Húszéves a Béta-Roll Hengergumizó Rt.
Dr. Juhász Géza

A különböző iparágak egymásra vannak utalva.
Ahhoz, hogy egy iparág eredményesen tudjon
működni, termékeket előállítani, szükséges, hogy
más iparágak szolgáltatásaikkal megteremtsék
számára a zökkenőmentes, kiváló minőségű termelést. Így van ez a nyomdaiparral is. Akkor tudja a sokszorosított betűt megfelelő minőségben
és rövid idő alatt eljuttatni az olvasóhoz, ha a gépgyártó ipar egyre jobb technikájú gépekkel, a papíripar megfelelő nyomtatási felülettel, a festékgyár
nyomdafestékkel látja el. És lehetne az egymásra
utaltságot, a szolgáltatások sorát tovább folytatni,
de most álljunk meg annál a cégnél, amelynek
kiváló terméke szintén nélkülözhetetlen a nyomdaipar számára.
Ez a cég a Béta-Roll Hengergumizó Rt., amely Somogy megyében, a Tab város melletti Bábonymegyeren működik, és állítja elő többek között a
nyomdaipar számára a nyomtatáshoz szükséges
gumihengereket. Látogatásunk során Gál Tamás
vezérigazgató felhívta a figyelmet, hogy ez év végén
ünnepli a cég húszéves fennállását. Novemberben
ünnepélyes keretek között céglátogatást szerveznek a közeli térség nagyobb vállalatainak és a különböző intézmények vezetőinek, decemberben
pedig a vállalat dolgozói vesznek részt a nekik
szervezett jubileumi ünnepségen.
– Hogyan jött létre húsz évvel ezelőtt a cég egy olyan
térségben, ahol aránylag kevés az üzleti partner?
– A Béke Mgtsz Tab és a Taurus Gumiipari Vállalat hozta létre 1985-ben a céget gazdasági társulásként. A szövetkezet biztosította a működéshez
szükséges infrastruktúrát: telek, épületek, közüzemi berendezések, a Taurus a szükséges gépeket,
technológiát és nyersanyagot, valamint a dolgozók betanítását. BÉTA nevünket a két alapító cég
kezdőbetűiből alakítottuk ki a BÉke és a TAurus
névből. A szomszédos Tab már akkor is rendelkezett gimnáziummal, szakközépiskolával és jelentős
ipari üzemekkel, így cégünk fiatal munkaerők
között válogathatott, hiszen a teljes körű termeléshez nemcsak gumiipari szakmunkásokra volt
szükség, hanem egyéb ipari szaktudással rendel-

kező dolgozókra is. Kezdettől fogva nemcsak a
nyomdaipar számára készítettünk gumihengereket, hanem több iparágnak is.
– Felsorolná őket?
– Legfőbb üzleti partnerünk a nyomdaipar, amely
sajátosságánál fogva magas technikai és műszaki
minőséget igényel. A különböző nyomtatási technológiákhoz gyártunk nyomóhengereket, de ezeken kívül fotótechnikai, kasírozó, lakkozó, fóliázó
hengereket is. A nyomdaiparon kívül különböző
– akár több méter hosszú – hengereket készítünk
a papír- és csomagolóipar, a műanyag-feldolgozó ipar, a fémfeldolgozó ipar, továbbá a bánya-,
a fa-, a textil- és a bőripar számára. Ez is azt mutatja,
hogy a hazai piac szinte teljes körű, ezért nagyon
fontos, hogy egy jelentős kereskedelmi szervezetet
működtetünk, amely naprakész kapcsolatot tart
a felsorolt iparágak üzemeivel. Ennek is köszönhető, hogy a megrendeléseket rövid időn belül
teljesítjük, saját szállítással, teljes körű kiszolgálással. A különböző munkafolyamatok végén
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– amelyeket az üzemlátogatás során mi is láthattunk – nagyon fontos a minőség ellenőrzése,
amely többek között modern lézeres készülékkel
történik. Csak a sokféle minőségi paramétereknek megfelelő termék kerül a megrendelőnek átadásra.
– Húsz év alatt sok minden történt a céggel. Hogyan
lettek részvénytársaság?
– 1990-ben a Béke Mgtsz kilépett a tulajdonosi
körből, így a Taurus lett az egyedüli tulajdonos.
Ekkor alakult át a cég kft.-vé. A végleges váltás 1994ben következett be, amikor az Altus Rt. megvette
a cégünket, és egyben átalakultunk részvénytársasággá.
– Hol tart most a vállalat?
– A húsz évvel ezelőtti induláshoz képest kb.
tízszeres a termelésünk, és nagyjából a bevételünk is. A hazai piacon csak úgy tudunk sikeresen
helytállni, ha világszínvonalon gyártjuk a gumihengereket. Ehhez modern technikájú gépek, kiváló minőségű nyersanyag és magas színvonalú
szakmai tudás szükséges. Rendszeresen együttműködünk nyugati partnereinkkel, ahol hasznos ta-

pasztalatokat szerezhetünk, és azokat itthon alkalmazzuk. Ez is szükséges az előmenetelhez és
a piacon való helytálláshoz. A hazai piac mellett
jelenleg minimális az exportunk, a következő időszak feladata lesz, hogy Nyugat felé is nyissunk,
és létrehozzuk az export piacát. Ehhez első lépésként esetleg egy kirendeltséget, később egy ottani
üzemet lehetne létrehozni. Lépésről lépésre kell
ezt az utat megtennünk. Keleti szomszédaink felé
már nyitottunk – és sikerrel. 1997-ben, Erdélyben,
Székelyudvarhelyen megalakítottuk az első leányvállalatunkat, majd 2002-ben ugyancsak leányvállalatot létesítettünk Szerbiában, Újvidéken is.
Mindkét leányvállalatunk hasznosan és eredményesen működik.
– Vezérigazgató úr, mióta vezetője a Béta-Roll-nak?
– A kezdetektől fogva. Eredeti szakmám papiros.
1978-ban végeztem a Könnyűipari Műszaki Főiskola papíripari szakán. A szolnoki papírgyárban
kezdtem, ahol nekem is feladatom volt az akkori
rekonstrukció és a nagyberuházás megvalósítása.
1985-ben pályázat útján lettem az akkor létrejött
hengergumizó üzem vezetője, és ma már a részvénytársasággal és a két leányvállalattal együtt
a közel százhúsz fős vállalatcsoportnak vagyok
a vezetője. Családommal együtt Tabon telepedtünk le. Gyerekeink még tanulnak, a nagyobbik
Budapesten főiskolás, a kisebbik középiskolás a tabi
gimnáziumban. Jól érezzük magunkat ebben a
környezetben és a vállalat közösségében. Sokat
kell dolgoznunk, de megéri, mert így haladunk
előre, és tartunk lépést a fejlődő technikával.
Munkánk közben három tényező folyamatos betartása a fő szempont: a minőség, a hatékonyság
és a fejlesztés. Ezek megvalósításával hasznára
vagyunk és leszünk a nyomdaiparnak is.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
valamennyi tagjának és az iparág minden
dolgozójának
békés, szép karácsonyt,
szerencsés, boldog új esztendőt
és szakmai sikereket kíván.
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