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SZABADBATTYÁNBÓL INDONÉZIÁBA

Interjú Varga Zsolt vezérigazgatóval

Varga Zsolt vezérigazgatót kérdeztük a
cég szabadbattyáni, Ipar utcában működő
gyártócsarnokáról.

– Vezérigazgató úr! Kérem, meséljen
néhány szóban a LogSol Kft.-ről és a
gyártócsarnokban folyó tevékenységről.
– Cégünk 17 éve folytatja tevékenységét, korábban Székesfehérváron, 2015
óta pedig Szabadbattyánban, az új gyártócsarnokunkban. Szünetmentes megoldások fejlesztésével foglalkozunk, és
elmondhatjuk, hogy mára már az aggregátorok gyártása révén közép-európai régiós szinten is meghatározó szereplővé váltunk. Jelenleg arra vagyunk
a legbüszkébbek, hogy Indonéziában 36
helyszínen az általunk gyártott aggregátorok biztosítják a vízellátáshoz szükséges villamos energiát.
– Tehát Szabadbattyánból sikerült
meghódítani a távoli Indonéziát is?
– Indonézia csak az egyik, igaz a legnagyobb, egzotikus partnerországunk.
Korábban már értékesítettünk például
Sierra Leonéba, Irakba, Oroszországba
vagy éppen a szomszédos Szlovákiába.
Szabadbattyániként nagyon büszke vagyok arra, hogy településünk nevét is el
tudtuk vinni ezekbe a távoli országokba,
sőt külföldi partnereinket is sűrűn láthatjuk vendégül nálunk.
– Hogyan értékeli a vállalkozás és Szabadbattyán együttműködését?
– Azt gondolom, hogy rendkívül jól
döntöttünk, amikor fejlesztésünk helyszíneként nagyközségünket választot-

tuk. Kiváló az együttműködés mind a
lakossággal, mind az önkormányzattal, amit cégünk igyekszik is „meghálálni”. Aktívan és gyakran veszünk részt a
település életében, támogatjuk a különböző rendezvényeket, jelentős összeggel
tudtunk hozzájárulni a faluházban található Pallay-gyűjtemény kialakításához, de említhetnénk itt akár a Jung József gyermek-labdarúgótornát vagy a
magyar-török diplomáciai és üzletember találkozó megszervezését. Cégcsoportunk, a LogSol Group fejlődése Szabadbattyánnak is fontos bevételi forrást
jelent, hiszen jelenleg is mintegy évi ötmillió forint iparűzési adó befizetésével járulhatunk hozzá a település fejlődéséhez.
– Mondana pár szót jövőbeni terveikről is?
– Jelenleg 1300 négyzetméteren folyik
a termelés csarnokunkban. Ezt a kapacitásunkat szeretnénk 2019-ben 4000
négyzetméterre bővíteni, valamint az
új területeken, jelentős technológiai fejlesztést végrehajtva, már robottechnológiát fogunk bevezetni a kulcsfontosságú

folyamatokban. Természetesen a fejlesztés új munkahelyeket is jelent, további
10 fő, magasan kvalifikált helyi munkavállalóval szeretnénk bővíteni létszámunkat.
– Az idei évben több fontos termékfejlesztésünknek is a végére értünk. Uniós
és hazai forrás bevonásával sikerült egy
úgynevezett SuperSilent eljárást kidolgoznunk, amivel világszinten is kiemelkedő aggregátor berendezést fejlesztettünk. Az új termelési kapacitásunk
kihasználásában ennek a terméknek komoly szerepet szánunk. Ezen túl is elmondhatjuk, hogy fókuszunk az egyedi megoldások felé mozdult el az elmúlt
időszakban. 2018-ban egyedi tervek
alapján építettünk 11 tonnás súlyú mobil aggregátort, ami multiliftes teherautóval mozgatható, illetve a kiskunhalasi
menekültközpontba egy 21 tonnás, konténerbe szerelt szinkronizált rendszert
telepítettünk.
– Nagyon bízunk abban, hogy
a MAAG berendezések, cégünk a LogSol Kft. és életterünk, Szabadbat�tyán nevét, jó hírét még rengeteg helyre
tudjuk majd elvinni. Ezúton is szeretnénk megköszönni a település lakosságának, az önkormányzatnak és Polyák
István Vilmos polgármester úrnak a támogatását.
– Feltételezem, hogy rengeteg munka eredménye ez a sok pozitív változás a
cég életében. Jut azért idő emellett néha
a magánéletre, esetleg kikapcsolódásra?
– Öt gyerekemmel igyekszem minél
több időt tölteni, hiszen lassan kirepülnek a szülői házból, már „vágom a centit”, ahogy egy régi mondás is tartja.
Emellett nagy néha jut időm az alkotásra is. Igyekszem minden évben megjelenni valamilyen kiadványban. Múlt évben egy gyűjteményes kötetben jelentek
meg verseim, idén pedig egy kortárs antológiában olvashatnak majd tőlem.
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Indonéziai anziksz

