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Fenntartott
eredményes működés
a Rábánál
A RÁBA Nyrt. 19,7 százalékkal növelve forgalmát, 33 milliárd forintot
meghaladó konszolidált, csoportszintű árbevétellel zárta az év első kilenc
hónapját. A továbbra is fennálló járványhelyzet mellé társuló nyersanyagár-emelkedés és a globális ellátási láncokban tapasztalható fennakadások
ellenére a társaság eredményes háromnegyed évet mutatott fel.
A Rába kulcspiacainak számító európai és
tengerentúli nehéz tehergépjármű szegmensekben nagyon élénk kereslet volt megfigyelhető az év eddigi részében, és ugyanígy
kiemelkedő volt a társaság mezőgazdasági
termékeinek a forgalma is. Hasonlóan
kedvezőek voltak a körülmények az orosz
busz- és tehergépkocsi piacokon is, míg a III.
negyedévben az ellátási láncok problémái már
rontottak az értékesítés számain az európai
személygépkocsi szegmensben. A magas
keresleti aktivitás kapcsán jelentkező szűkös
kapacitások az ellátás bizonytalansága mellett
növekvő beszerzési árakat eredményeztek. Az
energiaárak az elmúlt évtized legmagasabb
szintjén állnak, az acél alapanyag ára pedig
a tárgyidőszak során rekord magasságot ért
el, meghaladva a 2008-as gazdasági válság
óta előforduló legmagasabb szinteket is. A
költségnövekedést a Rába döntő többségében negyedéves, komplettebb gyártású és
hosszabb távú rögzített rendeléssel rendelkező termékek esetében féléves időeltolódással tudja továbbhárítani partnereire.
A Rába üzemi nyereségéhez mindhárom
üzletág pozitív eredménnyel járult hozzá.
2021 I-III. negyedévében a csoportszintű
üzemi eredmény 1,4 milliárd forintot ért
el, amelyből az év első felében végrehajtott
ingatlanértékesítés 815 millió forintot
képvisel. Az EBITDA-szintű hatékonyság 9,7 százalékot ért el az első kilenc

hónapban, a megtermelt EBITDA nyereség
meghaladta a 3,2 milliárd forintot.
A COVID-19 járvány időszak, valamint
az azt követő kilábalási szakasz kihívásai
ellenére a Rába csoport pénzügyi helyzetét
stabil likviditási pozíció jellemezi. A nettó
hitelállomány szintje a bázisidőszakhoz
képest 549 millió forint csökkenést mutat. Az
előző év azonos időszakához képest a saját
tőke mértéke 10,7 százalékkal növekedett.
„Társaságunk a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is eredményes
háromnegyed évet tudhat magáénak. A
továbbra is fennálló járványveszély generálta piaci folyamatok, áremelkedések
és ellátásilánc-zavarok komoly kihívás
elé állították az iparág vállalatait, így a
Rábát is. Eredményességünk kulcsa, hogy a
gyártási tevékenységünk rugalmasságának
növelésén túl szigorú költséggazdálkodást
folytattunk. Társaságunk továbbra is a
gyártás, a technológia hatékonyságjavításán
dolgozik. Kiemelt célunk, hogy a világpiaci
beszerzési árak stabilizációját követően a
negatív hatásokat mielőbb semlegesíteni
tudjuk azáltal, hogy költségeink növekedését
értékesítési árainkban érvényesítjük.”
– hangsúlyozta Hetzmann Béla, a
RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
elnök-vezérigazgatója.

Árbevétel

2020
I-III. n.év

2021
I-III. n.év

Változás

2020
III. név

2021
III. név

Változás

27 764

33 227

19,7%

8 550

9 520

11,3%

Bruttó eredmény

5 141

6 100

18,7%

1 739

1 295

-25,5%

Bruttó fedezet

18,5%

18,4%

-0,1%p

20,3%

13,6%

-6,7%p

EBITDA
EBITDA szint
Üzemi eredmény
Nettó pénzügyi eredmény
Teljes átfogó jövedelem

A Rába
125 éves
Vállalatunk, a Rába néhány hét múlva, 2021.december 28-án tölti be a 125. életévét.
Története így átívelte az egész 20. század történelmét, együtt a várossal, együtt a
győriekkel. A magyar embereknek a Rábáról Győr, Győrről pedig a Rába jut eszébe.

Rába csoport rövid eredménykimutatás  (2021. I-III. n.év)
m HUF

Hetzmann Béla

702

3 223

359,3%

653

215

-67,1%

2,5%

9,7%

7,2%p

7,6%

2,3%

-5,4%p

-1 037

1 426

237,5%

65

-379

-683,2%

-904

45

105,0%

-252

-215

14,9%

-2 169

1 161

153,5%

-267

-665

-149,0%

Ezért is fontos kiemelnünk, hogy kettős jubileumot ünneplünk idén, mert otthonunk,
Győr idén lett 750 éves. A Buda–Bécs út
mentén fekvő várost V. István magyar király
1271-ben királyi városok sorába emelte,
amely akkor a legmagasabb rendű jogot
jelentette, melyet egy település elérhetett.
Személyes szabadságot, önkormányzatot,
szabad bíróválasztást, vámmentességet,
vásártartási, vám- és révjogot biztosított a
polgárság számára, céhek alakulhattak. Ezt
követően jelentős gazdasági és kulturális
fejlődés indult meg Győrben, amely mindig
fontos szerepet játszott az ország életében.
Győr 125 évvel ezelőtt a Dunántúl
legfontosabb kereskedelmi központjának
számított, itt helyezkedett el egy fontos
vasúti csomópont, és előnyt jelentett a
négy folyó találkozása is a város számára.
Ebben a helyzetben, 1896. december
28-án alapította meg Győr kilenc polgára
500.000 forint alaptőkével a Magyar
Waggon- és Gépgyár részvénytársaságot,
a vagongyárat. A Rába a város 20. századi
életének legjelentősebb gyáripari vállalkozása lett, meghatározó jelentőségű
ipari, gazdasági, oktatási életében.
A Rába olyan nagy múltú magyar gépipari
vállalat, amely szakmai függetlenségét
megőrizve tudott fennmaradni, képes volt
továbbvinni a korábbi időszakok szakmai,
emberi és társadalmi értékekeit. A globális
haszongépjármű-iparág meghatározó európai szereplőjeként a világpiacon is jelentős
pozíciót vívott ki magának, piacvezető vállalatainak megbízható és rugalmas partnere.
Vállalatcsoportunk árbevételének 90-95
százalékát közvetlen és közvetett exporton
keresztül realizálja. A célunk az, hogy a
Rába még hatékonyabb, még jobb vállalat
legyen a globális versenyben. Az elért piaci
pozíciójára és stabil pénzügyi helyzetére
építve a Rába fejlődésének reális alternatívája a belföldi és a külföldi akvizíciókon
keresztüli növekedés, mert minden esélyünk megvan arra, hogy a vállalat „szintet
lépjen” és „regionális multivá” erősödjön.

A Rába kiemelkedően stabil vállalat,
mind finanszírozási szempontból, mind
a vagyonát, a vevőstruktúráját és a
beszerzési forrásait illetően. Korszerű
módszerekkel, innovatív és egyben adaptív
üzleti modellel ezekre az alapokra tovább
lehet építeni a 21. századi vállalatot,
amely eredményesen tud alkalmazkodni
a folyamatosan változó és hektikus
társadalmi, gazdasági, piaci környezethez.
Független vállalatként a termékfejlesztést, a piacra vitelt, a termelési know-how-t
a Rábának saját magának kell kialakítania,
a felmerülő problémák megoldásában csak
magára számíthat. Nagyon fontosnak tartjuk a Rába kutatási, fejlesztési tevékenységét, az innovációt, ezért növelni fogjuk a
rendelkezésre álló forrásokat, elsősorban a
21. századi Rába legfontosabb termékeire,
a futóművekre és futóműfőegységekre
fókuszálva. A Fejlesztési Intézetben
felhalmozott tudás, kapacitás, gyakorlati tapasztalat a vállalat rejtett tartaléka, amelyet
ki kell aknáznunk és eladni a nemzetközi
piacon. Ehhez tovább kell erősíteni nemzetközi technológiai kapcsolatrendszerünket,
mert új partnerek bevonásával fel tudjuk
gyorsítani a termék- és piacfejlesztést.
Biztos vagyok benne, hogy lehetnek
egy cégben a legjobb gépek, a legjobb
technológiák, folyamatok, ingatlanok, de
a legfontosabbak az emberek. Csak a
munkatársakkal közösen lehet elérni, hogy
a vállalat még hatékonyabb és eredményesebb legyen. Tisztelgünk az alapítók, a
vállalat működését a múltban és a jelenben
is biztosító munkások, irodai dolgozók,
műszaki szakemberek, mérnökök, a vezetők
előtt, akik 125 éven keresztül működtették
és működtetik a Rábát, hozzájárulva a magyar ipar, az ország fejlődéséhez. A víziónk
egy igazi, 21. századi termelő cég, amely
nemcsak rövid, hanem közép- és hosszú távon is sikeres, hatékony és nyereséges, egy
olyan Rába, amelyre büszkék a dolgozók, a
munkatársak és a győriek. Egy olyan Rába,
amelyre az alapítók is büszkék lennének.
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Fehér Roland idén tavasz óta tölti be a Rába Futómű Kft.
ügyvezető igazgatói posztját. Az azóta eltelt időszakban a
munkatársakkal közösen áttekintette a vállalat helyzetét,
amelynek eredményeként szervezeti változtatásokra került sor.

A hatékonyság
növelését szolgálják
a szervezeti változások

A megrendelések folyamatosan magas, növekvő szintjének, valamint a jelentősen emelkedő energiaárak okozta kihívásoknak a hatékonyság kétszámjegyű növekedésével kíván
megfelelni a Rába Futómű Kft. Mindezt az ősszel végrehajtott szervezeti átalakítás is segíti.

„A Rába Magazin májusi
számában azt nyilatkoztam,
hogy »a kollégák nagy tudással
és tenni akarással rendelkeznek,
amit a jövőben megpróbálunk
az általunk elképzelt mederbe
terelni, hogy minél hatékonyabbá
váljon a vállalat működése«. Ez
a folyamat zajlott az elmúlt
hónapokban. Erre már csak azért
is szükség van, mert szerencsére
a Futómű megrendelésállománya folyamatosan nő,
vevőink bizalmukat mutatva
irántunk 2022-re is egyre
nagyobb igényeket fogalmaztak
meg, sőt új vevők is jelentkeztek.
Ezek teljesítéséhez azonban
elengedhetetlen a hatékonyság
jelentős növelése már jövőre,
aminek alapját a végrehajtott
szervezeti változások jelentik”
– fogalmazott Fehér Roland.

A részleteket ismertetve elmondta, hogy
átalakította az operációs szervezetet. A termelésirányítás-termeléstervezés vezetőjének Urbányi Lászlót, a Rába Járműalkatrész
Kft. ügyvezetőjét kérték fel Hetzmann
Béla elnök-vezérigazgató úrral, aki régóta
ismeri a Rábát, és jelentős tapasztalatokkal
rendelkezik a gazdaságos termelést elősegítő Lean vállalatszervezési módszer terén.
Munkáját Horváth Róbert szakértőként segíti. (Urbányi László a Rába Járműalkatrész
Kft. vezetői feladatait továbbra is ellátja.)
További változás, hogy szeptembertől
az üzletfejlesztés-kereskedelem külön
egységet alkot, csakúgy, mint az ellátásilánc-szervezet. A gyártásfejlesztés,
a karbantartás és a minőségirányítás
közvetlenül a Rába Futómű Kft. ügyvezetőjének irányítása alá került.
„A cél, hogy jövőre 10 százalékos
hatékonyságnövekedést érjünk el. Ennek

érdekében elindítottunk egy projektet,
amivel négy fő termékvonalunk gyártósorait szűkebb helyre koncentráljuk, amivel
jelentős veszteséget tudunk megszüntetni,
hiszen a munkadarabokat kevesebbet kell
mozgatni, nőhet a gépek rendelkezésre
állása, kevesebb idő esik ki a termelésből.
Emellett idehívtam a kovácsüzem Schuler
gépsorának egyik szakértőjét, aki felmérte
és 180 oldalas anyagban mutatta be, hogy
hol vannak még lehetőségeink a hatékonyság növelésére. Itt akár 20 százalékos
bővülést is elképzelhetőnek látunk, amit
Németh Zoltán gyártási folyamatok
fejlesztéséért felelős vezető fog koordinálni. Nagyon fontos, hogy minderre van

vevői igény. Emellett a kollégák munkájának hatékonyságjavítását is szeretnénk
elősegíteni” – mondta Fehér Roland.
Az ügyvezető megjegyezte: jelentős
befolyásoló tényező ugyanakkor az energiaárak extrém mértékű emelkedése, ami
jelentős kihívást jelent nemcsak idén, hanem minden bizonnyal jövőre is. Részben
ezt ellensúlyozandó a vállalat energiahatékonyságának javítására külön projektet
indítottak, amelynek keretében pl. a 67
ezres csarnokban 560 lámpát cseréltek
korszerűbbre. Ezt, és az ehhez hasonló
hatékony energiafelhasználási folyamatokat, szeretnék végigvinni az irodákban
és a többi termelési területen egyaránt.

