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Rába csoport rövid eredménykimutatás (2021. I. n.év)
m HUF 2020 Q1 2021 Q1 Változás

Árbevétel 11 856 11 377 -4,0%

Bruttó eredmény 2 467 2 250 -8,8%

 Bruttó fedezet 20,8% 19,8% -1%p

EBITDA 450 1 013 125,3%

 EBITDA szint 3,8% 8,9% 5,1%p

Üzemi eredmény -120 399 433,2%

Nettó pénzügyi eredmény -635 66 110,4%

Teljes átfogó jövedelem -853 364 142,6%

Tapasztalt autóipari szakember a Rába élén

A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatósága 2021. 
május 8-ával Hetzmann Bélát, a Rába Járműipari 
Holding Nyrt. igazgatóságának az elnökét nevezte ki 
a tőzsdén jegyzett társaság vezérigazgatójának.

Hetzmann Béla tapasztalt autóipari szakember, a TIER1-es 
autóipari beszállító CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. tulaj-
donosaként először 5 évig volt a cég gazdasági vezetője, majd 
2013. január 1-től, több mint 8 éve az ügyvezetője. A CSABAcast 
Kft. Hetzmann Béla ügyvezetősége alatt a heves megyei Apcon 
2016/2017-ben felépítette Európa egyik legmodernebb, több 
mint 17.000 m2-es nagynyomású alumíniumöntödéjét és 
megmunkálóüzemét, TIER1-es autóipari beszállítóként jelen-
leg közel 10 millió darab öntött és megmunkált alumínium 
autóalkatrészt szállítanak közvetlenül a BMW, az AUDI, a 
Volkswagen és a Daimler európai, ázsiai és amerikai gyáraiba.

Az új vezérigazgató feladata a Rába Csoport működési hatékony-
ságának, ezáltal eredményességének a növelése a szükséges a 
gyártástechnológiai fejlesztések és beruházások, termelési, földraj-
zi optimalizálások megvalósítása által. További feladat a kutatási- 
fejlesztési tevékenység súlyának a növelése, az oktatási intézmé-
nyekkel szorosabb kapcsolatok felépítése, nemzetközi technológiai 
együttműködések kialakítása, a cégcsoporton belül tapasztalható 
párhuzamosságok megszüntetése és a használaton kívüli esz-
közállomány működésbe történő bevonása, vagy értékesítése. 

– Ön már nemcsak elnöke, hanem 2021. 
május 8. óta vezérigazgatója is a Rába 
Járműipari Holding Nyrt-nek. Tavaly 
vezetője volt egy átvilágítási projektnek, 
így alapos, részletes képe van a 
vállalatról. Milyen céget ismert meg?

– A Rába stabil vállalat mind finanszírozási 
szempontból, mind a vagyonát, a vevőstruk-
túráját és a beszerzési forrásait illetően. 
Ugyanakkor a vállalat méretéhez, a gyártott 
termékek számához képest nagy területen, 
sok telephelyen zajlik a termelés, amely 
óhatatlanul sok párhuzamossággal jár, így 
magasabb a költségszint és alacsonyabb a 
hatékonyság, mint az a hasonló méretű hazai 
vagy nyugat-európai vállalatoknál jellemző. A 
széttagoltság miatt a fejlesztések az elmúlt 
években szigetszerűen valósultak meg, és a 
termelési folyamat sem kellően összehangolt. 
Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy 
elődöm, Pintér István rendkívül profi módon 
stabilizálta a Rábát, amely ennek köszönhető-
en lett azon kevés cég egyike, amely túlélte a 
rendszerváltozást, és ma is sikeresen működik. 
Én ahhoz szeretnék hozzájárulni fokozatos 
változtatásokkal, hogy ezt valóban 21. századi 
módszerekkel, eredményességgel tegye.

– A fejlődéshez a kutatás-fejlesztés és 
a beruházások is elengedhetetlenek. 
Ezt a kérdést hogyan látja?

– Nagyon fontosnak tartom a Rába Fejlesztési 
Intézet tevékenységét. Mindenképpen szeret-
ném növelni a kutatás-fejlesztésre rendelke-
zésre álló forrásokat és létszámot, elsősorban 
a futóművekre és futómű-főalkatrészekre 
fókuszálva. Az utóbbi kettő azon területek 
egyike, ahol elkezdődhetnek majd a beruházá-
sok, a gépek, gépsorok modernizációja. Ebben 
az iparágban a beruházások jellemzően meg-
rendelés- és vevőfüggők, és ilyen szempontból 

is szerencsés, hogy a Rába részben hosszabb 
távú projektekkel, jó reputációjú vevőkkel bír, 
akiket azonban közép- és hosszú távon is meg 
kell tartanunk. Ehhez elengedhetetlen, hogy 
elkezdődjenek azok az infrastruktúrális és 
technológiai fejlesztések, amelyeket a Rába ve-
vői elvárnak. Első lépésként megkeressük, hol 
szorít a legjobban a cipő, hol vannak olyan régi 
technológiák, ahol modernizációval gyorsan je-
lentős eredményeket tudunk elérni. A részletek 
kidolgozása most kezdődött meg. A verseny-
képesség fenntartásához, növeléséhez lépést 
kell tartani a korral, azaz a legmodernebb 
infrastruktúrára, gépparkra, s ezért folyamatos 
fejlesztésekre van szükség. Körültekintően kell 
ugyanakkor meghatározni, hogy mit, mikor, 
hogyan vezessünk be, változtassunk meg, mert 
a hatékonyságnövelésre is igaz, hogy nem a te-
tőnél, hanem az alapoknál kell kezdeni a házat.

– A vállalat negyedéves jelentésében sikeres 
évkezdésről számolt be. Mit gondol, 
milyen lehet a Rába idei esztendeje?

– Valóban, volumenében hirtelen nagy 
növekedés, visszapattanás jellemezte az 
első negyedévet, ami ugyanakkor nagyon 
kifeszítette, megterhelte a vállalatot. 
Ráadásul ezt jelentős, ötven-száz százalékos 
alapanyagár-, elsősorban acélár-emelkedés 
kísérte, de az áram és a gáz is számottevően 
drágult. Ezzel együtt összességében nyere-
séges, jó évet várunk, s az eredeti tervekhez 
képest magasabb lehet az árbevétel.

– A Rábának van elfogadott stratégiája a 
következő évekre. Készítenek újat?

– A hangsúlyok kissé máshová kerülnek. Az 
eddigi, jól működő stabilizációs stratégiára 
építve most egy alapvetően modernizációs 
stratégiát fogunk kidolgozni. Ennek közép-
pontjában a termelőeszközök, az ingatlanok 

és a technológiáknak modernizációja, a 
hatékonyság növelése, a felesleges ingat-
lanvagyon hasznosítása és nemzetközi 
technológiai partnerek bevonása áll.

– Kik lehetnek ilyen partnerek?
– Elsősorban a jelenlegi jelentős vevők. 

Előnyös, hogy több nagynevű partnere is 
van a Rábának, amelyekkel az együttmű-
ködés hosszú évek óta rendkívül szoros.

– Az ingatlanvagyon tervezett hasznosítása 
mögött milyen megfontolások állnak?

– A Rába eddig ingatlanvagyonának meg-
őrzését tartotta prioritásnak, amelynek 
értéke így nőtt az évek során. Én abba az 
irányba szeretném kormányozni a céget, hogy 
értékesítsünk minden olyan ingatlant, amely 
nincs közvetlen használatban. Ez lehet a 
jövendő fejlesztések egyik alapja. Emellett 
persze forrásszerzésre banki finanszírozási 
vonalon is nagyon komoly lehetőségeink 
vannak, valamint továbbra is számíthatunk 
állami és európai uniós támogatásokra.

– A Rába tőzsdei cég, amelynek többségi 
tulajdonosa az állam. A részvényeseknek 
mi az elvárása a vállalattal szemben?

– Azt gondolom, hogy a fő tulajdonos és a rész-
vényesek egy nyereségesebb céget szeretnének 
látni. Egy hatékonyabb, magasabb eredményt 
elérő Rába mindenki számára előnyökkel jár. 
Egyértelmű cél, hogy a Rábát mint patinás, 
nagyhírű magyar vállalatot, fejlesszük, hírnevét 
erősítsük és megőrizzük a jövőben is 

– A dolgozók mit remélhetnek 
az új vezetéstől?

– Amint már jeleztem, a lefontosabbak az 
emberek. Én így tekintek minden itt dolgo-
zóra, amit igyekeztem azzal is jelezni, hogy 

Jelentősen növekvő 
eredményesség, 
folytatódó sikeres 
válságkezelés
A RÁBA Nyrt. 11,3 milliárd forint konszolidált, csoport szintű 
árbevétellel zárta 2021 első negyedévét. A piaci élénkülésnek 
és a társaság következetesen végrehajtott válságkezelő intéz
kedéseinek köszönhetően 2021 első három hónapjában is foly
tatódott a tavalyi év végére visszaállt nyereséges működés.

A tárgyidőszakban a Rába üzleti 
környezetének meghatározó jellem-
zője volt a nehéz tehergépjárművek 
szegmensének markáns növekedése, 
amelynek hajtóereje a fellendülő 
szállítmányozási tevékenység 
volt. Ez az aktivitás az év további 
részében is pozitív kilátásokkal 
kecsegtet a keresletet illetően. Az 
alapanyag-piacon viszont drasztikus 
áremelkedést okozott a világjárvány 
következtében részlegesen leállt, 
és csak lépcsőzetesen újraindított 
acélgyártás. A költségnövekedést a 
Rába hagyományosan mintegy fél 
éves csúszással tudja partnereinél 
érvényesíteni, ami idén is befolyá-
solja a társaság eredményességét.