Varga Zsolt egy új,
karácsonyi versével búcsúzik
a 2018-as esztendőtől:
Vojazs
csengő karácsony
kicsi csengő galangol
utánozna harangot
- vágyaiban óriás csengő-bongó
hang fűzérből
fon esténkre glóriát

Varga Zsolt vezérigazgató

aranyszínű gyertyalángban
tükröt vet
a fenyő csillag
kéklő gömbben
angyal szárnyon
átsuhan egy égi álom

kérges kézben
szikra szökken
repül repül
szerteszéjjel
selyem-köntös
kívánságon
illat özön rejtett tálon
kis szemekben
eltört mécses
szülő ölben
kézzel festett
emlékképek
kicsi csengő galangol
utánozva harangot
aztán csend
és béke
imát
sírunk
fagyos szélbe

Minden sikeres férfi mögött…

Kovács Krisztina ügyvezető igazgató a LogSol egyik tulajdonosa. Varga Zsolt
párja, a második ember a kft.-nél. Ő úgy
mondja: a családi vállalkozás, a cég háziasszonya. A dolgozók persze becézik is.
„Főni néni” – így titulálják.

Másfél évtized alatt sok mindent megért a társaságnál: pályázatok követték
egymást, költöztek, alapkövet tettek le,
új csarnokot avattak. Mindig történt valami! És persze dolgoztak. Folyton pörögtek.
– Az idei évünk viszonylag nyugodtan
telt – mondja Kovács Krisztina. – Talán
kijelenthetem, hogy stabilan élhettük a
saját kis világunkat. A különböző részlegek egyre inkább önállóan működnek.
Műszak, kereskedelem, szerviz, adminisztráció – jelenleg 32 fős, fix létszámmal dolgozunk. Úgy érzem, mindenki a
helyén van.
A stabilizáció hozta, hogy teljesen
megújult a cég informatikai rendszere,
a fejlesztések folyamatosak. Autóparkot
hoztak létre, immár egységes a munkaruhájuk, új étkezőt alakítanak ki. Hogy

ki ne essenek a gyakorlatból, szó se róla, pihenni tudnak. Csend, béke és nyugaaz alapkőletétel vissza-visszatérő proglom – ez a jelszavuk. Kutya- és cicabaram náluk. Új csarnok épül.
rátok, a jó öreg bernáthegyi a Szamóca
– Fő szempont a cégünknél: a falu és
névre hallgat.
mi. Amiben tudjuk, támogatjuk saját
– Gyakran idézzük a mondást, mely
közösségünket – hangsúlyozza. – Gonszerint: Minden sikeres férfi mögött egy
dolhatunk itt a Pallay-gyűjtemény gyanagyszerű nő áll – mondja még búcsúrapítására, a Kula torony körüli renzáskor Krisztina. – Ezt nem hagyhatdezvények, a falunap és a Happiness
tam ki… – mosolyog.
táncosainak támogatására.
Tavaly karácsony előtt ételt
osztottunk, a kollégák gyümölccsel egészítették ki az
adományt. Az idén az önkormányzattal közösen ajándékozunk.
A hitvallása: embernek
maradni, minden körülmények között.
A család Szabadbattyánban él. Létszámellenőrzéskor így számolnak: két felnőtt és hét (öt plusz kettő)
gyermek, a 16 évestől kezdődően a 24 évesig bezárólag. Kikapcsolódás a száKovács Krisztina ügyvezető igazgató, párjával,
mukra, ha három-négy napot
Varga Zsolttal
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Míg nem találsz két jobbat…

Szabadbattyánban, a másfél hektáros területen komplex telephely jött, jön létre.
Amint Budai Géza Tamás beruházás- és
létesítményvezető mondja: a fejlesztés ütemezve történik.

