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Az idén átadásra kerülő 1000 m2 alapterülettel bővített, megújuló gyártócsarnok szolgálhatja ki a sorozatgyártott

lemezalkatrészek beszállítójaként jelentős piaccal rendelkező Melior Laser Kft.-t, aki a jövőben a kis szériás, minőségi

alkatrészek gyártásának bővítését tervezi. A bővülés nemcsak infrastruktúra-fejlesztést, hanem további szakképzett

munkaerőt is igényel, ami a nemcsak a gépgyártási szektorban jelent kihívást.

A jelenleg magyar gazdasági helyzetre szinte iparágtól függetlenül jellemző, hogy a vállalkozások munkaerő problémával

szembesülnek nap mint nap, míg a fejlesztések nanszírozhatóságát pedig az alapanyag árak sokszor dinamikus változása és a

csökkenő pályázati források akadályozzák. Sorozatgyártott lemezalkatrészeivel a Melior Laser Kft
[http://ad.adverticum.net/C/76511/4864926/486493400] . az elmúlt évtizedben számos iparág jelentős gyártójánál beszállítói

pozíciót szerzett. A piaci változásokra gyelve fejlesztéseinek új iránya a magas minőségű kis szériás alkatrészek gyártása.

Ehhez mostanra a bővítés utolsó fázisába ért a 170 millió Ft-os költségű új gyártó és raktárcsarnok építése, amelynek

üzembehelyezését 2018 tavaszára tervezik. Az elmúlt évek folyamatos fejlesztései és a 2016-ban realizált 19,8 százalékos

forgalomnövekedés és 8,71 százalékos adózott eredmény növekedés alapozta meg azt, hogy a most zajló, és a cég életében

fontos beruházás banki források bevonásával megvalósulhasson, mert a közép-magyarországi régióban a pályázati

lehetőségek is erősen lecsökkentek.

http://ad.adverticum.net/C/76511/4864926/486493400
https://www.meliorlaser.hu


A biatorbágyi komplex lemezmegmunkálással [http://ad.adverticum.net/C/76511/4864926/486598300] , lemezalkatrész-

gyártással foglalkozó céget dinamikus fejlődés jellemezi: 2014-ben még csak 40 fővel működő vállalkozás dolgozói létszáma

mára negyvenöt százalékkal, 59 főre emelkedett, és várhatóan az idén megvalósuló infrastrukturális fejlesztésnek

köszönhetően további bővülés várható. A jól képzett szakember sorozatgyártás esetén sem nélkülözhető, de a kis szériás

gyártásnál az élőmunka ráfordítás és know-how sokkal jelentősebb tényező, ezért az új üzletág magasan kvali kált munkaerő

igénybevételével számol.

http://ad.adverticum.net/C/76511/4864926/486598300
https://www.meliorlaser.hu/hu/komplex-lemezmegmunkalas


A munkaerőhiány okozta feladatokat, illetve az ezekkel járó anyagi problémákat személyzeti politikával oldotta meg a cég.

Lendvai László, alapító, ügyvezető igazgató elmondása szerint erre a jövőbeli fejlesztések során is oda gyelnek. „Fejlesztés,

piacismeret, lojalitás – ezek egy középvállalkozás stratégiájának kulcsszavai.” – nyilatkozta a Melior Laser Kft. vezetője a 15 éve

vezetett cégről.

Minőségi változás a megoldás

A 100%-ban magyar vállalkozásnál, 2003-as megalakulása óta a minőségi személet és a szakmai tapasztalat együttesen

eredményezték, hogy a Melior Laser kft. bekerült a kiváló lemezipari beszállítók körébe. A belföldi értékesítésen túl az

exportpiac-építés eredménye, hogy ennek aránya 2017-ben már elérte a 24 százalékot. A teljes forgalom terén évente rendre

5-10 százalékos növekedéssel számolnak.

Gazdasági adatok

  2014 2015 2016 2017

Létszám (fő) 40 49 50 59

Nettó

árbevétel

(millió Ft)

1 295 1 428 1 711 1 800*

Árbevétel

növekmény

(%)

15 10,3 19,8 -



*tervezett árbevétel 
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