
Gazdaság220

Buschmann Éva

„A JÁSZBERÉNYI GYÁR FONTOS BÁZISA MARAD 

AZ ELECTROLUXNAK”

Interjú Gönczy Sándorral

Gönczy Sándor 1995 óta dolgozik az Electrolux 
Lehel Kft.-nél. Kezdetben projektvezetői, al-
katrészgyártás- vezetői, termelésigazgatói po-
zíciókat töltött be a vállalaton belül, majd a 
jászberényi fagyasztóláda-gyártás vezetésével 
bízták meg. 2002-től a jászberényi hűtőszek-
rénygyár igazgatója volt egészen 2006-ig, ami-
kor az európai hűtőszekrénygyártás vezetőjévé 
nevezték ki. 2005 januárjától hozzá tartozott 
a nyíregyházi gyár irányítása is. 2010-től az 
európai tűzhelygyártás élére került. Ezen po-
zíciója mellett kapta meg újra 2012-ben az 
európai hűtőszekrénygyárak vezetését. Majd 
mindkét tisztség megtartása mellett nevezték 
ki az Electrolux-Lehel Kft. élére 2011-ben. Te-
hát jelenleg a teljes európai tűzhelygyártás és 
hűtőszekrénygyártás, valamint az Electrolux-
Lehel Kft. vezetője. 

Az Electrolux Csoport a világ vezető kony-
hai, fürdőszobai, tisztító- és szabadtéri eszkö-
zöket gyártó vállalata. Minden évben több mint 

150 országban, több mint 40 millió Electrolux terméket vásárolnak az egyéni, illetve a profesz-
szionális fogyasztók. Termékpalettáján hűtőszekrények, mosógépek, mosogatógépek, porszívók 
és tűzhelyek szerepelnek. Az Electrolux Csoporthoz tartoznak az olyan világhírű márkák, mint az 
Electrolux, az AEG-Electrolux, a Zanussi, a Frigidaire és az Eureka. 

Sok embernek ad munkát a jászberényi gyár a városból és vonzáskörzetéből. Ezért nem mind-
egy milyen kilátásokkal lehet számolni a jövőben, többek között erről is tájékoztatott Gönczy Sán-
dor gyárigazgató.

A válság hogyan érintette a két fő termékvonalat a hűtőszekrény- és porszívógyártást?

A válság a teljes iparágra jelentős hatással volt/van. Látható az is, hogy az iparág átalakulása, 
konszolidációja  elkezdődött. Gondoljunk csak az utóbbi hónapok eseményeire. A Whirlpool 
felvásárolta az Indesit többségi részét, a Siemens eladni szándékozik részesedését a Bosch-



Gazdaság 221

Siemens háztartási gépek vállalatából, illetve az Electrolux is felvásárolta a GE Háztartási 
készülékgyártó vállalatát.

A válság természetesen érintette a magyar gyárakat is, mivel 2008 óta az európai piacon 20%-
kal zuhant a háztartási készülékek értékesítése, a magyar piac pedig több mint 40%-kal esett 
ezen időszak alatt. Ennek következtében a piaci verseny is jelentősen növekedett. A jelentős ár-
verseny mellett újabb Európán kívüli szereplők (koreaiak, törökök, kínaiak) is megjelentek az 
európai piacon, tovább növelve a versenyt. Ez természetesen kihatott a magyar gyárak volume-
nére is termékektől függően különböző mértékben. Azonban az utóbbi években jelentős össze-
geket fordítottunk beruházásokra, folyamatosan új termékekkel jelenünk meg, és hatékonysá-
gunk javítása érdekében gyártási rendszerünket fejlesztettük, ami növeli versenyképességünket.  

Milyen főbb műszaki gyártás- és termékfejlesztések futnak?

A 2013-as és a 2014-es évben a nyíregyházi hűtőszekrénygyár indításával közel megegyező 
nagyságú beruházásokat hajtottunk végre Magyarországon.

A jászberényi porszívógyárban elindítottuk az Electrolux Ergorapido 2in1 gyártását, továbbá 
az Európai Uniós szabályozással összhangban számos termékfejlesztést hajtottunk végre.
A jászberényi hűtőszekrénygyár termékeit is folyamatosan fejlesztettük: a 13 teljesen új, fejlesz-
tés alatt álló modell közül kettő már a próbagyártásoknál tart. Ezekhez szintén új gyártástechno-
lógiát és új gépeket használunk.