A 2020-ban meghirdetett 
válságstratégia két kulcseleme a 
rugalmas alkalmazkodás növelése 
és az adminisztrációs költségek 
csökkentése volt a hatékonyság 
javításával. 2021 első negyedévé-
ben sikerült a vállalati általános és 
adminisztrációs költségeket 427 
millió forinttal csökkenteni, ami 
hozzájárult ahhoz, hogy valamennyi 
üzletágnál mind volumenét, mind 
pedig hatékonyságát tekintve az 
üzemi eredményesség jelentős 
javulása következzen be. A csoport 
szintű operatív eredmény kiugró 
növekedés mellett 399 millió forint 
nyereséget ért el a tárgyidőszakban.

A készpénztermelési hatékony-
ságot illetően is látványosak a 
válságintézkedések pozitív hatásai: 

az EBITDA szintű eredményessé-
get az iparági átlag szintjén, 8,9 
százalékon sikerült realizálni a 
számottevő alapanyagár-emelkedés 
ellenére. A jelentős, 5,1 százalék-
pontos hatékonyságjavulás mintegy 
1 milliárd forintot meghaladó 
csoport szintű EBITDA nyereséget 
jelentett 2021 I. negyedévében.

„A Rába az idei év kezdetén is 
bizonyította, hogy pénzügyileg 
stabil lábakon álló társaság, amely 
a válság közepette is sikerrel 
támaszkodhatott stratégiai partner-
kapcsolataira, tovább erősített piaci 
pozícióira, valamint következetes 
hatékonyságjavító intézkedéseinek 
eredményeire. A továbbra is biztató 
piaci kilátások mellett célunk egy 
21. századi vállalat stratégiájának 
felépítése, amelynek három fő 
pillérét azonosítottuk. Egyfelől 
a gyártás korszerűsítésére, a 
technológia fejlesztésére és vevőink 
minőségi kiszolgálására törekszünk. 
Másrészt fókuszban van infrastruk-
túránk és működési folyamataink 
optimalizálása és racionalizálása 
is, harmadrészt nagy hangsúlyt 
kívánunk helyezni az üzletfejlesz-
tésre, az új partneri kapcsolatok 
kiépítésére, továbbá technológiai 
együttműködések kialakítására” 

– hangsúlyozta Hetzmann Béla, 
a RÁBA Járműipari Holding 
Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

„Lehetnek egy cégben a legjobb gépek, a legjobb 
technológiák, folyamatok, ingatlanok, de a legfontosabbak 
az emberek. Én így tekintek minden itt dolgozóra” 

vezérigazgatóként legelőször a szakszervezeteknek és az 
üzemi tanácsnak mutatkoztam be, a leányvállalatok vezetőit, 
műszaki és középvezetőit megelőzően. A munkavállalóknak 
mit üzenek? Egy még hatékonyabb, jobb Rábán fogunk dol-
gozni, ami csak velük közösen lehetséges. Részemről ők élve-
zik a bizalmat, és azt kérem, ők is bízzanak bennem és a veze-
tés új tagjaiban. A szakszervezetekkel és az üzemi tanáccsal 
a későbbiekben is igyekszem nagyon jó kapcsolatot ápolni, és 
ígérem, hogy mindig a cég érdekeit tartom szem előtt. Azt ké-
rem, hogy ők is ezt tegyék, mert a Rába csak így lehet sikeres.

– A koronavírus-járvány miatt a Rába hagyományos 
rendezvényei – például a családi nap vagy a 
törzsgárda-jubileumi ünnepség – elmaradtak 
tavaly. Idén megtartják ezeket?

– Amennyiben a járványhelyzet és a hatályban lévő 
előírások megengedik, törekszünk rá. Ugyanakkor 
nagyon nagy körültekintéssel, óvatossággal fogunk 
dönteni, mert rendkívüli a felelősségünk ezzel kap-
csolatban, hiszen emberéletek múlhatnak rajta.

– Kettős jubileum határozza meg az idei évet: Győr 
szabad királyi várossá nyilvánításának 750., a Rába 
pedig alapításának 125. évfordulóját ünnepli. Miként 
kapcsolódnak ebben a témában a városhoz?

– A Rába és Győr városa mindig fontos szerepet játszottak 
egymás életében, sőt meghatározták egymás fejlődését, 
történetük rendkívül szorosan összefonódott az elmúlt 
egy és egynegyed században. Ez a kettős évforduló 
kötelez bennünket arra, hogy a lehetőségekhez mérten 
összehangoljuk jubileumi programjainkat. Emellett a 
Rába segítséget nyújt a városnak a méltó ünnepléshez, 
támogatja a Győr 750 rendezvénysorozatot, valamint a 
Széchenyi Open Art Night látványos szabadtéri kiállítást is. 

– Végezetül még egy kérdés: ha a Rábára 
gondol, milyen jövőképet lát maga előtt?

– A vízióm egy igazi, 21. századi termelő cég, amely 
nemcsak rövid, hanem közép- és hosszú távon is 
életképes, hatékony és nyereséges, egy olyan Rába, 
amelyre büszkék a dolgozók, a munkatársak.

Hetzmann Béla elnök-vezérigazgató víziója egy igazi, 21. századi 
termelő cég, amely közép- és hosszú távon is nyereséges

Még haté
konyabb, 

jobb Rába 
a cél

– nyilatkozta magazinunknak Hetzmann Béla, a Rába Járműipari Holding Nyrt. új elnök-vezérigazgatója, akinek célja, 
hogy a vállalat még hatékonyabb és eredményesebb legyen, amit csak a munkatársakkal közösen lehet elérni.
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A sárvári üzemben a legnagyobb partner a NAF, amelynek 
idei árbevétele közel lesz a koronavírus-járvány előtti szinthez, 
amit alátámaszt a tervekhez képest jelentős első negyedévi 
emelkedés. A BPW-nél a növekedés még nagyobb a távol-ke-
leti szállítási problémák felerősödése miatt. A Deutz, a Claas 
és a Rába Futómű Kft. szintén két számjegyű erősödést mutat, 
és a hosszú távú előrejelzések is növekvő trendet jeleznek.

A móri gyár vevői közül a Suzuki 2021 első negyedévé-
ben megközelítette a 2020. első negyedévi darabszámot, 
míg a Fehrer az MQB-alkatrészek közel szinten mara-
dásával és a Skoda-karfa felfutásával 2020-hoz képest 
is növekedett. A pickup projekt a terv szerint halad.

Megkezdődött az új ülésvázak 
tömeggyártása a móri üzemben
Új termékként egy kishaszongépjármű-típus második és 
harmadik üléssorát gyártja idéntől a Rába Járműalkatrész 
Kft. móri gyára. Az előkészítési munkálatok nagy kihívást 
jelentettek, amelynek maximálisan, a vevő megelégedésére 
sikerült megfelelni – így megkezdődhetett a tömeggyártás.

Ahogy arról korábbi számainkban már írtunk, a Rába 
tavaly ötéves beszállítói megállapodást írt alá az autóipar 
egyik meghatározó, TIER 1-es, komplett ülésrendszerekért 
felelős beszállítójával. Ennek értelmében a móri telephely 
idéntől évi 30 ezer kishaszonjárműbe szállít szerelt hát-
sóülés-vázakat 6,5 millió euró értékben, tovább erősítve 
a Rába pozícióit a nemzetközi járműipari piacon.

A projekt hónapok óta folyik, s mostanra pedig már a 
célegyenesbe ért. Kugler Miklós, a vállalat műszaki vezetője 
és Rigó József termelési vezető kérdésünkre arról számoltak 
be, hogy a saját beruházásban megvalósított porfestősor 
üzembe helyezése megtörtént, csakúgy, mint a technológia-
itranszfer-megállapodás keretében Csehországból áttelepített, 
öt robothegesztő cellából álló hegesztőgyártósoré. Szintén 
Csehországból érkezett a szerelősor, amelyet az elmúlt 
hetekben installáltak. Áprilisban elvégezték az ülésvázak 
bemintázását, és mintákat küldtek ki a vevő által megbízott 
beszállítónak, amely a komplett ülésvázakat összeszereli.

„A hegesztősorokra, a festőüzembe és a 
szerelősorra felvettük a szükséges számú 
dolgozót, akiknek folyik a betanítása a 
szükséges műveletekre. Elérkezett az a 
pillanat is, amikor a vevő bekért egy napi 
gyártási mennyiséget, amit megfelelő 
minőségben leszállítottunk a vevő 
telephelyére. Miután mindent rendben 
találtak a beépítés során, engedélyt 
kaptunk a sorozatgyártására, ami már el 
is kezdődött a Velegi úti telephelyen, ahol 
most már két műszakban zajlik a munka” 

– fejtette ki Rigó József.

Kugler Miklós hozzátette: összetett, komplex termékről van 
szó, de tapasztalataik szerint a dolgozók a megfelelő tréning 
után magabiztosan el tudják látni gyártási feladataikat. Ezt 
segíti, hogy a hegesztőkészülékek a Lean vállalatszervezési 
filozófiának megfelelően eleget tesznek a poka-yoke 
módszer elvárásainak, ami azt jelenti, hogy hibabiztosak, nem 
lehet például az alkatrészt rosszul berakni a készülékbe. 

A projekt során a vevő többszintű jóváhagyást alkalmaz: 
május elején zajlott le az ülésgyártónál a végső teszt, azaz az 
előtömeggyártás, utána pedig megérkezett az utolsó engedély 
is, így hamarosan kezdődhet a tömeggyártási fázis. A két 
vezető kiemelte: a projekt végigvitele nagy kihívást jelentett, 
amelynek maximálisan sikerült megfelelni. Ezt mutatja, hogy a 
vevő mindössze két ízben tett észrevételt, amelyeket gyorsan 
sikerült orvosolni. Külön pozitívum, hogy az újonnan kialakí-
tott porfestőüzemrész – amely a projekt sarkalatos pontja, leg-
bonyolultabb technológiai lépése volt – nagyon jól működik, 
és kiváló, kifogástalan minőségben tudják a festést végezni.

