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Elegáns fellépés 
75. születésnapján megmutatta  

az öregúr, hogy semmit sem veszített 

vonzerejéből.  8. oldal

 75 éves a Kapitän

Motoroffenzíva  
Németh Szabolcs szereldei csoportvezető 

beszámol az új gyárról. ott készül a köze-

pes hengerűrtartalmú motorok új generá-

ciója.   7. oldal

 Szentgotthárd

 EbbEn a KiadáSban
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OpEl pOSt 2. SzáM / 2013. JÚliUSalapítva 1949-bEnaz adam Opel aG vállalati lapja

MŰVÉSZEK 
vitték fel az 
opelesek 
márkát 
népszerűsítő 
ötleteit a falra –  
az opel vezérigazgatója,  
dr. neumann megmutatja  
kedvenceit.  3. oldal

prOfil

Az új Insignia rafinált gépezet.  
Az érintőképernyő megbizserge-

ti az ujjbegyeket. a zász-
lóshajó ezzel együtt 

visszafogottan 
elegáns –  

elsősorban a rende-
zett középkonzolnak  

köszönhetően   

a tECHniKa,  
AMI MEGÉRINT



Fotók: opel, auto motor und sport  

Forró nyár 
Az Opelnél nem áll meg a 
munka! Zaragozától Szent-
gotthárdig mindenki teljes 
gázzal hajt. Új modellek 
(címlap és 6. o.), új moto-
rok (7. o.), új márkaértékek 

(3. o.). Ha az ember Rüsselsheimben végigsé-
tál a étteremben, szembeötlik a művészi 
kialakítású márkafal. Az újonnan megfogal-
mazott értékek között egy klasszikus is megta-
lálható: „Az Opel, a megbízható.” 

Az 1936-ban bevezetett reklámszöveg mit 
sem veszített aktualitásából! Erről ad hírt az 
Opel Post jelen kiadása: az Astra Sports 
Tourert – minden idők legjobb kompakt 
autóját – az ,auto motor und sport’ tartóssági 
tesztnek vetette alá; találóan az „Az Opel a 
legmegbízhatóbb” címen olvashatnak róla 
(2. o.). Minden Astra OPC célba ért a 24 órás 
versenyen (9. o.), akárcsak munkatársaink a 
mainzi maratonon (4. o.). Ehhez passzolnak  
a jeles évfordulók: 50 éves az Opel Rekord  
és 75 éves a Kapitän (8. o.). Gratulálunk! 
Vagy ahogy Klaus Adler, egy 52-es Kapitän 
tulajdonosa mondja: „A problémák ezzel  
az autóval ismeretlenek számomra.” 

Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, 
folyamatosan törik a fejüket az opelesek,  
és nem kímélik a tesztautókat sem. Hiszen  
a minőséget tekintve nem ismernek kompro-
misszumot. A tesztpadokon izzanak a 
kipufogócsüvek – igazán forró nyár vár ránk.

Roland Korioth, főszerkesztő

Elköteleződés az Opel mellett 
Rüsselsheim  négymilliárd eurót tervez befektetni  

a Gm 2016-ig németországban és  európában. ezt dan 

Akerson, a GM elnök-vezérigazgatója hozta nyilvános-

ságra az  igazgatótanács ülésén Rüsselsheimben.  

1989 óta először találkozott Németországban a GM 

legfőbb irányító szerve. Akerson szerint az  összeg 

nagy részét az Opel modelloffenzívájába fektetik.

Remek feltételek
PlUsZPONT  Egyre ritkábban fordul elő, hogy valaki 

bemegy a kereskedőhöz, és készpénzben kifizeti az 

autóját. Ezért nagyon fontos, hogy az Opel újra saját 

bankkal rendelkezik európában. „Hisz nem csak a  

jó autók számítanak, hanem a jó finanszírozás is” – 

Új személyügyi igazgató 
sZemélyügyek  Ulrich Schumacher az Adam Opel 

AG új személyügyi igazgatója. Az 55 éves férfi egy-

ben a GM Europe emberi erőforrásokért felelős alel-

nöke is. A jogász szakember a vállalattól távozó 

Holger Kimmes helyét vette át. 

mondja Michael Lohscheller, az Adam Opel AG pénz-

ügyi igazgatója az Opel új pénzügyi szolgáltatásairól. 
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 VEZÉRCIKK  JELENLEG A LEGJOBB

»ÚTTÖRŐ BELSŐ«
az adam nyerte az auto-
motive Interiors expo 
2013 díjat – és legyőzte 
az Alfa 4C és a Jaguar F 
típusokat

 Hírek

Ulrich Schumacher 
személyügyi  
igazgató 

»Az Opel, a legmegbízhatóbb«
Az „auto motor und sport” 100 000 km-es tartóssági próbá-

ját az Astra Sports Tourer meghibásodás  
nélkül teljesítette 

auto motor und sport 2013 / 12

AZ OPEL BEBIZONYÍTJA, 
HoGY a VeZetÉs ÉlVe-
ZETE NAGYSTÍLŰEN IS 
ELÉRHETŐ LEHET.  

A CASCADA  
LEKÖRÖZI AZ AUDI A5-
ÖT ÉS A BMW 320D-T 
Auto Bild 2013 / 18

»Nyertes típus« 
A teszteken a Zafira 

Tourer lekörözte a 
Ford Gran C Max-ot és 

a VW touran-t   
Autozeitung 2013 / 11
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Fotók: opel, AndreAs liebschner / pbMs  

Mit képvisel az opel márka? 
A munkatársak sokat törték 
a fejüket – és az Opel 
összetéveszthetetlen  
DNS-ét kifejező szavakba  
öntötték. Ezeket a központi 
márkaértékeket ültették 
át művészek képi nyelvre. 
Az eredmény: egy ütős  
márkafal

A „NÉMET” azt jelenti, hogy precíz, 
hatékony,  megbízható. Számos jó  
tulajdonság, de csak egyharmada annak, 
ami a márka magját képezi 

Workshopokat tartanak minden te-
lephelyen, hogy a márka eszmény-
képét  közelebb hozzák a munkatár-
sakhoz. Azért, hogy a szavak érték-
ké, az Opelesek pedig a  márka 
tökéletes nagyköveteivé váljanak.

Workshopok

»Ezek a fogalmak összhangban vannak  
hagyományainkkal, ugyanakkor mutat-
ják a sikeres jövő felé vezető utat is.  
Ezen értékek kombinációja egyedülálló«
Karl-Thomas Neumann vezérigazgató 

MEGKÖZELÍTHETŐ, ami azt jelenti: őszinte, egyenes és empatikus
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A fejből a papírra, a szívbe: 
művészek alkották meg a 
márkafalat az Opel sajátos-
ságai alapján. Az Opel vezér-
igazgatója, karl-Thomas 
Neumann (jobbra) elégedett 
a végeredménnyel

A SzAvAk ÉrTÉkkÉ  
     válNAk

IzGAlMAS – köszönhetően  
a lelkesítő formának, a magukkal  
ragadó menettulajdonságoknak  

és a hasznos innovációknak 



Fotók: AndreAs  Liebschner / PbMs  

Ennek a jelenetnek csak egyetlen lehet-
séges magyarázata van: feltétlen oda-
adás. Vasárnap, 07:45, 6 fok és eső. 

Sokáig aludni és a reggelinek örülni? Ezt 
bárki megteheti. Lefutni egy maratont? 
Már kevésbé. Május 12-én az Adam Opel 
házban találkozik az az öt opeles, akik 
 elindulnak a 42 195 méter hosszú távon 
Mainz ban. Dr. Karl-Thomas Neumann, 
az  Opel vezérigazgatója és Michael Loh-
scheller értékesítési igazgató mellett három 
munkatárs indul Rüsselsheimből, Zarago-
zából és Torinóból. Az Opel Post a célig 
kíséri a csapatot.

 1       A főnök
A Vivaróval indulunk Mainzba. A kollégák 
sport-tapasztalataikról beszélgetnek. „Azért 
futok, hogy kikapcsolódjak” – árulja el Karl-
Thomas Neumann. 2002-ben futott először 
maratont. Futás közben nem csak kikapcso-
lódik, hanem remekül át tudja gondolni a 
munkaügyi kérdéseket is. „Már gyakran  
találtam meg futás közben a megoldást.” 

0. kilométer: Hatalmas az izgalom.  
Adrenalin járja át a testet …

 2       A túlzó
Már csak néhány perc van a rajtig. A hangulat 
remek. A csapat öt tagja felölti a fekete-sárga 
Opel-mezt. „A lábam meglepően laza” – 
mondja Silvan Basten. Elmosolyodik és azt 

mormolja: „Őrület.” Érthető a csodálkozása. 
Hiszen Basten megszegte a maraton előtti na-
pokra vonatkozó aranyszabályt, mely szerint 
pihenten kell nekiindulni. A rüsselsheimi 
controlling munkatárs azonban nem 

42 195 méter a főnökkel
Az opelesek egyéni rekordokat állítottak fel, emelkedett hangulatban, 
csapatszellemben vettek részt a mainzi maratonon

42 195 méter? leküzdjük! César Sanjuán, michael lohscheller, monica Berta,   
karl-thomas neumann és Silvan Basten röviddel a rajt előtt (balról).
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Hányan indultak?  
7700 futó állt rajthoz,  
7150 futó ért célba. 

mennyi idő alatt teljesíthető?  
két óra tizenegy perc alatt ért célba 
a győztes, az etióp Tola Bane Edea.

milyen felszerelésben futnak?  
A farsang fellegvárában sokan úgy 
döntenek, hogy kosztümben futják  
le a távot.