Lang-Péli Éva pénzügyi vezérigazgató-helyettes fontosnak tartja
a beruházások hatékony finanszírozási oldalának megteremtését

A Rába képes lesz még többet
kihozni a lehetőségeiből
„Jó évet zár a vállalat annak ellenére, hogy a magas energia- és
alapanyagárak erős nyomást gyakorolnak az eredményességre. A jövőben
arra törekszünk, hogy még többet kihozzunk a lehetőségeinkből”
– nyilatkozta Lang-Péli Éva, a Rába Járműipari Holding Nyrt. új
pénzügyi vezérigazgató-helyettese, akit a beruházásokról, a kutatás-fejlesztésről és a vállalat dolgozóiról is kérdeztünk.

– Néhány hete tölti be a Rába
Járműipari Holding Nyrt. pénzügyi
vezérigazgató-helyettesi pozícióját.
Milyen pályafutás áll ön mögött?
– A Budapesti Corvinus Egyetemen
végeztem közgazdászként pénzügy és
biztosításmatematika szakirányokon,
vörös diplomával. Emellett adótanácsadói
és mérlegképes könyvelői képesítéssel
rendelkezem, a világ egyik legnagyobb
számviteli szakmai testülete, az ACCA
képzését pedig jelenleg folytatom. Eddig
elsősorban olyan multinacionális cégeknél dolgoztam, mint az Ernst&Young, a
General Electric és a Morgan Stanley.
Többféle pozíciót betöltöttem: dolgoztam

adótanácsadóként, pénzügyi-számviteli
tanácsadóként, a GE-nél a US GAAP főkönyvi könyvelésért és riportingért felelős
terület vezetője, míg a Morgan Stanleynél a befektetési banki üzletág pénzügyi
területének magyarországi vezetője
voltam. (A US GAAP azoknak a számviteli
szabályoknak az összessége, amelyeket
az Egyesült Államokban alkalmaznak – a
szerk.) A Rábát közvetlenül megelőzően a
bankszektorban dolgoztam egy nagyvolumenű összeolvadási projekt egyik vezető –
stratégiai – tanácsadójaként néhány évet,
szintén pénzügyi-számviteli területen.
– A Rába igazgatóságának
tavaly december óta tagja, így
vezérigazgató-helyettesi kinevezése
előtt is volt rálátása a cégre. Mit
mutatnak a számok, hogyan
zárhatja az esztendőt a vállalat?
– Jó évet zár a vállalat annak ellenére, hogy
a magas energia- és alapanyagárak erős
nyomást gyakorolnak az eredményességre. A Rába közvetett költségei magasabbak, profitrátája, jövedelmezősége
pedig alacsonyabb, mint versenytársaié,
ugyanakkor rendkívül stabil vevőkörrel
rendelkezik. A jövőben arra törekszünk,
hogy még többet kihozzunk a lehetőségeinkből, amihez koncentrálnunk kell
az üzletfejlesztésre is, illetve szorosabb
együttműködésre van szükség a vevőkkel
mint technológiai partnerekkel.

létre. Ennek megfelelően kiemelt hangsúlyt
kapnak a beruházások: a csarnokok és termelőeszközök célzott megújítását hajtjuk
végre. A makrogazdasági környezet nem
kegyes velünk, hiszen ahogy említettem, a
magas energia- és alapanyagárak nyomást
gyakorolnak a cég eredményességére.
Különösen nagy kihívást jelent ez egy
beruházásintenzív, modernizációs periódus megkezdésekor, ami jelentős anyagi
forrás előteremtését teszi szükségessé.
A finanszírozási oldal biztosítása nem
könnyű, de szerencsére stabil, likviditási
gondoktól mentes vállalatról beszélünk.
Feladatomnak tekintem, hogy egy
diverzifikált, jól összeállított finanszírozási
portfóliót teremtsek meg a Rába számára,
a lehető legjobban támogatva a megújulási törekvéseket. Ennek része lesz az
elérhető pályázati lehetőségek kiaknázása
– felelősségteljes kötelezettségvállalások
mellett –, valamint a termeléshez nem
szükséges ingatlanvagyon hasznosítása
is. Ezeket a forrásokat az utolsó forintig
olyan beruházásokra költjük, amelyek
a Rába jövőjét hivatottak biztosítani.

– A dolgozók mit várhatnak
az új vezetéstől?
– Elkötelezett munkatársakkal találkoztam
a Rábánál, akik a cég sikerének zálogai.
Örülök, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatom együtt. Stabilan számítunk rájuk a
jövőben is. Nagyra értékeljük tudásukat,
tapasztalatukat és lojalitásukat.

– A kutatás-fejlesztési tevékenységre
mennyiben számítanak a Rába
jövője szempontjából?
– A Rába Fejlesztési Intézet kiemelt figyelmet kap a jövőben, ami költségvetése
növelésében is tükröződik majd. Emellett
fontosnak tartom a győri egyetemmel
való jó kapcsolatot: dolgozunk rajta,
hogy formálisan is szorosabbra fűzzük a
szálakat, keretet kapjon és megerősödjön
az egyébként a gyakorlatban már létező
együttműködés. A saját alma materemben, a Budapesti Corvinus Egyetemen
vendégelőadóként részt vettem az oktatásban az elmúlt több mint tíz évben – lényeges számomra a fiatalok megszólítása.

– A Rába fejlődéshez elengedhetetlenek
a beruházások is. Ezt a
kérdést hogyan látja?
– Egy célért dolgozunk, és öröm látni, hogy a
teljes menedzsment azonosult a vezérigazgató úr víziójával, miszerint egy valódi
21. századi módszerekkel, hatékonyan
és eredményesen működő céget hozzunk

– Ha a Rábára gondol, milyen
jövőképet lát maga előtt?
– Egy 21. századi, modern gépekkel, korszerű körülmények között működő, a mainál
hatékonyabb, eredményesebb, még
nagyobb volumenben termelő vállalatot,
ugyanezekkel a kollégákkal, amely őrzi
és továbbviszi a hagyományokat.
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Új vevők,
új termékek
a célkeresztben

A jobb működéshez
járul hozzá az új
ellátásilánc-szervezet

Szemléletváltás
Megtakarítást
a karbantartásnál:
hoz a gyártási
a hibák megelőzése a cél folyamatok
koncentrálása

Idén ősztől a stratégiai beszerzés, az
üzletfejlesztés és az értékesítés egy
vezető, Deák Attila kereskedelmi
igazgató irányítása alá tartozik.

Jobb működési hatékonyságot és a vevői elégedettség további növelését eredményezi, hogy külön egységként ellátásilánc-szervezet állt fel szeptember 1-jével a
Rába Futómű Kft.-n belül. A vállalat így könnyebben, pontosabban tud megfelelni a
partnerek mennyiségi elvárásainak, s a beszállítókkal való kapcsolattartás is javul.

Deák Attila az elmúlt években beszerzési és üzletfejlesztési igazgatóként dolgozott a Rába Futómű
Kft.-nél, szeptember óta pedig kereskedelmi
igazgatóként tevékenykedik. Új pozíciójában a stratégiai beszerzés, az üzletfejlesztés és az értékesítés
irányítása került hozzá. Mindebbe beletartoznak
egyebek mellett a vevőkkel történő szerződéskötések, a hosszú távú kapacitásegyeztetések,
az árazások, a stratégiai jellegű tárgyalások és az
ehhez kapcsolódó értékesítési teendők egyaránt.
„Ebben a szervezeti felállásban a vállalat
szempontjából előnyt jelent, hogy egyszerre
látom a beszállítási lánc stratégiai kérdéseit
beszerzési és értékesítési oldalról, a termékekhez
tartozó költségváltozásokat, és hogy azok a
termékek fedezetében és árazásában hogyan
jelentkeznek. Igaz ez a beszállítói portfólióváltozások esetében is, amiket így könnyebb kezelni
a beszerzési oldalon” – ismertette Deák Attila.
A kereskedelmi igazgató beszélt arról, hogy fontos feladat az üzletfejlesztés. Ez új vevők keresését,
illetve a meglévő vevők esetében a termékportfólió bővítését jelenti – a logisztikai adottságok,
feltételek miatt elsősorban Nyugat-Európában.
„Az új vevők esetében a stratégiai irány az, hogy
a kovácsgyár kapacitásait lekössük. A két kiemelt
terméktípus a mellső tengely és a tengelycsukló.
Lényeges, hogy megtörtént a Jármű integrálása a
Futóműbe: a vasszerkezeti szegmens stabilan működik, ami biztos alapot jelent a hegesztett vasszerkezetek esetében újabb stratégiai partnerkapcsolatok építésére” – mondta Deák Attila, aki kiemelte:
a jövő évi működés egyik kulcsa az lesz, hogy a
jelentős acél- és energiaár-emelkedés miatti költségtöbbletet sikerüljön továbbhárítani a vevők felé.

„Az új szervezeti egység kialakításával tervezzük erősíteni a vállalatunk és a
külső partnerek közötti anyagáramlás és készletezési folyamatok hatékonyságát, a korábbiaknál nagyobb fókuszt helyezve a területre” – válaszolta
kérdésünkre Polgár Szilárd, a Rába Futómű Kft. ellátásilánc-szervezetének
vezetője, aki ezt megelőzően a kereskedelemért felelt a vállalaton belül.
„Működésünknek három pillére van. Az értékesítési logisztika munkatársai végzik a
közvetlen vevői kapcsolattartást, a rendelések és ütemezések fogadását, valamint a
kiszállításokhoz kapcsolódó teendőket, karöltve a spedíciós részleggel. A beszerzési
logisztika feladata a beszállítókkal történő kapcsolattartás: a vevőktől beérkező
igényeket közvetítjük a beszállítók felé, biztosítva a gyártáshoz szükséges anyagok
mennyiségi és időbeni rendelkezésre állását. A belső logisztika munkatársai pedig
a raktározási, valamint az üzemek közötti anyagmozgatás feladatait látják el. Az új
szervezetben az ellátásilánc-szakértői funkció létrehozásával tervezzük megvalósítani
elsősorban az eladásra kerülő és a beszerzett termékekhez kapcsolódó anyagáramlási és készletezési folyamatok összehangolását”– fejtette ki Polgár Szilárd.
A szakember hozzátette: mind a stratégiai alkatrészek területén – így a Scania, a
Volvo, a Meritor, a BPW –, mind pedig a folyamatos gyártású futóművek – a John
Deere, a Claas, a Sojitz – oldaláról továbbra is jelentős mennyiségben érkeznek
vevői igények, amelyek komoly kihívást jelentenek mind a gyártás, mind pedig
az ellátásilánc-szervezet számára. Az átláthatóság érdekében és a lehetséges
problémák előrejelzésének céljából részletes heti bontású riportokat készítenek,
amiben vizsgálják az igények változását, s azokat összevetik a belső kapacitásokkal,
valamint a termelési vezértervvel. Hasonló részletes elemzésnek vetik alá a vásárolt termékeket, rendszeresen egyeztetve a beszállítókkal. Az a cél, hogy mind a
készáru, mind pedig a vásárolt készlet egy előre megtervezett sávban mozogjon.
„Az új szervezeti egységtől számos előnyt várunk. A legfontosabb ezek közül a
működési hatékonyság növelése. A különböző rendszerparaméterek összehangolásával javítjuk a készletforgási mutatókat: az ismert vevői igények alapján mind a
vásárolt, mind az értékesített termékekre meghatározzuk, hogy az adott készletnek
mi a maximum- és minimumszintje, melyet a vállalatirányítási rendszerben a
megfelelő paraméterek beállításával érhetünk el” – hangsúlyozta Polgár Szilárd.
Megjegyezte: a változtatásoknak köszönhetően jóval pontosabban tudják tervezni a
határidőket, emiatt a vevők elégedettsége várhatóan javulni fog. Emellett előrelépést
jelent az is, hogy a Rába beszállítói számára a lehetőségekhez mérten kiegyenlítve
adják meg az igényeket, hogy azok könnyen átláthatók és tervezhetőek legyenek.
Ezt támogatandó tervezik az OTD beszállítói mérőrendszer fejlesztését is.

A hibajavítások helyett a megelőzésre helyezi a hangsúlyt
Németh Szilárd, a Rába Futómű Kft. új karbantartási menedzsere.
A szakember úgy látja: jövőre minden üzemegységben
duplájára nőhet a váratlan meghibásodások között eltelt
idő, ami jelentősen növelni fogja a hatékonyságot.

A meglévő munkatársi állománnyal és berendezésekkel
a jelenleginél sokkal korszerűbb termelési folyamat
kialakítását tűzte ki maga elé Urbányi László, a Rába
Futómű Kft. operációs igazgatója. A változtatások
célja a költséghatékonyság jelentős növelése.