„Nagyon kevés cég van ma Magyarországon, főleg magyar 
tulajdonban, amely ilyen hatalmas múltra tekint visz-
sza. Az eltelt rövid idő alatt sok olyan embert ismertem 
meg itt, akik jelentős szakmai értéket képviselnek” 

– nyilatkozta magazinunknak Fehér Roland. A 
Rába Futómű Kft. új ügyvezető igazgató-
ját eddigi pályafutásáról kérdeztük.

– Néhány hete tölti be a Rába Futómű Kft. ügyvezető 
igazgatói pozícióját. Milyen pályafutás áll ön mögött?

– A Miskolci Egyetemen végeztem kohó- és anyagmérnökként, 
a Budapesti Műszaki Egyetemen pedig MBA-diplomát 
szereztem egy, a Massachussetsi Műszaki Egyetemmel közös 
képzésben. Szakmai pályafutásomat 1999-ben kezdtem 
meg, autóipari multinacionális vállalatoknál töltöttem be 
különböző pozíciókat. Ezt követően 2007-ben családostól 
kiköltöztünk Kanadába, ahol egy vancouveri repülőgépalkat-
rész-gyárban lettem a beszállító-fejlesztésért felelős vezető. A 
vállalat katonai szegmense mellett a Boeingnek, a Cessnának, 
a Bombardier-nek és a HondaJetnek gyártott különböző 
alkatrészeket. Annyit még érdemes megjegyezni, hogy Észak-
Amerikában bejegyzett AS 9100-as lead auditorként jogosult 
vagyok repülőgép-alkatrészeket gyártó vállalatok auditálására.

– Mikor tértek haza Magyarországra?
– 2010-ben, és megint csak a járműiparban helyezkedtem el. 

Előbb a Schaeffler-csoporthoz tartozó szombathelyi – kup-
lungtárcsákat, kettős tömegű lendkerekeket gyártó – LuK-nál 
lettem regionális minőségügyi és projektigazgató. A következő 
állomásom az előzőhöz hasonló pozícióban a székesfehér-
vári Hydro, a világ egyik legnagyobb alumíniumextrudáló 

technológiát alkalmazó cége volt. A legtöbb munkahelye-
men, így ott is struktúraváltást kellett levezényelnem.

– A Rábához a Heves megyei Apcon 
működő Csabacasttól érkezett.

– Igen, az volt első nem multinacionális cég a karrierem során. 
Ott a vállalati szolgáltatások igazgatójaként több terület 
irányítása tartozott hozzám, így a folyamat- és a termékmér-
nökség, a teljes minőségirányítás a bejövő áruellenőrzéstől 
a vevői kapcsolattartásig, a környezetvédelem, valamint a 
munkabaleset és -biztonság rendszerének felügyelete. Három 
év alatt jelentős hatékonyságnövelést és termékminőség-
javulást sikerült elérnem, és Hetzmann Béla, a Csabacast 
egyik tulajdonosa a Rába elnök-vezérigazgatójaként ezért kért 
fel a Rába Futómű Kft. vezetésére. A Csabacast egyébként egy 
nagynyomású alumíniumöntöde, amely olyan jelentős autó-
ipari szereplők közvetlen, TIER 1-es beszállítója, mint például 
a BMW és a Volkswagen-csoport. Alkalmazottainak a száma 
mintegy ötszáz, azaz a mérete abszolút összevethető a Rába 
Futómű Kft.-ével, ugyanakkor nyereségessége jóval magasabb.

– Ön is részt vett a Rába tavaly év végi 
átvilágításában, néhány hete pedig belülről is 
látja a céget. Milyen véleménye alakult ki?

– Először is szeretném kiemelni: rendkívül büszke vagyok arra, 
hogy itt lehetek. Nagyon kevés cég van ma Magyarországon, 
főleg magyar tulajdonban, amely ilyen hatalmas múltra 
tekint vissza. Az eltelt rövid idő alatt sok olyan embert 
ismertem meg itt, akik jelentős szakmai értéket képviselnek. 
A kollégák nagy tudással és tenni akarással rendelkeznek, 
amit a jövőben megpróbálunk az általunk elképzelt mederbe 
terelni, hogy minél hatékonyabbá váljon a vállalat működése.

jól indult az 
első negyedév 

a Rába Jármű
alkatrész Kft.nél
A tervhez képest 20 százalékos, míg 2020 első 

negyedévéhez képest 10 százalékos volt az 
emelkedés az első három hónapban. Mindkét 

gyárban valamennyi jelentős vevőnél a tervhez 
képest két számjegyű bővülést regisztráltak 

 
– tájékoztatott Urbányi László ügyvezető igazgató.

Fehér Roland 1976-ban született Szolnokon. 
Nős, egy 15 éves fiú és egy 12 éves lány 
édesapja. Sportszeretőnek tartja magát: 
hobbija a tenisz – mindkét gyermeke tagja 
a magyar teniszválogatottnak –, emellett 
az autók és az autóversenyzés szerelmese.

A Rába Futómű Kft. új ügyvezetője szerint a kollégák 
nagy tudással és tenni akarással rendelkeznek

Fehér Roland: 

„Büszke vagyok arra, 
hogy itt lehetek”
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Fókuszban a vevő
A 125 éves jubileumát ünneplő Rába állandóan fejlődő üzleti bázisát képezi a kereskedelmi és üzletfejlesztési csapat. 
Megfelelő tapasztalatú és szakértelmű, jó megérzésekkel, intuícióval megáldott kereskedők nélkül, nem jöhetett 
volna létre üzlet olyan cégekkel mint a Dana, a John Deere, a Claas, a Scania, a Volvo vagy az Isuzu, illetve a kelet- 
európai régióban a Kamaz és a GAZ csoport. A Rába Futómű Kft. kereskedelemmel és az üzletfejlesztéssel foglalkozó 
munkatársainak, szervezeteinek munkáját ismertető írásunkat Leéb Attila üzletfejlesztési menedzser állította össze.

A Rába Futómű Kft.-nél a konkrét kereskedelmi tevékenység 
kétfelé oszlik, az operatív értékesítésre („business as usual”) és az 
üzletfejlesztésre. Az operatív értékesítés a segédszervezeteivel 
(logisztika, raktározás stb.) a meglévő ügyfelek konkrét megkeresé-
seit, rendeléseit kezeli, napi kapcsolatban áll a kiemelt ügyfelekkel. 

A „business development” fogalmát gyakran tévesen értelmezzük, 
és az „értékesítést” értjük alatta. Tény, hogy az ügyfélszerzésnek 
és a meglévő ügyfélkör hatékony kezelésének fontos szerepe 
van a vállalati célok elérésében, de a klasszikus értelemben vett 
„business development” sokkal szélesebb tevékenységi kört fed le. 
Egy rendkívül szerteágazó, az üzleti ismereteken és kapcsolatokon 
túlmenően sokszor intuíciót, kreativitást megkövetelő komplex 
kereskedelmi terület. Feladata világszerte felkutatni, kiértékelni 
a potenciális futómű-, illetve futóműkomponens-felhasználókat. 
Szem előtt kell tartania a meglevő termékportfóliót, a technoló-
giát, a gazdaságossági előírásokat, összeállítani és karbantartani 
a megbízható, jól leinformált vevőprofilok adatbázisát. Össze 
kell hangolnia a vállalat különböző területeit, a hatékonyság, 
az innováció és a hosszú távú célok elérése érdekében. 

Az üzletfejlesztés nagyon erős értékesítési orientációval rendel-
kezik, ám nem csak „eladásról” van szó. A marketing eszköztárá
ból is építkezik, de nem marketinges. Felhasználja a kreatológiát, 
innovációs ismeretekkel is rendelkezik, projektmenedzsmenttel, 
finanszírozással és pályázatokkal is foglalkozik. Az üzletfejlesztő 
folyamatosan figyeli a piacot, információt gyűjt a versenytársakról, 
rendszeres és személyes kapcsolatot tart az vevőkkel és a poten-
ciális ügyfelekkel, kiállításokat partnerlátogatásokat szervez és 
bonyolít le, mert a holnap megrendelésén már ma kell dolgozni.

Kereskedelem
Polgár Szilárd kereskedelmi igazgató

A kereskedelmi szervezet három terület működtetéséért felelős, ezek 
az értékesítés, az operatív beszerzés, valamint a logisztika. Egyik 
legfontosabb feladata az éves üzleti tervhez és stratégiához szükséges 
vevői előrejelzések, árbevételi tervek elkészítése. Az elmúlt években 
kialakított vevői modellek mentén dolgoztuk ki nemcsak a hosszú távú 
terveket, hanem a napi rutinszerű működésünket is.Évek óta megha-
tározó a stratégiai alkatrész szegmens, melynek legfőbb jellemzője 
a hosszú távú szerződésekkel biztosított stabil, kiszámítható vevői 
együttműködés, valamint a vevők által napi szinten biztosított, 1 éven 
is túlmutató szállítási ütemezések. Ennek a szegmensnek a kiemelt 
termékei a mellső tengelyek, tengelycsuklók, utánfutó tengelyek, ki-
egyenlítőművek és tengelycsonkok, melyeket az jellemzően az európai 
OEM (Scania, Volvo) és TIER1 (Meitor, BWP) gyártók használnak 
fel. A folyamatosan emelkedő piaci igények, valamint a vevők belénk 
vetett bizalma lehetővé teszi, hogy évről évre növeljük kapacitásaink 
kihasználtságát, és további bővítéseket tervezzünk a meglévő vagy akár 
új vevőkkel is. Az idei évben fellendült a folyamatos gyártású futómű 
szegmens kibocsátása. Ebben a kategóriában szintén hosszú távú meg-
állapodások és 12 hónapot is meghaladó ütemezés mentén dolgozunk. 
Komoly kihívást jelent a mezőgazdasági futóművek (Claas, John Deere) 
rekordmagas igényeinek teljesítése, melyet a gyártási és beszerzési 
terveink napi egyenletes szintre beállításával tervezünk biztosítani. Az 
igénynövekedést a terményárak, elsősorban a kukorica tőzsdei árának 
tendenciózus növekedése gerjeszti, mivel a farmerek a magasabb profit 

reményében hajlandóak beruházni a 300-400 ezer eurós traktorokba is. 
Ebbe a kategóriába soroljuk az Sojitz számára szállított futómű modu-
lokat is, melyek igénye 100%-ban le is köti a szerződött mennyiségeket. 