14. Gutenberg-maraton mainz



egészen 36 órával ezelőtt egy 96 kilo-
méteres ultra maratont futott le. Részletek-
ben. „46 kilométer után meg kellett állnom 
– súlyos  gyomorproblémáim adódtak” – 
magyarázza. Így csak pár órája maradt a  
pihenésre. Az  Opel csapata összegyűlik,  
eldördül a rajtpisztoly! Elkezdődik. 

… 10. kilométer: a legkellemesebb 
időszak, az ember teljesen bemelegszik, 
a fej kitisztul… 

 3       A hercegnő
Mindenki a saját tempójában fut, Monica 
Berta csökkenti a sajátját. „A jó menetidő-
ket meghagyom a kollégáknak” – mondja. 
Mégis győztesnek érzi magát. „Mert részt 
veszek benne.” A nézők szurkolnak a torinói 
ügyviteli asszisztensnek. A szemközti egye-
nesen Karl-Thomas Neumann közelít felé – 
ő is biztatja. „Úgy bánnak velem, mint egy 
hercegnővel, a kollégák teljes  figyelmét  
élvezem” – meséli örömmel. 25 kilométer 
után jönnek a görcsök. Gyalogolni kezd, 
mosollyal az ajkán küzd  tovább.

… 30. kilométer: elnehezednek   
és fájnak a lábak, csökken a motiváció –   
kitartani és küzdeni ...

 4       A gyors 
César Sanjuán időközben már a 37. kilomé-
ternél tart. „Jól érzem magam” – mondja a 
zaragozai tervezőmérnök. Zihálásnak sem-
mi nyoma. Egy pillantást vet a pulzusszám-

lálóra. Megnöveli a tempót. Minden jól 
megy. A cél egyre közeledik. Az utolsó kilo-
métereken szinte szárnyal. Ott a cél. Átfut  
a célvonalon, a levegőbe emeli a  karját:  
Három óra öt percet mutat a stopperóra. 
Személyes rekord! „Hű, ezzel nyolc percet 
javítottam az eddigi legjobb  időmön.” Az 
Opel csapatszelleme szárnyakat ad. 

… 42. kilométer: élvezet,   
győzelem, ünneplés!

 5       A rutinos
César Sanjuán egymás után fogadja Karl-Tho-
mas Neumannt, Michael Lohschellert, Silvan 
Bastent és Monica Bertat – valamennyien  
teljesítették az egész távot! „Nagyszerű, hogy 
megoszthatom veletek ezt az érzést!” – mond-
ja Michael Lohscheller. Csak ritkán kerül az 
ember ennyire közel a legkülönbözőbb terüle-
tekről és országokból származó kollégákkal.  
A rutinos futó nagyon elégedett 3 óra 45 per-
ces teljesítményével. „Időnként  pokolian 
fárasztó volt, de élveztem” – mondja. woy 

Csupa gyötrelem, vagy az adrenalin segít 
kibírni a 42 195 métert? egy pillantás 
az arcokra bizonyítja, hogy az utóbbi

»büszkén  
képviseltem  
az opelt.« 
César Sanjuán, zaragozai tervezőmérnök
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Fotók: opel  

Kívülről jól láthatók a valódi exkluzivitás jelei –  
mélyen ülő, nagy hűtőrács, alacsonyan elhelyezke-
dő, krómozott lökhárító, finoman illeszkedő hátsó 

és féklámpák. Az új Insignia, amely minden szempontból 
még erősebb és rafináltabb, ugyanakkor elegánsan vissza-
fogott lett – ennek jó példája a rendezett középkonzol. Így 
néz ki az új zászlóshajó részleteiben:

Belső tér – A tervezők áttekinthetőbbé tették a vezetőfül-
két. Főleg a középkonzolon található vezérlő panel vált 
sokkal egyszerűbbé. Az új infotainment generáció a jármű 
szíve. A színes kijelzőn, a középkonzolba épített érintőpa-
don és a kormánykerékre telepített vezérlőszerveken  
néhány mozdulattal vagy hangvezérléssel kiválaszthatók a  
rádióadók, a zeneszámok, az okostelefon-kapcsolat és a 
3D-s navigációs térkép.

styling – A fényszórók és a hátsó lámpák átrendezésével 
új külsőt kapott a sikeres, eddig 580 000 vezetőt meggyő-
ző Insignia. A jármű eleje és hátulja szélesebbnek és  
mélyebbnek tűnik.

Kényelem – A lengéscsillapítókon, stabilizátorokon és a 
kormányszerkezeten végrehajtott változtatások még kelle-
mesebb vezetési élményt eredményeznek. Az új motorkí-
nálat (lásd fent) gondoskodik róla, hogy a meghajtás azt  
nyújtsa, amit a külső ígér.  vmr

Az új insignia négyajtós, ötajtós  
és sports tourer változatban kapható.  
Világpremierjét szeptember 12–22.  
között ünnepli a frankfurti iAA-n

kétségtelen, hogy a brit koronaéksze-
rek elsőosztályú jelvények –  
a hatalom látható jelei. Ezért kapott az 
Insignia is új felségjeleket

A zászlóshAjó 
felségjelei
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Az Insignia 2.0 CDtI különösen környezetbarát; 
kétliteres turbódízelmotorja 3,7 liter üzemanyagot 
fogyaszt 100 kilométeren. A legerősebb dízelmotor  
a 143 kW / 195 lE teljesítményű 2.0 Biturbo CDtI. 

A két közvetlen befecskendezésű turbómotor, a 2.0 sIDI 
turbo 184 kW / 250 lE és a 1.6 sIDI turbo 125 kW / 170 lE 
az erő, a halk működés és a gazdaságosság tekinteté-
ben remek teljesítményt nyújt. további alternatíva 
a gázüzemű Insignia lpG (103 kW / 140 lE).

győztes a takarékosság terén 

szárnyakat adó hátsó megjelenés - a tervezők ívessé 
alakították a hátsó lámpákat (balra). A nyolc collos 
érintőképernyőn (jobbra) vezérelhető például a 
navigációs és a személyes igényeknek megfelelően 
beállítható infotainment rendszer



Fotók: Daniel kalDori 

AZ EMBEREK RUGALMASAK
A szentgotthárdi gyárat döntően a motorgyártásra rendezték 
be. Ez Európa legmodernebb gyárainak egyike. Németh 
Szabolcs szerledei csoportvezetővel beszélgettünk Amotorgyártás új korszaka néhány meglepetést is rej-

tegetett. Legalábbis Németh Szabolcsnak. „Minden 
tökéletesen indult” – mondja a 38 éves szentgott-

hárdi férfi. Adott egy új motorgyár, amely a „Flex” úttörő 
gyártási koncepcióját valósítja meg. Szabolcs a megnyitó 
ünnepségen kezet rázott Orbán Viktor miniszterelnökkel, 
majd elhatározta, hogy bejárja a csarnokot. „És hirtelen, 
amikor a forgattyús tengely-részleghez értem, kínossá vált a 
helyzet” – számol be Szabolcs. Széles mosollyal fűzi hozzá: 
„Elvesztettem a tájékozódási képességem, és nem tudtam, 
hogy jutok el a kijárathoz.” (szerk. az új gyár nagy méretei 
miatt) A mobiljáról felhívta két kollégáját, akik érte jöttek. 
„Azóta is ezzel ugratnak.”

Időközben Szabolcs hozzászokott a modern időkhöz – és 
tökéletesen átlátja a dolgokat egy olyan gyárban, melynek 
56 000 négyzetméternyi összterülete 8 futballpályának felel 
meg. Egyike a nyolc csoportvezetőnek az 510 méter hosszú 
szerelősornál, ahol – a gyártósori megmunkálást követő-
en – az új, közepes hengerűrtartalmú, közvetlen 
 befecskendezésű benzinmotorok összeszerelése zajlik; feb-
ruár óta a Flex gyártó- és szerelősorain állítják elő sorozat-
ban az 1.6 SIDI Turbo változatot, amelyet például 
Gliwicében a Cascadába és Bochumban a Zafira Tourerbe 
építenek be. Ez a  modell ugyanakkor a nagy motoroffenzí-
va első tagja is, mellyel az Opel az elkövetkezendő négy év-
ben motorkínálatának 80 százalékát szeretné megújítani 
(lásd a bekeretezett részt). Annak érdekében, hogy a mun-
katársak megfelelhessenek ennek a kihívásnak, az Opel a 
lehető legjobb körülményeket teremtette meg. Szabolcs 510 méter hosszú az 1.6 SIDI Turbo 

szerelősor

»Az emberek  
rugalmasab-
bak és hatéko-
nyabbak, mint 
a robotok.« 
Németh Szabolcs,  
szereldei  
csoportvezető
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és csapata hat állomáson többek között a lendkerék, a 
gyújtásrendszer és a benzinvezetékek beépítését végzi. 
 Feladatuk összetett, a végrehajtandó tevékenységeket Sza-
bolcs az elmúlt évben – szentgotthárdi és rüsselsheimi mér-
nökökkel közösen – 58 JES lapon rögzítette.