Teljes egészében megújítottuk a nyíregyházi hűtőszekrénygyárban gyártott összes hűtőszek-
rény modellt. A termékfrissítés, amelyet idén augusztusban fejeztünk be, magával vonta a gyár-
táshoz használt gyártástechnológia megújítását és új gépek telepítését is.

Az új modellek gyártásának elindítása és a gyártástechnológiai beruházások mellett számos, 
a gyártási hatékonyságot javító fejlesztést is végrehajtottunk, illetve a gyárak energetikai fejlesz-
tésébe is befektettünk. A jászberényi gyárakban kicseréltük például a teljes fűtési rendszert, és 
fejlesztettük az energiahálózatot, megépítettünk egy új irodaházat.

A nemzetközi gazdasági sajtó a múlt évben sokat írt róla, hogy az olaszoknál a gyártási költségek 
magasabbak, mint Lengyelországban és nálunk. Mi lett ennek a hosszú döntés-előkészítésnek a 
vége? Sikerült Magyarországra új termékek gyártását idehozni?

Az olaszországi gyárak átvilágítása megtörtént, illetve megállapodás született az olasz szakszer-
vezetek, az állam, a régiók és az Electrolux között, amelynek következtében bizonyos termékek 
átkerülnek Lengyelországba, illetve Magyarországra, valamint az olaszországi gyárak is sokkal 
hatékonyabban tudnak működni. Ennek következtében Jászberénybe több mint 50 ezer beépít-
hető készülék kerül át.

Hogyan sikerült felkészülni arra a döntésre, hogy az EU korlátozza a forgalomba hozható por-
szívók teljesítményét, először 1600 Watt, majd 900 Watt lesz a maximum?

Az Electrolux támogatta az Európai Unió azon törekvését, hogy átláthatóbbá tegye a porszívó-
piacot, kiszűrje a kínálatból a magas fogyasztású, de alacsony hatékonyságú készülékeket. Egy 
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porszívó szívóhatása ugyanis nem egyenesen arányos azzal a felvett teljesítménnyel, amelyre 
vonatkozóan az Európai Unió megállapította az 1600 W-os forgalomba hozatali korlátot. A ta-
karítási teljesítmény szempontjából fontos a levegőáramlás, a porfelszedő képesség, a zaj és 
a levegőszűrési tulajdonság. A porszívó teljes felépítésének, kialakításának kell biztosítania a 
jó takarítási teljesítményt. Ebben fontos szerepe van a motornak, de ugyanolyan fontos a tar-
tozékrendszer, a szívófej, a szívócső, a porszívótest, a szűrőrendszer és a komplett készülék 
aerodinamikai kialakítása, a gyártási precizitás, az illesztések is. Ennek okán az Európai Unió 
szabályozásának hatására kisebb fogyasztású, de jobb szívóhatású készülékek kerülnek majd 
forgalomba. Az Electrolux már korábban is bebizonyította, hogy az alacsonyabb teljesítményű 
motorral felszerelt porszívónak nem csak ugyanolyan jó, de jobb is lehet a takarítási teljesítmé-
nye, mint a kevésbé energiatakarékos kivitelűnek. Ezért hoztuk létre az úgynevezett „green” 
termékcsaládot. Újrahasznosított műanyagból készült, környezetbarát modelljeink 1000 W-os 
teljesítménnyel is kiváló eredményeket értek el.

Az Electrolux egyetértett az energiacímkék bevezetésével is, ez ugyanis egy olyan eszközt 
ad a vásárlók kezébe, amellyel számukra is összehasonlíthatóvá válnak a boltok polcain sorako-
zó készülékek. Az energiaosztályra, az éves fogyasztásra, a keménypadlón és szőnyegen mért 
porfelszedő képességre, a por visszabocsájtásra és a zajszintre vonatkozó információk alapján 
a vásárlók a valóban fontos szempontok szerint tudják kiválasztani a számukra legmegfelelőbb 
porszívót.

