
H-GENERÁL Kft.

Cégtörténet, fejlesztések

AH-GENERÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1992-ben betéti társaságként ala-
kult a jászberényi telephelyen. A cég tevékenysége különféle kereskedelmi szolgáltatá-
sokat és fémmegmunkálást foglal magába. Vállalkozás fejlesztése során 1995-ben
megvásárolták a budapesti ORION Elektronikai Kft. lakatos- és forgácsoló üzemét, a
hozzá tartozó gépekkel és személyi állománnyal együtt. A növekvő megrendelések ki-
elégítésére 1997-ben újabb lemezmegmunkáló-, eszterga-, és marógépeket vásároltak.
1998 áprilisában a cég kft.-vé alakult. 2000-ben egy nagyobb beruházás keretében új 1200
m2-es üzemcsarnokot, korszerű irodákat és szociális helyiségeket építettek jászberényi te-
lephelyükön.

A jászberényi gyár

2003-ban jelentős beruházás keretében felújították budapesti üzemcsarnokaikat, szo-
ciális helyiségeiket, világítási és fűtési rendszerüket, új energiatakarékos gépekkel nö-
velték gyártási kapacitásukat. Kialakítottak egy új, korszerű igényeket kielégítő
üzemcsarnokot. 2004-ben megvásárolták budapesti telephelyüket, és az előző évben meg-
kezdett beruházás keretében további felújításokat végeztek, a csatorna- és vízhálózat kor-
szerűsítése mellett bővítésre kerültek az irodai helyiségek és azok berendezései.
Kivásárlás keretében jelentősen növelték géppark állományukat, és ezzel egyidejűleg tö-
meggyártásukat.

Jászberényi telephelyükön 2007-ben közel 200 milliós beruházás keretében 2000 m2-
es új, korszerű üzemcsarnok került átadásra, irodák, raktárak, szociális helyiségek és mé-
rőlabor kialakításával. Az új üzemcsarnokban megrendeléseik még jobb teljesítését, ezen
át a vevői elégedettség növelését három új 425 tonnás excenter présgéppel valósították
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meg.Az általuk végzett gyártási folyamatok megfelelőségének eredményeként elért gaz-
dasági növekedés lehetővé teszi számukra a szervezet további folyamatos fejlesztését, a
kitűzött célok megvalósítását az infrastruktúra és az erőforrások tekintetében egyaránt.

A három új 425 tonnás excenterprés

A társaság mindkét telephelyén tanúsított MSZ EN ISO 9000:2001 (ISO 9001:2000)
szabvány szerinti minőségirányítási rendszert és MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO
14001:2004) szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtet, e követelménye-
ket szem előtt tartva végzik irányítási, gyártási tevékenységüket.

Berendezések, alkalmazott eszközök

Gyártási tevékenységüket a megrendelői igényeket kielégítő, karbantartott berendezé-
sekkel, gépekkel, egyéb eszközökkel biztosítják. Megrendelőik elégedettségét tükrözi, hogy
gépeik – egy műszakra vetítve – közel 90%-os kapacitással dolgoznak, szem előtt tartva a
kör-nyezetszennyezés megelőzését, a környezettudatos magatartás folyamatos fejlesztését.

Nagy excenterprés kapacitás áll rendelkezésre

166 Gazdaság



Jelenlegi tevékenységek

A jászberényi telephelyen: fémmegmunkálás, lakatos munkák, kivágás, sajtolás, haj-
lítás, lemezlyukasztás, menetfúrás, ponthegesztési műveletek.

A budapesti telephelyen: gyártóeszköz (szerszám) tervezés, gyártás; fém alkatrészek
gyártása, úgymint lakatos munkák, forgácsolás, lemezlyukasztás, nibbelés, CNC eszterga
megmunkálás, vízzel vágó technológia alkalmazása, excenterprés munkák és hegesztés.
Tevékenységi körükbe tartozik még: különféle számítógépházak elemeinek gyártása, me-
chanikai szerelése, fém irodabútorok és áruházi állványok, bemutató polcok gyártása,
szerelése, intelligens HEXA csiszolóvászon és csiszolópapír gyártása.

Lemezlyukasztás és nibbelés

AH-Generál Kft. 2010-ben 133 főt foglalkoztatott, és több mint 1,3 Mrd Ft-os nettó
árbevételt realizált.

Névjegy:

H-Generál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5100 Jászberény, Móra Ferenc u. 3. I. 3.
Jászberényi telephely: 5100 Jászberény, Alsómuszály 58.

Tel.: +36-57/413-014
Fax.: +36-57/411-107

Budapesti telephely: 1106 Budapest, Jászberényi u. 29.
Tel: +36-1-262-58-78
Fax: +36-1-433-56-51

E-mail: hgeneral@hgeneral.hu
Honlap: www.hgeneral.hu
Cégvezető: Durucz Zoltán ügyvezető igazgató
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