A csoportvezető koordinálja, szemlélteti és dokumentálja  
az egyes tevékenységeket: „Folyamatosan csökken a ciklus-
idő.” Jelenleg 66 másodpercenként készül el egy motor a 
szerelősoron, a cél, hogy ez az időtartam 49 másodpercre 
csökkenjen. Emellett az éves összmennyiséget a jövőben 
100 000 darabbal összesen évi 600 000 darabra tervezik 
növelni. Az üzem kapacitásának növekvő kihasználásával 

Szabolcs csapata hat főre bővül majd.

Az Opel 630 millió eurót fektet be
A szakképzett géplakatos által ideálisnak minősített körül-
mények segítik a lehető legjobb minőség előállítását. Ami-
kor Szabolcs 1994-ben munkába állt, „a telephely két éves 
volt, az Astra modellen kívül két további motort gyártot-
tunk, a Tigra és a Vectra számára”. Az épületek és a gépek 
modernek és kifogástalan állapotúak voltak. A helyzet és a 

munkakörülmények most is hasonlóak – csak minden még 
lenyűgözőbb. Az Opel ezidáig 500 millió eurót fektetett be, 
ezt még további 130 millió euró követi majd. A csarnok a 
speciális szigetelésű és sötétített ablaküvegeknek köszönhe-
tően kellemes hőmérsékletű. „A Flex gyár nagy erőssége, 
hogy kevesebb robotot alkalmaznak”, mondja Szabolcs.  „A 
gépektől eltérően az emberek  rugalmasabban és hatéko-
nyabban dolgoznak a precíziós eszközökkel.” 

Személy szerint azonban még mindig küzd néhány kihí-
vással az új területen, jegyzi meg kacsintva. A jelenlegi 
munkahelye sokkal távolabb van az öltözőktől, mint a 
régi. „Az ébresztőóra most tíz perccel korábban csörög, 
hogy pontosan odaérjek műszakkezdésre.” woy

2016-ig 3 új motorcsaládot és 13 új motort 

vezet be az Opel. A szentgotthárdi motor-

gyárban jelenleg közepes méretű, 1.6 literes 

benzines és dízelmotorokat gyártanak. Jövő-

re indul a kisméretű, 1.4 literesnél nem na-

gyobb benzinmotor sorozatgyártása.

Motorszerelő műhely 

Középpontban a precíz munka: A fenti képen a dugattyúcsapsze-
gek szerelésének beállító darabjai (etalonok) láthatók,  

a jobb oldalin pedig egy szerelőállványra rögzített motorblokk

A lendkerék, a gyújtásrend-
szer és a benzincsövek 
beépítése Németh Szabolcs 
feladatköréhez tartozik
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A z eső nincs hatással rá. A Kapitän 75. szü-
letésnapján is robusztusnak, megbízható-
nak és ellenállhatatlanul vonzónak mutat-

kozott. 42 méltóságteljes öregúr vonult végig Rüsselsheim 
utcáin az Opel Classic meghívására.

Izzó rajongás
„Egy autó, amely a világé” – ezzel a szlogennel hirdette  
az Opel az 1938 decemberében bemutatott Kapitänt. 
Modern formájával hódított. A sárvédőkbe integrált 
fényszórók között helyezkedett el a felfelé nyíló alligátor-
motorháztető, az elegáns fellépést pedig enyhén ferde hát 
egészítette ki. Most 42, 1938 és 1953 között gyártott 
Kapitän cirkált egy nosztalgikus oldtimer-korzó keretében 
szülőhelye utcáin. 40 messziről érkezett: Lübeckből, 
Dortmundból, Münchenből és Hollandiából. A 41-es és 
42-es számú veteránok az Opel Classic garázsából 
gurultak elő.

Az 1934-es születésű Konrad Ostertag képviseli a Kapitän 
 rajongóit. Egy 1939-es kabrió büszke tulajdonosaként  
rekonstruálta autója mozgalmas  pályafutását. „A háború-
ban a hadsereg szolgálatában Kelet-Európában volt úton, 
utána 30 évig a volt Jugoszlávia területén. Tíz év keresés 
után  bukkantam rá a Saar-vidéken – és soha többé nem 
válok meg tőle.”  es

Fotók: Peter Jüllich, eric Scherer, oPel clASSic ArchÍVUM

K apItän, vIgyél 
magaddal az útra

75 éves

„1952-es Kapitänemmel 1989-
ben az Északi-fokig gurultam. 
Csak ezen az úton 8000 kilo-
métert tettünk meg. Probléma  
ezzel az autóval? Ez imeretlen 
számomra.”
Klaus adler, az alt-Opel Ig Kapitän 
típus-referense

„Ha egy, a második világháború 
előtti, teljesen üzemképes 
veteránautót szeretnél –  
akkor csak egy Opel Kapitän 
jöhet szóba.”
Frits spierings, aki Hollandiából 
érkezett

50 éves a reKOrd 1963-ban mutatta be az Opel a 
rekordot. az a-tól az e2 sorozatig 
limuzin, kupé, karaván és furgon 
változataiban többmillió példányt 
adtak el a járműből.  

Az őse, az 1953-ban megjelent 
Olympia Rekord tíz évvel idősebb,  
a 60. születésnapját ünnepli.
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Fotók: thomas Urner 

Alex Hofmann igazából a szavak 
embere. „A szerelőink úgy gon-
dolják, hogy túlzottan is beszé-

des vagyok a VLN-versenyek közben 
a  rádión” – mondja mosolyogva a 33 
éves férfi. De a Nürburgringen rende-
zett 24 órás versenyen rögtön az elején 
elállt a szava. „Le voltam nyűgözve” – 
meséli később. A 
l egé r ze l emte l ibb 
pillanat a bevezető 
kör volt. „A fecske-
farokban úgy érez-
tem magam, mintha 
az Opel-országban 
lennék, mindenütt 
sárga pólókba öltö-
zött, nekünk, versenyzőknek szurkoló embereket láttam.”

Néhány, a pályán eltöltött perc múlva mégis összeszedte ma-
gát Hoffmann, vezetett és a Sport1 csatorna számára tudósí-
tott a versenyről. Élőben, a Kissling-Motorsport által előké-
szített Astra OPC vezetőfülkéjéből. Ez meglehetősen igénybe 
veszi a hajdani motorversenyző képességeit. Hiszen a 210 000 
néző előtt folyó verseny alatt sok minden történik: eső, köd-
foltok, utána egy kilenc és fél órás megszakítás. Ezen kívül 
Hofmannak és csapattársainak, Hannu Luostarinen-nek és 

Thomas Krohernek több ütközést is 
át kell vészelnie. Kemény küzdelem 
folyt a győzelemért az OPC-Cup 
osztályban.

A pálya mellett is folyik az élet. A 
 rajongók a versenyt, a mérkőzést és 
saját magukat ünneplik (lásd a pont-
táblázatot). Mégpedig a hagyományos 
nürburgringi módon: hideg italokkal, 
ordító zenével és kreatív átmeneti 
szállás-ötletekkel. Az egyik legegye-
dibb ötlete a detmoldi Opel-rajongó-
nak, Rainernek támadt: a lakókocsik 
és sátrak közül kimagaslik a teherau-
tója, diszkógömbbel, rádióval és 
masszázsfúvókákkal felszerelt, beépí-

tett zuhannyal. Ezen kívül négy emeletes ágy található benne, 
és egy síkképernyős televízió biztosítja az élőképeket a pályáról 
Rainer csapata számára. „A bárt régi padlólapokból építet-
tük” – mondja és hozzáteszi: „Jó érzés újra itt lenni, az Opel 
határozottan hiányzott az elmúlt években a motorsportból.” 

Ezt Hofmann csapata is bebizonyította a pályán: Második 
helyezést ért el a Cup kategóriában és 48. lett a teljes  
mezőnyben. Hofmann záró szavai: „Jövőre mindannyian 
újra felpörgünk.” cs 

Felpörögve
1. rész: az opel visszatért a nürburgring 24 órás 
versenyére – helyzetjelentés a pályáról és a pálya mellől

Az év legvAdAbb nApjAi
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Az Astra OpC Cup 
vezetője, Alex Hof-
mann és a műsorveze-
tő, Annica Hansen 

Összemérik az ere-
jüket a lóerők szerel-
mesei – autók helyett 
a kötelet választották

Ponttáblázat a Nürburgringen
Élvezet  

Sport  

Időjárás  

Keretprogram



Fotók: Werner popp 

Adj gumit: A burnout-verseny 
erősen igénybe veszi a hátsó 
kerekeket (fent). Legyen akár 
kifinomult (balra), akár bizarr 
(lent) – a rajongók jól érzik magu-
kat az Opellel

Mezítláb, sörösüvegekkel a kezükben 
állnak a padok tetején, és az  
AC / DC „Highway to hell” szá-

mára táncolnak. 10 óra 46 perc van. Regge-
lire megteszi három megégett grillkolbász 
tegnap estéről. Mellettük pár fiatal addig 
pörgeti a kerekeket, amíg kipukkad a gumi. 