– Egy műszerrel, szintezőléccel, néhány
karóval és mérőszalaggal, gumicsizmában léptem öt éve erre a területre. Az itt
élők kíváncsian fürkészték ki, az és mit
akar itt, aztán 2014 decemberében beköltöztünk az új gyártócsarnokunkba
és irodánkba. Ez volt az első lépcső, talán a legnehezebben megléphető – kezdi a történetet.
A második lépcsőfokot a jelenleg félkész állapotban lévő, 900 négyzetméteres szerelőcsarnok jelenti. Ennek használatbavételi eljárását jövő év februárjára
tervezik. Harmadik lépcsőként pedig
folyamatban van egy 500 négyzetméteres hidegraktár csarnok engedélyeztetése. Ennek megvalósítását 2019-re tervezik.
A további tervek (2019-2020) egy
újabb, 500 négyzetméteres szerelő- és
raktárcsarnok, valamint egy többszintes, európia uniós színvonalú irodaépü-

Budai Géza Tamás beruházásés létesítményvezető
let felépítéséről szólnak. Aszfalt, beton, csarnok, majd újra aszfalt, beton,
csarnok… No, ez nem így lesz, ezért az
épületek közötti mintegy 15 ezer négyzetméteres zöldterületen élhető tereket szeretnének. A tervezett tó 150-200
négyzetméteres lesz, s egyben tűzivíz
tározóként is funkcionál. A telephelyen
több mint ezer bokor, cserje, fa és kellő
füves terület biztosítja majd a nyugodt
életteret. A rekreációra is gondolnak,
nem mindegy ugyanis, hogy milyen

környezetben töltjük el napjaink meghatározó részét. Munka, hangulat és vis�szatöltődés. A jövő év első felében, kisebb rendezvények lebonyolítására is
alkalmas, 400 négyzetméteres szabad
időparkot alakítanak ki. Teniszpálya is
készül, melyet a battyáni lakosság számára is elérhetővé tesznek.
A perfekcionizmus mára már inkább
hátrány lett – fejti ki Budai Géza Tamás. Egyre gyorsuló világunk fogyasztói társadalmával összeegyeztethetetlen
ez a fajta törekvés. Mindezekkel ellentétben a fantáziát és a szabad akaratot
helyezi előtérbe.
Hittel vallja: ha úgy érzed, megoldottad a problémát, akkor kezdd el újra más
oldalról a vizsgálódást, míg nem találsz
legalább két jobbat…
– Túl nagy a világ, és túl rövid az
élet, hogy mindennel, ami érdekel bennünket, foglalkozni tudjunk – hangsúlyozza. – Fontos, mit hagyunk magunk
után, és az mennyire tud egyedi és megismételhetetlen lenni.
Szeret egyedül maradni a gondolataival. Végül csak-csak elárulja: kiemelten
az építészet és a természettudományok
érdeklik, valamint a zene és a modellezés…

Ami az egyetemen nem tanulható

Varga Bence 22 éves, szabadbattyáni lakos,
de ideje nagy részét Budapesten, az egyetemen, a kollégiumban tölti. Varga Zsolt fia
– vajon a stafétabot már a keze ügyébe került?

A fővárosban tanul, az Óbudai Egyetem
végzős hallgatója. Szakiránya a mecha
tronika, de ezen belül robotikával is
foglalkoznak. Pontosan a robotika miatt
választotta ezt a szakirányt.
– Úgy gondolom, a robotika már nem
a jövő, hanem a jelen. Ma már szinte
nincs olyan nagyobb gyár, ahol ne lenne egy-két manipulátor. Sőt, talán most
már a közepes vállalkozások számára is
egyre elérhetőbb technológia. Például az
év végén, a jövő év elején nálunk is beüzemelünk egy hegesztő robotot.
Varga Bence a LogSol Kft.-nél dolgozik, és sok mindennel foglalkozott már
a cégnél. A kezdeti időszakban nyári diákmunkát végzett; akkoriban a szervizesekkel járta az országot, elsősorban a
gépek karbantartása, javítása, illetve telepítése volt a feladatuk. Úgy mondja:
rengeteget tanult a szervizes srácoktól,
kiváló tapasztalat volt számára, valamint
egy minimális gyakorlati rutinra is sike4

