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A Komplex Vasútgépész Kft. 2014ben alakult a vasúti teherszállításban
résztvevő tehervagonok szervizelésére, javítására és karbantartására,
illetve a szállítási folyamatokat kiegészítő járműtisztítások elvégzése
céljából. A cégalapítás ötletét 2014ben a magyarországi árufuvarozási
piacon akkor meglévő nyitott szegmens adta. Az igények folyamatosan változnak, ez a megrendelések
volumenére is elmondható. A vállalkozás megalapítása óta elkötelezett,
hogy a piaci elvárásoknak maximálisan megfeleljen és a lehető leg-

1. ábra: Tevékenységünk része a járművek
futóképességének gyors helyreállítása.

2. ábra: A Komplex Vasútgépész Kft. szervízkocsik segítségével a meghibásodás helyszínén
javítja a járműveket.

gyorsabban teljesítse a megrendelői
igényeket. A legnagyobb kihívás a
megrendelőink azonnali (24 órán belüli) igényeinek teljesítése az ország
szinte teljes területén.
A vállalkozás két fővel alakult, ma
a létszám 10 fő. Ez köszönhető az új
és meglévő ügyfeleknek. Növekedésünk alapját az elégedett ügyfelek
képezik, akikre építeni és fejleszteni
lehet. Szolgáltatásunk alapvetően
mobil szerviz tevékenységre terjed
ki, a megrendelői igényeknek megfelelve természetesen komplex kocsivizsgálói illetve vonat fel- és átvevői
szolgáltatást is nyújtunk. Szükség
szerint szervizautóinkkal az ország
bármely pontján rendelkezésre állunk, ahol az igény jelentkezik.
2014-ben a megalapítást követően
egyik meghatározó feladatunk volt az
ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése.
Ezt a feladatot határidőre teljesítettük, a rendszer folyamatos fejlesztése
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meghatározza működésünket, a követelmények teljesítése vevői bizalmat,
piac és versenyképességet biztosít.
2014-ben a megjavított járművek
száma már elérte a 600 darabot. A
2015 – 2016 év a piaci szegmens bővítésének jegyében telt el. Meghatároztuk a következő célokat és a megrendelések növekedésének megfelelve
folyamatosan bővítettük a létszám és
az eszközparkot. A 445/2011. EU rendeletnek megfelelően 2015-ben megkezdtük a felkészülésünket, az ECM
tanúsítás megszerzésére, a minősítést
2016. év elején meg is kapta a vállalkozás. A szolgáltatásaink a javítások
mellett egyre nagyobb részben terjednek ki a műszaki vonatelőkészítéshez
kötődő tevékenységekre is. Partnereink a teljes körű szolgáltatások igénybevételét részesítik előnyben. Az eszközpark bővítése során beszereztünk
egy korszerű és a munkában elengedhetetlen Knorr-EKA MI-8 típusú
hordozható fékpróba berendezést is
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3. ábra: A Komplex Vasútgépész Kft. kerékpárcserét végez kisorozott teherkocsin

és országos lefedettséget biztosító beszállító hálózatunk segítségével a kerékpársérülés miatt kisorozott kocsik
helyszíni kerékpár cseréje is könnyedén megoldható.
Célunk, a vasúti árufuvarozási piacon a vevőink igényeinek maximális
teljesítése. Hatékonyan és a legrövidebb időn belül kívánjuk nyújtani
szolgáltatásinkat. Tevékenységünket
a VPI előírásai szerint végezzük.
2017. év egyik fő célja, hogy a VPI tanúsítást is magunkénak tudjuk. Ennek
a célnak az elérésben jó úton haladunk. Munkatársaink képzése folyamatos, nem csak a vasúti járműjavítás
területén, hanem a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő egyéb tevékenységekre vonatkozóan is. Jelenleg
is kocsivizsgálói alapképzésben vesznek részt kollégáink.
A vasúti teherkocsi javításon kívül
egyéb, a területünkhöz lazán kapcsolódó tevékenységeink is vannak.
Példaként említhetjük a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút hűvösvölgyi fordítókorongjának teljes körű
főjavítását, amit 2016-ban fővállalkozóként végeztünk, továbbá több, a
Gyermekvasút állományába tartozó
jármű főjavításában való részvételt a
MÁV Vagon Kft. alvállalkozójaként,
valamint rendszeresen részt veszünk
a Partnerink vonatait ért esetleges balesetek utáni kárenyhítésben, kárelhárításában.
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4. ábra: A KNORR-EKA MI-8 típusú fékpróba berendezésünk mobil körülmények között is
gyorsan üzembe állítható

5. ábra: A Gyermekvasút hűvösvölgyi fordítógongját a Komplex Vasútgépész kft.
újította fel 2016-ban
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