Égett gumi szaga járja át a légutakat. Kette-
jüket azonban mindez cseppet sem zavarja: 
egy tisztességben megöregedett Diplomat 
áll egy groteszkül feltuningolt Kadett mel-
lett. A platinaszőke Birgit szívesebben 
választja az ADAM Cupot, rózsaszín biki-
nijében a kocsihoz simul. Előkerülnek a 

mobilvideók. Minden megengedett, ami 
tetszetős – és feltűnő. Üdvözöljük az  
Opel rajongóinak legnagyobb találkozóján. 
Üdvözöljük Oscherslebenben.

„A barátaim és én szabadságot vettünk ki, 
hogy részt vehessünk” – mondja Ingmar 

Az év legvAdAbb nApjAi

2. rész: Ugyan kinek van szüksége cipőre, alvásra vagy futófelülettel 
rendelkező gumiabroncsokra?  Pontosan, senkinek! Oscherslebenben 
60 000 rajongó hódolt a villámmal díszített márkajel előtt 

rendesen Felpörögve
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Vonzza a szemet:  
a Nürburgringen tesztelt  
Astra OPC. És a két hölgy?  
Ó, ők csak besétáltak a képbe



Chemnitzből. „Ez olyan, mint Mallorca és 
egy rockfesztivál együtt, csak sokkal több  
az őrület, a lányok és a legszuperebb  
autók” – teszi hozzá rekedten. „A sárban sá-
torozunk és a csuromvíz aszfalton pörgünk. 
Teljes őrület.” (lásd a ponttáblázatot) Ing-
mar az egyik Astra OPC Cuppal készül  
egy körre – a motorsport ikonja, Jockel 
Winkelhock lesz a versenytaxi sofőrje. 

Ahová csak nézünk,  
villámokat látunk 
Így bulizik több mint 60 000 ember a fesztivá-
lon Magdeburg közelében. Négy éjjelen és öt 
napon át táboroznak a motorsport arénában, 
és vad ünneplőkké változnak. De a buli, a sör 
és a zene mellékes, a legfontosabb: az Opel. 
Ahová csak néz az ember, villámot lát. 16 000 
kifinomult és gondosan ápolt modell küzd az 
emberek figyelméért egész Európából. 

Marcus, családapa Dortmund közeléből, egy 
Opel internetfórumot üzemeltet. Oschers leben 
nem csak azt bizonyítja, hogy „mindannyian 
kicsit őrültek vagyunk” – jegyzi meg nevetve. 

„Főleg azt bizonyítja, hogy az Opel nem 
csak egy autógyár, az Opel az élethez 

való  hozzáállás.” 

Ingmar ezt inkább 
gyakorlat iasabban 
nézi. Még kicsit 

 sápadtan a Winkelhock – féle 
menet miatt egy Svédországból 
érkezett facebookos barátjával ta-
lálkozik. Az Aero GT-jén akarnak 
még bütykölni, utána pedig elin-
dulni a feltuningolt Corsával a nyolcadmérföldnyi 
gyorsulási versenyen. „Itt a világ legszebb mellé-
kes dolgairól van szó” – mondja Ingmar. Még 
szélesebb lesz a mosolya. „Apám,” – kiált fel, „ott 
megy Miss Opel egy Cascadában!” Az új kabrió 
motorháztetején ülve elgurul előttünk a szépség-

verseny nyertese. „Igazán mutatós – főleg felül 
semmiben” – fűzi hozzá Ingmar barátja, aki épp 
akkor mászik ki a sátorból. Az autóra vagy a 
hölgyre gondol? „Mindkettőre.” as

   Play Video  http://bit.ly/12KM9SV
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Hitvallás: a rajt  
és cél fölött lógó  
banner a hídnál

A zeitzi Jessy Starke lett a 
Miss Opel 2013 cím nyertese

Ponttáblázat   Oscherslebenben
Élvezet  

Sport  

Időjárás  

Keretprogram

»mindannyian 
kicsit őrültek 
vagyunk.« 
Marcus Kielmann,  
Opel-rajongó



Fotók: opel, Markus Weinert

Még öt órát sem bírtam alud-
ni az éjjel, hiszen ilyen izgalmas 
dolgot még soha nem éltem át azelőtt: hazám királyi 
 családjával találkozom. Külön emiatt két nappal koráb-
ban vettem egy új öltönyt. A tervezési központban 

ácsorogtam, és míg azzal küzdöttem, hogy lazának 
 tűnjek, Willem-Alexander és Máxima közeledett  
felém. A csapat bemutatta nekik az új, még titkos mo-
delleket és fejlesztéseket. Én mutathattam be az új 
Insigniát – mégpedig anyanyelvemen, hollandul. Meg-

próbáltam személyessé tenni az 
előadásomat: nem csak zászlós-
hajónkról beszéltem, hanem szót 
ejtettem a márka történetéről és 
a működésünkről is.

Soha nem fogom elfelejteni, ami 
20 perccel később történt. A kirá-
lyi pár éppen elhagyni 
készült az Opel terüle-
tét. A forgatócsoportok és 
a kísérők mellől odajöttek 

hozzám és megköszönték tájékoztatómat. A  
végén kezet is foghattam a királlyal és a király-
néval. Valóban fenséges pillanat volt.

ausztria legkarizmatikusabb  
énekesnője – és az Opel márka 
 nagykövete: Gudrun liemberger

Opel Post: Liemberger asszony, most éppen hol tartózkodik?
GuGabriel: Otthon vagyok a lakásomban, Bécsben és intenzíven 
dolgozom az új albumomon, melyet jövő évben tervezünk 
kiadni. Éppen most küldtem el a produceremnek e-mailben 
egy új számot. A dal a „Rose-gardens” című slágerem 
újraértelmezése.

Egy Astra Sports Tourert vezet és sokat van vele úton... 
Az elmúlt fél évben 10 000 kilométert tettem meg. Az autóm 
tényleg menő. Imádom a nagy csomagtartóját – végre van  
hely a hangszereimnek, főleg a szintetizátornak, a gitárnak, 
a hegedűnek, a mikrofon-állványnak és a többi nagyméretű 
dolognak, amire turné közben szükségem van. Néha elviszem 
a dobosom, Kathi dobfelszerelésének néhány darabját is,  
ha nála túl szűkös a hely. 

Ha kikapcsolódásra vágyik, 
hová megy?
A bécsi erdőbe – negyed  
óra alatt ott vagyok!  
Keresztülvágok az erdőn, 
bozóton és köveken, lehajtok a 
dombokról és élvezem a 
magányt.

Mikor láthatják a rajongói 
újra élőben?
Október 10-én Berlinben 
lépek fel.

» Az Opel formatervezője, van Hulten  
és a király

Június 4., 8 óra 25 perc, megérkeznek:  
hét rendőrmotoros vezeti fel 
a limuzinkonvojt az Adam Opel  
házhoz – a holland királyi pár  
»munkalátogatásra« érkezik.  
Willem-alexander és 
Máxima az autógyártás 
 jövőjéről tájékozódnak 
az Opelnél. Ivo van Hulten 
 tervező találkozott  
velük és fenséges  
pillanatokról számolt be
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Az Opel szórakoztató: 
Willem-Alexander  
király (középen) és 
Máxima láthatóan 
élvezték rüsselsheimi 
látogatásukat

interjú

TELEfOn-

bESzéLGETéS
…

GuGAbriEL 

énekesnővel

kiráLyi fELLéPéS

ivo van Hulten

«
  www.gudrunliemberger.com



Josef Krotil garázsa Groß-Gerauban tele van mindenféle holmi-
val. Olyanokkal, amelyekre vágynak az emberek és boldoggá 
teszik öket. A 61 éves férfi évtizedek óta gyűjti a világháború 

utáni, legfeljebb egy liter hengerűrtartalmú motorral épített jármű-
veket. Legújabb projektje: egy Mopetta 
másolatának elkészítése. Egon Brütsch 
találta fel az 50 cm³-es ILO V-50  
motorral szerelt háromkerekű moped-
autót. Az 50-es évek végén Georg von 
Opel „Opelit” néven akarta piacra 
dobni, de mindössze 14 darab készült 
belőle. „A nyers karosszériát 1977-ben 
elcseréltem egy motorkerékpárra cse-

réltem. Ezután Brütsch lakóhelye közelében bukkantam alkatré-
szekre” – meséli. Sokáig  kellett várnia a Mopettának, mivel Krotil 
az Opel Járművekkel kapcsolatos szabályzatok menedzsereként és  
háromszoros apaként kevés szabadidővel rendelkezett. Ma már 
nyugdíjas, és minden idejét a Mopettának szenteli. Néha alig alszik 
a projekt miatt. „Nincsenek műszaki tervek, a futóművet fotók 
alapján rekonstruáltam” – mondja. Minden egyes részlet kihívást 
jelent. „A küllőanya mélyedését trébelni kell. Ma már alig néhá-
nyan ismerik ezt a technikát. 1000 kilométert utaztam, mire talál-
tam egy műhelyt” – meséli. Fékpedál, kormányszerkezet, motor – 

sok mindent többször is átdolgozott. 
Őszre tervezi az első próbautat.  vmr

A MopettA  Misszió

Az Opel világít a VW egén
többezer VW Gti rajongó találkozott az 
ausztriai Wörtherseenél – és az opel állt a 
középpontban! A munkatársak inkognitó-
ban 3D-s szemüvegeket osztogattak a 
nagy tüzijátékhoz. A VW rajongói nem 
tudhatták, hogy a szemüvegek a fénypon-
tokat több tucat opel-villámmá alakítják. 
Az eredmény: több mint 270 000 Youtube-
letöltés.

