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Interjú a Strautmann Gépgyártó Hungária Kft (3143 Mátranovák, Szabadság út 51) ügyvezető 

igazgatójával Kadlicsek Ferenccel. 

 

Cégalakulás: 

1. A cég megalakulásakor magyar-külföldi vegyesvállalat vagy tisztán magyar vagy tisztán 

külföldi vállalat volt. Illetve változott-e azóta a tulajdonlás szerkezete? 

A cég a kilencvenes évek közepén kezdte meg működését Magyarországon 
Sinus-Ker Kft névvel. 100%-os külföldi tulajdonban volt és van jelenleg is. 
 

2. Mi vezérelte az alapítókat a létrehozásban? 

A cég családi vállalkozás, hosszú távú stratégiai célkitűzés vezérli a tulajdonosokat, nem 

pedig a gyors meggazdagodás víziója. A családban három fiúgyermek volt és a harmadik fiú 

örökölte a magyarországi profilt. a cégnek jelenleg Magyarországon kívül lengyel és német 

telephelyei is vannak. 

 

3. Miért éppen Mátranovákon hozták létre illetve működtették, működtetik? 

Nem itt indult be a magyarországi tevékenység hanem az alföldön Szolnok mellett egy 

TSZ ingatlanában. Később azonban  a GANZ mátranováki üzemének egyik üzemcsarnoka 

alkalmasabbnak bizonyult a tevékenység folytatására. Jelenleg a termelés 3500 nm-en 

folyik. 
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Tevékenység: 

1. Mi volt a cég eredeti profilja? 

A kezdetekben a fő tevékenységünk fűtési osztó- gyűjtőkés hulladékprések gyártása volt.  

 

2. Változott-e a profil az indulás óta, ha igen mi indokolta? 

A tavalyi évben cégcsoportunknál szervezeti és szerkezeti átalakításra került sor. 2015 

január 1-vel nevünk Strautmann Gépgyártó Hungáriára változott. Korábbi tevékenység mellé 

bekerült a Strautmann mezőgazdasági gépek komponenseinek gyártása is. 

 

3. A profil bővítésnek milyen céljai, forrásai voltak? 

Mint említettem  három gyermek volt a cégcsoport örököse, és mivel a többiek profilja a 

mezőgazdaság igényeinek kielégítése így azokkal való kooperáció is szerepet játszott a 

döntésben. A fő forrás a cég saját eredménye, de voltak pályázatok is. 

 

  
 

Pályázati lehetőségek: 

1. Volt-e hatása a cég működésére az EU-s csatlakozás? 

Mivel a cég német érdekeltségű és székhelyű így csatlakozás közvetlen komoly, érzékelhető 

változást nem hozott a cég mindennapi életében. Természetesen sok minden (pl. 

szállítmányozás) egyszerűsödött az EU normák átvételével. 

 

2. Milyen hazai és EU-s pályázatok játszottak/ játszanak szerepet a cég életében? 

Kezdetben a pályázatoknak nem volt hatása a működésünkre, mert úgy éreztük hogy nem az 

ilyen jellegű családi középvállalkozásra szabták őket. Megjegyezném, hogy Németországban 

a termelés 65-70%-át a kis és középvállalkozások jelentik. A multikra természetesen szükség 

van de nem több mint 30%-ban, hogy ne legyen a nemzetgazdaság túlzottan kiszolgáltatva a 

nemzetközi tőke vándorlásának. Az utóbbi néhány évben a pályázati rendszerben 

szemléletváltás következett be, így mi is sikerrel pályázhattunk. Ennek eredményeképpen két 

alkalommal is sor kerülhetett a céget érintő fejlesztésre először általános technológiai 

fejlesztés keretében javítottuk versenyképességünket, majd pedig egy hegesztő robot 

beszerzésére került sor.   
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3. Milyen pályázati lehetőségekre számítanak, és ezeknek milyen hatása várható a cég és a 

térség életére nézve? 

Az utóbbi időben a cégnél vezetői szemléletváltás következett be. Amennyiben a jelen 

információk valósnak bizonyulnak akkor újabb pályázatokra is sort kerítünk és komolyabb 

bővítő beruházásba fogunk. 

 
 

 

Foglalkoztatás politika: 

1. A jelenlegi 100-110 fő dolgozói létszám összetételét tekintve hogyan alakul? (helyi-

térségi – megyei – távolabbi stb.) 

Mátranovák egy viszonylag kis lélekszámú település. Az itt prosperáló két nagyobb üzem az 

egész település minden dolgozóját is tudná foglalkoztatni. Ennek ellenére a dolgozóink 

többsége a településen kívülről érkezik. Ennek egyik magyarázata lehet a kereslet és kínálat 

eltérő szakmastruktúrája, másrészt a hajlandóság hiánya. 

A dolgozóink mintegy 10-15%-a van az improduktív szférában foglalkoztatva, a túlnyomó 

részük (85%) közvetlenül a termelésben érintett. 

 

2. Hogyan vannak megelégedve a helyi munkaerő kínálat képzettségi, kommunikációs, stb. 

színvonalával? 

Elég jelentős a fluktuáció, ez már mutatja, hogy a felek nem mindig találják meg egymásban 

az elképzeléseiket. 

