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SPECIÁLIS ÖSSZEÁLLÍTÁS

FOLYAMATOSAN ÉPÍTKEZIK 
AZ ÖNTŐGÉPSZERVIZ KFT.
„Sose írtam még önéletrajzot, nem volt szükség rá és szerintem 
nem is lesz, ha ugyanilyen ütemben tudjuk fejleszteni a céget, mint 
mostanában.” –  mondja Selmeczi Imre, az Öntőgépszerviz Kft. 
alapítója és ügyvezető igazgatója.

[Mester Nándor]

Kikapcsoltam a GPS-t, amikor már-
cius elején ráhajtottam az egykori 

Csepel Művek gerincútjára, az úgyne-
vezett Központi útra. Azért akadtam 
le az elektronikáról, mert arra voltam 
kíváncsi, hogy az arra járó overallosok 
gyorsan útbaigazítanak-e, ha kimon-
dom: az Öntőgépszerviz Kft-t keresem. 
Gyakorlatilag az első arra járó segített, 
kis gondolkodás után megmutatta a he-
lyes irányt. Ez nagy szó lehet, e sajátos 
atmoszférájú „minivárosban” ugyanis 
százával működnek különféle méretű 
ipari és szolgáltató vállalkozások.
Persze, mehettem volna az orrom után 
is, az olajos vas illata összetéveszthe-
tetlen és nagyon is sajátja az olyasfajta 
cégeknek, mint amilyet kerestem. A 

nagy monstrumok javításánál, szere-
lésénél dolgozóknak talán még a bőre 
alá is beszivárog, amit még akkor sem 
tudnak feledtetni, ha már évekkel ezelőtt 
elhagyták az üzemet.
Az Öntőgépszerviz kft.-nél egyébként 
éppen hogy nem az elhagyásról, hanem 
a megérkezésről szólnak a hírek, a 43 
fős társaság hat új munkahellyel akar 
bővülni az év végéig. Területi expan-
zióra is készül, a központi telephelytől 
száz méterre található ipari csarnokot 
szemelte ki magának. Ha sikeresen zá-
rulnak a tárgyalások, akkor a mostani 3 
500 négyzetméter 11 ezer négyzetméter-
re nőhet, s így már elhelyezhetik régi és 
újonnan érkező gépeiket, berendezései-
ket, nem lesz területi akadálya a további 

Komplex szolgáltatások
Az Öntőgépszerviz Kft. egyszerre 
képes elvégezni a hidraulikai, a me-
chanikai és az elektronikai munkákat 
egy-egy, úgynevezett nyomásos öntö-
dei berendezés javítása vagy felújítása 
során. A munkát egy jól felszerelt for-
gácsoló üzem és egy nagy készlettel 
rendelkező hidraulika szaküzlet segíti, 
egészíti ki. Egyedi gépek, célgépek 
tervezését, gyártását, valamint nagy 
méretű és nagy tömegű gépek, de 
akár egész termelő üzemek áttelepí-
tését, költöztetését is vállalják. A szer-
viztevékenységet 11 szervizautóval 
végzik Magyarországon és Európa 
egész területén. A kft. gépgyártók kép-
viseletét is ellátja, forgalmazza például 
az Idra, a Krown és a Tecnopres ter-
mékeit. A 12 évvel ezelőtti 35-40 millió 
forintos árbevétel tavaly már 870 millió 
forintra nőtt.

fejlődésnek – tájékoztatott Selmeczi Imre 
ügyvezető igazgató.
A kft. az elmúlt években folyamatosan 
visszaforgatta a nyereséget: 2012-ben 
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120 millió, 2013-ban 80 millió forintot 
költöttek ingatlan, gép és technológiai 
beruházásokra, idén 400-500 millió 
forint lesz ezen a soron. 
Az ügyvezető igazgató szeretné tartani 
ezt a tempót és még több megrendelést 
elnyerni a hazai és külföldi ügyfelektől. 
Ehhez hat évvel ezelőtt kezdte meg a 
még tudatosabb cégépítést. Akkor dön-
tötte el, hogy – felhasználva itthoni ta-
pasztalatait és kapcsolatrendszerét – az 
öntőgépeket és hidraulikai elemeket, 
berendezéseket használó európai válla-
latoknál is próbálkozik. Rendszeresen 
járt a nyomásos öntészettel kapcsola-
tos nemzetközi vásárokra (EUROGUS, 
GIFA), idővel kiállítóként is megjelent. 
Ma a teljes árbevétel 35-40 százaléka 
származik külföldi megrendelőktől, 
akik között vannak németek, svájciak 
és franciák is.
Arra a kérdésre, hogy mi volt a legfon-
tosabb hatása ezeknek a külföldi megje-
lenéseknek, Selmeczi Imre azt mondta: 
„A kapcsolatépítésen és a megrende-
léseken kívül az, hogy megerősítette 
bennünk: a szolgáltatási képességünket 