A projektrendszerben kezelt futóművek meghatározott ada-
gokban vagy pedig eseti jelleggel kerülnek legyártásra és kiszállí-
tásra. Ide soroljuk az amerikai Marmon-Herrington mellső TGK-
futóműveit, valamint a FÁK-piacra értékesített buszfutóműveket. 

A Rába Jármű Kft. átalakulásával 2020-ban a Rába Futómű Kft. 
értékesítése vette át a nem katonai vevők kezelését. A vasszerkezeti 
szegmens fő termékei a különböző útépítő munkagépek hegesztett 
alvázai, a teherautó-alvázelemek és az egyéb hegesztett szerkezetek, 
meghatározó vevői az RMMV, a HAMM, a Vögele és a Sennebogen. 

Komplett futóművek
Leéb Attila üzletfejlesztési menedzser

A komplett futómű üzletfejlesztés és a Rába Fejlesztési 
Intézet (RFI) szorosan együttműködve, konkrét vevői igé-
nyek alapján határozzák meg, hogy a meglévő termékkör-
ből – kisebb átalakítással – mely futóművek alkalmasak a 
vevő által megadott alkalmazásra, vagy egy teljesen új futómű 
kifejlesztése szükséges. Ilyen „kisebb” átalakítást igénylő 

üzletfejlesztési eredmények voltak például a dobfékes futóművek 
átalakítása tárcsafékessé, a teherautóknál a Marmon-Herrington 
656 típusú, az autóbuszoknál DINA és a LIAZ 818-as futóművek. 

További példa a magasabb hőmérséklet- és sebességtűrő, 362 típusú 
szöghajtómű továbbfejlesztése, de ebbe a körbe tartozik a korábbi, a ter-
mékportfólióból már kikerült futóművek felélesztése, újra „gyártásba vitele”, 
az igényekhez illeszkedő, áttervezett áttétel- és felfüggesztési elemekkel. 

A fejlesztési projektek szerves részei az alapos élettartam 
vizsgálatok, tesztek, amelyek nélkül futómű nem hagyja el cé-
günk területét, a megfelelő közlekedésbiztonság érdekében. 

Új rendeltetésű futóművek kifejlesztése esetében, illetve a komplex 
futómű-átalakításoknál az üzletfejlesztés feladata összeállítani a 

„business case”-t, értékelni a megvalósíthatóságot és 3-5 éves időtar-
tamra kialakítani az üzleti modellt. Ennek alapvető részei a gyártási 
megvalósíthatóság vizsgálata a technológiával és a Rába Fejlesztési 
Intézettel közösen egy racionális, piacképes kereskedelmi modell 
kialakítása, ami a befektetett fejlesztési munka megtérülését is garan-
tálja. A nagyobb léptékű fejlesztési projektek finanszírozásában jelentős 
szerepet vállalnak a megbízó partnernek is. Ez történt a John Deere 
gumihevederes traktorfutómű és a Claas-futóműfejlesztések esetében is.

Az üzletfejlesztés a prototípustól a szériagyártásig követi nyomon a 
termékeket, a szerződések teljesítését, és szükséges esetben beavatko-
zik, orvosolja az esetleges problémákat. Folyamatosan figyeli az ár- és 
költségszintet is, és közreműködik az árak évenkénti felülvizsgálatában. 

Futómű komponensek
Tóth Aliz üzletfejlesztési menedzser 

A Rába Futómű Kft. fő profilja a járműipar számára a ková-
csolt és megmunkált alkatrészek előállítása, mely nemcsak 
a Rába által gyártott mellső és hátsó futóművekbe, 
főhajtóművekbe, de a világ számos gyártójának termékeibe 
is beépülnek. A futóműkomponensek üzletfejlesztése 
elsősorban közepes és nagysorozatú fő- és részegységek 
értékesítésével foglalkozik, és szorosan együttműködik a 
gyártásfejlesztéssel. Ebben a termékkörben a Rába meg-
vizsgálja a gyárthatóságot, a profilba való illeszkedést, és 
ennek eredményeként kerülnek feldolgozásra a vevői meg-
keresések. Az új üzletek minden esetben megvalósítható-
sági tanulmány keretében kerülnek elbírálásra. Az üzletfej-
lesztés feladata, hogy ebben a termékkörben hosszú távú, 
minimum 3 éves jövedelmező megállapodások szülessenek.

 A meglévő kiemelt partnerek (Scania, MAN, Volvo, 
BPW, Meritor) termékportfoliójának bővítése mellett az 
üzletfejlesztés elsődleges célja az új, potenciális üzleti 
lehetőségek feltárása leendő partnerekkel, termékbe-
vezetési projektek vezetése és koordinálása. Az utóbbi 
évek eredményes üzletnyerése és termékbevezetése közé 
tartozik a Scania-utánfutó-tengelytest, a BPW új körszel-
vényes csonk gyártása, melyekkel a két kiemelt stratégiai 
vevőnknél bővült a Rába által szállított termékportfolió.

Polgár Szilárd és Leéb Attila Tóth Aliz
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– A Rába Fejlesztési Intézet a működése miként 
szolgálja a Rába Csoport stratégiai céljait?

– Intézetünk célja, hogy a kutatás-fejlesztési potenciál meg-
erősítésével tovább növelje a cég értékesítésében a magas 
hozzáadott értékű, így nagyobb haszonkulccsal értékesíthető, 
komplex termékek részarányát, és bővüljön a termékek 
szállítási terjedelme. Ennek megfelelően az intézet felelős az 
új termékek kifejlesztéséért a koncepciótól a mintagyártáson 
keresztül a szükséges tesztek elvégzéséig. Emellett a termék 
élettartama során fölmerülő bármilyen műszaki változás 
kivitelezése, nyomon követése szintén a mi feladatunk. Így 
a Rába, a vevőkkel szorosan együttműködve, széles körű 
szolgáltatásokat kínál partnereinek. A Rába Jármű Kft. át-
szervezésével a járműves konstrukciós kollégák átkerültek 
hozzánk, emellett szorosabbra fűztük az együttműködést a 
Rekarddal, amellyel van közös projektünk is. Így mondhatjuk, 
hogy a Rába Fejlesztési Intézet holdingszintű részleggé vált.

– Ez a működési modell milyen előnyökkel jár a több 
mint egy évtizeddel ezelőtti időszakhoz képest, 
amikor a kutatás-fejlesztési tevékenység még 
külön, önálló intézetbe szervezve működött?

– A saját termékekkel rendelkező cégeknek szükségük van 
fejlesztő mérnöki kapacitásra. Korábban ezt a tevékenységet 
a konstrukciós részleg végezte. A Rába Fejlesztési Intézet 
létrehozása azt a célt szolgálta, hogy az alapkutatásokra 
és a kutatás-fejlesztésre nagyobb hangsúly kerüljön. A 
változtatás – hogy most egy intézetbe összevonva folyik 
ez a két tevékenység – bevált, mert ennek köszönhetően 
szorosabb a kapcsolat, és a kutatás-fejlesztési eredmények 
termékekbe való bevezetése sokkal gördülékenyebb, így a 
hozzáadott érték növelésének jóval nagyobb a potenciálja.

– Az intézet tevékenységi köre mire terjed ki?
– Design-, projekt- és tesztmérnökeink a teljes fejlesztési folya-

matot a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően képesek lefedni. 
Tevékenységünkbe beletartoznak a csapágy- és fogaskerék-mé-
retezések, az élettartam-számítások, a projektmenedzsment a 
kiemelt vevői és beszállítói kapcsolattartással, a 3D design, a 

végeselemes szimulációk, a szilárdsági méretezések, a frekven-
cia- és orderanalízis, valamint a futóművek validálása a teljes 
körű fizikai, padi tesztkapacitás révén. Összesen huszonhétféle 
belső, vállalati standard vizsgálati eljárást végzünk, köztük 
kifáradásos élettartam- és hajtásláncélettartam-vizsgálatokat, 
zajméréseket, fékvizsgálatokat, olajozási és klímateszteket.

– Ezen összetett tevékenységek nagy tudást 
igényelnek. Milyen kompetenciákra van 
szükségük az intézet munkatársainak?