Németh Szilárd augusztusban érkezett a Rába Futómű Kft.-hez, korábban multinacionális vállalatoknál foglalkozott karbantartási rendszerekkel, illetve azok kiépítésével. Új pozíciójában, karbantartási
menedzserként eddig megszerzett tapasztalatait kívánja kamatoztatni.
„A célom az, hogy személetváltást érjünk el a Futóműnél ezen a területen, amelynek eredménye az lesz, hogy a hibajavító karbantartás aránya
csökken, és a megelőzés felé mozdulunk el. Ehhez kell egy kis bátorság is:
el kell hinnünk, hogy napi átlagosan 15-20 perc kiesés a termelésben azért,
hogy a gép tiszta, átvizsgált, ellenőrzött legyen, hosszú távon meghozza
az eredményét, hiszen ritkábban kell váratlan meghibásodás miatt akár
napokra leállni. Vevőink rugalmas kiszolgálását tartom a legfontosabbnak
úgy, hogy közben a berendezések rendelkezésre állása javuljon” – mondta.
Ennek érdekében a karbantartási szervezet is átalakul. Külön egységbe
sorolják azokat a munkatársakat, akik a napi, „tűzoltó jellegű” javításokat
végzik, és azokat, akik a megelőzéssel foglalkoznak. Az utóbbit segítendő
szervezés alatt van és jövőre feláll egy teljesen önálló TPM-csapat (a
rövidítés „teljes körű hatékony karbantartást” jelent), amelynek tagjai az
ismétlődő ellenőrzéseket végzik majd. Emellett a hibaelhárító karbantartóknál dolgozni fog nappalos munkarendben egy úgynevezett projektes
csapat azzal a feladattal, hogy elvégezze az előre betervezett javításokat,
véglegessé tegye az ideiglenes javításokat, illetve az ideiglenes javításokhoz
szükséges előszerelt alkatrészeket szerelje és elérhetővé tegye a többiek
számára. Németh Szilárd kiemelte: nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a
gépkezelők által – szaknyelven autonómnak nevezett – végzendő karbantartásra (mely szintén része a TPM-nek), s emiatt szorosan együttműködnek
a termelésirányítással. Ez a gépekhez kidolgozott, meglévő gépápolási
utasítások újbóli alkalmazását, valamint új utasítások kidolgozását is jelenti.
„Az eredményeknek egy év múlva, jövő nyáron már látszódniuk kell. Azt
kívánjuk elérni, hogy jövőre a váratlan meghibásodások között eltelt idő
célértéke – mint a karbantartás egyik kulcsmutatószáma – a jelenlegi
értéktől legalább a duplájára nőjön minden üzemegységben. A későbbiekben ezt szeretnénk gépekre lebontva is vizsgálni, és azokra a berendezésekre összpontosítani, amelyek gyakrabban romlanak el. Ha kevesebbszer
kényszerül megállni a gyártás váratlan, előre be nem tervezett ok miatt,
akkor javul a termelés hatékonysága” – összegzett Németh Szilárd.

Urbányi László 2005 óta vezeti a Rába járműalkatrész-gyártó tagvállalatát, s az azóta eltelt több mint
másfél évtizedben jelentős eredményeket ért el a
móri és a sárvári gyárban. Idén ősztől – megtartva
a Rába Járműalkatrész Kft. ügyvezetői posztját – a Rába Futómű Kft. operációs igazgatójaként
segíti a cég eredményességének növelését.
„A fő cél a gyártási folyamatok racionalizálása. Jelenleg
az anyag sok esetben akár több kilométert is megtesz az
üzemben, mire elkészül belőle a végtermék, ami nyilvánvalóan jelentős erőforrásokat emészt fel. Úgy látjuk, hogy
ha ezeket a folyamatokat termékcsaládtípusok szerint,
kisebb helyre koncentráljuk, jelentős megtakarítást
tudunk elérni. Ezeket az átalakításokat már meg is kezdtük” – fogalmazott Urbányi László, aki a további teendők
között említette az elmúlt években sikeres profiltisztítás
folytatását, valamint azt, hogy a vállalatot még vonzóbbá
tegyék a jelenlegi és a potenciális munkavállalók körében.
Az utóbbi témáról elmondta, hogy a jó munkatársakért
nagy a verseny a piacon, és ezen a téren a következő
időszakban kell letenni a jövő Rábájának az alapjait.
A Rába Járműalkatrész Kft.-nél nagyon jelentős
eredményeket sikerült elérni az elmúlt évtizedben a
Lean segítségével. Ez egy olyan termelésszervezési,
termelésirányítási módszer, amelynek célja, hogy a
vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit.
Lényege az egyszerű, világos, zavaroktól mentes folyamat, amelynek köszönhetően kevesebb erőfeszítéssel
jobb eredmény érhető el. Urbányi László az elmúlt
időszakban két ilyen projektet indított el a Rába Futómű
Kft.-nél. Egyrészt a német Hamm úthengergyártó cég,
másrészt a Volvo számára készített alkatrészek, termékek
gyártási folyamatát és logisztikáját veszik górcső alá,
és döntenek változtatásokról annak érdekében, hogy
a lehető legoptimálisabb megoldásokat alakítsák ki.
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A vevők minőségi
kiszolgálása a
cél a Rába Jármű
alkatrész Kft.-nél
Bíró József

A Rába Járműalkatrész Kft. móri és sárvári telephelyén is olyan előrelépések
történtek az elmúlt hónapokban, amelyek azt szolgálják, hogy a vállalat
még inkább meg tudjon felelni a vevői igényeknek. Minderről Svárda
Norbert műszaki és minőségügyi vezető számolt be lapunknak.

A második hegesztősort is telepítették Móron
A Rába tavaly újabb beszállítói megállapodást írt alá az autóipar egyik meghatározó,
TIER 1-es, komplett ülésrendszerekért felelős beszállítójával. A globális ellátási
láncokban meghatározó vevő újabb, öt évre szóló keretszerződést kötött a Rába
Járműalkatrész Kft.-vel. Ennek értelmében a móri telephely idéntől kishaszonjárművek második és harmadik üléssorához szállít préselt, hegesztett, porfestett és szerelt
hátsó ülésvázakat, tovább erősítve a Rába pozícióit a nemzetközi járműipari piacon.
Svárda Norbert elmondta, hogy a projekt keretében júniusban megtörtént
a második hegesztősor telepítése. Ez éppúgy öt cellából áll, mint a korábban
telepített hegesztősor. A cellák kétkaros Yaskawa ívhegesztő robotokból állnak.
„A fejlesztés több célt szolgál. Amennyiben a vevői igények olyan mértékben

növekednének, amelyeket az első hegesztősorral nem
tudunk kiszolgálni, a másodikat is tudjuk használni.
Ugyanez igaz más partnereink jövőbeni növekvő
igénye esetén is. Emellett a második sor biztonsági
tartalékot is jelent az első esetleges hosszabb javítást
igénylő meghibásodásakor” – részletezte a szakember.
A második sornál a mintaalkatrészeket már legyártották, jelenleg ezek vevői elfogadás alatt állnak.

Sikeres BPW-audit Sárváron
A sárvári gyáregység egyik kiemelt vevője a német
BPW szombathelyi leányvállalata, a BPW Hungária
Kft, amelynek nagysorozatú, illetve agrárjárművekbe
beépítendő fékkulcsokat szállít. Mint Svárda Norbert
ismertette, a beszállítás feltétele az IATF 16949-es
minőségirányítási szabványban megfogalmazott
feltételek teljesítése. A BPW szeptember végén teljes
körű auditot tartott a sárvári üzemben a német járműiparban alkalmazott VDA 6.3-as előírás alapján. A
cégtől három felülvizsgáló szakember érkezett, akik
két nap átnézték a beszerzési, a logisztikai, a raktározási, a gyártás, a vevőkiszolgálási és a minőségügyi
folyamatokat, valamint a vevőkapcsolattartást.
„Összességében sikeres volt az audit. A BPW kisebb
eltéréseket és fejlesztési javaslatokat fogalmazott
meg, amelyekre november elején intézkedési tervet állítottunk össze. Ha ezeket megvalósítjuk és
bevezetjük, akkor ezzel a gyár BPW-gyártóterülete
ezzel fel is készül a januárban a esedékes IATF újratanúsító auditra” – tájékoztatott Svárda Norbert.

Svárda Norbert, integrált irányítási rendszer vezető

Irányítási rendszerek
a Rába Járműalkatrész Kft.-nél
A Rába Járműalkatrész Kft integrált irányítási rendszert vezetett be, tart
fenn és működtet. Az integrált irányítási rendszer létrehozását, bevezetését
2011-ben az a felismerés segítette, hogy a vállalati folyamatok irányításának
területein az irányítási rendszerekben sok olyan közös elem található, amelyeket
valamennyi irányítási rendszerben azonos módon értelmezünk. A Kft integrált
irányítási rendszere a minőségirányítási, környezetközpontú, illetve a
munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszert foglalja magában.

Mielőtt elmélyülnénk ebben a témában, nézzük meg mit
is jelent az irányítási rendszer, mi az egésznek az alapja.
Leegyszerűsítve a szabványban szereplő hivatalos megfogalmazást az irányítási rendszer egy olyan rendszer, melynek
alkalmazásával egy szervezet (vállalat) szabályozott, ellenőrzött körülmények között tudja végezni a tevékenységét.
Ezt legegyszerűbben és legjobban a PDCA cikluson keresztül lehet bemutatni, melyet a következő ábra szemléltet:

Végellenőrzési folyamat
pozitív visszajelzésekkel

A PDCA nem jelent mást, mint, hogy tervezzük meg
a tevékenységeinket, a tervezésnek megfelelően
hajtsuk végre, bizonyos időközönként nézzük meg/
ellenőrizzük le mindent jól csinálunk-e és amen�nyiben szükséges avatkozzunk be, korrigáljunk.
A szemlélet nem áll messze a mindennapi életünktől, hiszen mindennapi tevékenységünk során
ugyanezt alkalmazzuk. Bármit teszünk ez a folyamat
lezajlik bennünk, még akkor is, ha nem vesszük észre hiszen sok esetben ez tudat alatt történik.

A sárvári üzemet érintő pozitív változás, hogy új végellenőrzési folyamatot dolgoztak ki nyáron. „Patyi Martin
minőségtervező munkatársam Horváth Bálint szakmai
irányítása mellett első körben az NAF-nak készülő termékek körére készítette el az ellenőrzési dokumentumokat
figyelembe véve a vevői előírásokat, a korábbi hibákat,
valamint az általunk fontosnak tartott szempontokat. A
korábbi szúrópróbaszerű ellenőrzést így egy új rendszer
váltotta fel, amelyhez új mérőeszközöket vásároltunk
a meglévők mellé, illetve bevontunk egy nagy szakmai
tapasztalattal rendelkező kollégát. Amikor befejeződött
az adott termék készre gyártása, a termelés felajánlja végellenőrzésre a terméket, és ő az előírások alapján kiveszi
a meghatározott darabszámot a csomagolási egységből,
a kialakított végellenőrző ponton ellenőrzi a terméket
vagy beviszi a mérőszobába mérésre. A termék csak
akkor kerül kiszállításra, ha mindent rendben talált. Eddig
csak pozitív visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban,
így más vevőknek gyártott termékekre is szeretnénk
kiterjeszteni a módszert” – ismertette Svárda Norbert.

Amikor a kislányomnak fából különböző dolgokat,
tárgyakat szoktam készíteni – akár kicsit mint egy madáretető, akár nagyobbat, mint egy faház – én is végig
gondolom (fejben megtervezem) az elkészítés módját,
annak megfelelően elkészítem, ellenőrzöm a méreteket.
Az otthoni és a munkahelyi alkalmazás között az a
különbség, hogy a munkahelyen minden egyes tevékenységet írásban, valamilyen szabályozó dokumentumban
(eljárás utasítás, munkautasítás, műveleti utasítás)
rögzítünk vagyis megtervezzük azt. A szabályozó dokumentumok előírása alapján végrehajtjuk; belső auditok,
felülvizsgálatok, bejárások során meggyőződünk arról,
hogy a végrehajtás módja megfelel-e az előírásoknak;
amennyiben nem a szükséges módon és mértékben
beavatkozunk annak érdekében, hogy a megfelelő mederbe
tereljük vissza a tevékenység végrehajtásának módját.
Ez a szemlélet irányítási rendszerektől függetlenül alkalmazható.
Amennyiben ez az állítás igaz, akkor miért
is működtetünk irányítási rendszereket?