Varga Bence végzős egyetemi hallgató

rült szert tennie, amit nagyon hasznosnak értékel leendő mérnöként. Mindez
iskolában nem tanulható.
– Jelenleg az elsődleges feladatom
a külföldi ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, de már egyre inkább előtérbe kerülnek a műszaki teendők, aminek
rendkívül örülök, szerintem ez sokkal
testhez állóbb számomra – summázza.
Az idővel jelenleg nem áll túl jól, de
igyekszik úgy intézni a dolgait, hogy lehetőleg minden beleférjen egy napba.
Most írja a szakdolgozatát, aztán jön az
államvizsga, dolgozik és az egyetemen

egyéb teendői is vannak. Igyekszik mindenhol helyt állni, szereti jól csinálni a
dolgait.
– Azt, hogy átveszem-e a stafétát,
még nem tudom. Igyekszem fejlődni,
mindennap tanulok valami újat. Majd
meglátjuk, mire lesz elég – mondja.
Ha teheti, szeret utazni, barátokkal
lenni. Emellett igyekszik némi időt szakítani a sportolásra is. Jelenleg, egy rövidebb kihagyás után, újra elkezdett vízilabdázni, jó kikapcsolódás egy húzósabb
nap végén. Felettébb érdekli a robotika,
mindig próbálja magát továbbképezni.
Ha van egy kis ideje, bemegy az egyetemi laborba, hogy programozza a Mitsubishi-robotkart.
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Fejlesztési terv
LogSol, Szabadbattyán
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Nem terméket, szolgáltatást értékesítenek

A vállalat kereskedelmi tevékenységét hatékonyan a fővárosból lehet irányítani, végezni – állítja Entz Béla kereskedelmi
igazgató, aki másfél éve dolgozik a cégnél.
Irodájuk Óbudáról a hetekben költözött a
XI. kerületbe – Szabadbattyán onnan 45
perc.

– Nem csupán terméket értékesítünk,
hanem szolgáltatást! – fogalmazza meg
a cég alapvetését a kereskedelmi igazgató.
Ha nincs áram, az élet akkor sem állhat meg. A LogSol erre kínál megoldásokat. Legyen az egy kórház, ahol a
folyamatos áramellátás adott esetben
életet menthet; vagy egy állattartó telep, ahol nem mindegy, aznap tudnak-e
géppel tehenet fejni; vagy egy informatikai rendszer, mely adatvesztéssel járhat áramszünet esetén. És a biztonságot
költséghatékonysággal párosítják.
– A siker kulcsa a rugalmasság –
mondja Entz Béla. – Gyorsan, hatékonyan és ügyfélorientáltan dolgozunk.
Frissen reagálunk a megkeresésekre, felkeressük az ügyfelet, a törődést éreznie
kell. Az íróasztal mellől nem lehet elad-

ni! Az igénytől számítva 48 órán belül
letesszük ajánlatunkat az asztalukra.
A cég kereskedelemmel foglalkozó
szervezete jelenleg négy főt számlál (egy
személy a külkereskedelemml foglalkozik). Létszámbővítést terveznek.
Nyitottak Indonézia és a visegrádi országok felé, kapcsolatba kerültek például
egy szlovák vállalattal. A kiskunhalasi
bevándorlási, menekültügyi szervezetnél
telepített berendezéseik európai szintű,
referencia munkájuk. Pár hete egy vízügyi cég 27 egységből álló aggregátor
parkot rendelt tőlük, komplett karbantartással együtt. Egy kavicsbányában a
kotrógépet kötik össze a speciális aggregátorral, megoldva a munkagép alapjáratra váltásának lehetőségét, elérhetővé
téve a takarékos üzemmódot.
– Büszkék vagyunk az egyedi megoldásainkra! – teszi hozzá a kereskedelmi
vezető. – Magáért beszél, ha egy vállalkozás már a tervezésnél a LogSol aggregátoraival számol.
Hitvallása az életben és a munkában
is az emberséges hozzáállás. A dolgokat meg lehet és meg is kell beszélni. Az
eredményes üzleti kapcsolat pedig min-