 

3. Tervezik-e a létszámbővítést az elkövetkező egy éven belül? 

Mint említettem komoly beruházás bővítést tervezünk, melynek egyik következménye, hogy 

mintegy 60%-os létszámbővüléssel számolunk. 

 

4. Elsősorban milyen szakképzettségű dolgozókat foglalkoztatnak illetve keresnek? 

Számos szakmaterületen tudnánk foglalkoztatni embereket, így például a lakatos, 

esztergályos, hegesztő mellett hiányunk van rajzolóból és vegyészből is. 
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Kommunikáció: 

1. A cég működtetésében van-e és milyen szerepe a marketing kommunikációnak (reklám, 

PR, stb.)? 

Természetesen, mint minden szervezet napjainkban mi sem nélkülözhetjük a promóciót. 

Ennek stratégiai kialakítása azonban nem a mi feladatunk volt egészen az utóbbi időszakig 

hanem az anyacég székhelyén dőlt el.   Az utóbbi időben azonban egyre többször szerveztünk 

olyan találkozókat melyek fő témája a marketing tevékenység hatékonyságának növelése. Ez 

természetesen szervesen összefügg azzal, hogy míg eddig az árbevételünk 90%-a exportból 

származott, jelenleg a stratégia váltás eredményeként nyitni kívánunk a hazai piac irányába is. 

 

2. Milyen eszközöket alkalmaznak a cég népszerűsítése terén? 

Mint említettem ez a szerepkörünk még egészen új de a termékek népszerűsítése (reklám) és 

a cég népszerűsítése (PR) egészen biztos hogy jelentős szerepet fog kapni. 

 

3. A tulajdonosokkal hogyan tartják a kapcsolatot (napi – heti – havi stb.)? 

Mint említettem cégünk családi középvállalkozás. A tulajdonos életfilozófiája nem a magyar 

mentalítás, a mindenkin átgázolva, gyorsan meggazdagodni effektus. Nálunk jól működik a 

kontrol mechanizmus így nincs is szükség napi, heti kapcsolattartásra. Az eredmények 

magukért beszélnek.  
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Üzleti beszámoló: 

1. Mi indokolta, hogy a cég törzstőkéje (10MFt) több mint háromszorosa a törvényi 

minimum értéknek (3MFt) ? 

Ez jó kérdés, de elsősorban az, hogy jól és tisztességesen működő gazdaságokban a törzstőke 

nagysága a cég komolyságát is jelzi. A tulajdonosnak hosszú távú tervei vannak az itteni 

működtetéssel. 

2. Hogyan alakult a cég mérleg szerinti eredménye illetve eredmény tartaléka? 

Az elmúlt időszakban talán soha sem voltunk veszteségesek, így az eredménytartalékunk 

folyamatosan emelkedett. 

 

3. Voltak-e saját erős források illetve fejlesztések? Ha igen akkor ezek forrása az 

eredmény vagy tőke tartalék esetleg más volt? 

Igen voltak és ezek forrása mindig az eredménytartalékaink voltak. Mióta a cég 

magyarországi telephelye működik a tulajdonos még sohasem vont ki forrásokat a 

működtetésből, hanem mindig visszaforgatta azt. Ennek is köszönhető például az, hogy a 

pályázati projektjeinket akkor is meg tudtuk volna valósítani ha nem nyerünk a pályázatokon. 

 

4. A bevétel több mint 90%-a exportból származik elsősorban mi jelenti a cég számára a 

célpiacot (földrajzi, tevékenység stb szempontból)? 

Elsősorban az EU Magyarországon kívüli területei főleg a német piac. 

 

 
 

 

Missió - Vízió: 

1. A cég stratégiai elképzelésében hogyan lehetne megfogalmazni a cég küldetését? 

Ezzel az utóbbi időben kezdtünk el foglalkozni, így most még ez képlékeny állapotban van. 

 

2. Milyen jövőképet lehetne felvázolni a cég számára? 

Bízunk benne, hogy a hazai nyitás eredményes lesz, és ez érzékelteti hatását a termelés 

volumenére, az árbevételre és a foglalkoztatotti létszámra nézve is. 

 

3. Tervek a jövőre nézve? 

Beruházás bővítés – hatékonyság növelés – létszám bővítés – eredmény növelés – beruházás 

bővítés - …. 
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4. A cég működésében megjelenik-e és hogyan a környezettudatos magatartás? 

Mivel cégünk egyik fő terméke a hulladékprések előállítása, így bátran állíthatjuk, hogy már 

ezen keresztül is komoly harcosai vagyunk a környezetvédelemnek. Természetesen a 

hagyományosabb területek - mint például a szelektív hulladékgyűjtés - sem hiányoznak a 

repertoárunkból.  

 

Végezetül egy személyes kérdés: 

1. Igazgató Úr már fiatalabb korában is érezte, hogy vezető szeretne lenni, vagy csak 

később alakult ki? 

Ez jó kérdés …. A válasz : NEM, nem akartam vezető lenni …. de mindig is alkalmasnak 

éreztem rá magam.. 

 

Salgótarján, 2016. november  