Az irányítási rendszerek előnye, hogy alkalmazásával meghatározhatjuk a tevékenységünk végzéséhez szükséges folyamatokat és szabályozott körülmények között működtethetjük azokat. Sőt definiálhatjuk, hogy a megfelelő működéshez
milyen információkra (bemenetekre), tárgyi és személyi
feltételekre van szükség, hogyan követjük nyomon a folyamattal szemben támasztott követelmények (mérőszámok)
teljesülését, mik lesznek a folyamatok eredményei (kimenetei), amik egy másik folyamat bemenetei is lehetnek akár.
És itt eljutottunk az irányítási rendszerek alkalmazásának
második előnyéhez. Az irányítási rendszerek működtetésével a folyamatokban megjelenik a rendszer szemlélet: a folyamatokat nem önálló egységként kezeljük, hanem az egymással összefüggő folyamatokat rendszerként, egy komplex
egységként próbáljuk azonosítani, megérteni és irányítani,
annak érdekében, hogy a folyamatokkal szemben támasztott célokat eredményesen és hatékonyan tudjuk elérni.
Az irányítási rendszerek működtetésének, fenntartásának
számos előnye van még: vevői (hatósági) bizalom növelése,
vevői (hatósági) elvárásnak való megfelelés igényének
megjelenése, termék minőség javulása, folyamatok
fejlesztése, hatékonyabb belső/külső kommunikáció,
átláthatóbb szervezeti struktúra és még lehetne sorolni.
Most felvetődhet a kérdés, hogy az előnyöknél első helyen miért nem a vevőközpontúság, a
vevői elégedettség növelését említettem.
Aki ezt a kérdést felteszi annak lehet, hogy igaza van,
azonban az irányítási rendszerek alkalmazásának előnyeinél
nem lehet fontossági sorrendet felállítani, minden előny,
minden cél ugyanolyan fontossággal, jelentőséggel bír.
Amennyiben a fent leírt alapelveket több irányítási rendszer esetében alkalmazzuk, megtalálva azok közös pontjait,
elvárásait, akkor integrált irányítási rendszerről beszélünk.
Most, hogy megismertük az irányítási rendszerek
alapjait, azt is szükséges megemlíteni, hogy az irányítási rendszereket hiába működtetjük, tartjuk
fent, ha folyamatosan nem fejlesszük azokat és
nem vetjük alá őket éves felülvizsgálatnak.
Mindig meg kell találni azon fejlesztési lehetőségeket, melyek bevezetésével a rendszert
és annak működését jobbá lehet tenni.
A Rába Járműalkatrész Kft is a folyamatos fejlesztést figyelembe véve próbálja működtetni
az integrált irányítási rendszerét, megfelelve az
időközönként felmerülő kihívásoknak is.
Visszatekintve a múltba ez a Móri Gyár munkahelyi
egészség és biztonság irányítási rendszerének sikeres
átállítása volt az új szabványi előírásokra, előre tekintve
a közeli jövőbe az új kihívás az X82 gyártóterület működésének bevonása az integrált irányítási rendszerbe.
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Hajtásláncelemek
méretezése Az energia útja

a motortól a kerekekig

A Rába fő termékcsoportja – amellyel sikeresen integrálódott a nemzetközi haszonjárműipar értékláncrendszerébe
– a járműipar meghatározó szereplői számára szállított
komplett futóművek, részegységek, erőátviteli alkatrészek. A Rábának a globális beszállítói megmérettetésben
kell versenyképes termékeket fejlesztenie és gyártania.
Ennek megfelelően a vállalatnak kiemelt területe a termékekhez kapcsolódó kutatás, fejlesztés, így komplex vevői
igények esetén is teljes körű ipari megoldásokat nyújt.

A hajtáslánc szerepe
a futóművekben
Rába Futómű Kft. portfóliójában található
hajtott mellső és hátsó futóművek esetében
a hajtásláncelemek teremtik meg a kapcsolatot a – belső égésű vagy elektromos hajtó
motorhoz kapcsolt – sebességváltó és a
jármű kerekei között. Több hajtott tengelyes
jármű esetén a sebességváltó és a futómű
között még egy osztómű is elhelyezkedik.
A hajtott futóművekben fogaskerék párok
feladata a hajtó nyomaték és fordulatszám,
valamint a hajtásirány módosítása. Mivel a
sebességváltóból (vagy osztóműből) érkező
kardántengely fordulatszáma jelentősen
nagyobb, mint az úttesten gördülő kerekeké, ezeket lassító áttételeknek hívjuk.
A fogaskerekek tengelyeit, a kiegyenlítőművet, a féltengelyeket és a kerékagyakat különböző típusú gördülő és
siklócsapágyak
pozícionálják
a strukturális
alkatrészekben,

1. ábra: Hajtásláncelemek egy
kétfokozatú buszfutóműben

A gépjárművek lényege, hogy a mechanikai energiát a
motortól el kell juttatni a kerekekig, a lánctalpig, ezzel
mozgásba hozva a járművet. Az energia eljuttatása a
hajtásláncon keresztül történik, így a hajtáslánc, hajtásláncelemek méretezése a gépjárművek tervezésének
alapja. Fiausch Ádám, a Rába Fejlesztési Intézet munkatársa foglalja össze a hajtott futóművek hajtáslánctervezésének elvi alapjait és gyakorlati tapasztalatait.

mint a csapágyhüvely, a hídház és a
tengelycsukló. A tengelyek, tengelyszerű
alkatrészek közötti hajtásátvitel a bordás
kötéseken keresztül valósul meg.
A fogaskerekek és a bordás kötések
geometriai kialakításának megtervezése, alapanyaguk meghatározása, a
csapágyak kiválasztása mind a hajtáslánc
méretezését végző mérnök feladata.

Méretezési és tervezési elvek
A hajtáslánc méretezése akkor tekinthető
megfelelőnek, ha a futómű hajtása meghibásodás nélkül teljesíti a megkövetelt futásteljesítményt, vagyis közúti járművek esetén a
futott kilométert, mezőgazdasági járművek
esetén a teljesített üzemórát. A hajtásláncelemek élettartamának számolásakor nemcsak
az adott alkatrész és konstrukció tulajdonságait kell figyelembe venni, de még az is számít,
hogy melyik vevő, melyik országban, milyen
éghajlaton szeretné üzemeltetni a járművét.
Fogaskerekek és bordás kötések esetén
a fogazat geometriája egyértelműen meghatározza az alkatrész teherbírását, hiszen
egyszerűen fogalmazva minél
vastagabb
és hos�szabb
egy
fog,
an-

nál jobban terhelhető és annál hosszabb
ideig üzemeltethető meghibásodás nélkül.
A megfelelő csapágytípus kiválasztásakor
általában könnyen „falakba” ütközhet a tervező nemcsak átvitt értelemben, de szó szerint
is. A csapágyazandó elem átmérőjéhez még
egész könnyen találni megfelelő csapágyat,
de a rendelkezésre álló szűk férőhelyeken,
mint például a hajtóműház kengyelei vagy
a bolygómű fogaskerekeinek furata, igen
alacsony hajtáslánc-élettartamot eredményezhet a nem megfelelő méretű csapágy.
A hajtásláncelemek élettartam-számolásakor nem elhanyagolhatók a működési
körülmények sem. A kenőanyag minősége és
tisztasága, a befoglaló strukturális alkatrészek
merevsége, a környezeti levegő hőmérséklete
vagy akár a járművet vezető sofőr vezetési
stílusa – aki nagymértékben hatással van
arra, hogy milyen dinamikus, lökésszerű
terhelések érik a hajtásláncot – mind
befolyásolják a várható futásteljesítményt.
A hajtáslánc leghamarabb meghibásodó
eleme határozza meg a teljes hajtáslánc
élettartamát, így karbantartási szempontból
célszerű az egyes hajtáselemek élettartamát
azonos szintre hozni, vagy egymás egész
számú többszörösére megválasztani, hogy
meghibásodás esetén minél több hajtáselem
cseréje essen egy időre. Ez meghos�szabbítja a szervízintervallumokat, mely a
vevői, felhasználói elégedettséget növeli.
Az élettartamra méretezés mellett a
modern, többfokozatú futóművekkel
szemben támasztott követelmények között
egyre nagyobb hangsúly helyeződik a zaj
és a rezgés kérdésére. Ez nem véletlen,
hiszen mindannyian ültünk már csörgő,
zörgő buszon, ahol nem hallottuk a
mellettünk ülő hangját, a morajló
futómű zajától. De a tömegközlekedés mellett a tehergépjárművel
történő szállítmányozásban és a
mezőgazdaságban sem engedhetők
meg a munkavégzést befolyásoló,
káros zajhatások. A megváltozott
piaci igényeknek megfelelően már a

Fiausch Ádám

hajtáslánctervezés kezdeti időszakában
nagy figyelmet kell fordítani a zajszegény
és rezgés gerjesztés szempontjából optimalizált hajtáselemek kialakítására.
Fogaskerékhajtások esetén a zaj és
rezgésgerjesztés hatékonyan csökkenthető
már a fogazat tervezés elején, a kapcsolódó
fogoldalak geometriájának optimalizálásával, így a hajtásátvitel finomításával.
Az egyes hajtásláncelemek zajpotenciáljának csökkentése mellett figyelembe kell
venni a teljes hajtáslánc saját frekvenciáját is,
mivel a külön-külön kismértékű rezgéseket
okozó alkatrészeket hajtásláncba szerelve
jelentősen felerősíthetik egymás zaját. Mivel
csapágyak esetén a geometria módosítására
nincs lehetőség, a megfelelő görgőszámú
csapágy választása különösen fontos a
gerjesztések minimalizálása érdekében.

Kalkulációs módszerek,
terhelés típusok, validáció
A hajtásláncelemek egyezményes élettartam-kalkulációs módszerét nemzetközileg
elfogadott szabványok rögzítik. A hajtásláncelemek élettartam-kalkulációja komplex,
többfokozatú futómű hajtásláncok esetében
rendkívül időigényes és bonyolult feladat lenne, ha nem állnának rendelkezésre független
kalkulációs szoftverek, melyek az említett
szabványok szerinti számolási módokat tartalmazzák felhasználóbarát formában. A Rába
Fejlesztési Intézet mérnökei
a KISSsoft® moduláris,

A kalkulációs program jól kidolgozott paraméterezhetőségét
és számítási kapacitását kombinálva a Rába Futómű Kft.
több évtizedes hajtáslánc
méretezéssel kapcsolatos tapasztalatával, akár 95% pontossággal kiszámolható egyes
hajtáslánc elemek élettartama.

hajtáslánctervező és -optimalizáló programcsalád termékeit használják. A szoftver képes
rendszerben kezelni a fogaskerék-kapcsolatok, bordás kötések, csapágyak láncolatát, így
az egyes iterációk eredményeként azonnal
látható a rendszer leggyengébb eleme vagy
az esetlegesen túlméretezett komponens.
A leggyorsabb, legpontosabb méretező
szoftver sem tud értékelhető, valóságot
megközelítő eredményt adni, ha pontatlanul
vannak definiálva a kalkuláció bemenő
adatai. A terhelés időbeni lefolyása alapján
alapvetően két csoport különböztethető meg,
az állandó terhelés és terhelési spektrum.
Állandó terhelés esetében azt feltételezzük,
hogy a futómű hajtáslánc állandó terhelésen
üzemel a teljes élettartama alatt, annyi
károsodást elszenvedve, mint a valós, változó
terhelésű üzem során. Ez a fajta megközelítés
nyilván elhanyagolásokat tartalmaz, így az
ilyen kalkuláció csak becslésnek tekinthető.
Ennél pontosabb eredmény érhető el
terhelési spektrum használatával, mely lehet
statisztikai alapon meghatározott vagy valós,
járművön mért terhelésekből álló
terhelés

együttes. A Rába Fejlesztési Intézet az elmúlt
évek során több ilyen valós mérésen alapuló
terhelési spektrumot is rögzített, és bevezetett a hajtáslánc méretezés napi gyakorlatába.
A kalkulációk eredményeinek pontossága
rendkívül fontos, nem elhanyagolható kérdés,
hiszen mit sem ér egy „papíron” megfelelően
méretezett hajtáslánc, ha a valós futásteljesítmény elmarad tőle, vagy esetleg nagyságrendekkel túlszárnyalja azt. A pontosság
leggyorsabban valós üzemi körülményeknek
megfelelő, tesztpadon végzett élettartam
vizsgálatokkal ellenőrizhető. A kalkulációs
program jól kidolgozott paraméterezhetőségét és számítási kapacitását kombinálva a
Rába Futómű Kft. több évtizedes hajtáslánc
méretezéssel kapcsolatos tapasztalatával,
akár 95% pontossággal kiszámolható
egyes hajtáslánc elemek
élettartama.