– Először is mindenképpen szükség van a járműves ismeretekre, 
hiszen át kell látni a különböző fajtájú futóművek szerepét a 
járművekben, valamint a járműdinamikát, az útkapcsolaton 
keresztül a futóműre ható erőket, ugyanis ezek a bemeneti ada-
tok a tervezéshez. A független mellső, 2,7 tonnás nem hajtott 
buszfelfüggesztéstől a 13 tonnás teherautó hátsó futóművén 
át az 500 lóerős, oszcilláló, háromfokozatú traktorfutóművekig 
terjed a skála, és nyilvánvaló, hogy mindegyik másként működik. 
Kiemelném a teherviselő elemek élettartamát, mint kulcsterü-
letet, ismereteket. A futómű teherviselő elem, amely az egész 
jármű súlyát tartja, így tudni kell, hogy az öntvény- és hegesz-
tett szerkezetek mekkora erőket milyen eloszlásban hányszor 
bírnak elviselni, vagy például egy kátyúba való belehajtásnál 
csúcsszerűen fellépő nagyobb erőnek milyen hatása van az 
egész élettartamra. Rendkívül fontosak a csapágyak is, mert 
gördülő alkatrészekről beszélünk: ezek élettartam-számítása, 
tervezése meghatározó a futóműhajtáslánc kialakításához. A 
negyedik speciális tudásnak a fogaskerék-tervezést és -gyártást 
nevezném, ugyanis az ilyen típusú futóművekben ívelt fogazatú, 
kúp- és tányérkerék-párokat, illetve hengeres kerekeket is 
használunk a bolygóművekben. A fogaskerék-kapcsolódások 
ugyanúgy kihatnak a futómű élettartamára, de például a városi 
buszokban a zajgerjesztésben is óriási szerepük van. Ezeken 
kívül még a vizsgálatiteszt-tudást említeném kulcstényezőként. 
A tesztközpontunkban minden olyan vizsgálatot el tudunk 
végezni, ami a fejlesztési folyamat során a komplett futómű-
vek esetében felmerül. Az ehhez szükséges speciális tudás 
gyakorlatilag csak itt, menet közben sajátítható el, nincs olyan 
iskola, ahol ez ebben a specifikációban megtanulható lenne.

jobbat, jobban 

A hozzáadott értéket növeli 
a Rába Fejlesztési Intézet

– A nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködésekre kiváló 
példa az amerikai John Deere és a német Claas vezető agráripari 
cégekkel közös projektek sikere. Miért tartja ezeket fontosnak?

– Egyrészt azért, mert azt mutatják, hogy ilyen neves cégek is bíznak a 
Rába tudásában, szakértelmében, másrészt mert ezek az együttmű-
ködések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat sikeresen, nyereségesen 
működjön. A John Deere a legnagyobb, mintegy ötszáz lóerős 
gumihevederes traktorja futóművének kifejlesztésével bízta meg a 
Rábát, amely azóta is a cég egyik fő terméke. Igazi sikertörténet, hiszen 
évek óta a piacon van, és a következő esztendőkben is ott marad, van 
rá igény. A visszajelzések alapján az általunk kifejlesztett és gyártott 
futómű rendkívül megbízható. Kiemelném azt is, hogy a Claas a 
Rábával közösen kifejlesztett, ötszáz lóerő feletti teljesítmény átvi-
telére alkalmas, háromfokozatú, nedvesfékes futóművet Innovációs 
Nagydíjjal ismerte el. Ezek a nehéztraktorok és mezőgaz-
dasági munkagépek számára létrehozott futóművek 
speciális kormányzással és fékrendszerrel vannak ellátva, 
és műszaki tartalmukat tekintve élvonalbeliek a kate-
góriájukban. A méretek is sokatmondóak: a John Deere 
futóművének tömege három, a Claasé csaknem két tonna.

– A Rába Fejlesztési Intézet busz- és teherautó-futóművek 
kifejlesztésében is részt vett az elmúlt években.

– A teherautó-szegmens egyik kiemelkedő piaci újdonsága 
a 653-as, dobfékes, tíz tonna teherbírású, 285 milliméter 
kerékagyi osztókörű futómű kifejlesztése volt. Ezen termék 
bevezetésével lehetővé vált az amerikai szabványú keréktárcsák 
direkt használata, ami eddig európai osztókörű futóművön 
nem volt lehetséges. Még nagyobb újdonság a világszínvonalú 
656-os, tárcsafékes, tíz tonna teherbírású, amerikai 285 milliméter 
kerékagyosztókörű futómű kifejlesztése, ami a Rába válasza az 
amerikai teherautó-gyártók egyre fokozódó igényére a fék hatásossá-
ga és adagolhatósága terén. További előnyként a bekormányzási szög 
is növekedett. Az új generációs, tárcsafékes hátsó buszfutóműveket 
nemrég adaptáltuk az orosz piac igényeihez, ami piaci sikert is hozott 
a volt szovjet piacon. A termékre mutatkozó kereslet jól mutatja a 
buszgyártók egyre kifinomultabb és komfortosabb utazáshoz tervezett 
futóművek iránti igényét. Ez a futómű további lehetőséget biztosít 
a Rábának piaci pozíciója megtartásához, erősítéséhez, ráadásul 
a leginkább érzékeny, nagyvárosi és elővárosi közlekedésben.

– Milyen kihívások, feladatok állnak a fejlesztési intézet előtt?
– Részletekről az üzletek sajátosságai miatt nem beszélhetek, de 

annyit elmondhatok, hogy jelenleg is dolgozunk több projek-
ten. Közülük egy rendkívül kiemelkedő, és a következő években 
megjelenik majd a világpiacon. Remélem, hogy az elektromobi-
litás irányába is el tudunk majd mozdulni, és lesz lehetőségünk 
elektromos meghajtású járművekhez futóműveket kifejleszteni.

„A Rába Fejlesztési Intézet létrehozása 
annak idején azt a célt szolgálta, hogy az 
alapkutatásokra és a termékfejlesztésre 

nagyobb hangsúly kerüljön. A változtatás 
bevált, mert a hozzáadott érték növe

lésének így jóval nagyobb a potenciálja” 

– hangsúlyozta Vincze Péter, az intézet vezetője,  
akit a szervezeti egység tevékenységéről kérdeztünk.
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Új vállalatirányítási rendszer bevezetéséről is szólni fog a 2022-es 
esztendő a Rábánál, amelynek előkészítése már javában zajlik. 
Csehi Tibor beruházási és karbantartási menedzser szerint a váltás 
eredménye egységes, az autóipari standardoknak megfelelő, az 
ágazat legjobb gyakorlatait átvevő, felhasználóbarát rendszer lesz.

–  A Rába az elsők között vezetett be egy integrált vállalatirányítási 
rendszert, amely mintegy húsz éven keresztül szolgálta a 
vállalatot. Miért született meg a döntés ennek a lecseréléséről?

– Valóban, a jelenlegi Oracle vállalatirányítási rendszert két évtizede, 
2001-ben vezette be a Rába a cég működésének, üzleti folyamatainak 
leképezésére, és ma is ez a gerince a vállalatcsoport működésé-
nek. Azóta néhány alkalommal került sor frissítésre, legutóbb hét 
éve. Ezek során ugyan néhány új funkcióval bővült a rendszer, de 
lényegében nem változott. Lecserélése mellett több indok is szól. 
Egyrészt nagy hátránya, hogy az idők során sok egyedi fejlesztés 
került bele, amelyhez már nehezen érhető el a szükséges szaktudással 
támogatás, így egyre többször tapasztalható fennakadás. Másrészt 
már csak az idei évben van jogosultságunk az Oracle licencét 
használni, utána megszűnik ennek a verziónak a támogatása.

– Milyen célokat fogalmaztak meg az új rendszerrel kapcsolatban?
– Elsősorban azt, hogy egységes, az autóipari standardoknak megfelelő, 

az ágazat legjobb gyakorlatait átvevő rendszer épüljön ki. Nemcsak 
az Oracle-től, hanem további három olyan neves gyártótól kértünk 
ajánlatot, amely jelen van az iparágban: az SAP-től, az Infortól és a 
Microsofttól. A pályázatok összehasonlítása tavaly év végén fejeződött be, 
és idén kezdtük meg az utolsó körös egyeztetéseket, amelynek végén az 
Inforral kötöttük szerződést március végén. Ez az Oracle-höz hasonlóan 
amerikai cégcsoport, amelynek vállalatirányítási rendszerét Európában 
is számos autóipari cég használja. A váltással jelentős pénzügyi meg-
takarítást is elkönyvelhet a Rába, mert az eddigi licencdíjat már nem 
kell fizetni, az új rendszer támogatási költsége pedig alacsonyabb.

– Milyen ütemezésben valósítják meg a projektet?
– A bevezetés két fázisban történik meg. Azt a célt tűztük ki, hogy elsőként, 

2022. január elsejével átállunk a régiről az új rendszerre, amelynek leg-
kritikusabb funkciói akkortól már működni fognak. Ez magában foglalja 
a teljesség igénye nélkül a pénzügy, az értékesítés, a termeléstervezés, a 
gyártás, a tárgyieszköz-kezelés, a beszerzés, a logisztika és a kontrolling 
területeit. A következő fázis 2022. augusztus végén fejeződik be, ami 
új, jelenleg nem használt funkciók, modulok bevezetését tartalmazza.

– A projekt sikeressége érdekében külön csapat állt fel. Milyen 
szempontokat vettek figyelembe ennek megalakításakor?

– A legfontosabb az volt, hogy a vállalat minden szegmenséből vonjunk 
be olyan kollégákat, akik képesek átfogóan látni a cég működését, és 
építő javaslatokkal tudják segíteni a bevezetést. A csapatnak tizennégy 
állandó tagja van. Őket egészítik ki azok, akik egy-egy terület szakértő-
inek számítanak, s a legjobban ismerik a mostani rendszer működését, 
felépítését, a jelenlegi üzleti folyamatokat. Tudásukkal segítik a pro-
jektcsapatot, hogy a megfelelő döntések szülessenek meg a bevezetés 
során. A projekttagokon nagyon sok múlik, csak az ő támogatásukkal, 
munkájukkal állhat fel egy olyan új vállalatirányítási rendszer, amivel 
elégedettek lesznek a felhasználók. Nagyon köszönjük, hogy vállalták az 
ezzel járó jelentős terhet, a napi munkájuk melletti plusz elfoglaltságot.

– A munkatársak milyen előnyöket várhatnak 
az új rendszer bevezetésétől?

– Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az új rendszer minél inkább fel-
használóbarát legyen, amit az informatikai felület is segíteni fog az 
áttekinthetőbb, praktikusabb, vizuálisan jobb megjelenítéssel. Az egyes 
funkciók elérése, működése egyszerűbbé válik, emellett igyekszünk 
az üzleti folyamatokat nagyobb mértékben automatizálni, mint amit 
a jelenlegi vállalatirányítási rendszer lehetővé tesz. További fontos 
cél, hogy a jövőben szeretnénk minden, a vállalat működését repre-
zentáló adatot, riportot a vállalatirányítási rendszerből kinyerni.

Napjaink óramű pontossággal szinkronizált 
autóipari ellátási lánca megköveteli, hogy 
a beszállítók is valósidejű összehangolt 
gyártási folyamatokat tartsanak fent. Az 
Infor autóipari megoldásai lehetővé teszik a 
részletes irányítást az összes gyártási mód 
felett, beleértve a CTA, ETO, MTO, MTS, 
repetitív típusokat is. A robosztus gyártási 
támogatáson túl, az Infor Automotive 
beépített minőségirányítási folyamatokat is 
tartalmaz, amelyek megfelelnek a TS16949 
szabványnak és az APQP folyamatoknak.

Az Infor autóipari megoldása kereskedel-
mi partner (trading partner) specifikus, előre 
konfigurált és rendszeresen frissített EDI 
megoldást is tartalmaz melyek segítségével 
naprakész maradhat a gyorsan változó 
autóipari ellátási lánc részeként. A szállító 
menedzsment rendszer például kétirányú 
és valósidejű kommunikációt tesz lehetővé 
a vevői igények, minőségirányítási, szállító 
értékelési és javító intézkedések kommu-
nikációjához. Mindezek eredményeként 
úgy növelhető a profit, hogy csökkennek a 
szállítási költségek, csökkennek a minőségi 
problémák és gyorsul a rendelésfeldolgozás.

Az Infor Implementation Accelerator 
olyan cégek számára lett kifejlesztve, akik 
egy gyorsan bevezethető ERP megoldást 
keresnek, amelyben benne van a rugal-
mas jövőbeli növekedés lehetősége. Az 

Implementation Accelerator for Automotive 
beépítetten tartalmazza a szokásos iparági 
folyamatokat a gyorsabb bevezethetőség, 
előre meghatározott kimenetelek és 
alacsonyabb bekerülési költségek mellett.

Az Infor Automotive egy modern ERP 
megoldás, amely kevesebb módosítást és 
személyre szabást igényel. Nem csak az az 
előnye, hogy a munkatársak könnyűnek 
fogják találni a használatát, hanem azok 
az innovatív képességei is – mint például 
a vállalat szintű kereső, konfigurálható 
felhasználói felület és személyre szabott 
dashboardok – amelyek megfelelnek 
a jelen munkaerő elvárásainak.

Az Infor Automotive használatával 
úgy fejlesztheti az üzleti funkcióit, hogy 
megoldja azokat az üzleti kihívásokat, 
amelyeket a folyamatosan változó iparág 
diktál. Növelhető a tervezési és gyártási 
folyamatok hatékonysága, biztosítható 
a folyamatos működés, felgyorsítható az 
ellátási lánc és felhasználhatók a működési 
hatékonyságból származó információk a 
megalapozottabb döntéshozatalhoz. Nem 
csak a költségek csökkenthetők - növelve 
a profitabilitást, hanem megtartható a 
versenyképesség is azáltal, hogy gyorsab-
ban tud a piacra lépni miközben növeli a ki-
szolgálási szintjét és a vevői elégedettséget.

A pályázat keretében elnyert támogatási összeg lehető-
séget teremtett a Rába Futómű Kft. mint konzorciumve-
zető részére, hogy minden eddiginél nagyobb szakmai 
mélységben fejlessze a hajtóművek olajozásának 
know-how-ját, valamint olyan új megoldásokat fejlesz-
szen ki, melyek portfóliójának zászlóshajói lesznek a 
jövőben. A hajtómű veszteség csökkentése, így hatásfok 
növelése mellett a Rába kihasználta a lehetőséget, hogy 
a futóművekben eddig alkalmazott, hagyományos kenési 
és hűtési megoldások mellett egy új, innovatív, az üzemi 
körülményeket figyelembe vevő hajtáslánc olajozási 
rendszert dolgozzon ki. A hajtómű fejlesztésének, 
továbbá az új típusú „okos” olajozási rendszer kidolgozá-
sának mozgatórugója és fő iránymutatója a pályázat fő 
célja, egy magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, 

alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal ren-
delkező hajómű kifejlesztése. A projekt megvalósulási 
időszak 2016. július 1-től 2021. március 31-ig tartott. 

A pályázati támogatás elnyerésével olyan 
fejlesztési lehetőségek tárultak a Rába 
Futómű Kft. elé, melyek kihasználásával 
nem csak a jelenlegi vevők megválto-
zott piaci igényei pl. a zajcsökken-
tés, a hosszabb szervizperiódus és 
a nagyobb hatásfok elégíthetők 
ki, de eredményesen vehető fel 
a verseny a konkurens gyár-
tókkal, ami erősítheti a Rába 
nemzetközi piaci pozícióját.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Támogatási projekt megvalósulása 
hajtómű fejlesztésre

A modern technológiai alap már nélkülözhetetlen
Az Infor® Automotive egy autóipari szakértők által tervezett komplett megoldáscsomag, amely mindazon a tudá
son alapszik, amit az Infor a több mint 30 éves aktív AAIA, AIAG és OESE globális autóipari szervezetben töltött 
tagsága során elsajátított. A fejlesztéstől a kiszállításig a teljes ellátási láncot lefedve, az Infor Automotive mik
rovertikális megoldást nyújt a legjobb gyakorlatok alkalmazására az autóipari OEM-ek, a speciális járműgyártók, 
autóipari alkatrész beszállítók, pótalkatrész gyártók és szerviztevékenységet folytató vállalkozások számára.

Modern és 
felhasználó barát 
lesz az új vállalat-
irányítási rendszer

A Rába Futómű Kft. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Jankovits Engineering Kft-vel és a Miskolci 
Egyetemmel együtt magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és hosszabb élettartamú, azaz „zöldebb” haj
táslánc-hajtómű kifejlesztésére nyert el  578,95 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program keretében, a GINOP 2.2.1-15-2016-00017 azonosító számú, „Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú, 
nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének kifejlesztése” című projekttel
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Átívelve a történelmen

125 éves a Rába
Nyugdíjas kollegánk, 
Szabó János, a Rába 
Jármű Kft. korábbi vezető 
tervezője alapos, szerte-
ágazó kutatómunkával 
gyűjtötte, dolgozta fel 
a vállalat féltve őrzött 
dokumentumait. Köszönjük 
neki, hogy erre alapozva 
egy cikksorozatban 
ismerteti a Rába Magazin 
olvasóival az emberiség 
kultúrtörténetének szerves 
részét képező magyar 
ipartörténeti emlékeket.

Második rész
A II. világháború és az újjáépítés

A gyár helyzete 1935-36-ban stabilizálódott, lassan kiheverte a válság 
okozta veszteségeket. A kormányzat támogatásra méltónak találta a 
hazai tehergépkocsi és autóbuszgyártás fejlesztését az ország, ezen 
belül a honvédség szükségleteinek biztosítása érdekében. 1929 és 
1937 között mintegy 200 darab Rába-Krupp és AF tehergépkocsi 
és autóbusz készült a Honvédelmi Minisztérium megrendelésére.

 

RÁBA AFh és Rába-Krupp L3,6H-63 a HM rendelésére, 1931-34 
/MMKM 99.12.14_71.III.(2) és 70.I.(2)/

1935-ben az ÖAF Spezial nevű új, 1,5-2,5 tonnás hasznos 
teherbírású gyorsteherautomobilja alapján a Rába évtizedes ta-
pasztalatait hasznosítva a honvédelmi igényeket szem előtt tartva 
kifejlesztette az 1,5 tonna hasznos teherbírású AFi típust. Az új 3,8 
literes benzinmotor 55 lóerőt biztosított a nyitható tetejű vezető-
fülkével, vitla rendszerű csörlővel felszerelt gépkocsi számára.

 

Az AFi járóképes alváza és a komplett AFi fülkével, felépítménnyel 
/MMKM 99.12.14_77.IV.(2) és 79.I.(2)/

1936-ban megjelent az AFi polgári változata, a Super, melynek 
tengelytávolsága 3500-3900-4000 mm, hasznos teherbírása 2,5-3 
tonna, majd 1937-ben 105 mm-es furatú 70 lóerős benzinmotorral, 
4400 mm-es tengelytávolsággal és 3,5 hasznos teherbírással a 
Speciál, amelyek egészen 1950-ig megmaradtak a gyártási palettán.

A gyár karosszéria üzemet hozott létre, ahol a vezetőfülkék, normál 
és különleges (állatszállító, tűzoltó, különféle tartányos, furgon) 
felépítmények és autóbusz felépítmények készültek. A zárt felépít-
ményeknél és az autóbuszoknál bevezették a faváz helyett a vasvázas 
karosszéria-építést, húzott, sajtolt és hajlított acélprofilokból.

Lassan elkopott a Rába kistraktorok 1931-ben legyártott 120 
darabos szériája. 1936-ban a mezőgazdasági piacon megjelent a 
tapasztalatok felhasználásával átdolgozott, lényegesen sokoldalúbb 
Rába Mindenes traktor, a hozzávaló munkaeszközökkel.

A RÁBA idén ünnepeli alapításának 125. évfordulóját. A jubileumra készülődve magazinunk idei hasábjain, sorozatunk
ban megemlékezünk a vállalat történetéről, hogy a Rába miképpen járult hozzá a magyar ipar, az ország fejlődéséhez. 
Tisztelgünk ezzel az alapítók, a vállalat működését biztosító munkások, irodai dolgozók, műszaki szakemberek, mér
nökök, a vezetők előtt, akik évszázadokon és politikai rendszereken átívelve működtették, és működtetik.

