ipartörténet

Mottó: „Amikor a változás szelei fújnak a kételkedők falakat húznak az optimisták vitorlákat.”

100 év –
egy dinasztia története

III. rész

Idén ünnepli fennállásának centenáriumát az újpesti székhelyű Kálmán Kft. Mi kell ahhoz, hogy
egy cég ennyi időn keresztül a tradíciókat megtartva folyamatosan megújuljon, maradéktalanul megfeleljen a piac mindenkori elvárásainak? Cikksorozatunk segítségével betekintést
nyerhetünk 100 év és négy generáció eredményeibe, munkásságába.
A harmadik generáció Kálmán István
(1944), a faipari technikusi oklevél
megszerzése után, elvégeztem a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Karát.
1969-80 között több cégnél dolgoztam.
1975-ben megszereztem az okleveles
mérnök tanári diplomát is, mivel a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában
is tanítottam.
1972-ben nősültem, feleségem Oszter
Judit szintén faipari mérnök, gyermekeink
Flóra (1973) és Attila (1975).
1980-ban az újpesti nagy rekonstrukcióban eltűnt a Kálmán cég telephelye.
Lezárult egy nagy fejezet a cég életében – a gépekkel, szerszámokkal és
berendezésekkel valamit kezdeni kellett,
így elhatároztam, hogy megpróbálom
újra talpra állítani a céget.
Megyeren az UTE stadion tőszomszédságában egy kis ház szuterénjébe lettek
áttelepítve az üzem maradékai. Innen
indult a harmadik korszak.

„Nagyapám egy nyirkos szuterénban
indította a vállalkozást 1913-ban, 1980ban visszajutottunk újra egy szuterénba”
…. ez volt az újrakezdet. 1980-83 között
a szuterénban kialakított műhelyben
folyt a gyártás. Világos cél volt, hogy ki
kell törni a „föld alól”.
1983-ban a történet ismételte önmagát, a Kálmán cég visszakerült az
újpesti Deák utcába, csak most a kb. 2
km. hosszú utca szanálástól megkímélt
másik végére. Itt sikerült felépíteni
a szocialista éra korlátozott magán
lehetőségeinek megfelelő kb. 120 m2es műhelyt.
Egyedi lakberendezés folyt, tervezéstől
a gyártásig a fa és bútoripar sok szegletét
átfogva. Vezető, népszerű művészek, sportolók és az egyre erősödő és szélesedő jómódú
emberek alkották a vevőkört. Az akkori
hiánygazdaságban egyre nagyobb igény volt
az egyedi és saját lakásra és egyéniségre
adaptált bútorok és lakberendezési tárgyak
iránt - … nagyon sok munka volt.

Kálmán István (a képet Keszthelyi Jenő
intarziaművész készítette)

Újra műhely az újpesti
Deák utcában
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Bútoripari szaküzlet Újpesten a Nádor utcában

1989-90-ben a váltás idején viszont
már tisztán látszott, hogy sem a relatíve
kis műhely, sem a korszerűnek nem mondható technológia rövidesen nem teszi
versenyképessé a céget a gomba módra
szaporodó modernebb vállalkozásokkal
szemben. A Deák utcai üzem tovább építésére nem volt lehetőség, egy új üzem
létrehozására nem volt elég tőke … így a kereskedelem felé fordultunk.
1992-ben nyílt meg újpesti Nádor
utcában a Bútoripari Szaküzlet,
ahol a faipar munkájához szükséges
kellékanyagok és segédanyagok forgalmazása történt. Az üzletet feleségem,
Kálmánné Oszter Judit vezette és
vezeti jelenleg is.
1993-94-ben Oszter Gábor (Judit
testvére) javaslatára és aktív közreműködésével kezdett a cég felületkezelő

anyagokkal foglalkozni. Gábor, aki szintén
faipari mérnök, alkalmazásba került a
Reichhold Chemie multinacionális cég
bécsi vállalatánál, ahol lakkokat, festékeket és különböző színező anyagokat
gyártottak, többek között a faipar számára is. Az elképzelés jónak bizonyult, az
iparnak nagy szüksége volt jó minőségű
felületkezelő anyagokra. Oszter Gábor
tragikus korai halála (1995) megrengette a folyamatot, de megállítani már
nem tudta.
1995-ben megalakult a Kálmán
Bútoripari Kft. és székhelyét a rákospalotai Szentmihályi útra helyezte át.
A cég fő tevékenysége a felületkezelés,
a ragasztás és csiszolás korszerű technológiájának széleskörű terjesztése
és a szükséges kellékek és anyagok
forgalmazása, valamint egyedi bútorgyártás lett.

