok száma, akik árat és
nem minőséget vesznek. Jó
példa erre a fagylalt, amely-
nek terén az elmúlt években
visszaesett a forgalmuk, talán
nem kell kitérni rá, milyen
okból. Viszont már érezhető
volt, hogy sokan mégis in-
kább visszatértek hozzájuk.

Jó kezdeményezésnek tart-
ják a „Magyarország tortája”
országos akciókat, sok éve
részt vesznek benne, sokan

éppen emiatt keresik őket.
Egyébként is kapcsolatot tar-
tanak a Magyar Cukrász Ipa-
rosok Országos Ipartestületé-
vel, figyelik a szakmai híre-
ket, cukrászbemutatókra jár-
nak, megismerik az új alapa-
nyagokat, recepteket, eljárá-
sokat. Az őket jellemző igé-
nyességgel igazodni akarnak
a változó elvárásokhoz, lehe-
tőségekhez.

Jakó Tamás egy cukrásszal
kezdte tevékenységét, ma már
tizenhárom munkatársat al-

kalmaz, és tizenkét tanulót
képez a vállalkozása. Hama-
rosan ez utóbbi szám is nö-
vekszik. Úgy ítéli meg, hogy
a középiskolai szakképzés jó
irányba halad, eredményei
mutatkoznak annak, hogy több
idő jut gyakorlati képzésre.
Ugyanakkor a felnőttképzés
terén még van hova fejlődnie
a rendszernek, ez meglátszik
az eredményességén.

És persze az is gond, hogy
bár ilyen nagy számban tanul-
nak nála, mégis folyamatosan

hirdet állást. Tehát ez sem
biztosítja a megfelelő után-
pótlást. Sokan a végzettek kö-
zül (de már régebb óta ott
dolgozók is) külföldre men-
nek, vagy éppen elhagyják a
szakmát. Ennek ellenére elen-
gedhetetlennek tartja a szak-
képzésben való részvételüket,
amely a szakmai fejlődésüket
is szolgálja. Ezen munka so-
rán jó partneri kapcsolatot
alakítottak ki a városi kama-
rával, és évek óta a rendezvé-
nyeinek a beszállítói is.

Fontos részvételük
a gyakorlati
szakképzésben

Csaknem harmincéves munkát ismert el a Jakó Tamásnak adott díj
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Egy hajóban: elismert, jó csapat
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS Nemzetközi szinten is jegyzett céggé váltak a szakmai munkájukkal
Kőhalmi Kálmán

Az ISD Portolan Kft. kapta
az Év Vállalkozása Díjat
a kamara kereskedelmi
tagozatától, ennek kap-
csán kérdeztük Vaso Ja-
nicic ügyvezető igazgatót.

A díj átadásán nem tudott
jelen lenni, mivel az Egyesült
Államokban volt üzleti úton,
így azt Szabó Gyula, a helyi
kikötő vezetője vette át. Az
ügyvezető igazgató szerint
nem is baj, hogy így alakult,
hiszen Szabó Gyula jól ismert
helyi szakemberként elkötele-
zetten, kiemelkedő módon
irányítja a város életében,
múltjában is fontos szerepet
betöltő létesítményt. Ő képvi-
seli a városi kamaránál
a cégüket, az etikai bi-
zottság elnöke.

A kamarától kapott
díj egyébként is az ISD
Portolan kimagasló tel-
jesítményt nyújtó csa-
patának az elismerése.
Ez a kollektíva termé-
szetesen nem a díjakért dol-
gozik, hanem azért, hogy
partnereit mindig a legmaga-
sabb színvonalon szolgálja ki,
és ezt már meg is szokták az
üzletfelek. Talán pont emiatt
az egyenletes színvonalú tel-
jesítmény miatt van, hogy a
regionális (és itt a világot sze-
mélyesen, illetve az általuk
szervezett szállítmányok
mozgását követve „virtuáli-
san” számtalanszor bejárt üz-
letembernek fogadjuk el: az
országunkat is beleérti) díjak
ritkábban találják meg őket,
mint a nemzetköziek. Az

utóbbi tíz évben egy sor nem-
zetközi – szakmai és üzleti –
elismerésben részesültek (a
részletekért érdemes felkeres-
ni honlapjukat). Szűkebb kör-
nyezetünkben viszont sokszor
egy-egy nagyobb fejlődés,
beruházás ragadta meg a dí-
jakról döntők figyelmét. Ezért
is fogadta örömmel, hogy a
Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara díját ebben az
évben ők is megkapták.

