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N
em volt könnyû a kezdet
sem, mivel a rendszervál-
tást követôen sokan próbál-

koztak szakértelem nélkül a fa-
anyagok kereskedelmével. Ekkor
érkezett Oroszországból az a nagy
mennyiségû olcsó falemez is,
amellyel a vállalkozásnak fel kel-
lett vennie a versenyt. Csak 1994-
ben esett vissza a lemezimport,
amikor a felhasználók felismerték,
hogy a hazai szabványoknak nem
megfelelô, rossz minôségû alap-
anyaggal nem érdemes igényes
megbízásokat elvállalni. Ezt köve-
tôen futott fel az Újkígyóson gyár-
tott mennyiség, s növekedett a for-
galom, ami lehetôvé tette a to-
vábblépést, a fejlôdést.

– Már korábban, a bérmunkák
idôszakában megismertük a minô-

ségi lemezgyártás követelményeit
– tájékoztat Mihucz György ügy-
vezetô, a vállalkozás fô tulajdono-
sa, aki mindig jó érzékkel határoz-
ta meg a stratégiát. Térnyerésün-
ket elsôként a réspiacok igényei-
nek teljesítésével kezdtük. Igye-

keztünk megfelelni a különféle ve-
vôi elvárásoknak, ezért áttértünk
az egyedi termékek elôállításra, a
speciális felépítésû, anyagú és mé-
retû lemezek gyártására. Piacpoli-
tikánk ma sem változott. Üzleti fi-
lozófiánknak jelenleg is ez a fô pil-
lére. A megtermelt hasznot pedig
rendre visszaforgattuk, s a terme-
léshez szükséges mûszaki fejlesz-
tésekre, gépi beruházásokra, a lé-
tesítmények felújítására és építé-
sére fordítottuk. Az elsô években
szûk egy hektáros terület állt ren-
delkezésünkre, ma már tizenkét 31
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Másfél évtizeddel ezelôtt, amikor Újkígyóson a Fûrész- Lemez- és Hordóipari
vállalat számára bérmunkában dolgozó faipari üzem önállóvá vált, csak keve-
sen mertek hosszú életet jósolni a vállalkozásnak. Hiszen a helyi termelôszövet-
kezettôl bérelt telephelyen mûködô, szegényes gépparkkal rendelkezô társaság
nehéz fába vágott: egy beruházásigényes területen, a rétegelt lemezek gyártá-

sában kívánta kamatoztatni szakmai tudását. Azóta persze bebizonyosodott,
hogy a kitartó, szívós munka meghozta gyümölcsét. Ugyanis az Újkígyósi Fale-
mezüzem Bt. maradt az egyetlen magyar tulajdonú, hazai síklemez gyártó ka-

pacitás, amely képes volt továbbfejlôdni, s növelni versenyképességét.

N
Mihucz György a másfél 
évtizede töretlenül fejlôdô 
Újkígyósi Falemezüzem Bt. 
ügyvezetôje erôs kézzel 
és jó stratégiai érzékkel
irányítja a céget.



hektár van a tulajdonunkban, s a
meglévô technológiával több mint
22 ezer m3 bükk, nyár, fenyô, cser,
tölgy akác, éger és hárs rönköt
dolgozunk fel évente. 
Kezdetben az üzem mindössze két
nagyfrekvenciás présgéppel és egy
darab síkpréssel rendelkezett, s
így a hámozott furnért vásárolniuk
kellett. 1991-ben döntöttek egy
használt hámozógép beszerzésé-
rôl, amit saját erôbôl újítottak fel
és alakították át az elképzeléseik-
nek megfelelôen. Idôközben a
munkák gazdaságos szervezése és
a biztonságos üzemmenet érdeké-
ben a mûszaki szakemberek rész-
vételével létrehozták az Optimum-
Wood Kft-t, amelyre rábízták a
technológia irányítását, az ener-
giaközpont üzemeltetését, vala-
mint a gyár mûszaki fejlesztését.
Az új szervezet felállításánál fô
szempont a termelés biztonsága
volt, amelyet mindig sarkalatos
kérdésnek tekintettek. Nem sok-
kal késôbb Sátoraljaújhelyen meg-

vásárolták egy spanyol vállalkozó
teljes furnérgyártó üzemét, ahol
hámozott és késelt furnér elôállítá-
sára nyílt újabb lehetôség.
– Nos, mint kiderült, a telephely –