1999-ben a családi vállalkozás tovább
bővült, Kálmán Flóra közgazdászként,
Kálmán Attila faipari szakemberként
kapcsolódott a cég munkájába. 2000ben felépült a cég új telephelye a szintén
rákospalotai Népfelkelő úton ahol az új
iroda bázis, a csiszolóanyag konfekcionálás, valamint raktár alakult ki.
2005-ben a Szentmihályi úti telep
átépült, létrejött egy korszerű vegyi
anyag raktárépület a 21. század követelményeinek megfelelően, széleskörű
export-import tevékenységgel. Németország, Olaszország, Dánia a fő import,
Románia, Moldávia és Ukrajna a fő export
irányok.
A cég forgalma, üzletköre és tevékenysége az évek alatt folyamatosan bővült
és növekedett. A fejlődés töretlen volt
és jelenleg is több elképzelés van a még
hatékonyabb működés elérésére.

Rákospalota Szentmihályi út az átépítés után
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hírek

A rendszerváltás után aktívan részt
vettem a megújuló szakmai szervezeti
életben:
I 1993-1997. Asztalos Szövetség Budapesti és Pest megyei elnöke,
I 1998-tól Bútor és épületasztalos
Mestervizsga Bizottság budapesti
elnöke.
I 1996-2001. MAFE (Magyar Faipari
Egyesület) elnöke,
I 2001-2004. a Mafe és Bútorszövetség
egyesüléséből létrejött Magyar Bútor
és Faipari Szövetség elnöke, majd
2013-ig elnökség tagja.
I 2005-től Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (BKIK) Faipari Szakmai
Osztály elnöke

2008-ban a BKIK-tól az ARANYKÉZ,
2011-ben az IPOSZ (Ipartestületek Orsz.
Szöv.)-től az ARANYKOSZORÚS emlékérem kitüntetést vehettem át.
2009-ben átadtam az operatív ügyvezetést fiamnak, későbbiekben a cég új
stratégiai elképzeléseinek, irányvonalainak kimunkálásában szeretnék csak
részt venni.
Innen elindult a cég negyedik korszaka.
Kálmán Attila (1975) a negyedik
generáció. A Kozma Lajos Faipari Technikum elvégzése után Sopronban a Faipari
Mérnöki Karon szerez okleveles mérnöki
diplomát, majd mérnök közgazdász
képesítést.
2003-ban házasodik, felesége Sáfár
Cecília szintén okleveles faipari mérnök,
aki 2011-től aktívan bekapcsolódik a
kibővített cég munkájába. Gyermekeik,
Domonkos (2004), Anna (2006), Csilla
(2009).
Attila 15 éve aktívan részt vesz az
átszerveződő, átépülő cég életében.
Megszervezi és kialakítja a cég új üzletágát, ahol tömörfából készült padló és
falburkolatok forgalmazása és beépítése
történik környezetbarát és bio felületkezeléssel. Átlagon felüli energiákat fektet
be, hogy a cég eredményesen kiléphessen
az export piacokra. A romániai piaci
lehetőségek megalapozása után sikeres
próbálkozások vannak Moldáviában és
Ukrajnában is.
A Kálmán cég 2011-ben megnyitotta
a Loft Interior lakberendezési bemutatótermet a XIII. ker. Reiter Ferenc
utcában. Alapelképzelés a magas igényű,
tömörfából készülő bútorok és a hozzá
kapcsolódó lakberendezési tárgyak
forgalmazása. Új, fiatal tervezők és

Kálmán Attila

dizájnerek felfedezése és aktív bekapcsolása a modern és esztétikus bútorkészítés és lakberendezés világába. Attila
is bekapcsolódott a szakmai szervezeti
életbe 2013-tól a Magyar Bútor és Faipari
Szövetség elnökségének tagja.

A Kálmán cég centenáriumában egy
kicsit visszatükröződik az elmúlt száz
év magyar történelme is. Világháborúk,
gazdasági válságok, forradalmak és elhibázott gazdasági és politikai berendezkedés
útvesztői között is prosperálni tudott.
Úgy hiszem, hogy a szorgalom, a szakmaszeretet, a kitartás, a tehetség, a család
ereje és a mindenkori optimista hit azok az
összetevők amik szükségesek a sikerhez.
Erősen bízom benne, hogy az elkövetkező
évtizedekben mindig megújuló hittel és
lendülettel haladhatunk tovább.
Kálmán István

Loft interior
bemutató
terem
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