Entz Béla kereskedelmi igazgató

den esetben a kereskedelmi alázat függvénye.
Entz Béla a Halak jegyében született,
mindene a Balaton, a tenger. Vagyis a
víz, de ugyanakkor a hegyek is. Párjával,
Andreával Halásztelken élnek, s a mindennapokban a kiegyensúlyozottságra
törekszenek. Szeretik a szépirodalmat,
a színházat, a mozit. Béla kedvenc filmrendezője Pedro Almodóvár, s most éppen Márai Sándor: A gyertyák csonkig
égnek című regényét olvassa.

Összetartó a LogSol csapata

Szabó Zoltán műszaki vezető az idén májustól dolgozik a vállalatnál. Gyártás és
műhely, munkák és projektek, telepítés és a
külső munkák ellenőrzése, oktatás és szervizelés – sorolja a tennivalókat. Komplex
terület a műszaki vonal.
A havi terv napra készen mutatja a feladatokat. A területeket: mikor, hova? Az anyagigénnyel, a szerszámokkal együtt.
A cég dinamikusan fejlődik – mondja
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Szabó Zoltán. A beruházásokra, az ös�szeszerelő csarnokra, az új szerszámokra, a gépekre gondol. Úgy érzi: előre
mennek, a terv a forgalom megduplázása. Meg is lesz – véli.
A tulajdonosi kör, a vezetés jó feltételeket biztosít a munkához, így minőségi munkavégzés folyhat. A hozzáállás is
meghatározó, úgy tapasztalta: összetartó
a LogSol csapata.
A partnerek felé a megbízhatóságot
tartja a legfontosabbnak, hogy ne legyen
gond az aggregátorokkal. Az
utánpótlásnevelésre is hangsúlyt fektetnek, a fiatalok a
rutinos szakemberek mellett
szerzik meg a tapasztalatot.
A lakatosoknak, az autószerelőknek, a villanyszerelőknek jól együtt kell tudni dolgozniuk. A kihívásokra kellő
válaszokat adva.
A cégnél távfelügyeleti rendszer működik. Ellen
őrzés Szabadbattyánból a
megfelelő informatikai háttérrel, és nyugalom valahol
az országban a felhasználó-

Szabó Zoltán műszaki vezető

nál, mert tudják, itt mindenre figyelnek.
Szabó Zoltán párjával, Erikával Úrhidán él. Három fiuk van, két unokájuk a
napfény az életükben. Hobbija a foci, tizenvalahány éve egy 12 fős gárdával hetente két alkalommal együtt rúgják a
bőrt a fehérvári Vörösmarty szakiskola
tornatermében. A mozgás, a sport öröm,
és egyben hasznos levezetés, feltöltődés.
Családi programok, utazás, kirándulás
– így telnek a hétvégéik. No meg szeretett falujuk közösségi programjaival,
Szabó Zoltán ugyanis egy helyi baráti
kör elnöke. Erika táncol és táncot tanít.
Zoltán is szeret táncolni.
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Az Eiffel-torony és a homokvár esete

Minárovics István tanácsadó „régi motoros”
a vállalatnál, nyolc év óta a vezérigazgató, Varga Zsolt jobbkeze, segítője, ha kell,
helyettese. Ott van a „fő csapás irányánál”:
munka és feladatok, megrendelések és fejlesztések.
– A LogSol nem egy hivatal, ahol reggel 8-kor felvesszük a munkát, aztán
délután 4-kor elfelejtkezünk mindenről, amivel a nap során szembesültünk.
Ez nagyon egyoldalú és hibás megközelítés lenne – vág egyből a sűrűjébe a tanácsadó.