A Portolan Kft.-t idén hu-
szonöt éve, 1992-ben alapítot-
ták. A vasmű privatizációjával
változott a neve is, az ISD
Portolan Kft. az ISD Duna-
ferr Zrt. 100 százalékos le-
ányvállalata. Fő feladata a
cégcsoport logisztikai kiszol-
gálása, tevékenysége során

közúton, vasúton, belföldi ví-
zi úton és tengereken biztosít-
ja a vállalatcsoport alapa-
nyaggal történő ellátását, va-
lamint a késztermékek vevők-
höz történő eljuttatását. És
ahogy már említettük, a cég
működteti a vállalatcsoport
dunaújvárosi kikötőjét is. A
központjuk a kezdetektől Bu-
dapesten található.

Emellett természetesen
külső megbízásokat is vállal-
nak és teljesítenek, két és fél
évtizedes magas szakmai
színvonalú tevékenységükkel
elismert szereplőjévé váltak a

hazai és a nemzetközi piac-
nak, teljesítményével az ISD
Portolan Kft. a magyarországi
logisztikai vállalkozások él-
mezőnyében foglal helyet.
Volumenében éves szinten 6
millió tonna árut mozgatnak
meg, tavaly hozzávetőlegesen
5 milliárd forint árbevételt és
jelentős pozitív adózás előtti
eredményt realizáltak. És
még egy adat, hogy érzékel-
jük a megmozgatott hatalmas
anyagmennyiség egy szeg-
mensét: Magyarország nem-
zetközi folyami áruszállítási
igényeinek a 60 százalékát ők
bonyolítják.

A társaság stabil munkahe-
lyet biztosít jól képzett, ide-
gen nyelveket kiválóan beszé-
lő munkatársainak versenyké-

pes jövedelem mellett.
Ez a jó csapat a garan-
cia a cég magas szín-
vonalú teljesítményére.
Vaso Janicic elmondja,
hogy amikor több mint
tíz éve átvette a cég ve-
zetését, a tulajdonosok,
a Dunaferr igényeihez

igazodva, a költséghatékony-
ságra törekedve át kellett
szerveznie a céget. Akkor
nem a fejlesztések voltak a
hangsúlyosak.

Aztán egyre inkább az
ő személyes szakmai munká-
ja tükröződhetett vissza a vál-
lalkozás eredményein, fej-
lesztésein. És a csapaton is,
amely nagyon jól tud együtt
dolgozni. Neki, mint vezető-
nek a feladata a stratégiai irá-
nyítás, az egyes területek ve-
zetőivel a megoldandó felada-
tok megbeszélése. A cég ma-
gas színvonalú teljesítményé-

hez szükséges módon kemény
elvárásokat fogalmaz meg
munkatársai felé, és azokat
számon is kéri, azonban azt is
folyamatosan érezhetik a Por-
tolannál dolgozók, hogy ha
bármilyen probléma van, a
vezetőjük mellettük áll.

A Vaso Janicic által elmon-
dottakat külső szemlélőként is
igazolhatjuk, hiszen többször
tapasztaltuk a munkatársaitól,
de a vasmű más vezetőitől, a
vele üzleti kapcsolatban lé-
vőktől a felé irányuló elisme-
rést. „Kapitány” a megszólí-
tása (persze angolul), és ha

nincs jelen, akkor is így em-
legetik. És ez akkor is fontos
jelentéstartalommal bír, ha
tudjuk, hogy az üzletember
szakmai múltjának egy idő-
szakára utal. Csak ő már a
Portolan hajóját irányítja
csapatával, és úgy tűnik jó
irányba.