kell folyamatosan fejleszteni és bővíteni.”  
A 2008-as válság természetesen az 
Öntőgépszerviz Kft-nek sem jött jól, 
különösen az, hogy a hirtelen visszaesést 
produkáló autóipar számára öntvényeket 
szállító ügyfeleik egy része is visszafogta 
a tempót. A kft. egyik nagy megrendelője 
is töredékére vitte le a megrendelési ér-
téket, mégsem kellett elbocsátani senkit 
és mentőhitelre sem szorult a cég. Eleve 
nem volt hiteltartozása a válság kirobba-
násakor, a vezetés pedig a legkeményebb 
években (2009–2010) is fenntartotta a 
nemzetközi megjelenéseket.
Mára sikerült megtartani a növeke-
dési pályán a céget, sőt, az említett 
beruházás olyasfajta bővítést hoz, 
ami már egy más minőségi szint a 
cég, illetve a cégvezetés életében. Az 
ügyvezetőnek van összehasonlítási 
alapja, érzi a különbséget az indulás-
kori és a mostani állapotok között. 
Elmondása szerint eleinte 15 főben 
maximálta a létszámot, azt mondta, 
annyit tud elirányítani. Maga vette 
fel a szerelőket és a mérnököket – de 
csak lépésről lépésre.
Aztán az egyre több megrendelést 
látva már nem lehetett leállni, az 
egyik üzlet hozta a másikat, a kez-
deti kis műhelyből nagy csarnok lett 
és már a vállalatirányítás sem ment 
egy személyben. Képeztette is magát, 
tréningekre járt – és közben megta-
nult delegálni. Elérte azt a szintet, 
amikor az operatív munkában már 
nem kell részt vennie, sem az üzlet-
szerzés, sem a gyártási, szerviz vagy 
kereskedelmi tevékenység közvetlen 
irányítása nem nyomja a vállát, erre 
mára már megvannak a jól képzett 
lojális kollégák és vezetők. Helyette a 
cég hosszú távú stratégiájával, a cég 
fejlesztésével tudja a munkaidejének 
nagyobbik részét tölteni.
Érdekelt, hogy gondolkodott-e már 
az utódlásról. Erre elég határozott 
választ adott: már eldöntötte, hogy 
ha eljön az ideje, akkor szervezett 
módon száll ki: vagy átadja fiának 
a stafétát vagy csak részesedést tart 
meg gyermekeinek (egy fia és egy 
lánya van) és egy jól működő me-
nedzsmentre bízza a céget, vagy – ha 

kell – eladja a céget. Mostani tudása 
szerint a végső döntésre még kb. tíz 
évet vár, addig meg tovább fejleszti 
a vállalkozást.  ■

Vállalkozói véna

Selmeczi Imre a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen végzett 
vegyipari gépész szakon. Sike-
rült ösztöndíjat kapni a TAURIL 
műszaki gumiipari vállalattól, 
ott kezdő mérnökként karban-
tartó mérnöki feladatokat látott 
el. Később a HIDRA cégnél 
kilenc évet húzott le, kezdetben 
szervizmérnökként dolgozott, 
de ügyfeleket is kellett szerez-
nie. Majd fokozatosan haladva 
a ranglétrán egy 30 fős cég 
cégvezetőjeként dolgozott ott. 
Bevallása szerint sokat tanult 
azzal, hogy ezután a gyártó 
oldalra került, a FÉM-ALK cég-
nél 2,5 évet töltött el. Korábbi 
ügyfeleitől időközben egyre 
több megkeresést „kvázi meg-
rendelést” kapott, elismerték 
hozzáértését, megbízhatósá-
gát, s ez arra ösztönözte, hogy 
önálló céget indítson, ez lett 
az Öntőgépszerviz Kft. A tár-
saságot idővel kiegészítette a 
csepeli telephelyet kezelő  in-
gatlanos céggel. 

������A megjelenés támogatója 
a hazai vállalatok szakértő partnere 
a CIB Bank Zrt.

Selmeczi Imre

[hirdetés]