1937-ben jelentkezett a vagongyár a technikai-technoló-
giai újdonságnak számító fémvázas, négytengelyes ABa 
acél vázszerkezetű, hegesztett kivitelű vasúti személy-
kocsikkal, melyet 1939-ben a Ca sorozat követett.

 

MÁV Ggak magyar-angol kompforgalomra alkalmas hűtőkocsi 
és a Rába első acélvázas, hegesztett szerkezetű ABa 4 tenge-

lyes személykocsija (dr. Lovász György gyűjteményéből)

1937-ben az autógyár ismét nagyot lépett, megvásárolták a bajor MAN 
cég D0530, D0534 majd a D1040 típusú, 65, 80 és 100 lóerő teljesít-
ményű Diesel motorjainak licencét. A korszerű dízelmotorokat a Super 
és Speciál tehergépkocsikon kívül az új fejlesztésű 4 majd 5 tonnás 
teherautókba és a DS-TS frontkormányos trambuszokba is beépítették.

A Rába-MAN D5 gyorsteherautomobil

A DS trambusz

Még így is maradt szabad kapacitása a jó minőségű gépekkel felszerelt 
automobil osztálynak, amelyet repülőgépek javításával igyekeztek le-
kötni. A repülőgépmotorokat, majd a repülőgépek sárkányszerkezetét 
is a Vagongyárban javították, majd kompon vitték át a gyár repterére.

1938-ban a lipcsei Bleichert céggel kötött szerződés alapján az 
Általános Gép Osztály megkezdte elektromos targoncák gyártását. 
Ezek a termékek az 1950-es évekig a gyár profiljába tartoztak.

1938. március 5-én Győrben Darányi Kálmán meghirdette 
az ország modernizálását és a hadsereg fejlesztését szolgáló 
programot, melynek keretein belül a repülőgépgyártás megho-
nosításával és az autógyártás fejlesztésével a Rába Rt, mint az 
ország legnagyobb járműgyártója is jelentős szerephez jutott. 

Amikor a Reptér még reptér volt

Hecsepusztán (a törzsgyár mai telephelyén) megépült az ország első 
beton kifutópályás repülőtere. Először Levente gyakorló és Sólyom 
felderítő repülőgépeket állítottak elő, később német közreműködéssel 
Focke-Wulf 58 felderítő, majd 1940-től a Dunai Repülőgépgyárral 
együttműködve Messerschmidt Bf-209G vadászgépeket gyártottak. 

1938-ban a HM elfogadta a Rába, Winkler Dezső mérnök ötletéből 
fejlesztett Botond terepjárót és 1400 darabot rendelt, melyet a magyar 
ipar nagyvállalatainak munkaközössége állított elő. A kész autót a Rába 
és a MÁVAG szerelt össze, a Weiss Manfréd, a HSCS, a Láng, a Ganz 
gyár beszállított különböző részegységeket. A 38M Botond és a 39M 
AFi a honvédség alapjárműveinek számítottak. Maga a gyártásszerve-
zés és a csereszabatosság biztosítására megtett intézkedések példát 
mutattak az ipar számára. A Botond terepjáróképessége legendás volt. 
Összesen két szériában mintegy 3300 Botond készült. Az egyetlen 
épen megőrzött Botond 2 a Rába Technológiai Centrum büszkesége.
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38M Botond és a Turán harckocsi. A Rába gyűjteményéből

Magyarország 1940-ben tért át a jobboldali közlekedésre. Ez 
lehetőséget adott a járműválaszték korszerűsítésére is. Megjelent 
a Super 3 gyorstehergépkocsi. Elkészült és sikeresen átjutott a 
katonai minősítésen a Bakony összkerékhajtású tüzérségi von-
tató az új hathengeres motorral és Botond 3 mintapéldánya.

A hat gyár munkaközösségében, de a WM irányítása alatt 
készültek a Turán harckocsik. Győrben 110 darabot szereltek 
készre. A hadi termékek gyártásának következménye volt, hogy 
a szövetséges légierő célpontjává vált a gyár és a város.

1944 április 13-án érte az első és legnagyobb légitámadás a 
gyárat, majd folyamatosan semmisítették meg épületeinek és 
gyártási kapacitásának nagy részét és odaveszett több, mint 500 
polgártársunk is. Már nem volt alkalmas a gyár második 700 darabos 
Botond sorozat győri befejezésére. A bombázás megsemmisítette 
az új hathengeres benzin-motor gyártási lehetőségeit és a Botond 
3 prototípusát is. A megmaradt termelőberendezések egy részét a 
Győr környéki falvakba, tanyákba mentették ki, a repülőgépgyár és 
az autógyár berendezéseinek nagy részét nyugatra szállították.

A tolópadjárás, a gyárudvar 1944. ápri-
lis 13 után. A Rába gyűjteményéből

A háborús cselekmények elvonulásával a gyár háborút túlélő dol-
gozói azonnal nekiálltak a romeltakarításnak és az újjáépítésnek. A 
munkavégzésre úgy-ahogy alkalmassá tett műhelyekben először 
a romok alól kimentett alkatrészeket próbálták felhasználni. A 
szovjet hadsereg számára az Autógyár 53 darab Maros tehergép-
kocsit és 12 motort volt képes gyártani. Megkezdték a háborús 
sérült vasúti és közúti járművek javítását, eleinte belföldre, majd 
a francia és osztrák vasutak részére is. A Hídüzem a város és az 
ország hídjait tette használhatóvá. A budapesti ideiglenes Kossuth 
híd acélszerkezete a győri hídüzem munkájának védjegyévé vált.

A háborús károk szervezett helyreállítása évekig tartott. 1946-tól 
a gyárnak meg kellett kezdeni a rá kirótt háborús jóvátételre készülő 
elsősorban szovjet vasúti kocsik és szabvány, 100 méteres vasúti hidak 
gyártását. Az inflációs időkben a gyár maga volt kénytelen gondoskod-
ni a dolgozók élelmiszerrel való ellátásáról. Ehhez olyan termékeket 
kellett gyártani, így mezőgazdasági munkaeszközöket, szerszámokat, 
parasztszekereket, amelyet el lehetett cserélni élelmiszerre. A szállítás 
megoldására engedélyezték a gyár számára két tehergépkocsi 
használatát, az egyiket a Rába múzeumában ma is megtekinthetjük.

1946. december elsejével a magyar ipar nagyvállalatait állami 
irányítás alá vonták, létrejött a NIK, a Nehézipari Központ. 1947-ben 
egyesítették az MVG-t, a volt Ágyúgyár területén működő, addig bérelt 
MÁVAG üzemekkel, ahol a jóvátételi vagongyártás, mezőgazdasági 
és háztartási eszközök, zománcozott áruk gyártása folyt. Fokozatosan 
helyreállították az öntödéket. 1947-49-ben 2248 vasúti kocsi készült, 
ennek kétharmada jóvátételre. Ebben az időszakban a beruházások 
többségét az autógyártási kapacitás helyreállítására fordították, pótol-
ták a nyugaton maradt precíziós megmunkáló gépeket. Előkészítették 
az Uhri Testvérek mátyásföldi gyárának megvételét. Az Autógyár és 
a Karosszéria üzem 1949-re elérte az évi 800 darabos kapacitást.

1948 márciusában államosították a gyárat, és ez-
zel egy új korszak kezdődött a Rába életében…

Super tehergépkocsik és Speciál autóbu-
szok 1948-ból. A Rába gyűjteményéből

Hogy volt?
Szabó Imre visszaemlékezése (3. rész)

– Hogyan élte meg a Rekard a rendszerváltást?
– A rendszerváltást követően robbanásszerűen omlott össze a KGST-piac. 

Ekkorra már a külső gyárak is kiváltak a szervezetből, és a Rekard túlélése 
érdekében a robottechnikai vállalkozásban levő üzletrészünket a hitelek 
törlesztése érdekében értékesítettük. A Rekard ezzel a döntéssel időt nyert 
arra, hogy az akkori nehéz viszonyok miatti gyér érdeklődés ellenére szak-
mai befektetőt találjon a további működtetésére, és egy rövid felszámolási 
folyamatban három hónap alatt úgy lett a német UKM Meissen Gmbh a 
győri gyár tulajdonosa, hogy vevőink rendeléseit folyamatosan, zavarmen-
tesen teljesíteni tudtuk. A német cég kivásárlásának köszönhetően hosz-
szabb távon biztosítottnak láttuk a vállalat működését. Sajnos a kilencve-
nes évek végén meghozott félresikerült döntések következtében 2000-ben 
csődhelyzet alakult ki. Mindenképpen értékelnünk kell viszont azt, hogy a 
tízéves működés alapjait akkor a német befektető biztosította. Ugyancsak 
elismerés illeti Fekete Gyula felszámolót, aki a hitelezők érdekeit is védve 
szem előtt tartotta a cég dolgozóinak érdekeit, és a Pálffy Zoltán, Stummer 
András, Laudán Károly és Huszár Gusztávné alkotta menedzsmenttel 
két évig működésben tartotta a Rekardot, amíg Pausits Imre, a halászi 
acélszerkezet-gyártó cég tulajdonosa 2002 márciusában megvásárolta. 

– Mi változott azóta?
– 2002-től már több mint tizennyolc év telt el. A Rekard új piaco-

kat szerzett, jelentős mértékű beruházásokat valósított meg, és 
rövid időn belül stabilizálódott a pénzügyi-gazdasági helyzet.

– A 2008–2009-es pénzügyi válság mennyire viselte meg a céget?
– A rendkívül erős piaci visszaesés a Rekardot sem hagyta nagy 

veszteségek nélkül, viszont 2011-től egyre javuló mutatókat 
produkálva jelentősen erősödött a cég helyzete. Két évvel ké-
sőbb, 2013-ban már rekord árbevételt és eredményt értünk el.