A rókafarok visszatér
Boah ey! Manta-Bertie visszatért. ezzel a 
vicces videóval pályázott egy opel-csapat 
a Red Bull Ládaderbire, sikerrel. Július 
14-én állnak rajthoz a fiúk a Hoheward 
tájparkban.

 Opel Online

Fotók: DAViD stRAssBuRGeR, opeL
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Josef krotil megmutatja 
Mopettája futóművét és karos�-
szériáját. A Messerschmitt 
(balra) és a Fuldamobil már 
készen van

erre tartunk: Mopetta 
 prospektus a� 50-es évekből

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1sfjOYPSRl0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KZxCh6ZzWtQ


MAGYARORSZÁG
Az Opel POST regionális melléklete a szentgotthárdi gyár és a budaörsi szervezetek részére OPEL POST 2. SZÁM / 2013. JÚLIUS

ESEMÉNYDÚS TAVASZ

A tavasz folyamán cégünk számos magas rangú, a közpon-
tunkból érkező vendéget, hazai autóipari cégek képvise-
lőit, szakmai és laikus gyárlátogató csoportot fogadott, 

és több rendezvénynek is otthont adott. Néhány eseményről már 
beszámoltunk a Villám Hírekben; a következő oldalakon azok-
ból szemezgettünk, melyekről heti hírlevelünkben nem írtunk.

Az Opel Omega Baráti Társaság tagjaiból és Opel Omegáikból álló „Villám”.
Az Opel-rajongók 2013. június 7-én látogattak el gyárunkba.

VÁLLALATI KULTÚRA
Az elmúlt hónapok magas rangú látogatói mind elismerően 
nyilatkoztak gyárunk dolgozóinak kiemelkedő és példaér-
tékű szakmai hozzáértéséről és elkötelezettségéről. Ahhoz, 
hogy jó benyomást keltsünk vendégeinkben és egységes 
képet mutassunk a külső szemlélők számára, fontos, hogy 
egyértelműen képviseljük vállalatunk küldetését és értékeit. 
A General Motors nemrég új vállalati értékeket határozott 
meg, ezekről írtunk vállalati kultúra sorozatunkban.
Cikk a 16. oldalon

KARRIERTÖRTÉNETEK
Folytatjuk Kohl Gábor karbantartási igazgatóval megkezdett 
sorozatunkat: Soós Szilveszter gyárómérnökségi igazgató 
több mint két évtizedet átívelő és igencsak szerteágazó Ope-
les pályafutásáról mesélt, mi pedig lenyűgözve hallgattuk.
Interjú a 18. oldalon

BEMUTATKOZUNK
A Flex Projekt indulása óta kevesebb szó esik a Fam1-ről, 
pedig az utóbbi idők eredményei alapján a régi motorgyár 
rászolgált a refl ektorfényre. Ahogy Mákos Csaba működte-
tési igazgató szokott fogalmazni: soha ilyen olcsón és ilyen 
jó minőségben nem gyártott még a motorgyár. Utánajár-
tunk, hogy milyen tényezők állnak emögött.
Cikk a 19. oldalon
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Március 18–19-én Jeff rey Lux, a hajtóművek minőségbiztosításáért felelős executive igazgató nyitotta 
a tavaszi vendégek sorát. Tengerentúlról érkezett vendégünk nagyon pozitív benyomásokat szerzett gyá-
runkról; ahogy ő fogalmazott: „A gyár szép eredményekkel büszkélkedhet; globális gyár abban az érte-
lemben, hogy a világ minden tájára szállít motorokat és komponenseket, amivel bizonyítja az itt dolgozó 
csapat kiváló képességeit.” Ideje jelentős részét a termelő területeken töltötte el, és igyekezett beszédbe 
elegyedni a kollégákkal: „Minden operátor, akivel találkoztam, nagy lelkesedéssel magyarázta el, mi a 
feladata. Érezhetően szívüket-lelküket beleteszik a termékbe, minden bizonnyal nagy gonddal végzik a 
munkájukat.” Minőségi szempontból is elégedettségének adott hangot, egyrészt Gerencsér Gábor minő-
ségbiztosítási igazgató és osztálya munkájával kapcsolatban, másrészt az új termékek bevezetését illetően. 
Véleménye szerint a gyár a nélkül képes megoldani az új termékek bevezetését, hogy a komplexitás a mi-
nőség rovására menne.

Eseménydús tavasz

Gerencsér Gábor ad felvilágosítást Jeffrey Luxnak (jobbra középen) és a kíséretében 
érkezett Reza Aminiannak (jobbra), Kovács László és Kenyeres Gyula társaságában

Marc Schiff , az Opel/Vauxhall gyártásért felelős executive igazgatója az elmúlt években számtalan alkalom-
mal látogatott el gyárunkba. A március 27-i látogatása alkalmával napjának nagy részét a termelőterüle-
teken töltötte. Véleménye szerint a szentgotthárdi gyár új sorai a világ legmodernebbjei közé tartoznak, és 
biztosítják gyárunk jövőjét. A gyárban szerzett tapasztalataival kapcsolatban így nyilatkozott: „A szentgott-
hárdi gyár egy igazán jól teljesítő gyár. Az emberek nagyon fegyelmezettek, betartják a szabályokat. Kiváló 
a minőség; ez a gyár az elsők között volt, akik megszerezték a BIQ4 minősítést. A termelő területeken járva 
azt tapasztaltam, hogy az emberek büszkék a munkájukra, és pontosan hajtják végre a JES lapok által meg-
határozott munkafolyamatokat. A gyár számomra olyan, mint egy nagyszerű zenekar, melynek Solt Tamás 
nagyszerű karmestere.”

Április 18-án az Audi Hun-
garia Motor Kft . képviseletében 
négy vendéget fogadtunk, akik a 
logisztikai területen tettek bench-
marklátogatást. Érdeklődésük 
elsősorban a belső használatú 
göngyölegeknél használatos, ún. 
transzponderekre, az ezekkel kap-
csolatos folyamatokra, feltételek-
re, tapasztalatokra terjedt ki. A lá-
togatás egy kölcsönösen kedvező 
szakmai kapcsolat megalapozását 
tette lehetővé.

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 
munkacsoportjai gőzerővel munkálkodnak a térség gazdasá-
gának, infrastruktúrájának, valamint szakképzésének fellen-
dítésén. A munkacsoportokban kollégáink is aktív szerepet 
vállalnak; a térségi szakképzés-fejlesztési és HR munkacso-
portban például Csanaki Jenő GMS és IT igazgató. Április 
23-án ez a munkacsoport tartotta gyárunkban ülését, me-
lyen Csanaki Jenő mellett Molnár Csilla személyügyi igazga-
tó és Siklér Renáta szervezetfejlesztési és tréning koordinátor 
is képviselték gyárunkat.

Május 10-én a Mercedes magyarországi gyárának képviseletében tizenhat munkatársuk tett benchmark-
látogatást nálunk, Murat Senyurt területi igazgató vezetésével. Érdeklődésük elsősorban a TPM tevékeny-
ségre, ill. a team koncepcióra és a team táblákra irányult. Ezen kívül bepillantást nyertek a sztenderdizációs 
folyamatokba, valamint láthattak CIP bemutatót is.
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Május 15-én az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága Gépjármű Szakosztálya ülé-
sével párhuzamosan James Lewis, a Motor Hardware Fejlesztés igazgatója is gyárunkban járt. Vendégünk az-
zal a céllal érkezett, hogy megismerje az új Flex gyárat és az új termékek bevezetésének mikéntjét. Ittlétének 
legfontosabb oka pedig az volt, hogy visszajelzést kapjon az MGE és MDE motorjaink kapcsán felmerült 
–tervezési problémák nyomán adódott – nehézségekről. Ezekből okulva a jelenleg tervezési fázisban lévő, s 
a még megtervezendő termékeket nagyobb hatékonysággal tudják majd szakértő kollégáink előkészíteni.

Május 29-én a Személyügyön járt Peter Th om, az Opel/Vauxhall gyártásért felelős alelnöke, Marc Schiff , 
gyártásért felelős executive igazgató és Bettina Dunkel, a gyártási területek személyügyeiért felelős vezetője, akik 
egy ún. HR deep dive programon vettek részt, azaz a személyügy működésébe nyertek mélyebb bepillantást.