Ha a jövőképről kérdez-
zük, természetesen a magas
szolgáltatási színvonal fenn-
tartását említi. Ennek érdeké-
ben az évről évre megújított
ISO rendszer mellett a közel-
múltban két neves szakmai
szervezet ragos minősítését is

megszerezték. Legutóbb pe-
dig hat hónapos munkával, a
minősítés megszerzésével a
Társadalmilag felelős vállal-
kozás címet szerezték meg az
amerikai World Confederati-
on of Businesses szervezettől.
És természetesen több fontos
nemzetközi szakmai szerve-
zetnek is tagjai. A konkrét
fejlesztésekről szólva el-
mondta, hogy azokat is foly-
tatják, a helyi kikötőben is,
amint a gazdasági környezet
módot ad rá, de jelenleg is ki
tudják elégíteni partnereik
igényeit, magas fokon.

Nem lehetett jelen Vaso Janicic a díjátadón, fontosnak tartja, hogy azt a kikötő vezetője vette át
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Kemények az elvárásai,
de a cég vezetője

kiáll a munkatársai mellett

A változásokban új lehetőségek
Ötvenéves az „óragyár”, nagy utat járt be a kihívásokra mindig reagáló vállalat ez idő alatt
Kőhalmi Kálmán

Idén lesz ötven éve, hogy
megalapították a Momert
Zrt. jogelődjét, a városi
kamara elnöksége díszok-
levelet adott át a cég
legendás vezetőjének,
Urbán Lászlónak, amely-
ben tisztelettel, elisme-
réssel adózik az évfordu-
lót ünneplő vállalat kol-
lektívája, vezetése előtt.

Urbán Lászlót láthatóan
meglepte a díszoklevél átadá-
sa, a vele járó rövid ünnepi
protokoll, a rájuk irányuló fi-
gyelem. Meglepetés volt. Jól
sikerült. És vitán felül: meg is
érdemli az elismerést a város
történetében rangos helyet ki-
vívó vállalat, amelyet az évti-
zedekkel ezelőtt fiatalkorukat
élők, akkor reggelenként az
ott gyártott vekkerek csörgé-
sére ébredők ma is óragyár-
ként emlegetnek.

Pedig történelmük éppen
felében, 1992-től már nem is
gyártottak órát. Sőt, ennek a
szép hagyományú terméknek
már a rendszerváltás előtt
erősen kezdett leáldozni.
Nem gazdasági, technológiai
okai voltak a váltásnak. És
már addig is reagálniuk kel-
lett több hasonló változásra,
azóta pedig még sokkal több-
re. Urbán László, aki negy-
vennégy éve került a vállalat-
hoz fiatal mérnökemberként,
s akkor még nem gondolta,

hogy ez a döntés az egész
életútját meghatározza, úgy
jellemzi az általa átélt idősza-
kot: minden fellendülést hul-
lámvölgy követ.

Ez persze a megélt tapasz-
talat által válik igazán bölcs
összegzéssé. Hiszen elmélet-
ben mind ismerjük, és idézni
is tudjuk a kapcsolódó tanó-
rák szentenciáját: a hullám-
völgyet nem lehet elkerülni,

fel kell rá készülni, és mege-
rősödve kikerülni belőle. Ur-
bán Lászlóék kollektívája
azonban sok-sok alkalommal
a gyakorlatban végezte el ezt
a bravúrt, ami számos hason-
ló méretű, múltú hazai cégnek
nem sikerült.

Nem véletlen, hogy amikor
rákérdezünk, a Momert veze-
tője kifejti: a megújulás ké-
pessége a menedzsment fele-

lőssége. Nekik kell dönteni a
fellendülés idején arról, mi-
ként takarékoskodjanak anya-
giakban, „erőben” a szűkebb
időszakokra. Már ekkor fel
kell készülni arra, hogy a fel-
lendülés végével mivel fog
foglalkozni a cég, felismerni
a változás adta lehetőségeket,
a kapcsolódási pontokat, a
technológiai változásokat.