2. ábra: KISSsys® tervező és
optimalizáló szoftver
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Ipar 4.0: új projekttel javul a

Schuler sor hatékonysága
a kovácsüzemben
Sikeresen lezárult a Futóműnél a Siemensszel közös ipar 4.0-s pilotprojekt. Ennek eredményeként automatikusan, valós időben láthatók a mellsőtengely-gyártósoron  a termelés, a
karbantartás és a technológia legfontosabb mutatószámai, és hiteles riportok alapján
növelhető a hatékonyság, feltárhatók a  veszteségek. Következő lépésként a kovácsüzem
Schuler gyártósorára épül ki a rendszer. Minderről Csehi Tibor beruházási és karbantartási menedzsert, valamint Szilágyi Gábor beruházót, projektmenedzsert kérdeztük.
– Két éve, 2019 őszén indult az az ipar 4.0-s pilotprojekt, amelynek
a mellsőtengelysor hat Universe gépét érintette. Előzetesen
milyen célokat tűztek ki, és milyen eredményeket értek el?
Csehi Tibor: – Azt szerettük volna megvalósítani, hogy valós képünk
legyen a termelésről, a gépek állapotáról, hibáiról és a technológiai folyamatokról, és ezt ne csak a gépek mellett, hanem távolról is lehessen látni.
Sikerült is elérni: egy vizuális felületen meg tudjuk jeleníteni a teljes eszközkihasználtsági mutatót (OEE), valamint ennek három fő „építőkövét”, a
teljesítménymutatót, a rendelkezésre állási mutatót és a minőségi mutatót.
Képesek vagyunk legfontosabb mutatószámokat automatikusan, emberi
beavatkozás nélkül előállítani, azokból hiteles riportokat készíteni és értékelni a hatékonyságot. Az elmúlt időszakban folyamatosan vizsgáltuk, hogy
a rögzített mérőszámok miként alakultak a valósághoz képest. Feltártuk
az esetleges eltéréseket, és javításokat eszközöltünk a programban, hogy
minél inkább a tényleges képet lássuk. A rendszer jelenleg már stabilan
működik, amelynek révén könnyebb feltárni a veszteségeket, gyorsítani az
információáramlást, meghatározni a javuláshoz szükséges feladatokat
Szilágyi Gábor: – A projektben egy kiegészítő fejlesztést is meg kellett
valósítanunk az egyedi, Rába-specifikus gyártási folyamatok miatt. Így
tudtuk elérni, hogy az OEE a valós képet tükrözze. Az OEE mindhárom
része rendkívül fontos. A rendelkezésre állási mutató a karbantartásra
ad visszajelzést: ha ez az érték magas, akkor a gép nagy százalékban
termelésre alkalmas állapotban van, hibamentesen üzemel. A minőségmutató azt jelzi, hogy megfelelő minőségben és a vevői elvárásoknak
megfelelően tudjuk-e gyártani a darabokat, míg a teljesítménymutató
a gép teljesítményét mutatja az elméleti normához képest.
– A tapasztalatokat miként kívánják hasznosítani más területeken?
Csehi Tibor: – Hosszabb távon ezt a rendszert valamennyi stratégiai
termék gyártókapacitására ki szeretnénk építeni a Futóműben, sőt a többi
gyáregységben is alkalmaznánk. Ennek érdekében első lépésként egy újabb
pilotprojektet indítunk el, amelynek során egy teljesen más technológiai

folyamatot, a mellsőtengely-kovácsolást képezzük le. Kíváncsiak vagyunk
arra, hogy amit a Universe gépekre kidolgoztunk, a Schuler gyártósoron
mekkora átalakítással működik. A célunk az, hogy a már definiált mutatókat ugyanazzal a módszerrel tudjuk más területeken is előállítani. A
szakmai nehézséget az okozza, hogy az eltérő technológiák némileg másmás logikát kívánnak mérési és módszertani szempontból. Ezért nem lehet
az egyik helyen már bevált rendszert egy az egyben átültetni egy másikra.
Szilágyi Gábor: – A számítási metodika, valamint a gépi adatgyűjtésre támaszkodó funkciók átültethetők új területre. Ami biztosan
eltér területenként és gépenként, az az, hogy a gépi adatkinyerés
miként zajlik, és hogyan lehet a gépi adatokat megfeleltetni annak a
számolási sémának, amit már kialakítottunk a mellsőtengelysoron.
– Az új pilotprojekt milyen ütemezéssel zajlik majd?
Csehi Tibor: – Jelenleg a szerződéskötés előkészítése zajlik. A terv az,
hogy a projektet 2022 végére befejezzük. Ehhez a Siemens mellett a
gépsor gyártójának a segítségére is szükségünk van, mert amíg a mellsőtengelysornál a Siemens gépenként építette ki a rendszert, addig a Schuler
esetében a gyártósor központi vezérléséből tudjuk az adatokat kinyerni.
– Melyek lesznek a rendszer fő funkciói a Schuler soron?
Szilágyi Gábor: – A főegységek rendelkezésre állásának monitorozása,
a ciklusidő gépenkénti figyelése, összefoglaló riport készítése a sor
teljesítményéről, valamint a termelési adatok megjelenítése úgy, hogy
a gyártósor mellett és távolról is nyomon követhetőek legyenek.
– Mit várnak a projekttől?
Csehi Tibor: – Ugyanazt, mint minden termeléskövető rendszer
esetében: hogy hiteles mért adatokat kapjunk, és azok valós időben
rendelkezésre álljanak. Ennek köszönhetően a technológia és a
karbantartás a termeléssel szinkronban gyorsabban tud majd megfelelő intézkedéseket tenni a hatékonyság javítása érdekében.

A munkatársak
elégedettségéért
dolgoznak a HR-nél
„Folyamatosan keressük azokat az eszközöket, amelyekkel
növelhető a Rábában dolgozók lojalitása, elégedettsége”
– nyilatkozta Kőszegi Enikő, aki a HR részleg szakmai koordinációját végzi március
óta. A szakembert a jelenleg zajló változtatásokról és a tervekről kérdeztük.

– Milyennek látja a HR-terület
szerepét a Rába életében?
– Stratégiai fontosságúnak. A vállalat
jövőjét meghatározza, hogyan tud reagálni működési környezete, feltételei
változásaira. Ebben a HR-nek is nagy
szerepe van. Két humán területet
feltétlenül ki kell emelni, a munkavállalói lojalitás és a vállalaton belüli
együttműködés erősítését. A munkavállalói lojalitás javulásának kedvező
és közvetlen gazdasági hatása az, hogy
a Rába fluktuációból eredő többletkiadása, vesztesége csökken. Emellett a
lojális munkatárs jobban terhelhető,
nyitott és együttműködő a vállalat
problémáinak közös megoldásában. A
jó HR-folyamatok jelentősen hozzájárulhatnak tehát az üzemi terület
sikerességéhez is. Fejlődésre mindig
van lehetőség, akár a toborzásról, a
képzésekről, a munkaügyi adminisztrációról vagy a különböző kommunikációs csatornák használatáról beszélünk.
– Mi a legfontosabb fejlemény a
részlegen ezekben a hónapokban?
– A mai korban elengedhetetlen a
korszerű digitális technikák hatékony
alkalmazása. Ezt felismerve zajlik a
HR-területen alkalmazott program
fejlesztése. Ennek célja, hogy a vezetők
számára gyors és pontos adatok
álljanak rendelkezésre a döntések
meghozatalát segítendő, másrészt
hogy a munkatársak is könnyebben
rálássanak saját dolgaikra. Első
lépésként januártól a bérszámfejtési és
a munkaidő-kezelési felületek újulnak
meg, s ha ezek stabilan működnek,
újabb funkciók bevezetésére nyílik
lehetőség. A dolgozók online felületen
tudják majd megnézni bérlapjukat,
aktuális szerződéseiket. A program
lehetőséget nyújt különböző vállalati
információk kiküldésére is. A későbbi
tervekben szerepel az is, hogy a
kollégák ezen a rendszeren keresztül
elektronikusan jelenthessék be nekünk
például esetleges adatváltozásaikat.

– Jelenleg is zajlik a Rába
karrieroldalának (karrier.raba.hu)
fejlesztése. Mi ennek a célja?
– A korábbi felület statikus elemekből állt,
és kevésbé volt felhasználóbarát. Az új
felület, amelyet még az idén élesítünk,
sokkal modernebb, dinamikusabb lesz,
illeszkedik majd a Rába honlapjához,
és könnyebben össze tudjuk kapcsolni
a közösségi médiával, például a
Facebookkal vagy a LinkedInnel. Ez a
portál azoknak szól, akik érdeklődnek
a Rába által kínált álláslehetőségek
vagy – diákként, egyetemi hallgatóként – a duális képzések, gyakornoki
programok iránt. Emiatt rendkívül
fontos, hogy az ide látogatóknak jó
benyomásuk alakuljon ki a vállalatról.

– Egyéb, a munkavállalókat érintő
pozitív történéseket is tud említeni?
– Igen. Nemrégiben rendeztük meg az idei
törzsgárdaünnepséget, illetve pótoltuk
be a járvány miatt elmaradt tavalyit.
Ezeken a jubiláló munkatársak már új
kitűzőt kaptak. Emellett a rábás pólót is
újraterveztettük. A Rába idén ünnepli alapításának 125 éves évfordulóját, s ebből
az alkalomból minden saját állományú
munkatársunk emlékérmet vehet át
Hetzmann Béla elnök-vezérigazgató
úrtól. Összességében azt mondhatom,
hogy folyamatosan keressük azokat az
eszközöket, amelyekkel növelhető az
itt dolgozók lojalitása, elégedettsége.

– A közösségi médiát ezek szerint
erőteljesebben kívánják használni?
– Igen, hiszen az emberek többsége
rendszeresen használja ezeket. E
platformok által könnyebben, szélesebb
körben tudjuk megismertetni a Rába
által kínált lehetőségeket, illetve
gyorsabban, egyszerűbben tudunk
kommunikálni mind a rábás munkavállalókkal, mind más érdeklődőkkel.
– Más területen is várhatók változások?
– Szeretném kiemelni képzési feladataink
átszervezését. A szakképzési törvény
változásaiból és a munkaerőpiaci
adottságokból adódóan alapjaiban
szükséges más szempont alapján
áttekinteni és megszervezni ezt a
területet. Azon kihívások, melyek a
humán erőforrással kapcsolatosan
felmerülnek, újragondolásra késztettek bennünket, és megerősítettük
cégünket ezzel foglalkozó szakemberek
felvételével. Egyértelművé vált, hogy
a gyártáshoz szükséges jó és hosszú
távon elkötelezett szakmunkásokat
kizárólag úgy tudunk biztosítani, hogy
a termelés és a HR szorosan együttműködik a megoldások kidolgozásán,
az erőforrások allokációján a
tudásmegosztás eszközén keresztül.

Harsányi Zoja,
HR munkatárs:
2021.november 18-án a Rába részt vett
a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari
és Gépészeti Technikum és Kollégium
nyílt napján. Sok szülővel, gyermekkel és tanárral tudtunk találkozni.
Eredményes napot zártunk, hisz mind
az iskolai képzés mind az iskolával való
szoros együttműködés erősödött.
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Elindult a Rába új weboldala
2021. október 1-jén elindult a Rába új holnapja.
Egy olyan weboldal létrehozása volt a cél, amely
a korábbinál egyszerűbb struktúrájú, megfelel a
jelenleg divatos design- és grafikai elvárásoknak,
kihasználja a legújabb technológiai lehetőségeket,
így például mobileszközökön is megjeleníthető..
A korábbi honlap tartalma jelentősen egyszerűsödött,
a holdingot és a leányvállalatokat ismertető aloldalak
összevonásra kerültek. Az új weboldal gyakorlatilag
„a Rába”, a cégcsoport honlapja, amely a legfontosabb területeket, így például a termékeket összesítve
ismerteti az érdeklődőkkel. A vállalat termékeit a piaci szegmensek szerint csoportosítva is megmutatja.
Az új honlap egyaránt készült a bel- és külföldi
partnereknek, potenciális üzletfeleknek, a kormányzat döntéshozói, a befektetők, a sajtó és természetesen az álláskeresők, az érdeklődő nagyközönség
számára. A kialakítását – beleértve a fejlesztését és
a grafika tervezését – Izsó Gergely végezte, illetve
koordinálta. Ő így foglalta össze a munkájukat:
„A raba.hu tervezését is a meghatározó, alapvető
szemléletünk szerint kezdtük meg, miszerint

»A design nem művészet.
A designnak mindig
közvetítő célja van!«
A Rába vezetésétől szabad kezet kaptunk, mindös�sze annyi kérés érkezett, hogy a vállalati színeket
(bordó, szürke, fekete) szigorúan tartsuk szem
előtt a weboldal új kinézetének megtervezésekor,
és mobileszközökön is kényelmesen, esztétikus
formában lehessen hozzáférni az információkhoz.
Már a tervezés első lépéseitől kezdve három
kiemelt szempontunk volt: bár a téma robosztus, a weboldal a lehetőségek szerint könnyed
maradjon, emellett letisztult, átlátható megjelenése legyen, végül használata gyakorlatias,
kézreeső megoldásokat tartalmazzon.