Eseménydús tavasz

Június 5-én egy tíz újságíróból álló médiacsoportot láthattunk vendégül két budaörsi kollégánk, Dános 
András PR igazgató és Molnár Orsolya PR munkatárs kíséretében. Kenyeres Gyula, a Flex gyár Igazgatója 
az Ampera teremben tartott bevezető előadásában kitért a Flex projekttel kapcsolatos információkon kívül 
a Flexben gyártott motorok legfontosabb jellemzőire is, majd az előadást követően a vendégek testközelből 
is megtekinthették a gyártást. A Flex gyár gyártósorain Pintér Roland, szerelősorain pedig Kovács László area 
managerek vezették végig a csoportot. A látogatás pozitív visszhangot keltett a médiában; az „Opel Szentgott-
hárd a médiában” rovatunkban a totalcar.hu újságírójának cikkéből emeltünk ki részleteket.

Bencsics Gábor MDE szerelősori gyártómérnök (jobbra) köti le James Lewis (fehér 
ingben, középen) és munkatársai (balra) fi gyelmét

Május 16-án a Peugeot S. A. (PSA) részéről fogadtunk egy kilenc fős delegációt, akik a Flex gyártó- és 
szerelősorokat tekintették meg.

Június 7-én különleges látogatócsoport ejtette útba gyárunkat. A jennersdorfi  Opel találkozóra igyekvő 
Opel Omega Baráti Társaság tagjai 12 Opel Omegával gördültek be a gyár elé, és mutatták meg büszkén 
járműveiket (lásd a címlapon). Utána idegenvezetőink kalauzolták körbe őket a gyár területén.

Az újságírók „végig-
fényképezték” a gyárat
Forrás: totalcar.hu
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Az elmúlt hónapokban számos magas ran-
gú vezető látogatott el gyárunkba, akik 
mind kiemelték a szentgotthárdi 

gyár dolgozóinak kiemelkedő és példaértékű 
szakmai hozzáértését és elkötelezettségét. 
Hatalmas elismerés ez olyan vezetőktől, akik 
a vállalat mindennapi életébe csak ritkán és 
rövid időre tudnak bepillantást nyerni.

A hétköznapokban egy külső szemlélő szá-
mára csak úgy tud egy vállalat pozitív képet 
mutatni, hogy a mögöttes tartalom valódi, a 
szervezet minden tagja elkötelezetten képvi-
seli a vállalati értékeket beleértve kereskedőin-
ket, partnereinket és beszállítóinkat. 
2013-ban új vállalati értékeket határozott meg a Gene-
ral Motors, amelyek az ügyfélközpontúság, kapcsolata-
ink fontossága és az egyéni kiválóság.
Ügyfélközpontúság:
Minden döntéshozatalunk az ügyfeleinkkel kezdődik 
és végződik. Figyelünk igényeikre és biztosítjuk szá-
mukra a magas szintű szakértelmet, teljes átláthatósá-
got, páratlan kényelmet, illetve üzleti tevékenységük 
megfelelő elismerését.
Kapcsolataink fontossága:
Együtt dolgozunk és törődünk minden csapattaggal a 
General Motorson belül, teljes tisztelettel, átláthatóság-
gal és egymás egyéni erősségeinek elismerésével.
Egyéni kiválóság:
Mindannyian törekszünk a legmagasabb szinten teljesí-
teni és megbízhatóan, tiszteletteljesen és felelősségtelje-

sen együttműködni ügyfeleinkkel és csapattársainkkal. 
Mindannyiunkban megvan a kreativitás, találékonyság 
és innováció iránti vágy és a győzelemhez szükséges ki-
tartás.
Ahhoz, hogy tartósan ezt a pozitív képet tudja magáról 
mutatni a szentgotthárdi gyár, úgy mint eddig, tovább-
ra is számítunk minden kolléga magas szintű, a vállalati 
értékek szerinti elkötelezett munkájára.
(pg)

VÁLLALATI ÉRTÉKEINK

Pintér Szabolcs area manager (jobbra) és Joe Ponce (balra) a hengerfejgyárban

Eseménydús tavasz

Június 11-én Joe Ponce, a GM globális operatív minőségbiztosításáért felelős executive igazgatója érke-
zett gyárunkba. Látogatása során találkozott gyárunk vezetésével, tájékozódott gyárunk üzleti mutatóiról, 
termékeinkről és eredményeinkről. Részletes információkat kapott a Flex projektről és a minőségbiztosítás-
sal kapcsolatos témákról. Ezután megtekintette a Fam1 és a Flex gyárat is, ahol munkatársaink bemutattak 
néhány kiemelkedő folyamatot, jó gyakorlatot, illetve bevezetett ötletet. Joe Ponce személyében egy olyan 
vezetőt ismertünk meg, aki nyitott stratégiai jelentőségű témáink megértése iránt, ugyanakkor nagyon ér-
 deklődik az egyes kollégáink minőségbiztosítási rendszerünkkel kapcsolatos szemlélete iránt.
(csj)

VÁLLALATI KULTÚRA

agas ran-
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A General Motors 2013-ban új vállalati
értékeket határozott meg
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Gyárunk mérnökei nemcsak a munkahelyü-
kön, hanem szabadidejükben is különféle 
műszaki megoldásokon törik a fejüket. Ki-

váló példa erre Farkas Gábor dízel szerelősori teszt-
mérnök és Németh Zsolt János motorszerelősor és 
teszt koordinátor esete, akik nemrégiben hatalmas 
fába vágták közös fejszéjüket: egy 1999-es gyártású 
Yamaha R1-es, 1000 köbcentiméteres, eredetileg 
karburátoros erőforrás által hajtott motorból egy 
bivalyerős, befecskendezéses gépet építenek.

Gábor és Zsolt elárulták magukról, hogy gyerekko-
ruk óta mindketten megszállott motorosok, s ennek 
megfelelően a tuningolás is régi szerelmük. Több közös 
fejlesztésük is volt már az elmúlt években, Zsolt egyik 
eredetileg 98 lóerős motorjának teljesítményét például 
160 lóerősre „csavarták fel”.
A most fejlesztett Yamahától azonban még ennél is töb-
bet várnak, s ennek okán nagyon komolyan dolgoznak, 
és szinte mindent átalakítanak a motorkerékpáron.
A befecskendezés vezérlőegységének kimunkálását 
Zsolt végzi, aki szerint a hardveres rész, az áramkör 
megtervezése, legyártása, beültetése még az egyszerűbb 
feladatok közé tartozik, a program megírása viszont 
már igen komoly kihívást jelent. A régi motorok jel-
adói ugyanis köszönő viszonyban sincsenek a mostani 
modern megoldásokkal, az általuk felújított motornak 
például csak főtengely jeladója volt, vezérműtengely jel-
adója viszont nem. Ebből kellett kihoznia a legjobbat, 
és egy kreatív gondolat nyomán haladva Zsoltnak sike-
rült is célt érnie:
– Arra gondoltam, hogy a szívónyomás szenzor jele 
alapján lehetne tudni, hogy melyik ütemben is vagyunk, 
s ennek megfelelően írtam a programot. Hosszas mun-

ka után összejött a dolog: magunk sem gondoltuk vol-
na, de elsőre beindult a motor. Elég kézenfekvő meg-
oldás, érdekes módon mégsem használja senki, pedig 
egy jeladóval kevesebb van a motoron, és ez csökkenti a 
meghibásodás esélyét – engedett betekintést a szakmai 
kulisszák mögé Zsolt, Gábor pedig arról beszélt, hogy 
mi mindent kellett átalakítania ahhoz, hogy kihasznál-
hatók legyenek a befecskendezéses rendszer előnyei. 
A munka – hogy minden alkatrész megfelelő kondíci-
óban legyen – egy általános és alapos motorgenerállal 
kezdődött, majd Gábor néhány szériás típushibát is ki-
javított (pl. a váltóban található hornyok mélysége nem 
volt megfelelő). Ezt követte a hengerfej megmunkálása, 

a csatornák áramlástani 
optimalizálása, a szelep-
nyitási idők átállítása, 
majd a nagyobb terhe-
lésre való fi gyelemmel 
a kuplung átalakítása, 
nagyobb hűtő beszere-
lése, új levegőszűrő ház 
konstruálása, a nyitott 
kipufogórendszer felra-
kása, egy másik injektor 
és üzemanyagrendszer, 
benzinpumpa beépíté-

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
se, a kábelkötegelés átalakítása és így tovább és tovább…
A motor még nem készült el teljesen; Zsolt és Gábor 
elmondása szerint főként a hidegindításnál akadnak 
még problémák, az intézeti fejlesztőkhöz képest nagy-
ságrendekkel szerényebb mérési lehetőségeikből ka-
pott adatok alapján azonban folyamatosan fi nomodik 
a szoft ver.
– Abból gazdálkodunk, amink van – mondják, s hoz-
záteszik: a motorfejlesztésben az jelenti az izgalmat, 
hogy az autókkal szemben itt – pl. kényelmi vagy éppen 
fogyasztási – kompromisszumok nélkül lehet a teljesít-
ményre koncentrálni, és a munkát így többszörösen és 
folyamatosan átjárja a versenyszellem.
Annak ellenére, hogy még a szóban forgó motor sem 
készült el, máris újabb fejlesztést tervezgetnek, mely 
egy autóhoz, az Opel DTM sikerei előtt tisztelegve egy 
Calibra replikához kapcsolódik majd.
(czt)Farkas Gábor (jobbra) és Németh