A menedzsment elképzelé-
sei azonban lehetnek bármi-
lyen jók, ha nem áll
rendelkezésükre a ter-
vezés, megvalósítás fá-
zisaiban a szükséges,
felkészült, a változá-
sokra jól, gyorsan rea-
gálni tudó szakember-
gárda. Urbán László
szerint ez nagy erőssé-
gük, nagyon jó csapat alakult
ki a Momertnél. Ha a mai
helyzetet nézzük, szinte min-
den korosztály a szükséges
számban képviselteti magát.
A szakmai hagyományok is
jelen vannak, ahogy a legmo-
dernebb, digitális technológia
is a fiatal szakemberek, mér-
nökök tudásában.

A többnyire háromszáznál
több dolgozónak munkalehe-
tőséget biztosító (egy részük
kölcsönzött munkaerő) cég
kapacitásainak jelentős részét
lekötik a háztartási gépek al-
katrészeinek, autóalkatrészek-
nek a multinacionális cégek
számára végzett bérgyártása.
Ez persze egyfajta stabil hát-
teret teremt a Momert műkö-

déséhez. Azonban Urbán
László a beszélgetés során
felidézi: húsz éve még száz
százalékban saját terméket ál-
lítottak elő.

Ha ezt nem is lehetne gaz-
dasági szempontból célként
kitűzni, azt fontosnak tartják,
hogy növeljék a nagyobb
hozzáadott értékű termékek
gyártását. A cég egyik kiemelt
termékcsoportja az egész-
ségmegőrzést, bébiápolást

szolgáló különböző berende-
zések köre. Az ISO 13485
szabvány szerinti működés
bevezetésének, a tanúsítvány
megszerzésének célegyenesé-
ben vannak, ez pedig felérté-
keli az ezen termékkörbe tar-
tozó gyártmányaikat, kibővíti
az értékesítési lehetőségeket.

A cég a kínai gyártás ver-
senyképességének csökkené-
sére reagálva több termékét
ismét itt kezdte előállítani,
ehhez az biztosított kedvező
hátteret, hogy minden hely-
zetre felkészülve itthon is
megvoltak a szükséges szer-
számok a gyártáshoz. És ha a
szerszámoknál tartunk: na-
gyon komoly és költséges fej-
lesztést hajtottak végre (pá-

lyázati pénzt elnyerve) a szer-
számgyártás terén. A legmo-
dernebb, a 3D tervezéstől a
gyártási folyamatig számító-
gép által vezérelt, ezredmilli-
méter pontos svájci berende-
zések alkalmazása külön pro-
filként jelenik meg a Momert-
nél, amely a saját igények ki-
elégítésén túl külső megren-
delőknek is jól és jó áron ér-
tékesíthető terméket állít elő.

A cégnek most is van bea-
dott pályázata, amely
további korszerű eszkö-
zök beszerzését céloz-
za: egyre több gépet
akarnak ellátni modern
kiszolgáló robotokkal,
illetve a gazdaságosabb
működtetés érdekében
lecserélni energiataka-

rékosabbra az elavultakat.
Urbán László végül kitér

egy, a statisztikák szerint a
hazai magántulajdonú vállal-
kozások jelenős részét elérő
súlyos problémára: ki lesz az
utód? Megnyugtató válasszal
is tud szolgálni, a munkavál-
lalók számára már ismert, el-
fogadott utódlással. Mindkét
fia a cégnél dolgozik, a fiata-
labb ügyvéd, az idősebb mér-
nökként már négy éve straté-
giai igazgató, felel a jövőké-
pért, a cég további építéséért,
a fejlesztések, befektetések
előkészítéséért, s kapcsolatot
tart a vevőkkel. Édesapjuk pe-
dig, amíg teheti, segíti őket
abban, hogy a nyomdokaiba
léphessenek.

Urbán László legendás vezetőjévé vált az ötvenéves cégnek
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Megerősödve tudtak
túljutni a hullámvölgyeken,
hiszen felkészültek azokra
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