Kedvezményes Telekom mobil
előfizetések a Rába dolgozóinak
Vállalatcsoportunknál régóta elérhető a dolgozók számára a rábás dolgozói
flotta mobil előfizetés. A Magyar Telekommal együttműködve az elmúlt
időszakban sikerült egy új, a korábbinál kedvezőbb konstrukciót kialakítani.
Ez a dolgozói konstrukció egy kedvezményes
mobiltelefonálási lehetőség, amit a Rába
dolgozói vehetnek igénybe úgy, hogy a
dolgozó flottájában szereplő összes mobiltelefon ingyen kommunikálhat egymással,
kedvező havi előfizetési díj ellenében. A

konstrukció előnye még a másodperc
alapú számlázás, illetve a hálózaton
belüli és kívüli kedvezményes percdíj.
Egy rábás dolgozó öt ilyen kedvezményes előfizetés igénybevételére jogosult.
A szükséges munkáltatói igazolás a HR

osztályon kérhető. A meglévő rábás előfizetés esetén nem szükséges munkáltatói
igazolás, és előfizetésüket a Telekom már
átállította az új csomagok szerint, ha az
előfizető másként nem rendelkezett.
Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat. A feltételek részletes
ismertetése a Rába honlapjáról letölthető.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT dolgozói mobil díjcsomagok
184486PDKUDolgA
Percdíjas

184488DKUDolgB
Korlátlan hívás hálózaton belül

184490DKUDolgC
Korlátlan hívás belföldön

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

A díjcsomag tartalmaz 100 percet
Ezt követően: 11,43 Ft/perc

0 Ft

Flottán belüli számok hívása Magyarországon
Telekom alapdíjas mobil- és vezetékes
számok hívása Magyarországon
Más belföldi alapdíjas vezetékes
számok hívása Magyarországon
Más belföldi alapdíjas mobilszámok hívása Magyarországon

A díjcsomag tartalmaz 100 percet
Ezt követően:
11,43 Ft/perc

SMS Telekom alapdíjas mobilszámokra Magyarországon

19,05 Ft/SMS

A díjcsomag tartalmaz 50 db-ot
Ezt követően: 19,05 Ft/SMS

SMS más belföldi alapdíjas
számokra Magyarországon

19,05 Ft/SMS

19,05 Ft/SMS

1651 Ft

3175 Ft

Díjcsomag havi díjak
e-Pack havidíj-kedvezménnyel*

A díjcsomag tartalmaz 1000 db-ot
Ezt követően: 19,05 Ft/SMS

4699 Ft

Flotta Net csomagok
Választható Flotta
Net csomagok

Mobilnet havi díjak

30% havidíj-kedvezménnyel

500 MB
Külföldön, EU-s
országban használható: 500 MB

2 GB
Külföldön, EU-s
országban használható: 2 GB

4 GB
Külföldön, EU-s
országban használható: 4 GB

8 GB
Külföldön, EU-s
országban használható: 6 GB

483 Ft

903 Ft

1533 Ft

2373 Ft

A Rába logó kerek formájából levezetve kerekített
formákat használtunk. Ezt vezettük végig a weboldalon, és ez passzolt is az alapötlethez. Ahová kiemelt
figyelmet kellett fókuszálni, oda a megszokott
formáktól eltérő módon olyan elemeket is használtunk, ahol nem a párhuzamos vonalak érvényesülnek.

Egy Flotta Net csomag választása kötelező.
A havi díj tartalmazza a „Flottán belüli díjmentes
hívások” havi díját is. Flottán belüli hívásnak
minősül a fenti díjcsomaggal rendelkező
előfizetések közötti telefonálás. Belépési díj:
hűség nélkül 5000 Ft, 1 éves hűség esetén 0
Ft. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. A
hívások számlázása másodperc alapon történik.

A főoldali almenüknek a jelenlegi trendbe illő
körvonalas ikonokat adtunk, ami alapján gyorsan
rávezetjük a látogatókat a keresett tartalomra. A
nagyobb blokkok mögött a gyártásra asszociáló, azt
idéző háttérképeket használtunk, áttűnéssel erősítve
a gépgyártáshoz, a gyári környezethez illeszkedő
látványt. Az aloldalak viszonylagos zsúfoltságát
egy mindig látható, a weboldallal együtt csúszkáló
segédmenü alkalmazásával tettük gyakorlatiasabbá.”

Az e-Pack kedvezmény igénybevételének
feltétele elektronikus számla igénylése, elektronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák
időben történő kiegyenlítése. Amennyiben
az adott hónapban a feltételek nem teljesülnek, a havi 300 Ft e-Pack kedvezmény nem
érvényesül, azaz ennyivel magasabb lesz a
havi díjad. A Flotta Net csomagok esetén a
Magenta 1 net duplázás nem érvényesül.

20 GB
Korlátlan
Külföldön, EU-s
Külföldön, EU-s országországban haszban használható: 16 GB
nálható: 12 GB 5G hálózat is használható

4193 Ft

5593 Ft

Ügyintézés
Telekom üzletben minden ügy intézése lehetséges, az alábbiak szerint:
• Új előfizetést (SIM-et) veszek új hívószámmal
• Meglévő előfizetésemet módosítom
• Áthozom a számomat másik szolgáltatótól
• Telekom havi díjas előfizetésen a mostani díjcsomagot váltom át flottásra
• Domino kártyát váltok át flottás előfizetésre
• Flottán belül hang díjcsomagot váltok
• Net csomagot módosítok meglévő flottás díjcsomagom esetén
A 1414 telefonszámon a flottán belüli hang díjcsomagot váltás, és net csomagot
módosítása lehetséges. Ez utóbbi a Telekom fiókon keresztül is intézhető.
Az előfizetés kizárólag a Rába dolgozó nevén lehetséges, így neki feltétlenül jelen kell lennie és a szükséges személyi okmányokat neki is vinnie kell:
Azonosításhoz szükséges személyi okmányok egyike, azaz személyi igazolvány
vagy útlevél vagy jogosítvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Új dolgozói díjcsomagos előfizetés vásárlása esetén érvényes munkáltatói igazolás.
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Átívelve a történelmen

125 éves a Rába
A RÁBA idén ünnepeli alapításának 125. évfordulóját. A jubileumra készülődve magazinunk idei hasábjain, sorozatunkban 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,
mérnökök, a vezetők előtt, akik évszázadokon és politikai rendszereken átívelve működtették, és működtetik.
Nyugdíjas kollegánk,
Szabó János, a Rába
Jármű Kft. korábbi vezető
tervezője alapos, szerteágazó 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.

Vasúti gőzdaru és indiai export kikötői portáldaru
Az Általános Gép Osztály felfejlesztette a targoncagyártást,
amelyet az ötvenes években átprofilíroztak először más magyar
vállalatokhoz, majd Bulgáriába. A targoncagyártás helyét a kisebb
teljesítményű Ganz-Jendrassik motorok gyártása vette át. Az itt
gyártott motorokkal megkezdték tolatómozdonyok és kisvasúti
mozdonyok gyártását. Mire a gyártás felfejlődött, elkezdték a
keskeny nyomtávú vasutak felszámolását, elindult a közúti jármű
program. A ma reneszánszukat élő keskeny nyomtávú vasutakon
többnyire ezek a mozdonyok teljesítenek ma is szolgálatot.
1959-60-ban elkészült a Rába-Balaton motorvonat, ipari formatervezési díjat kapott az új étkezőkocsi. Elkészültek a MÁV részére a nemzetközi előírásoknak megfelelő 140 km/óra sebességre alkalmas személykocsik. Bevezették a vasúti kocsik Stone légkondícionáló berendezéseinek gyártását. Több külföldi megrendelő, államfő számára is készült
különleges szalonkocsi. A győri vasúti személy és teherkocsik eljutottak
a KGST országokon, Szovjetunión és Egyiptomon kívül Jugoszláviába,
Mongóliába, Kínába, Indonéziába, Iránba és Dél-Amerika országaiba.

Harmadik rész

Az államosítástól az értéktőzsdéig

1948 márciusában államosították a gyárat. Ekkor már látható
volt, hogy nagy az igény a nagyobb befogadóképességű
autóbuszokra és az 5 tonna teherbírás feletti tehergépkocsikra. Elkészült egy tehergépkocsi hathengeres motorral, de a
saját fejlesztés helyett az állami vezetés a licenc-vétel mellett
döntött. Az MVG 1948-ban kifizette a Steyr licenc díját és a
prototípusok árát. Az új ipari irányítás megkezdte az ország
iparának átszervezését. Profiltisztítás jelszó alatt leválasztották
a Rábáról a csavargyárat és kiköltöztették a reptérre, befejezték a mezőgazdasági eszközök gyártását, a traktorgyártást
a HSCS-re, a későbbi VCSG-re, a munkaeszköz gyártást a
Kühnére profilírozták. A Kisvasúti Osztály profilját a dorogi
bánya üzeme és a gyöngyösi Váltógyár vette át. A Steyr licenc
alapján nem Győrben kezdték meg a dízelmotor és autógyártást,
hanem Szigethalmon. A volt Dunai Repülőgépgyár területén
megalapították a Csepel Autógyárat, a mátyásföldi megürült
üzemépületekben az Uhry, a MÁVAG haszonjármű ágazata és az
Ikarus autóalkatrészgyár összevonásával az Ikarus Karosszéria
és Járműgyárat. A győri Autógyár befejezte a benzinmotoros
járművek gyártását és a Csepel Autógyárnak szállított futóműveket, hajtóműveket, kormánygépeket, alvázakat. 1951 júliustól
az Autógyár a Csepel Autógyár Hajtóműgyára lett, melyből
1953-ban kivált a Célgépgyár. 1951-ben leválasztották az
Ipartelepi üzemeket is, megalakult a Szerszámgépgyár, amely
ugyan szerszámgépet nem gyártott, de készültek ott kályhák,
tűzhelyek, edények, Buday 175 csónakmotor, pótkocsik, villanymotorok. Innen vált ki 1953-ban az Öntöde és Kovácsológyár.

Szovjet gondolakocsi és személykocsi (A Rába Fotótár képei)

A leválasztott vállalatok a Vagongyár termelésének 42%-át tették
ki, de legfájóbb az volt, hogy magukkal vitték a gyártókapacitás
58%-át is, köztük az Autógyár hitelekből felállított új gépparkját,
melyre szükség volt a vagon és egyéb gépgyártáshoz is.
A Vagongyárban megmaradt a vasúti gördülőanyaggyártás.
Készültek a szovjet teher-és személykocsik, gőzdaruk jóvátételre.
Elkészültek az úttörővasút kocsijai és megindult az egyiptomi export. A Vasszerkezet II. üzemben, a reptéren darukat gyártottak.

1961-ben összevonták a Szerszámgépgyárat a Hajtóműgyárral.
Ekkor a Hajtóműgyár a Csepel 350, 450 típusú futóműveit gyártotta, a nagyobb járművek számára pedig az 510-est, melyet a
012 kerékagybolygós hátsó és a 005 mellső futómű típus váltott.
1961-ben a minisztérium a Szerszámgépgyárat bízta
meg a FUG, a Felderítő Úszó Gépkocsi tervezési munkáinak koordinálásával és a gyártás megszervezésével. A
gyártás 1963-ban indult meg a reptéri 06-os üzemben.
A Wilhelm Pieck Magyar Vagon-és Gépgyár 1962. évi
kedvezőtlen eredményei hatására 1963 márciusában a nyugalomba vonuló Lakatos Albert munkás vezérigazgató helyére
a Minisztérium a Szerszámgépgyár igazgatóját, Horváth Edét
nevezték ki, aki megtartotta a Szerszámgépgyár igazgatói
székét is. Az átszervezési intézkedések felgyorsultak 1964.
január elseje után, amikor állami döntésre újraegyesítették a Szerszámgépgyárat a Vagongyárral Wilhelm Pieck
Járműipari Művek néven, azaz egy bő évtizednyi tévelygés
után újra összenőtt, ami együvé tartozott. 1965. július 1-jétől
a vállalat visszavette a nemzetközileg elismert RÁBA Magyar
Vagon- és Gépgyár nevet és a kerek RÁBA emblémát.

Egy korai 018 hátsó futómű és egy korai D2156HMU6 motor
III. osztályú egyiptomi szerelvény és az úttörővasút
eredeti kocsijai a később gyártott Rába mozdonnyal

MÁV és a légkondicionált egyiptomi étkezőkocsi
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A Rába-Steiger erőgépek igényelték a nagyteljesítményű
gépekhez szükséges munkaeszközök gyártását is, ezért
1978-tól a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárat
a Rábához csatolták. Amerikai és más nyugati licencek felhasználásával nagyteljesítményű, korszerű ekéket, tárcsákat, kukorica- és gabonavető gépeket fejlesztettek ki.

Az újraegyesített nagyvállalat 1965-ben bemutatta az új, 018
típusú kerékagybolygós hátsó futóművet, majd meghonosította
a nagysorozatú futómű gyártást az 1967-ben átadott 28 ezres
csarnokban. 1967-ben licencszerződést kötött az MAN D2156
típusú korszerű dízel motorok gyártására és 1969-ben elindította a
sorozatgyártást a volt Autógyár kibővített és korszerűen felszerelt
épületében. Ez a két új főegység elengedhetetlen volt a 200-as
Ikarus autóbuszcsalád sorozatgyártásának beindításához.
1969-ben a Rába bemutatta a saját gyártású főegységekre épülő 831 és 838 típusú tehergépkocsikat a hozzájuk
illeszkedő 571 és 576 típusú nehéz pótkocsikkal.