Zsolt János (balra) a csodajárgánnyal
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Névjegy

Születési év: 1966

Opel karrier:
1991  villamos

karbantartó
1993  karbantartás 

csoportvezető
1995 gyártómérnök
1998 vezető gyártómérnök
1999 koordinátor
2000  koordinátor CHP – motorgyár igazga-

tóhelyettes
2001  menedzser, Business Excellence 

Strategy Team (BEST)
2003 minőségbiztosítási igazgató
2006  termelési igazgató, motorgyár és 

Allison
2010  termelési igazgató, motorgyár, Aspern 

(Ausztria)
2011  termelési igazgató, M20/32 váltógyár-

tás, Aspern (Ausztria)
2012  igazgató, gyártómérnökség, projektek, 

létesítménymérnökség és IT, Aspern 
(Ausztria)

2012 gyártómérnökség igazgató

Család: nős, két lány édesapja
Hobbi: természetjárás, kertészkedés
Kedvenc Opel típusai: az Opel jelenlegi modell-
jei közül mindegyiket szereti; vezetési élmény 
tekintetében a hangtalanul suhanó Ampera 
emelkedik ki

Áprilisi számunk „Karriertörténetek” rovatában 
Kohl Gábor karbantartási igazgató példaértékű 
karrierjének állomásait mutattuk be. Soroza-

tunkat méltóképpen folytatjuk Soós Szilveszter gyártó-
mérnökségi igazgató hasonlóan inspiráló és rendkívül 
szerteágazó Opeles pályafutásának bemutatásával.

A szentgotthárdi származású Soós Szilveszter 22 éve, au-
tomatizálási mérnöki végzettséggel, karbantartói állásra 
pályázott az akkor még alakulófélben lévő vállalathoz. 
Döntését egyáltalán nem bánta meg. Az azóta eltelt több 
mint két évtizedben számtalan izgalmas feladatban próbál-
hatta ki magát, és gyarapíthatta szakmai ismereteit. Már az 
első Opeles munka is komoly kihívást, szakmai izgalmakat 
hozott számára, villamos karbantartóként ugyanis egyik 
fő feladatként az éppen akkor leszállított főtengelysori 
gyártógépek programozását kellett megoldaniuk munka-
társaival.
– Mindjárt az elején belekóstolhattunk az alkotómunka 
örömébe – emlékezett vissza a hőskorszakra Szilveszter, 
aki három év elteltével a karbantartóknál csoportvezető 
lett, majd éles váltásként újabb feladatot kapott: 1995-ben, 
immár mérnöki beosztásban, a projekt team tagjaként ő is 
részt vett a hengerfejgyár elindításában, egész pontosan az 
akkoriban szakmai kuriózumnak számító fl exibilis gyártó-
sor koncepciójának megtervezésében. Annak elindulása 
után felelős mérnökként maradt is a hengerfejgyárban, 
ahol később termelési pozícióba került, koordinátorként 
tevékenykedett. Kis idő múlva újabb váltás következett, és 
Szilveszter bekerült abba a csapatba, amely megalakulása 
után a folyamatos fejlesztéssel, az új módszerek gyári szintű 
bevezetésével és benchmarkinggal is foglalkozott.
Pár évvel később újabb fontos megbízatást kapott, s gyá-
ri minőségbiztosítási igazgató, később pedig a termelés, a 

karbantartás és a mérnökség munkáját egyaránt irányító – 
motorgyári termelési vezető lett, sőt 2009 áprilisától kilenc 
hónapon át – az említett feladatai mellett – a betöltetlen 
gyárigazgatói poszthoz tartozó feladatokat is ellátta.
A következő állomáshoz 2010 nyarán érkezett; ekkor az 
asperni motorgyár vezetésével bízták meg. Az itt eltöltött 
években sem egy pozíciót töltött be, hiszen egy év elteltével 
az M20/32-as hajtóműegység termelési igazgatója, majd ki-
küldetése lejárta előtt néhány hónappal a gyártómérnökség, a 
létesítménymérnökség és az IT első embere lett.
Szentgotthárdra visszatérve – ahogy ő fogalmaz – „maradt 
a kaptafánál”, azaz az itteni gyártómérnökség élére került. El-
mondása szerint „itt megfelelően mozgalmas az élet”.

– Talán ez a munka áll hozzám a legközelebb: tervezünk va-
lami újat, és aztán látjuk is működni, ami abból megvalósul. 
A Fam1-es területen eddig is bőséges lehetőség adódott a 
fejlesztőmunkához, a Flexes új termékek bevezetése pedig 
egész egyszerűen szakmai aranybánya számunkra – mosoly-
gott Szilveszter. – Azzal, hogy pályafutásom során több funk-
cióban is dolgoztam, kiszélesedett a látásmódom – engedett 
bepillantást gondolkodásmódjába Szilveszter, aki szerint, ha 
valaki alulról építkezik, mint tette ezt ő is, akkor olyan tapasz-
talatokra tesz szert, amely az éles helyzetekben is szakmai biz-
tonságot ad számára.
(czt)

SOKSZÍNŰ SZAKMAI KARRIER

„A Flexes új termékek bevezetése egész egyszerűen szakmai aranybánya számunkra.”
Soós Szilveszter (balra) Vörös Gábor (jobbra) gyártósori mérnök (főtengely, MGE/SGE) társaságában
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A motorgyár gyártó- és szerelősorain, a közvetlen termelésben 
228-an dolgoznak. A szerelősoron két, a gyártósoron pedig 
három műszakban tevékenykedő kollégák munkáját a csoport-
vezetők, ill. a műszakvezetők irányítják. Munkájukat és az ipari 
mérnökét Seregi Miklós fogja össze, aki először is arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy az elmúlt időszakban a Fam1-es motorgyárból 

sok rutinos kolléga került át a Flex gyárba. Ez komoly kihívást 
jelent a terület számára, hiszen az általuk gyártott 1.6-os és 1.8-as 
motoroknak továbbra is a minőségi és mennyiségi elvárásoknak 
megfelelően kell elkészülniük. Miklós így számol be a teljesít-
ményről:
– Áprilisban az elvártnál egy százalékkal jobb, 96 %-os haté-
konysági mutatóval, a tervezetthez képest 501 motorral töb-
bet gyártottunk, és ezért köszönet a motorgyári dolgozóknak 
és karbantartóknak. A szerelősori kollégáknak sok minőségi 
találása volt és van, s ez jótékony hatással van a termelés mi-
nőségére. Annak ellenére, hogy a sorokon sok új kolléga állt 
munkába, a motorgyár 10 ezres IPPM célját is sikerült telje-
sítenünk, illetve a folyamatos fejlesztés jegyében a célt máris 
módosítottuk.

Mákos Csaba működtetési igazgató szokott úgy fogalmazni, 
hogy soha ilyen olcsón és ilyen jó minőségben nem gyártott 
még a motorgyár. Miklós szerint a siker titka, hogy a dolgozók 
nagyon fi gyelnek arra, hogy saját folyamataikban ne okozzanak 
hibát, másrészt pedig a beszállítói hibákból fakadó problémákat 
a Minőségbiztosítás és a Gyártómérnökség támogatásával a vál-
lalat igyekszik megoldani.
– A folyamatos fejlesztés – mint azt a CIP bemutatók is jelzik – egy-
re több dolgozó számára nem csak elviekben létezik, hanem a napi 
gyakorlat szerves részét képezi. Ők érzik igazán a gépeket, s az oda-
fi gyelésüknek, kreativitásuknak köszönhetően több ponton is javult 
a gyártási folyamat. Többen is rendkívül motiváltak, de a többieket 
is arra bíztatjuk, hogy gondolkozzanak csapatban, s minél nagyobb 
számban vessék fel az ötleteiket, tegyék hozzá a magukét ahhoz, hogy 
könnyebb és egyszerűbb legyen a munka – fogalmazott Miklós.