A munkaadó és a munkavállaló közötti kapcsolat akkor nevezhető ideálisnak, ha mindkét fél elégedett. Viszont
mindez feltételezi, hogy nemcsak elvenni akarunk arról a bizonyos asztalról,
hanem mindig le is tudjuk tenni oda,
amit kell, amit elvárnak tőlünk – hangsúlyozza.
– Nagyon fontosnak tartom egy munkahelyen, hogy az ember ne értékelje túl
önmagát – hívja fel Minárovics István
a figyelmet egy megszívlelendő alapelvre. Visszatetsző, ha valaki azt állítja magáról, hogy felépíti az Eiffel-tornyot, de
még egy homokvár is
meghaladja a képességeit. A lényeg az, hogy
tegyük a dolgunkat,
mégpedig alázattal!
Állítja: a LogSol fejlődésre ítéltetett. Sarkalatosnak tartja mindebben a kereskedelmi
tevékenység és a vállalati informatika fejlesztését.
István családcentrikus. Párjával három
gyermeket neveltek fel
– és egy unokát. Egy
tragédia folytán Ádám

Kókuszt hát mindenkinek!

Uzsoki-Horváth Ágnes a múlt év szeptembere óta dolgozik a cégnél, Varga Zsolt vezérigazgató asszisztense – főként. (Míg beszélgetünk, jelez a telefonja, a főnök keresi.
Egy Budapest – Győr útvonaltervezést ejtsen már meg hamarjában. Pötyögés a telefonon, majd mondja is, hova tovább…)
Uzsoki-Horváth Ágnest rövid idő elteltével bevonták a cég pályázati munkáiba, s az idei év elején külföldi tapasztalatokat is szerzett. A legnagyobb
beszállítóik törökországi cégek, de francia kapcsolatról is beszélhetünk, ahogyan cseh együttműködésről úgyszintén
– ez utóbbi két partnert volt szerencséje
személyesen is meglátogatni. A külföldi
beszerzések lebonyolítását ő végzi.
Az üzleti élet részeként a tárgyalásokon angolból fordított, tolmácsolt
oda-vissza. Mindez jó lehetőség az idegen nyelv gyakorlására.
Jogi főiskolát végzett, műszaki jellegű
vállalatnál dolgozik, de az ellentétek ál-

talában vonzzák egymást. Közel állnak
hozzá a szervezési feladatok. Egyeztet, intéz, szervez, reklamál… Mostanra
úgy érzi, megbecsült kolléga a cégnél.
Férjével öt éve Székesfehérváron élnek, de a pécsi kötődés meghatározó

Uzsoki-Horváth Ágnes vezérigazgatói
asszisztens

Minárovics István tanácsadó

másfél évesen került hozzájuk, ma már
21 éves, és Dániában egyetemista. Az
élet furcsa rendező, nem ritka a sors
szerűség, a sajátos ellenpontozás: a fiatal felnőtt unoka mellett ott a legkisebb
lányunokájuk is, aki most 7 hónapos…
Minárovics István három és fél éve
súlyos betegségen esett át: szinte újra kellett kezdenie mindent. Nem hagyta el magát, lépésről lépésre építette fel
újra önmagát. Hetvenéves, de nem pihen. Nem csak mondja, de teszi is a dolgát. A kikapcsolódást az olvasás jelenti az életében.

számukra. Fehérváron itthon vannak,
de ahogy a Halott Pénz dalolja-mondja:
„Pécsen én otthon / Otthon vagyok…”
Két kutyájuk két fehér pamacs (némi barnával), fajta hovatartozásuk: bichon havanese shi tzu keverék. Kókusz
és Mogyi névre hallgatnak, órákig tudna mesélni róluk, igazi kutyamami. A
Kókusz név Aradi Tibor humorista „találmányára” vezethető vissza – magyarázza Ágnes. (Megvan, ugye? Kókuszt
hát mindenkinek!)
Felelős kutyatartók. A jószágokkal kölcsönösen nevelgetik egymást. És
jó értelemben megtapasztalták: a kutya közösséget kovácsol. (Hát még kettő?) Igen, neked is van kutyád? Akkor
ismerjük egymást… Ha teheti, szívesen
vesz részt a Herosz önkéntes vasárnapi
kutyasétáltatásain.
Ágnes egy ideje kézműves szakkörre is
jár, varrogat. Jópofa textilmunkákat készít: például ajtótámasz-kutyát bárhova,
vagy éppen bölcs baglyot a könyvespolcra – de karácsonyra úgyis „nemkellzacskó” szatyrot kap majd mindenki.
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