– Mi indokolta ezek után a Rába beszállását?
– A mezőgépipari cégeknek gyártott termékekből élünk. Sokéves tapasz-

talatunk, hogy ez a piac visszatérően hullámzó: állami beavatkozások, 
támogatások erősítik vagy fogják vissza az új gépek értékesítését, de 
jelentős tényező a mezőgazdasági termékek iránti kereslet változása is. 
Folyamatosan kerestük azt a lehetőséget, hogy a termékstruktúrát úgy ren-
dezzük át, hogy lehetőleg minden időben folyamatos terhelést biztosítsunk 
gyártókapacitásainknak. Ebben kísérletek, fejlesztések, részeredmények 
születtek, de hosszú távú, tartós megoldások kevés kivétellel nem alakultak 
vagy nem alakulhattak ki az utóbbi negyvenéves működés során annak 
ellenére, hogy több ígéretes projekt indult ezzel a céllal. Ezek közé tartoztak 
a járműgyártásban a Puli kisteherkocsi, a Simson motorkerékpár, a sze-
mélygépkocsi-féltengelyek és a járműkardántengely-család, a robottechni-
kában a hegesztő robotrendszer és a szerszámgép-kiszolgáló manipulátor, 
a hobbieszköznél a gyalugép és az aprítógép, a borászati berendezéseknél 
a borszivattyú és a pezsgődugókosár, a közúti karbantartó gépeknél a 
hómaró, míg a talajmegmunkálógép-gyártásban a Rabewerk licenc alapján 
készült forgóborona. Ezen projektek közül egyik sem található meg a 
mai termékszerkezetben. 2016-tól kezdődően ismét visszaesés történt a 
mezőgépipari piacon, és a nagyértékű beruházások miatt a gazdálkodás 
egyensúlya is meggyengült. Emiatt kerestük azt az ideális szakmai 
befektetőt, amely megfelelő tőkeerővel rendelkezik, és a piaci hullámzások 
kivédésében a megrendelésekkel is támogatni tudja a Rekard működését.

– Mit lát most a legfontosabb feladatnak?
– Igaz, hogy most is szinte csak a mezőgépipari piacra gyártunk, viszont a 

koronavírus-helyzet miatt ez a piaci szegmens felértékelődött. Áttekintve 
vevőink névsorát megállapítható, hogy a Rekard a világ top tíz me-
zőgépipari cége közül ötnek a beszállítója. Nem feladva a termékstruktúra 
fejlesztésének céljait, most ezen vevőkör elvárásainak kell megfelelnünk. 
A legfontosabb feladat tehát az, hogy a vevői elégedettség javításához 
szükséges feltételeket megteremtve piacainkat megőrizzük, és cégünk 
profittermelő képességét növeljük. Visszatérve a hetvenéves évforduló-
hoz, fejet hajtunk azon élő és sajnos már elhunyt munkatársaink előtt, 
akiknek a munkája hozzásegítette a Rekardot, hogy 2021-ben is működő 
szervezetként tekinthetünk rá. Elvárásunk és kívánságunk az, hogy a 
Rekard következő évfordulóiról a cég mindenkori állománya jó egészség-
ben, egy jól működő, prosperáló vállalatban dolgozva emlékezhessen meg.

Hetvenéves a Rekard
Rába érdekkörébe került Rekard tavaly ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. A vállalat elődjét, a Győri 
Mezőgépjavító Vállalatot 1950-ben alapították. A Rekard Hajtómű- és Gépgyártó Kft. fő termékcsaládja az univer
zális és speciális alkalmazásokra kifejlesztett hajtóművek. A termékkínálatot ezenkívül egyéb, a felhasználó igénye
inek megfelelő alkatrészek gyártása teszi teljessé. A rendelkezésre álló technológiák – mint forgácsolás (ezen belül 
fogazás), hőkezelés, szerelés és festés – lefedik a teljes gyártási folyamatot. A vállalat létszáma mintegy 150 fő, 
árbevétele 2019-ben 3,4 milliárd forint volt, amelyben az export részaránya évek óta 80-90 százalék körül mozog. 
A jubileum alkalmából megkértük Szabó Imrét, a cég volt vezető munkatársát, hogy ossza meg velünk személyes 
emlékeit. Legutóbbi számainkban a nyolcvanas évekig jutottunk a történetben, most a befejező rész következik.

Helmut Radke német befektető

A Kandó Kálmán úti irodaépület

BorszivattyúJárműkardántengely-sor
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Jubiláló dolgozóink
Dolgozó neve Telephely Munkakör Év

SZALAI SÁNDOR Rába Futómű Kft. Targoncavezető 10

TAKÁCS TAMÁS Rába Futómű Kft. CNC megmunkáló 
központ kezelő 10

VARGA ZSOLT Rába Futómű Kft. Karbantartó lakatos 10

BIRÓ ZSUZSANNA Rába Járműalkatrész 
Kft. Mór Varrómunkás 15

FÉL ZOLTÁn Rába Futómű Kft. Minőségellenőr 15

MILETICS GÁBOR Rába Futómű Kft. Gépjárműszerelő 15

BENCZIK MÓNIKA Rába Járműalkatrész 
Kft. Mór

Betanított 
varrómunkás 20

IVÁnCZA GÁBOR Rába Futómű Kft. Technológus 20

POLGÁR SZILÁRD Rába Futómű Kft. Igazgató 20
BODÓ ILDIKÓ 
MAGDOLNA

Rába Járműalkatrész 
Kft. Mór Raktári kiadó 25

VARGA ANDRÁSNÉ Rába Futómű Kft. Termékkontroller 30

KISS VÁMOSI IMRE Rába Futómű Kft. CNC megmunkáló 
központ kezelő 35

Dolgozó neve Telephely Munkakör Év

LUNK BÉLA Rába Járműalkatrész 
Kft. Mór Folyamatellenőr 35

SÓGORKA 
KÁROLYNÉ

Rába Járműalkatrész 
Kft. Mór Végellenőr 35

CZENKI GYULA Rába Járműalkatrész 
Kft. Sárvár Köszörüs 40

GRÓF ATTILA Rába Járműalkatrész 
Kft. Sárvár NC esztergályos 40

HODOLI JÁNOS Rába Futómű Kft. Kovács 40

KURUCZ GYÖRGY Rába Járműalkatrész 
Kft. Sárvár NC esztergályos 40

NÉMETH DEZSŐ Rába Járműalkatrész 
Kft. Sárvár Esztergályos 40

NÉMETH SÁNDOR Rába Járműalkatrész 
Kft. Sárvár NC esztergályos 40

PAPP MIKLÓS Rába Futómű Kft. Kovács 40

BICZÓ TIBOR Rába Járműalkatrész 
Kft. Sárvár Köszörüs 45

POLECZKI RÓBERT Rába Futómű Kft. Kisegítő csomagoló 45

A Rába vonalas telefonszámai kihasználatlanság miatt megszűn
tek. A munkatársak személyi használatában levő mobil telefonok 
mellett a vállalatok az alábbi központi számokon érhetők el.

Rába Nyrt KÖZPONTI SZÁM (30) 444 9500
Rába Nyrt Vezérigazgatói Titkárság (30) 444 9770
Rába Nyrt GYŐR Személyi Porta (30) 444 9704
Rába Nyrt GYŐR Teher Porta (30) 444 9700
Rába Járműalkatrész Kft. – Mór KÖZPONTI SZÁM (30) 968 4914
Rába Járműalkatrész Kft. – Sárvár KÖZPONTI SZÁM (30) 684 1547
A telefonszámokra bejövő hívásokat a kollégák csak fogadni tud-
ják, hívás átkapcsolása nem lehetséges. Amennyiben név szerint 
keresik munkatársunkat, a kollegák megadják a vállalati mobil 
számát, vagy e-mail címét, Általános érdeklődés, kapcsolatfelvétel 
esetén az adott terület, vagy vezetőjének e-mail címét adják meg. 

Ajánlott az elektronikus kapcsolattartás, és az 
online kommunikáció eszközeinek használata. 

Rába nyrt.
Rába csoport – Központi email cím raba@raba.hu 
Rába csoport – Pénzügy  finance@raba.hu 
Rába csoport – Elektronikus számla elektronikusszamla@raba.hu 
Rába csoport – Kommunikáció info@raba.hu 
Rába Nyrt. – Befektetői kapcsolatok ir@raba.hu   osztalek@raba.hu

Leányvállalatok
Rába Futómű Kft. központi email cím futomu@raba.hu 
Rába Jármű Kft. központi email cím jarmu@raba.hu 
Rába Járműalkatrész Kft. Mór telephely mor@raba.hu 
Rába Járműalkatrész Kft. Sárvár telephely sarvar@raba.hu

Szakterületek
Üzletfejlesztés axle.bd@raba.hu 
Beszerzés – beszállítói megkeresések beszerzes@raba.hu  
Rába Fejlesztési Intézet rabafejlesztesiintezet@raba.hu 
HR human@raba.hu 
HR önéletrajz cv.human@raba.hu 
Futómű értékesítés axle.sales2@raba.hu 
Futómű marketing axle.marketing@raba.hu 
Futómű spedíció sped.axle@raba.hu 
Adatvédelem adatvedelem@raba.hu 
Panaszkezelés bejelentes@raba.hu 
Karbantartás tibor.csehi@raba.hu 
Écsi próbapálya bérlet anna.beyer@raba.hu 
Ingatlan értékesítés anna.beyer@raba.hu 
Létesítménygazdálkodás anna.beyer@raba.hu 
 csaba.stelczer@raba.hu 
Általános ügyek info@raba.hu 
Technológiai Centrum látogatás info@raba.hu

A Rába csoport  
központi elérhetőségei


