
MAN Kamion és Busz  

Kereskedelmi Kft. 

2330 Dunaharaszti 

Csonka J. u. 2.  

Tel.: +36-24-520-321 

 

Ujcz Ibolya 

Marketingvezető 

 

www.mantruckandbus.hu 

 

Dunaharaszti, 
2020. december 4. 

 
 

Sajtóinformáció 

MAN Truck & Bus 
 

  

 
 
 

Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 11 milliárd euró (2019-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, 

tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és 

világszerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat. 
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Új MAN kirendeltség nyílt Fóton 

Több szempontból is különleges az MAN új fóti telephelye, amelyet 

a napokban ünnepélyesen is átadtak a cég és a város vezetői.  

 

• Autóbuszokra és kishaszonjárművekre tervezve 

• A kezdetektől összeszokott csapat várja az ügyfeleket 

• Polgármesteri és államtitkári látogatás az ünnepélyes 

megnyitón 

 

A hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően, szűk körben tartotta az MAN 

Kft. legújabb telephelyének megnyitóünnepségét. A vendégek között ott volt dr. 

Vass György, Fót polgármestere és dr. Tuzson Bence a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda kormányzati államtitkára.  

Egyedülálló beruházás 

Az MAN Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében kiemelte: a fóti kirendeltség 

egyik különlegessége, hogy kimondottan autóbuszok és kishaszonjárművek 

számára épült. Ez persze nem az jelenti, hogy a tehergépkocsikkal rendelkező 

ügyfeleket ne tudná tökéletesen kiszolgálni az új telephely. Nincs azonban másik 

olyan MAN kirendeltség Magyarországon, amely például rendelkezik 

bemutatótérrel a TGE modellcsalád részére – tudhattuk meg Martin Strier 

cégvezetőtől.  

Dr. Vass György polgármester örömét fejezte ki, hogy a vállalat Fót mellett 

döntött. Kiemelte, hogy a beruházás során mindvégig igyekeztek maximálisan 

támogatni azt. Elmondta, a város számára fontos volt, hogy ez a projekt sikeres 

legyen, hiszen munkahelyeket teremtett. A fejlesztés során kialakult jó 

kapcsolatot pedig szeretnék sokáig fenntartani, hiszen a telephely fejlődése Fót 

számára is fontos.  

A megnyitón vendégünk volt dr. Tuzson Bence a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

kormányzati államtitkára, aki egyben a térség országgyűlési képviselője is. Az 

államtitkár köszöntőjében gratulált az új komplexumhoz, amely a környék 
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fejlődésének újabb bizonyítéka. Mint mondta, a kormány számára fontosak az 

ilyen munkahelyeket megóvó, sőt, teremtő beruházások.  

Impozáns számok 

A cégvezetők és vendégeink köszöntői után Széll Tamás vevőszolgálati 

igazgató elevenítette fel az elmúlt hónapok eseményeit. Mint mondta, sok 

váratlan helyzetet kellett megoldani, hogy végül a terveknek megfelelően 

november másodikán megnyisson az M3-as autópálya és az M0 autóút 

csomópontja mellett található telephely. A 19 000 négyzetméteres telken álló 

1800 négyzetméteres épület elkészülte során ügyelni kellett az időjárás 

viszontagságaira, a váratlan környezetvédelmi szempontokra, de még egy 

földmunkák során előkerülő világháborús gránátra is. A kivitelező rugalmas és 

felkészült csapatának hála, ma már a terveknek megfelelően üzemel a 

kirendeltség, ami az idei év egyéb körülményeit figyelembe véve különösen 

nagy dolog. Az értékesítési tevékenység a TGE típussal indult, de 

természetesen a későbbiekben minden járműkategóriával várjuk majd az 

ügyfeleket – tette hozzá Széll Tamás.  

Sulyok Tamás kirendeltségvezető, aki több mint 15 éve dolgozik az MAN After 

Sales csapatában, további részleteket is elárult. Az 1300 négyzetméteres 

műhely autóbuszok és kishaszonjárművek speciális szakszervizeként működik. 

Előbbieket nyolc, utóbbiakat három speciális szerelőállás várja. E mellett a 

komplexum és kollégák a közép és a nehézkategóriás tehergépjárművek 

szervizelésére is felkészültek. Sőt, a fóti telephely az ország első olyan MAN-

szervize, amelyet az elektromos furgonok javítására is felkészítettek a 

szakemberek.  

Összeszokott csapat, zavartalan indulás 

Vendégeink természetesen meg is tekinthették az új telephelyet. Az érdeklődők 

megtudhatták, kollégáink hogyan készültek az indulásra és milyen fejlődési 

lehetőségeket tartogat még a komplexum. 

Jelenleg egy műszak dolgozik Fóton, ez a csapat azonban összeszokott és 

felkészült. Tagjai hónapok óta együtt végezték munkájukat Dunaharasztiban. 

Így sem az MAN munkamódszerei, sem a használt technológiák nem jelentenek 

számukra problémát. A tapasztalt gárda egyaránt rendelkezik a 

kishaszonjárművek, az autóbuszok és a tehergépkocsik szervizeléséhez 

szükséges tudással. A korszerű műhely mellett egy háromemeletes raktár is 

tartozik az épülethez, amely ma már elengedhetetlen a gyors munkavégzéshez 

és ügyfélkiszolgáláshoz. 

Természetesen mindezt, vendégeink személyesen is megtekinthették és választ 

kaphattak kérdéseikre. A telephely fejlődésével akár 40 főre is bővülhet majd a 
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dolgozói létszám, és akár három műszak is munkába állhat. A cég hisz a 

magyarországi piac fejlődésében, ezért is készült jó előre ezen a téren. Sulyok 

Tamás kirendeltségvezető pedig azt is elárulta, hogy az indulást követően 

gyorsan megkedvelték az ügyfelek a könnyen megközelíthető és kiemelt 

minőséget garantáló új telephelyet. „A 2. jármű eladásának sikerességét mindig 

a termékhez kapcsolt szolgáltatások minősége határozza meg. Fő célom 

továbbra is ügyfeleink maximális és teljeskörű kiszolgálása lesz itt az új MAN 

telephelyen” – árulta el a kirendeltségvezető.  

 

Képaláírások: 

 

P_MTB_Fot_megnyito-1: 

Az MAN új fóti kirendeltségének épülete 

 

P_MTB_Fot_megnyito-2: 

A komplexum kialakításánál különösen fontos volt, hogy ki tudja szolgálni a 

kishaszonjárműves és autóbuszos ügyfelek igényeit is 

 

P_MTB_Fot_megnyito-3: 

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata 

 

P_MTB_Fot_megnyito-4: 

Az ünnepélyes szalagátvágás után vendégeink megtekinthették az új 

kirendeltség épületét 

 

P_MTB_Fot_megnyito-5: 

A márkaszerviz már várja az ügyfeleket 


