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Magyarországon építi fel első 

európai gyárát a Lenovo 

 

 
 

A Lenovo bejelentette, hogy 2021 tavaszán saját 

gyártóüzemet indít Magyarországon. 

 

Az üllői üzemben a márka termékportfóliójából 

elsősorban az asztali számítógépekre, grafikus 

munkaállomásokra és adatközponti termékek gyár-

tására helyezik majd a hangsúlyt. A Lenovo beru-

házása jelentős gazdasági potenciált jelent a hazai 

magán és állami szektor számára egyaránt, meg-

növekedett termelési kapacitással, még több 

együttműködési lehetőséggel a helyi beszállítók 

számára és lokálisan új munkahelyek teremtésé-

vel. 

 

A magyarországi gyártóüzem elindítása a Lenovo 

nemzetközi gyártási és ellátási lánc stratégiájának 

újabb állomása, amely jelenleg is már 180 piacon 

szolgálja ki az ügyfeleket a világ több mint 30 gyár-

tóhelyéről − köztük Argentínából, Brazíliából, Kí-

nából, Németországból, Magyarországról, Indiából, 

Mexikóból és az Amerikai Egyesült Államokból. 

 

„Ez egy fontos mérföldkő a globális gyártási kapa-

citásunk optimalizálásában és fejlődésében. Nagy 

öröm számunkra, hogy a már meglévő magyaror-

szági jelenlétünkre alapozva, most egy új saját 

magyarországi gyártóüzemmel közelebb kerülhe-

tünk az európai fogyasztókhoz. A Lenovo nemzet-

közi sikere a globális gyártási jelenléten és a mű-

ködési kiválóságon alapszik, ezért izgatottan vár-

juk, hogy a magyarországi létesítménnyel hozzájá-

ruljunk a további növekedéshez.” – mondta el 

Guan Wei, a Lenovo Nemzetközi Ellátási Lánc 

alelnöke. 

 
 

„Magyarország az Európában elfoglalt központi 

elhelyezkedésével és ezáltal számos kereskedelmi 

csomóponthoz való közelségével biztosítja, hogy 

még gyorsabban teljesítsük ügyfeleink megrende-

léseit és még hatékonyabbak legyünk a szállítási 

módok és szállítási idők tekintetében. Ahogy válla-

latunk világszerte folyamatosan növekszik, az új 

létesítmény kulcsfontosságú szerepet fog játszani 

abban, hogy miként teljesítjük és szolgáljuk ki eu-

rópai ügyfeleink igényeit és hogyan mutatjuk be 

számukra világszínvonalú gyártási képességein-

ket.” – mondta el Lukács Anita, a Lenovo Magyar-

ország ügyvezető igazgatója. 

 

„Ez a beruházás 8,2 milliárd forintnyi értéket képvi-

sel, ezzel a beruházással több szakaszban össze-

sen ezer munkahely jön létre, és ezért a beruhá-

zásért a kormány két milliárd forintnyi vissza nem 

térítendő támogatást biztosít. A mintegy 30 000 

négyzetméteres gyártócsarnokban 2021 elejétől 

fog megindulni a számítógépek gyártása. A gyár 

Magyarországra hozatala a magyar export telje-

sítményét is javítani fogja, a Lenovo magyarorszá-

gi tevékenysége 90% fölötti export hányaddal fog 

működni, tehát minél sikeresebb lesz a Lenovo 

Magyarországon, annál jobban fogja növelni Ma-

gyarország exportját.” − mondta el Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter. 

 

A Lenovo széles körben elismert globális hibrid 

gyártási modelljéről, amely a saját és kiszervezett 

gyártási folyamatok keveréke. Ez nem csak a ver-



Hírek 

 650 

senyképességet illetően jelent kulcsfontosságú 

előnyt a vállalat számára, de egyben nagyobb 

hatékonyságot és kontrollt tesz lehetővé a termék-

fejlesztés, valamint az ellátási lánc működtetése 

során, miközben még eredményesebben reagál-

hatnak az ügyfelek igényeire. Nem meglepő tehát, 

hogy az informatikai piac legnagyobb nemzetközi 

kutató és elemző cégeként ismert Gartner a világ 

ellátási láncait rangsoroló TOP25-ös listáján a 

Lenovo 15. helyen végzett 2020 májusában, mint 

célorientált, a hagyományos üzleti modellt átalakító 

és digitális úttörő szervezet. Az új gyártóüzem a 

hosszú évek óta meglévő szerződéses gyártó Flex 

által üzemeltetett gyárat fogja kiváltani. 

 

Szűcs Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési kép-

viselője fontosnak nevezte, hogy új beruházások-

kal Pest megye minél több munkavállalója mente-

süljön a napi ingázás kényszere alól, és a saját 

településén találjon állást. A Lenovo üzeme azért 

is különösen fontos, mert a logisztikai központok 

után termelő tevékenységet hoz a főváros mellé - 

tette hozzá. A képviselő hangsúlyozta, hogy Buda-

pest déli övezete és annak környéke a fejlett infra-

struktúrának köszönhetően kiaknázásra váró, kivá-

ló beruházási terület. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-

tech/142743/magyarorszagon-epiti-fel-elso-europai-

gyarat-a-lenovo 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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