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Edutusos diákok a Neuzerban 
Elekes Szilveszter – Hollókői Nikoletta (2. éves hallgatók, Edutus Főiskola) 
 
Az INNOVORG Research kutatócsoport szakkollégista hallgatóiként látogatást tettünk 2012. 
decemberében az Esztergomi Ipari Parkban lévő Neuzer Kerékpár Kft. 120 főt foglalkoztató 
üzemében. Neuzer András 1987-ben egy garázsműhelyből fejlesztette ki a 2012-re már egy 
milliárd forint forgalmú céget. A 25 év alatt rengeteg változtatás ment végbe a cégen belül. 
Eleinte csak kerékpáralkatrészeket gyártott. Ez a tevékenysége a 90-es évekre nagyon jó 
befektetésnek minősült, így elkezdett komplett bicikliket gyártani. A cégtulajdonos 
vezetéknevét csak később adta termékeihez először ALTRIX néven kerültek a boltokba a 
kétkerekűek. 
Az egyik legnagyobb felvevőpiac Hollandiában található, ahova éves szinten 20-50 ezer 
kerékpárt szállítanak. De megemlíthetjük Németországot (10 ezer/év), Belgiumot, 
Spanyolországot, Franciaországot. Szinte az összes nyugati ország, illetve északiakból 
Lettország, Litvánia, vagy déliekből Bulgária, Szlovénia. Össztermelésük 60-65%-a kerül 
exportra, a fennmaradó 35-40%-ot pedig itthon értékesítik. Ebből a közel 40%-ból 15% 
nagykereskedéseknek (Decatlon, Tesco, Hervis stb.), 20-25% pedig kiskereskedések számára 
kerül eladásra.  Gyáraik éves termelése meghaladja a 120 ezer darabot. Mintegy 3,5 
milliárdos bevétellel rendelkeznek évente. A Széchenyi tervnek köszönhetően megújult 
telephellyel rendelkeznek, a beruházás meghaladja a 600 milliós összeget. Nem csak hazai, 
de néhány külföldi gyártó egységük is van, ilyen például Marosvásárhely (román igényeket 
elégíti ki), vagy Nána (Szlovákiában). Piacvezető szerepüket különböző gyakorlati módszerek 
segítségével képesek fenntartani. Az egyik ilyen tényező a rugalmasság. Ez úgy mutatkozik 
meg, hogy a 400-450 különböző modell gyártásán kívül lehetőséget biztosítanak – megfelelő 
mennyiség rendelése esetén- egyedi gyártású modellekre is. Ez a magatartás tükrözi a 
fogyasztó-központú gondolkodásmódot, mely elsődleges szempontnak számít, és a 
cégfilozófiát is áthatja. Amit szintén fontosnak tartanak, hogy ne csupán egy nagy vevőnek 
gyártsanak, hanem az eladási tevékenységük szerteágazó legyen. A több lábon állás nagyobb 
biztonságot ad a vállalat számára és elkerülik az egyetlen nagyvállalatnak való 
kiszolgáltatottságot. Mint kiderült, a vállalat beszállítója a Magyar Postának (amit egy 
közbeszerzési pályázaton nyertek el), a magyarországi Mercedes Benz  gyárnak és a Paksi 
Atomerőműnek. A gyárlátogatás során betekintést nyertünk a gyártási folyamatba, ezek: 
lakatos műhely, matricázó műhely, korózió elleni védelem és festési részleg voltak. Ha 
tehetik, preferálják a magyar alkatrészeket (sárvédők, markolat, csomagtartó), ezzel is 
segítve a hazai gazdaság fellendülését. A beszerzett alkatrészek 20%-a Magyarországról 
származik. Mindezek után a vendéglátóink megkínáltak üdítővel és pogácsával és sor került 
kötetlen vezetői beszélgetésre is. Koller Zoltán termelési igazgató elmondta, hogy minden 
munkásból a maximumot próbálják kihozni és ösztönzik őket arra, hogy maguktól elérjék azt, 
amire képesek és a cég sikerét a saját sikerüknek könyveljék el. Nem egy példa volt már arra, 
hogy a vezetőség kiemelt valakit a gyártó sor mellől és vezető beosztásba helyezte. 
 Végül a formatervező Misivel beszélhettünk egy pár szót, aki a BUBI projektről adott 
tájékoztatást néhány szóban. Ez egy új közlekedési mód, melyet a Budapesti Közlekedési 
Központ szeretne meghonosítani a fővárosban. Az Európában már sikeres közbringa-



 
 

 
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0021 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 

 

 

 

rendszerek mintájára 2013-tól Budapest számos pontján ülhetnek közkerékpárra a 
közlekedők, hiszen elindul a Budapest Bicikli, azaz a Bubi. A rendszer kiépítéséhez szükséges 
900 millió forint európai uniós támogatással valósul meg. Ennek egész rendszerét a Neuzer 
Kft. találta ki, és kivitelezte külföldi mintára. Kipróbálhattuk a mágneskártya segítségével a 
kerékpárkölcsönzést. Sőt még magát a kerékpárt is! Teljes mértékben pozitív élményekkel 
zárult a gyárlátogatás és csak ajánlani tudjuk egy ilyen céglátogatáson való részvételt, amiért 
köszönjük Dr. Garaj Erika tanárnőnek a lehetőséget. 
 
 
 