CSD kocsik
S26.276-6.4 prototípus D11TLL motorral
és 843-834 tandem futóművel

Az első újkori RÁBA tehergépkocsik

IH RA-472 tandem futóműpár az 1980-as BNV-n

Ettől kezdve fokozatosan átvette a közúti jármű és részegység gyártás
a vezető szerepet a vállalat portfóliójában. Az új tehergépkocsi
típusokhoz a gyár új, nagy teherbírású futóműveket fejlesztett ki.
A vasúti gördülőanyaggyártás is eredményeket mutatott fel.
Elkészült a kormányzati motorvonat, amely ma már a MÁV nosztalgia flottájának része. Kifejlesztették a KGST és a RIV ajánlásoknak megfelelő, nemzetközi forgalomra alkalmas „Y” vasúti kocsi
családot, melynek átépített tagjaival még ma is utazhatunk. Csak
a cseh vasutak részére több, mint 1000 darab készült. Készültek
személykocsik szovjet, szudáni, iráni, bangladesi, NDK exportra,
teherkocsik Iránba, Pakisztánba, Csehszlovákiába, Németországba.
A vasúti kocsi gyártás veszteségessége miatt mintegy 57000
vasúti jármű után a gyártást 1980-ban a Rába beszüntette.

1980-ban jelentek meg a Rába DAF vezetőfülkés tehergépkocsi
típusai, amelyek már javarészt saját tervezésű járművek voltak. Az
alapkoncepció kialakításakor figyelembe kellett venni a D11-D12
típusú motorok és a 832-843 és 599 típusú futóművek fejlesztését is.

A kormányzati vonat.
Képeslap, Almási Z. fotója

MÁV Y kocsik
1970-ben a Hungarocamion részére gyártott 100 darab 831-571
járműszerelvénnyel indult a Rába újkori tehergépkocsigyártása. 1974-re kialakult a hat fő típusból álló Rába-MAN választék.
A nyugat-európai műszaki és minőségi követelményeknek is
megfelelő kamionok fellendítették a nemzetközi fuvarozást.
1980-ig 6500 darab készült, melynek 2/3-a exportra került.
1973-ban a Vörös Csillag Gépgyárat integrálták a Rába szervezetébe, így a gyár feladatává vált a magyar mezőgazdaság
erőgépekkel való ellátása. Az elöregedett Csepel motorral készülő,
jó minőségű Dutra traktorok helyett 1974-ben megjelentek
az amerikai mintára készülő, nagy teljesítményű Rába-Steiger
traktorok, amelyek hamar a magyar mezőgazdaság alapgépeivé
váltak. Az amerikai erőgép licencdíját a Rába erőgép futóművekkel egyenlítette ki, ennek révén bejutott az észak-amerikai
piacra és az évtized végére meghatározó exportőrré vált mellső,
hajtott hátsó tehergépkocsi és pótkocsi futóműveivel is.

D11TL motor
1974.12.18. Az első öt darab Rába-Steiger

A 80-as évek közepén szárnyalt a Rába. Az Ikarus elérte a 1314 ezres darabszámot, a motorgyártás a napi száz motor felett
teljesített, a Rába futóművek nem csak a KGST piacon voltak
sikeresek, hanem az amerikai piacon is, különböző mellső futóművekből, hajtott mellső-hátsó futóműtípusokból és speciális
futóművekből évi 100 000 darab felett is gyártottunk. A tehergépkocsi gyártás évi 1500 körül járt, emellett elkészült átlag évi
3-400 nehéz erőgép és vagy 5-600 Rába kistraktor. Voltak olyan
évek, hogy a gyár tőkés exportja túllépte a 100 millió dollárt.
1985-86-ban érte el legnagyobb kiterjedését a Rába. A győri négy
telephely (a Vasúti Jármű, a Közúti Jármű, a Reptér és a Célgépgyár)
mellett a Kispesti Vörös Csillag Gépgyár, a Mosonmagyaróvári
Mezőgazdasági Gépgyár, a sárvári normália és alkatrészgyár, a
kapuvári gyár, a volt Pápai Lakatosipari Vállalat, a szombathelyi
pótkocsifutómű gyár, a nagy múltú Szentgotthárdi Kaszagyár és a
kőszegi motoralkatrészgyár mintegy 26 000 embert foglalkoztatott.
Nagy beruházásokba fogott a gyár. A reptéren megkezdték egy
100 ezer m2-es csarnok építését. Az écsi dombok tetején jármű
próbapályát és fejlesztési központot kezdtek építeni. Szentgotthárdon
zöld mezős beruházásban új gyár épült a mezőgazdasági kisüzemek
munkaeszköz ellátása számára. Az 1988-as év még megfelelt a
tervezetteknek, de 1989-ben már a válság jelei kezdtek mutatkozni.
A 80-as évek végének rendszerváltó folyamatai következményeként
megszűnt a KGST, összeomlott a kelet-középeurópai piac, recesszióba
fordultak a nemzetgazdaságok. A Rába elveszítette piacainak jelentős
részét, a megkezdett fejlesztések hiteleit sem tudta törleszteni. 1990ben új vezetés vette át a nagyvállalat irányítását, megkezdte a vállalati
struktúra átszervezését, a centralizált vezérigazgatói-szakigazgatói
rendszer helyett egy gyártmányokra, szaktevékenységekre alapuló
decentralizált, költségközpontú, önelszámoló rendszer irányába. A
vadonatúj szentgotthárdi gyártelepre alapozva létrehozták a RábaGM vegyesvállalatot Opel motorok és személygépkocsik gyártására.
Levált és ismét önállóvá vált a mosonmagyaróvári gyár. A veszteségek
felhalmozódása miatt a gyárat 1991-ben államigazgatási felügyelet alá
kellett helyezni. 1992-ben részvénytársasággá alakult át a Rába és az
egyes termékek köré csoportosuló üzletágak egyre nagyobb önállósággal rendelkeztek. Nagy könnyebbséget jelentett a cég számára,
hogy 1993-ban az Audi megvásárolta a félkész százezres csarnokot
és a befejező munkálatokkal megbízta a Rábát, hiszen a Kivitelező
gyár erre a feladatra már régen felkészült. A Rába a BPW-vel alapított
vegyesvállalatba bevitte a szombathelyi pótkocsi futómű gyárat.
1995-96-ra a Rába Rt helyzete stabilizálódott, termékprofilja letisztult. Megszabadult a cégcsoport az adósságterhektől és a körülményekhez képest önálló fejlődési útra
léphetett. A részvénytársaság 1997-ben megjelent a Budapesti
Értéktőzsdén. A vállalat életében új korszak kezdődött.
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Járműgyártás a Rábában – a rendszerváltozástól napjainkig
A rendszerváltást követően a Rába tradicionális, a korábbi fő
tevékenységet jelentő járműgyártással párhuzamosan további üzletágak jöttek létre és erősödtek meg a vállalatnál, mint
például a járműalkatrész gyártás, vagy a Rába zászlóshajója,
a Futómű üzletág. Ezek az üzletágak határozzák meg a Rába
mai tevékenységét 2021-ben, a 125 éves jubileum évében, a
vállalat árbevételének döntő részét ezek adják. Történetüket,
A műszaki fejlesztés a rendszerváltó folyamatok alatt sem állt
le, a nyugati piacok megtartása létfontosságú volt. Folyamatosan
jelentek meg új haszonjármű és munkagép futóművek, 1992ben megkezdődött a D10 típusú dízelmotorok gyártása, több új
autóbusz alváz és különleges tehergépkocsi változat készült.
1992 őszén nagyszabású bemutatón új jármű és főegységválasztékkal jelent meg az átszervezett Rába Rt. Az új járműválaszték nem
csak a polgári, hanem a katonai felhasználásra is alkalmas típusokat
tartalmazott és az MAN kapcsolatra épült. Új három tengelyes
félpótkocsik és kiskerekes nehéz pótkocsik kerültek a választékba.

a legfontosabb termékeiket, fejlődésüket, jelenlegi tevékenységüket a magazin következő számaiban fogjuk összefoglalni.
Most a Rába 125 éves jubileuma alkalmából összeállított cikksorozatot, az alábbi írással egészítjük ki, a
vállalat  járműgyártásának alakulásáról a rendszerváltozástól napjainkig, szintén Szabó János tollából.
elavult DAF és Roman vezetőfülkék helyett az MAN G és F90 sorozat
vezetőfülkéivel készültek a kor színvonalának megfelelő haszonjárművek.

1998-ban a belga Jonckheere cég licence alapján a Jármű Kft.
helyközi és városi autóbuszok gyártásába fogott, betöltendő
a nagy Ikarus megszűnése miatt keletkezett piaci rést.
1998-ban a járműgyártás még egy nagy lépést tett, típusváltás okán megjelent a DAF 85 sorozat vezetőfülkéje a tehergépkocsikon. A jármű fejlesztés
elsődleges célja a hazai piac megtartása volt, kommunális és közszolgálati
célú járművekkel. A gazdasági helyzet stabilizálódása lehetővé tette évi 1020 korszerűsített nagy erőgép értékesítését. Az intenzív piaci jelenlét ellenére nem sikerült gazdaságos sorozatnagyságokat elérni, így a vállalatvezetés
2001-ben a mezőgazdasági erőgépek és a közúti járművek gyártásának
befejezése mellett döntött. 1969 és 2002 között elkészült 17783 tehergépkocsi, 2726 nehéz pótkocsi, 227 autóbusz és 7735 mezőgazdasági erőgép.

Ikarus Egyedi H14.206AEL prototípus
A 15 évre, mintegy 8000 járműre szóló keretszerződés meghatározta a
projektalapú járműgyártás helyzetét és erősítette a Rába-MAN kapcsolatot.
Az átalakítások után 2004-ben sikeresen stabilizálódott a 3265 főre
olvadt nagyvállalat gazdasági helyzete, mintegy 2 milliárd Ft nyereséget
könyvelhetett el. Minden üzletág sikereket mutathatott fel, futóműveink nem csak az USÁ-ban, hanem Ázsiában és a Dakar Rallin is helyt
álltak, a Marmon-Herringtonnal kötött hosszútávú megállapodásnak
köszönhetően megszületett a Maxs futómű család. Az Alkatrész Kft a
gépkocsigyártók megbízható fémalkatrész és ülés beszállítójává vált.
Megkezdődött a rendszeres szállítás a Honvédség részére.
2008-ig parteneinkkel együtt hat fő típus harminc típusváltozatát szállította a Rába, 558 példányban. Elkészült az S91
midibusz a Webastoval és a Molitus Kft-vel együttműködve.
2010-ben alakult meg a Rába Fejlesztési Intézet, melynek révén
egy szervezeten belül lehet tartani a valós és várható piaci igényeknek
megfelelő termékek fejlesztését és tesztelését. 2011-ben átadásra
került a Technológiai Centrum kiállítóterme, amelyben megtekinthetők úgy a múlt sikeres gyártmányai, mint a legutolsó fejlesztésű
termékek. A bemutatóterem eddig mintegy tízezer látogatót fogadott.
2012-ben bővült a vevők köre és új fejlesztések kerültek
napvilágra. Ismét szállíthatott a vállalat a FÁK országaiba autóbusz futóműveket és off-road futóműveket az Ural számára. A
JohnDeere a számára fejlesztett Rába futóműre alapozta gumihevederes erőgépeinek gyártását. Elkészült az S91 midibusz Euro
5 változata. A védett, páncélozott vezetőfülkés Rába katonai
terepjárókhoz a Jármű Kft. a HTI-vel együttműködve új védett,
zárt felépítményt fejlesztett ki és NATO minősítést szerzett rá.
A 930 jármű leszállítása után 2019-ben katonai projekt befejeződött, és azóta a Rába járműgyártási tevékenysége szünetel.

Ikarus Egyedi E95 és E99 prototípusa
Rába 320 erőgép és Rába FA27.235-6.6 műszaki mentő
A közúti járműgyártás beszüntetése miatt az autóbusz alváz gyártása a
Futómű Kft.-hez, a vasszerkezet gyártás a sárvári és a móri gyárat is magában foglaló Alkatrész Kft.-hez került. Önállósodott a Rába Bástya, a
Rábatrans és a kispesti gyár. A Motorgyár kifejlesztette az E3 emissziójú motorját, de nem ért el lényeges sikereket, és 2002-ben privatizálták.
2003-ban beérett egy húsz éve elkezdett munka: a Jármű
Kft elnyerte a Honvédelmi Minisztérium Gépjármű Beszerzési
Programjának terepjáró kategóriáját és alvállalkozóként az autóbusz
kategória alváz beszállítója lett. A 2003 évi C+D kiállításon bemutatkozhatott a NATO normáknak is megfelelő Ikarus Egyedi E95-300M
autóbusz Rába B260.80 alvázon és a Rába H14.206AEL prototípusa.