amely immár Bodrog Furnér Kft.
néven mûködik – megvásárlása
helyes döntés volt, hiszen a hár-
mas szlovák, ukrán, román határ
közelsége jó értékesítési és alap-
anyag beszerzési lehetôséget kínál
számunkra – mondja az ügyvezetô.
Itthon ugyanis éves szinten inga-
dozik a falemezek iránti kereslet,
az exporttal azonban, amely ma
már az éves termelés 70%-a, le tud-
tuk kötni a gyár teljes kapacitását.
Az elmúlt év decemberében ismét
fontos elôrelépést tettük. Újkígyó-
son vásároltunk egy új telephelyet,
ahol korszerû átalakítással mo-
dern belkereskedelmi centrumot
hoztunk létre, amely máris fontos
feladatot lát el. Elsô egységeként
egy leendô saját hazai és külföldi
értékesítési hálózatnak, kiszolgál-
ja a hozzánk érkezô vevôkört, új
kapcsolatokat teremt, s felmérve a
bútor-, asztalos- és építôiparban, a32
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A termékek magas minôségével 
és a termelés rugalmasságával
tudták megôrizni és gyarapítani 
a partnerkört.  



belsôépítészetben, a jármû-, játék-
és csomagoló iparban dolgozók
egyedi igényeit, fontos információ-
kat nyújt a termelés számára. Bár
vannak kitûnô területi képvise-
lôink az országban, ám az egyedi
termékgyártás miatt célszerû köz-
vetlenül a felhasználókkal is napi
kapcsolatban maradni. Mindez
megfelel annak a stratégiának,
amely szerint azt tûztük ki célul,
hogy Újkígyós a hámozott furnér
és rétegelt lemezgyártás európai
fellegvárává váljon. Ahol különle-
ges lemezek készülhetnek, s ahol a
vevôk a nagyüzemi árszinten gyár-
tathatják le és szerezhetik be
mindazt, amire szükségük van.
Mindehhez szükségünk van megfe-
lelô szakembergárdára, hozzáértô
utánpótlásra. Ezért vállalkoztunk
a szakmunkásképzésre, melynek
keretében tavaly például negyven
dolgozónk szerzett itt helyben fa-
ipari gépmunkás és gépkezelô
szakképesítést. De ezért költünk
sokat a szakemberek továbbkép-
zésére, tréningekre, s segítünk az
egyetemrôl érkezô hallgatók diplo-
mamunkáinak készítésénél.
A két üzemben immár négy hámo-
zó gép dolgozik, s ezzel a gyár ké-

pessé vált a kisebb rönkátmérôk
fogadására. Rövidesen újabb fej-
lesztés ér véget, ami lehetôvé te-
szi, hogy megszûnjön a furnérszá-
rítás szûk keresztmetszete. De azt
is, hogy a nagyüzemi gyártás elô-
nyei párosuljanak a kisüzemi ter-
melés rugalmasságával és elônyei-
vel. Számos külföldi példához ha-
sonlóan ugyanis az Újkígyósi Fale-
mezüzem Bt. hosszú távon ezt az
utat kívánja járni. Ez teszi lehetô-
vé, hogy az alapanyag egyre maga-
sabb felkészültségi fokon értéke-
süljön, hogy a vevôk akár alkat-
részben vásárolhassák meg a szük-
séges fa termékeket.
– Minden vásárlói igényt, ami a fá-
val kapcsolatban van igyekszünk
teljesíteni – fûzi hozzá Oláh Lász-
ló a cég belkereskedelmi vezetôje.
Aki hozzánk fordul, nem távozik
üres kézzel, komplex szolgáltatást
kap. A szolgáltatások bôvítése ér-
dekében a belkereskedelmi köz-
pontba lapszabász- és élzáró gépet

vásároltunk. És emiatt fejlesztjük
rövidesen a csiszolási technológiát
is. Szakembereink azért dolgoz-
nak, hogy valamennyi megrende-
lônk számára megbízható, gyors és
hosszú távú megoldást nyújtsa-
nak. 

Újkígyósi Falemezüzem Bt.
Belkereskedelmi Centrum

5661 Újkígyós, Tormási út 15.
Tel.: 66/256-111/123

Fax: 66/554-112
e-mail: belker@ufa.hu
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Újkígyóson a tavaly kialakított
új Belkereskedelmi Centrumban 
gazdag áruválasztékkal, 
a felhasználók egyedi igényeit 
kielégítô szolgáltatásokkal
várják a vevôket.
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