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Az első húsz esztendő
Az első telephelyen kezdetben a telefaxké-
szülék még egy lakókocsiba volt bekötve, in-
nen intézték a cég ügyeit. Mára több mint 50 
munkavállaló, 50 millió forint jegyzett tőke 
és csaknem 1 milliárd forint ingó és ingat-
lan vagyon jelenti azt az erőt, amely a piaci 
jelenlétüket biztosítja. Hosszú és izgalmas 
út vezetett idáig. A három fi vér még a kom-
munizmus végnapjaiban szegődött el több 
évre Németországba, egy tartálytechniká-
val foglalkozó céghez, ahol elsajátították a 
bevonattechnikai munka alapjait, és egyúttal 
rátaláltak mentorukra is – akivel eredetileg 
közösen terveztek cégalapítást Magyaror-
szágon. Kezdettől fogva eltökélt szándékuk 
volt, hogy nem letelepedni, csak tanulni men-
nek külföldre; világos volt számukra, hogy 
küldetésük hazavárja őket. 
Az első komoly megbízást 1994-ben nyerték 
el. A Ganz Acélszerkezet Kft.-től a Lágymá-
nyosi híd (a mai Rákóczi híd) pályaszerke-
zete alatt áthaladó ivóvíz-főnyomóvezeték 
belső bevonatainak elkészítésére kaptak 
megbízást. Ez fordulópontot jelentett a cég 
életében. A feladatot a Németországból 
hozott technológia adaptálásával, tovább-
fejlesztésével sikerült elvégezni. Azóta az 
ennek nyomán kifejlesztett, saját technoló-
giával egyre több budapesti hídban lévő víz-
vezeték kapott Ostorházi-bevonatot.

Mindezzel a vállalat máig működő három 
legfőbb tevékenysége, a helyszíni, illetve az 
üzemi bevonatkészítés és a mérnökirodai 
fejlesztőmunka közül elsőként nemcsak a 
helyszíni bevonattechnika (főként korrózió-
védelem és felületképzés) erősödött meg, 
hanem az önálló technikai fejlesztés is már 
a kezdetektől megindult.
A társaság életében a 2000-es évek elejétől 
kezdve egyre nagyobb hangsúlyt kapott az 
üzemi fényezés. 
A vállalati munka már a kezdeti időszaktól 
ÉMI-tanúsítvánnyal elismerve, majd 1998-
tól ISO 9002:1994 tanúsítvány szerinti 
minőségirányítás mellett zajlik. Azóta ISO 
9001:2008, illetve ISO 14001:2004 szabvá-
nyok szerinti minőség- és környezetirányí-
tási tanúsítványokkal is rendelkeznek. Egy 
jelentős munka során az Ostorházi Bevo-
nattechnika Kft. megszerezte a minősített 
NATO-beszállítói alkalmassági tanúsítványt, 
és sikerrel átesett C típusú nemzetbizton-
sági átvilágításon is. Műszaki teljesítménye 
és társadalmi szerepvállalása miatt egyéb 
elismeréseket is kap a cég, ilyen például a 
KÖVET Egyesület CSR-elismerése vagy a 
honvédelmi miniszter kitüntetése.

Telephelyfejlesztés és innováció
A 2000-es évek közepétől megindult egy 
új telephely kialakításának, fejlesztésének 

előkészítése. A cég egyik jelentős pályázati 
támogatási szerződésének köszönhetően 
2013 tavaszától a százhalom battai Ipa-
ri Parkban található Ostorházi Bevonat-
technikai Centrum 2300 m2 alapterületen 
ad új otthont a vállalatnak. Az üzemben 
560 m2-es, 40 m hosszú daruzott csarnok-
tér és teremfestő, valamint három fényező-
kamra, egy szemcseszóróház és egy csiszo-
lókamra kapott helyet. 
Az új Bevonattechnikai Centrum egyrészt 
a helyszíni, másrészt az üzemi bevonat-
technikai kivitelezés lebonyolítása és szer-
vezése mellett az eddigieknél is jobb kö-
rülményeket teremt a vállalat harmadik 
tevékenységi irányának, a mérnökirodai te-
vékenységnek.

A több mint tíz év alatt összegyűlt tapasztalat 
birtokában majdnem kétéves fejlesztőmunka 
következett, és a várva várt eredmény nem 
maradt el. Elkészült az új csőbelsőbevonat-
készítő automata, amely képes több átmérő-
ben, számítógép-vezérlés mellett bevonatot 
készíteni. Mindezt úgy teszi, hogy a minő-
séget befolyásoló tényezőket folyamatosan 
fi gyeli és az adatokat rögzíti. 

Küldetés
Az Ostorházi Bevonattechnika mottóként 
gróf Széchenyi István egyik híressé vált 
mondatát tűzte a zászlajára: „Csak ott men-
nek a dolgok jól, ahol például a szabó, szap-
panfőző, cukrász etc. és mindenki más is 
meg van győződve róla, hogy az ő iparán, az 
ő üzletén fordul meg az állam sorsa!” Maga 
a Bevonattechnikai Centrum épülete is 
ehhez a gondolathoz igyekszik felemelkedni. 
Széchenyi gondolatát megforgathatjuk on-
nan nézvést is, hogy az ország gazdasági 
sikere minden bizonnyal azon múlik majd, 
hogy az Ostorházi fi vérekhez hasonló sz-
abók, szappanfőzők és cukrászok ezzel az 
elhivatottsággal vajon még jobban meg tud-
nak-e erősödni a maguk iparával, üzletével.
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