A szerelősoron járva Takács Zsolt operátor-
ral beszélgettünk. A két éve a 7-es teamben, 
Büki József csoportjában dolgozó Zsolt fel-
adatai közé a gépek kezelése és az alkatrészek 
cseréje mellett a motorokkal kapcsolatos – 
mérések utáni – problémamegoldás tartozik. 
A fi atal, szalafői operátor érdekesnek találja 
munkáját, márpedig amit érdekesnek tart, 
azzal szívesen is foglalkozik, nem is kell en-
nél nagyobb motiváció számára. A kérdésre, 
hogy magáénak érzi-e a motorgyár sikereit, 
így válaszolt:
– Mondhatom azt, hogy személyesen is hoz-
zájárultam a sikerekhez. A cél a zöld lámpás 

motor, mert ha ez nincs, akkor nem jön le a darabszám sem. Jel-
szavaim: rend, fegyelem, tisztaság, pedantéria. Nem szeretek ren-
detlenségben dolgozni, azt szeretem, ha minden elkészül időre.
Zsolt elmondása szerint fi atal a csapat, és mindenki „odateszi ma-
gát”, nem csoda tehát, hogy egymás után jönnek a jó eredmények.
Mivel kérdésünkre Miklós a sok fejlesztés közül Pentz Károly 
operátor egyik, igencsak „spórolós” – egy csavaros és egy dugós 
szerkezetet felölelő – műszaki megoldását emelte ki, ezért a 
gyártósoron később Károllyal beszélgettünk, akit Kaizen-ötletek 
gyűjtésével bíztak meg. A szóban forgó fejlesztésnek köszönhe-
tően a motorblokk szükséges utómunkázásánál nem kell már 
roncsolással eltávolítani az INA szelepeket, s a helyükre később 
újakat beépíteni.
– Nem szeretek elsiklani a problémák felett, folyamatosan fej-
lesztek. Van, hogy egy probléma olyan jelentőssé válik, hogy már 

mások munkáját is akadályozza, ilyenkor szeretek utánajárni, ki-
elemezni, megoldást találni. Ez így volt, amikor gépkezelőként 
dolgoztam, és így van most is. Támogatom a kollégákat, ill. mivel 
sok az új munkatárs, igyekszem a tapasztalatokat átadni. 1995 óta 
dolgozom itt, és mindig is arra törekedtem, hogy a problémákat 
minél hatékonyabban, gyorsabban megoldjam. Gépkezelőként 
erre nem volt annyi időm, például elmenni a karbantartókhoz, 
hogy segítsenek megvalósítani az ötletet, ami megkönnyíti a 
munkánkat. Továbbra is nyitott szemmel járok, van még bőven 
ötlet a tarsolyomban – mesélt munkájáról a lelkes operátor.
Károly csoportvezetőjének, Szabó Tamásnak a véleményét is 
megkérdeztük Károly munkájával kapcsolatban: 
– Ezekkel a fejlesztésekkel sok állásidőt és utómunkát ki tudunk 
küszöbölni. Ha valamelyik gépnél probléma van, Karcsi, mint 
régi motoros, aki a blokksoron kezdett, ismeri a berendezése-
ket, rá tud állni a problémákra, elemezni tudja azokat, fel tudja 
tárni a nem megfelelőségeket. A Klinknél például átalakított egy 
szorítókészüléket, amivel előtte nagyon sok problémánk volt. 
A Klink akna feltelt forgáccsal, egymás után 2–3 műszakban 
folyamatosan takarítatni kellett, ami plusz költséget jelentett. A 
Flex gyárban is előfordulhatnak hasonló jellegű problémák, ezért 
Karcsi az ötleteit az új gyárral is megosztja.
Ezúton is gratulálunk a motorgyárnak a kiváló eredményekhez!
(czt, csj, tzs)

FAMILY1-ES MOTORGYÁR

Az utóbbi idők híradásaiban szinte mindig az új motorgyár-
ra irányult a refl ektorfény. Mindeközben gőzerővel üzemel a 
Family1-es motorgyár is, és sorra olyan eredményeket produ-

kál, melyekre büszkék lehetünk. Ezen okokból kifolyólag választot-

tuk a területeket ismertető sorozatunk következő állomásának a régi 
motorgyárat. A szervezeti felépítésről és a legfrissebb eredményekről 
Seregi Miklós area managert kérdeztük, a fejlesztések kapcsán pedig 
további kollégákkal is beszélgettünk.

Kaizen: japán módszer, amelyet számos területen 
(különösen fejlesztésben, gyártásban, mérnöki és 
üzleti területen), szervezetekben használnak a fo-
lyamatok hatékonyságának növelésére. A japán szó 
jelentése: változtatás (kai) a jó (zen) irányába.

„ Áprilisban a tervezetthez képest 501 
motorral többet gyártottunk, ezért 
köszönet a motorgyári dolgozóknak 
és karbantartóknak.”
Seregi Miklós area manager
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Pentz Károly operátor a vezetőséggel 
 ismerteti egyik fejlesztését
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Így készül a magyar motor
Mikor a szentgotthárdi Opel gyár új részét, a Flex üzemet megnyitották tavaly, mi is a helyszínen voltunk, tudósí-
tottunk is lelkiismeretesen. Akkor még csak a próbaüzem zajlott, most már a szériagyártás folyik. Megnéztük, mit 
gyártanak a gépsorok. A szentgotthárdi gyár a dolgok jelenlegi állása szerint gyönyörű sikertörténet. Nem elég, 
hogy a már húsz éve termelő üzem – ahol korábban a magyar Astrák is készültek, majd motorok és váltók hagyták 
el a kaput – területét és kapacitását is növelték, gyakorlatilag a termelés teljes felfutása előtt újabb bővítésbe kezd-
tek. {...} A gyártósor úgy lett kialakítva, hogy könnyedén, fl exibilisen variálható legyen, innen a Flex név. A főten-
gelyeket gyártó sort leszámítva minimális idő alatt tudnak egyik típus gyártásáról a másikra átállni, akár benzines, 
akár dízelmotort gyártani.                  www.totalcar.hu, 2013. 06. 07.

OPEL SZENTGOTTHÁRD A MÉDIÁBANAUTÓS HÍREK

Megint építkezik az Opel Szentgotthárdon
{...} Az eredetivel szerkezetileg teljesen megegyező, új csarnokkal a Flex üzem területe 1600 négyzetméterrel nő. 
Az előkészítő munkálatok után indul az acélszerkezet szerelése és a falburkolás, az ütemterv szerint a csarnok júni-
us végére lesz szerkezetkész, majd a padlóburkolás, valamint a gépészeti és elektromos munkálatok után várhatóan 
szeptember végén telepítik a technológiát: a bővítési projekt keretében 149 új berendezés és gép érkezik a Flex 
gyárba. A munkálatok 2014 elején fejeződnek be, és a jövő év áprilisában már el is indulhat a próbagyártás az új 
sorokon.                         www.nol.hu, 2013. 04. 09.

Együttműködési megállapodást kötött az Opel és
a Weöres Sándor Színház
Hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással az Opel Szentgotthárd Kft . és a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház. {...} Solt Tamás, az Opel Szentgotthárd Kft . ügyvezető igazgatója elmondta: a hosszú 
távú megállapodás szerint a Weöres Sándor Színház művészei részt vesznek majd a gyár által szervezett progra-
mokon, például szeptemberben az Opel hagyományos családi napján. {...} A Holdbeli csónakos-díj átadásakor 
októberben az Opel egy színésznek és egy háttérmunkatársnak különdíjat ajánl fel. {...} Solt Tamás hangsúlyozta: 
az Opel számára fontos, hogy dolgozóik érezzék a feléjük irányuló fi gyelmet, talán ennek a szemléletmódnak is 
köszönhető, hogy egy nemrég készült felmérés alapján dolgozóik 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy semmiképp 
nem hagyná ott jelenlegi munkahelyét.               www.hirado.hu, 2013. 06. 13.

Megújult
az Opel Insignia

Az Opel modellek megújulása 
folytatódik: a 65. Frankfurti Au-
tószalonon (2013. szeptember 
12–22.) ünnepli világpremierjét 
az új Opel Insignia. Motorháza 
alatt közvetlen befecskendezésű 
motorok rejlenek, mint például a 
két, új generációs turbó benzines 
és a 99 g/km CO2 kibocsátású 
turbódízel. Mindkét változata (a 
88 kW/120 LE és a 103 kW/140 
LE az EG Nr. 715/2007 szabvány szerint mérve) 6 fokozatú manuális váltóval és Start/Stop technikával szerelve 
csupán 3,7 litert fogyaszt 100 kilométeren a négy- és ötajtós modell esetében is. Az Opel Insignia 2.0 CDTI ezáltal 
a legtakarékosabb dízel a kategóriájában.

Opel ADAM
– az év legjobb 
belső designja

Nagy megtiszteltetés egy kis-
autónak – az Opel ADAM el-
nyerte a stuttgarti „Automotive 
Interiors EXPO 2013” szakkiál-
lításon a sorozatgyártású jármű-
vek legjobb belső designjáért 
járó díjat. Elizabeth Wetzel, az 
enteriőr felelős főtervezője a 

következőképpen fogalmazott: „A testre szabható belső tér egyike az ADAM kiemelkedő jellemzőinek: 82.000 
lehetőséget kínál.” A csak 2013 áprilisában piacra került újdonság máris öt díjat söpört be, köztük a híres innovációs 
versengés „Plus X Award”-ját és a neves Red-Dot-Design-Award-ot.

(Forrás: Opel)           

OPEL HÍREK 2 / 3
RIPORT 4 / 5
TERMÉK 6 / 7
HAGYOMÁNY 8
MI VAGYUNK AZ OPEL 9 – 12
REGIONÁLIS HÍREK 13 – 20