A H9.107-4x4 és a H18.198-6x6 prototípusa a Rábaringen

Az E6-os S91 midi Németországban

A fejlesztések ellenére a volt szocialista és hazai piac beszűkülése és
átrendeződése miatt a motorgyártás, a haszonjármű és az erőgépgyártás
visszaesett. Ezen a helyzeten elsősorban az Ikarus Egyedi Kft. és a Jármű
Kft sikeres autóbusz gyártási projektje tudott lényegesen változtatni. A
két cég együttműködésében 1993 és 2007 között 807 darab autóbusz
készült a miditől az emeletesen át a csuklósig, meghódítva a hazai
piacon túl Európa több országát, Görögországtól Izlandig és Norvégiáig.
1995-96-ra a Rába Rt. helyzete stabilizálódott, termékprofilja letisztult.
1997-ben a részvénytársaság megjelent a tőzsdén. Futóműveivel különösen az amerikai piacon jelentős sikereket ért el, hajtott mellső futómű
és speciális munkagép futómű kategóriákban piacvezetőnek számított.
Az Euro 2 után elkészült a D10 motorcsalád gázüzemű változata is. Az

Rába Contact 091 és Rába Premier 292

Ikarus Egyedi E95-300M prototípus

H18.240DAEZ a VZF-fel
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Szakszervezetek:
jó kapcsolat az új cégvezetéssel

Rába jubileumi
emlékérem

A Rábánál működő szakszervezetek fontos feladatuknak tartják a fiatalok meg
győzését arról, hogy érdemes tagnak lenni. Ez nemcsak konkrét előnyökkel jár, de
erősíti a szervezet súlyát is a tárgyalásokon és a javaslatok megfogalmazásakor.

A Rába idén decemberben ünnepeli alapításának 125 éves évfordulóját. A vállalat
emlékéremmel emlékezik meg a jubileumról,
amelynek egyik oldalán a Rába legelső, a másik
oldalon pedig a jelenlegi embléma látható.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. győri telephelyén a Rába Munkavállalók
Szakszervezete fogja össze a négy szakszervezeti egységet (Rába Szellemi
Dolgozók Szakszervezete, Rába Szerszám Szakszervezet, Rába Futómű Független
Szakszervezet és Rába Kovács Szakszervezet). A taglétszám a munkavállalók mintegy 30 százalékára tehető. Ők számos pluszlehetőséggel rendelkeznek, így például
élet- és balesetbiztosítás jár számukra, és ingyenesen használhatnak színházbérletet.
Kiss Zsolt, a Rába Munkavállalók Szakszervezete elnöke és Hatt Attila, a
Rába Szellemi Dolgozók Szakszervezete elnöke kérdésünkre elmondták, hogy
a vállalatnál idén bekövetkezett személyi-szervezeti változásokat követően jó,
konstruktív kapcsolatot sikerült kialakítani az új cégvezetéssel. Rendkívül jóleső
gesztusként értékelték, hogy Hetzmann Béla elnök-vezérigazgató „nulladik
napján” a szakszervezet havi fórumán mutatkozott be először a cégnél.
„Azt látjuk, hogy jelentős tervek fogalmazódtak meg, amelyek biztatók
a Rába jövője és a dolgozók szempontjából” – emelte ki Kiss Zsolt.

Ez az emlékérem egy szimbólum, egy emlék a
vállalat minden dolgozójának, minden „rábásnak”,
emlékeztetve arra, hogy mindannyian részesei vagyunk a Rába 125 éves történelmének.
Az emlékérmet egy rövid megemlékezés keretében, Hetzmann Béla vezérigazgató úr köszöntésével adjuk át a munkatársaknak. Győrben a
Rába Technológiai Centrum-ban kerül sor erre
az eseményre, amelynek kapcsán lehetőség
van a kiállítás megtekintésére is, Szabó János
vezetésével. A csoportok beosztásáról, a konkrét
időpontokról a team-vezetők adnak tájékoztatást.

A két vezető beszámolt arról, hogy hosszú szervezést követően november elején sikerült vendégül látni a Rába Nyugdíjastagozatot.
Mintegy negyven egykori rábás szakszervezeti munkatárs jött el a Rába
Technológiai Centrumban tartott eseményre, amelynek múzeum- és
gyárlátogatás, valamint az új cégvezetés bemutatkozása is része volt.

Munkakör

Év

BALOGH JÁNOS

Rába Járműalkatrész
Kft. Mór

Esztergályos

45

BEZSELICS TAMÁS

Rába Futómű Kft.

Fényező

45

GAÁL LÁSZLÓ
HELLER JÓZSEF
HORVÁTH DEZSŐ
HORVÁTH JÓZSEF
KÁLMÁN GYULA
MIHÁLYI ISTVÁN
MOLNÁR FERENC

Rába Futómű Kft.

Rába Járműalkatrész
NC esztergályos
Kft. Sárvár
Rába Járműalkatrész
NC esztergályos
Kft. Sárvár
Rába Járműalkatrész
Gépkezelő
Kft. Mór
Kisegítő
Rába Futómű Kft.
fémkikészítő-sorjázó

45

30

KALAUZ JÓZSEF

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Minőségellenőr

30

MAJOR ZSOLT

Rába Futómű Kft.

Szerszámbeállító

30

NÉMETH MIKLÓS

Rába Futómű Kft.

Köszörüs

30

TÓTH JÓZSEF

Rába Futómű Kft.

Szerszámkészítő

30

KISS NORBERT

Rába Járműalkatrész
Kft. Mór

Minőségellenőr

25

IT biztonsági
menedzser
Rába Járműalkatrész Key account
Kft. Mór
menedzser
Titkárság, admiRába Nyrt.
nisztrációs vezető
Rába Járműalkatrész
NC esztergályos
Kft. Sárvár

KOSZORUS
ZSUZSANNA

45

KOVÁCS ISTVÁN

MILKOVITS GÁBOR Rába Futómű Kft.

CNC megmunkáló
központ kezelő

45

Lakatos

45

Minőségellenőr

45

Minőségellenőr

45

Rába Járműalkatrész
Gépbeállító
Kft. Mór
Kisegítő
Rába Futómű Kft.
fémkikészítő-sorjázó
Rába Járműalkatrész Karbantartó
Kft. Mór
villanyszerelő

Rába Futómű Kft.

45

45

Rába Járműalkatrész
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

GERENCSÉR ERNŐ

PEIDL CSILLA

Betanított egyengető

SEBESTYÉN
ISTVÁN

Év

45

Rába Futómű Kft.
Rába Futómű Kft.

Munkakör
CNC megmunkáló
központ kezelő

MÓD HAJNALKA

PÁPAI IMRE
PINTÉR ISTVÁN

Telephely

45

45

CSÍK KÁLMÁN

Az idei két eseménynek – amelyen a Rába Nyrt., a
Rába Futómű Kft., a Rába Járműalkatrész Kft. és a
Rába Jármű Kft. jubiláló törzsgárda tagjait vettek
részt – az ETO Park Hotel rendezvényterme adott
otthont. A jubilálókat Hetzmann Béla elnök-vezérigazgató köszöntötte, majd az ünnepi vacsora előtt
a Dumaszínház tagjai szórakoztatták a jubilálókat.

45

CNC Fogazó

VARGA KÁLMÁN

Törzsgárda
jubileum

Gépjárműszerelő

45

Rába Futómű Kft.

45
45
40

Rába Futómű Kft.

Technológus

25
25
20
20
20

NÉMETH ZOLTÁN

Rába Futómű Kft.

Menedzser

20

SOMOGYI ILDIKÓ

Rába Futómű Kft.

Szállítmányozó

20

BAKONYI ÁDÁM

Rába Futómű Kft.

Kovács

15

BERNÁT JÁNOS
BERTA TÍMEA

Rába Járműalkatrész
Betanitott lakatos
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Gyártómérnök
Kft. Mór

DIANOVICS LÁSZLÓ Rába Futómű Kft.

15
15

Minősitett hegesztő

15

ERDEI ATTILA

Rába Járműalkatrész
Szállítási csomagoló
Kft. Mór

15

GÉBER IMRE

Rába Futómű Kft.

15

Gépjárműszerelő

Rába Járműalkatrész
Gépkezelő
HAMZÓK JÁNOS
Kft. Mór
HÉRINCS
Rába Járműalkatrész
Logisztikai vezető
BARNABÁS
Kft. Sárvár
HINTERHÜTTNER Rába Járműalkatrész
Varrómunkás
ERIKA
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Varrómunkás
NÉMETH ERZSÉBET
Kft. Mór

15

HORVÁTH SÁNDOR Rába Futómű Kft.

Betanított egyengető

40

REICHARDT RÓBERT Rába Futómű Kft.

Teamvezető

40

SZAKÁLY ISTVÁN

Rába Futómű Kft.

CNC marós

40

CSETE IMRE

Rába Futómű Kft.

Kisegítő fémfelület
előkészítő

35

CSORDÁS BÉLA

Rába Futómű Kft.

CNC marós

35

NÉMETH JÓZSEF

Rába Futómű Kft.

Fényező

15

FEHÉR KÁROLY

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Marós

35

15

Kisegítő fémfelület
előkészítő

Rába Járműalkatrész
Kft. Mór

Munkaadagoló

HERENKOVICS
Rába Futómű Kft.
ZSOLT
HOLCZINGERNÉ
Rába Járműalkatrész
STEIXNER ERZSÉBET Kft. Mór

NEUKUM
NIKOLETT

35

TORMA ZOLTÁN

Rába Futómű Kft.

Furós

15

HR munkatárs

35

HORVÁTH RÓBERT Rába Futómű Kft.

Igazgató

35

HUSZÁR TIBOR

Rába Futómű Kft.

Esztergályos

35

KOCSIS ZSOLT

Rába Futómű Kft.

Mágneses
repedésvizsgáló

35

MAZALIN ZOLTÁN

Rába Futómű Kft.

Minőségellenőr

35

MOLNÁR LEVENTE
NAGY ZOLTÁN
SÁNTIK ZOLTÁN
STRÓBL JÁNOS
TÓTH GYULA

Nyugdíjasok látogatása az üzemben

Rába Járműalkatrész
Csoportvezető
Kft. Sárvár
Rába Járműalkatrész Kazánfütő,
Kft. Mór
kazángépkezelő

ÓNODI GÁBOR

TOMBOR LAJOS

A korábbi évekhez hasonlóan idén sikerült
megrendezni a jubileumi találkozót a Rába Csoport
törzsgárda tagjai részére. Két rendezvényre is sor
került, mert az idei mellett a pandémia miatt tavaly
elmaradt eseményt is lehetőség volt megszervezni.

Hatt Attila és Kiss Zsolt

Telephely

TERMECZKI JÓZSEF Rába Futómű Kft.

A két vezető úgy látja, fontos feladat, hogy minél több fiatalt sikerüljön meggyőzni a szakszervezeti tagság fontosságáról.

Dolgozó neve

Dolgozó neve

SZIJÁRTÓ ÁKOS

„A résztvevők örömmel fogadták a rendezvényt, és nekünk is örömünkre
szolgált, hogy be tudtuk mutatni számukra a vállalat fejlődését. Többen
ismerős egykori kollégákkal is találkoztak” – mondta Hatt Attila.

„A szakszervezet rendkívül nagy szerepet játszik a bértárgyalásokon, a
kollektív szerződésről szóló egyeztetéseken, valamint folyamatosan javaslatokat tesz a munkakörülmények javítására” – indokolt Kiss Zsolt.

Jubiláló dolgozóink

Rába Járműalkatrész
Csoportvezető
Kft. Sárvár
Rába Járműalkatrész
Lakatos
Kft. Sárvár
Rába Futómű Kft.
Rába Járműalkatrész
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

TÓTH JÓZSEF

Rába Futómű Kft.

VASS ISTVÁN

Rába Futómű Kft.

VEKSZLI GYŐZŐ

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

35
35

Kovács

35

Betanitott lakatos

35

Köszörüs

35

Betanított
egyengető
Termelési
menedzser
Esztergályos

35
35
35

TÖRÖKNÉ SZÉKELY
JULIANNA
CSAVAJDA
ISTVÁNNÉ

Rába Járműalkatrész
Varrómunkás
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Végellenőr
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Minőségtervező
ENDRŐDI KATALIN
Kft. Mór
Rába Járműalkatrész
Végellenőr
HADNAGY JUDIT
Kft. Mór
Betanított
KALMÁR PÉTER
Rába Futómű Kft.
minőségellenőr
SÁNDOR

15
15
15

15
10
10
10
10

KISS BALÁZS

Rába Futómű Kft.

KISS ILDIKÓ

Rába Járműalkatrész
Stratégiai beszerző
Kft. Mór

10

LIMPAKTER
ZOLTÁN

Rába Futómű Kft.

Esztergályos

10

NAGY ATTILA

Rába Futómű Kft.

Karbantartó lakatos

10

SZALAI DÁVID

Rába Futómű Kft.

Fényező

10

SZALAY GÁBOR

Rába Futómű Kft.

Szerszámkészítő

10

TIBOLD ALEXANDRA Rába Jármű Kft.

SCM koordinátor

10

TÓTH PÁL

Rába Futómű Kft.

Targoncavezető

10

VÉGH ISTVÁN

Rába Futómű Kft.

CNC marós

10

Fejlesztő mérnök

10
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