Az Európai Uniós szabályozás hatályba lépését az Electrolux felkészülten várta. A szabályo-
zás hatása az Electrolux esetében elsősorban a termékfejlesztés területén mérhető le: az elmúlt 
egy év során folyamatosan javítottuk a termékeink tulajdonságait, hogy azok teljes mértékben 
megfeleljenek az EU által meghatározott paramétereknek. Így gyakorlatilag európai termékvá-
lasztékunk 100 %-át frissítettük. 

A szabályozásnak a termelésre nincs kihatása, a porszívógyártás a jászberényi porszívógyár-
ban változatlanul zajlik. A jászberényi porszívógyár az Európai Unió országaiba kizárólag a 
szabályozásnak megfelelő modelleket exportál.

Néhány éve óriási ráfordítással bevezették az SAP termelésirányítási rendszert. Ez meghozta-e a 
várt eredményt, azaz javította a gyár versenyképességét? 

Az SAP bevezetés egy globális projekt, aminek eredményeként Európa összes értékesítési válla-
latánál bevezetésre került már, illetve a három magyar gyárban. A fő cél az egységesítés, a rend-
szerek integrálása, átláthatóságának megteremtése. Európai szinten az első jelentős lépéseken túl 
vagyunk. A véglegesen elvárt eredményt egy teljesen integrált rendszer bevezetése fogja jelenti. 
Az eddigi tapasztalatok értékelése most zajlik, amelynek következtében születik döntés arról, 
hogy a többi üzleti területen, egységnél hogyan lépünk tovább. 

Néhány hónapja elbocsátásokról lehetett hallani a „fehérgallérosoknál” (szellemi állomány – a 
szerk.). Van remény arra, hogy felvétel is lesz ezen a területen?

Az Electroluxnál a korábbi években elindult egy minden egyes országot érintő európai átszerve-
zési folyamat a hatékonyság növelése érdekében, amely elsősorban a szellemi állományt érinti 



Gazdaság 223

minden országban, így Magyarországon is. A gyáron belül persze a különböző szervezeteket kü-
lönböző mértékben érinti. Ettől függetlenül jelenleg is van nyitott pozíció a szellemi állományú 
munkakörben. 

A város gazdasági élete, foglalkoztatási helyzete szempontjából a Hűtőgépgyár, majd az 
Electrolux egy döntő tényező. A rendszerváltás után ez úgy változott, hogy a gyárból „kiszerve-
zett” tevékenységekre egy sor új, kis cég alakult (többnyire volt hűtősökből), amelyek beszállítói, 
alvállalkozói az Electroluxnak. Ezeknek a KKV-knek fő kereskedelmi partnere, vevője (többnek 
egyetlen vevője) az Electrolux, nélküle nem is tudnának létezni. Ez nagyon nagy veszélyt jelent. 
Ugyanis az ilyen, csaknem kizárólag betanított munkaerőt foglalkoztató, többségében összesze-
relő tevékenységet végző multik, mint az Electrolux, elég könnyen változtatnak székhelyet, és 
keletre, a fejlődő világ felé tartanak, ahol jelenleg még nagyobb a kereslet a termékeik iránt, és 
ahol olcsóbb a munkaerő (az utóbbi időből is számos példát lehetne erre mondani). Mit gondol 
erről Gönczy úr? Hány évig marad még az Electrolux ilyen nagyságrendben Jászberényben?

A kollégákkal folyamatosan dolgozunk a gyárak és a kiszolgáló szervezetek hatékonyságának 
javításán, fejlesztésén, ami egy fontos tényező a versenyképesség szempontjából. Továbbra is 
dolgoznunk kell azon, hogyan tudjuk megtartani versenyképességünket, és termékeink esetében 
az alacsonyabb kategóriák esetén áttérni a nagyobb hozzáadott értékű, magasabb kategóriájú 
termékekre. Az Electrolux, ahogyan már korábban is részleteztem, az utóbbi években és jelenleg 
is jelentős beruházásokat hajt végre Jászberényben, ami azt mutatja, hogy a város fontos gyár-
tóbázisa az Electroluxnak. A beruházások nagyságrendje is hosszú távú gondolkodást mutat. A 
jászberényi gyárak stratégiailag fontos bázisai maradnak az Electroluxnak. 


