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beszállító partner(ek) után nézzen. Így
talált rá a német META Regalbau
Gmbh. cégre. Ez a német piacvezetõ
cég magas minõségû, széles szorti-
menttel rendelkezõ termékskálát bizto-
sított partnerei és a végfelhasználók
számára. 2003 után az elsõ három év
az útkereséssel, kapcsolatok kiépítésé-
vel, a stratégia kidolgozásával telt. Ne-
héz idõszak volt, de a sok munka, gyöt-
rõdés meghozta a gyümölcsét. Céljuk-
ként tûzték ki, hogy teljes körû szolgál-

15 éves a ZENIT® Kft.

A raktártechnikai specialista
A tizenöt éves múlttal rendelkezõ ZENIT® Kft. jubileumi
szakmai napon mutatta be elért eredményeit. A szakmai be-
mutató azonban konferencia jellegû volt, mert a cég meghí-
vására eljött és elõadást tartott a Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztériumnak (NFGM) az EU logisztikai fejlesz-
tést segítõ pályázatairól Gecse Gergely referens. Ott volt a
Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsé-
ge (MLSZKSZ) részérõl dr. Csaba Attila tiszteletbeli elnök,
aki a szövetség munkájáról szólt. Eljött a legnagyobb beszál-
lító partner, a német META Regalbau Gmbh. két vezetõ
munkatársa is, Michael Wilfling exportigazgató, aki bemu-
tatta a céget és Cristoph Schöttler mûszaki igazgató, aki rész-
letes elõadást tartott a cég dinamikus állványairól. A szakmai
napra eljöttek a ZENIT® Kft. partnerei és a logisztikai szak-
ma cégeinek képviselõi. 

Szomor László, a ZENIT® Kft. ügy-
vezetõ igazgatója mutatta be cégét. A
több mint 10 éve létrehozott ZENIT®

Logisztikai Eszközök Kereskedõháza
Kft. alapítói azzal a szándékkal szer-
vezték meg a cég mûködését, hogy a
magyar gazdasági életben már akkor
egyre növekvõ jelentõségû húzóága-
zattá váló logisztikai folyamatok, rend-
szerek, technológiák kimunkálásában
minél jelentõsebb szolgáltatási szere-
pet tölthessenek be a lehetõ legsokol-
dalúbb formában, akár rendszergazda-
ként, know-how megajánlójaként, akár
termékek, eszközök, innováció stb.

szállítójaként is. Az 1993-ban alapított
jogelõd cég logisztikai eszközök érté-
kesítésére, alapvetõen üzletkötési tevé-
kenységgel bt. formában indult, 1999-
ben alakult át korlátolt felelõsségû tár-
sasággá. Az addig kizárólag eszközér-
tékesítéssel foglalkozó cég  vegetált”.
2003-ban Szomor László elhagyta a
korábbi tevékenységi területét – érté-
kesítés az informatika területén –, és
átvette nyugdíjba készülõ édesapjától a
családi cég irányítását. A logisztikai
eszközök értékesítésével foglalkozó
piaci szereplõk indukálták számára,
hogy a magyar piacon ismeretlen, új

Szomor László elõadás közben



tatást, megoldást tudjanak kínálni az
ügyfeleiknek. Jelszavuk: mindenbõl a
legcélszerûbbet, a leggazdaságosabbat
és a legjobbat kínálni.

Magyarország európai uniós csatla-
kozása, a nagyobb gazdasági mobili-
tás, a globalizáció hatása, a közlekedé-
si korridorok továbbépítése a szomszé-
dos és más nyugati országokkal hang-
súlyozottan felértékelte a magyaror-
szági logisztikai szolgáltató cégek te-
vékenységét. Ez a fejlõdés magával
hozta az igényesebb, pontosabb, vevõ-
centrikus megoldásokat keresõ, ha-
zánkba települõ cégeket. 

– E cégek kiszolgálására mindent
elkövetünk ma és a jövõben is – mond-
ta elõadásában Szomor László. – A ki-
alakított stratégiánk helyességét a
nemzetközi trendek és a hazai vissza-
csatolások is igazolni látszanak. A ZE-
NIT® Kft. korrekt, megbízható tevé-
kenységének eredményeképpen a több
mint 10 év elteltével mára a magyar lo-
gisztikai szakágazat meghatározó sze-
replõjeként van jelen e fontos terüle-
ten.

A ZENIT® Kft. a jövõt tekintve nem
kisebb célt tûzött maga elé, mint a leg-
sikeresebb logisztikai cégek közé ke-
rülni úgy, hogy a legjobb minõségû ter-
mékeket és szolgáltatásokat kínálja
Magyarországon. Vállaljuk egyedi és
standard logisztikai eszközök termé-
kek tervezését gyártását és forgalmazá-
sát is.

Szakmai hátterünket, szolgáltatása-
ink magas színvonalát, a mérnöki szak-
értelemre és a kifogástalan munkavég-
zésre alapozzuk. Cégünk ennek érde-
kében és vállalt feladatai függvényé-
ben szervezi emberi erõforrásait, ami-

nek során az állandó munkatársak és a
feladat alapján igény szerint számtalan
külsõ szakértõ, mérnök és szerelõ idõ-
szakos alkalmazásának lehetõségébõl
merít.

A ZENIT® Kft. szolgáltatásai kereté-
ben kínált logisztikai rendszerei és a
leszállított eszközök magas mûszaki-
minõségi színvonalának biztosítása ér-
dekében együttmûködik a világ vezetõ
logisztikai cégeivel és magyarországi
képviselõivel. Ezért kötött hosszú távú
együttmûködési szerzõdést termékeik
forgalmazására és teljes körû szervize-
lésére.

Korrekt partnerként, legjobb tudá-
sunk szerint törekszünk – megrendelõ-
inkkel közösen – megtalálni a legcél-
szerûbb megoldásokat. Mindig szak-
szerûen, reális árakon, bármikor a kor-
rekció bátor vállalásával. Hisszük: az a
siker, ha együtt örülünk az eredmény-
nek.

A ZENIT® Logisztikai Eszközök
Kereskedõháza Kft. vezetése a vevõi-
nek nyújtott szolgáltatásai és termékei
minõségét folyamatosan megbízható
és magas színvonalon kívánja tartani.
Ennek érdekében 2003-ban megvalósí-
totta az ISO szabvány szerinti minõ-
ségirányítási rendszert – tette hozzá az
ügyvezetõ.

A sokoldalú minõségi kiszolgálás
megtette a hatását, mert a fejlesztések
és a széles termékválaszték következ-
tében az elmúlt öt évben folyamatosan
emelkedett a termékeik és szolgáltatá-
saik iránti igény. Szomor László el-
mondta, hogy egyre nagyobb kihívá-
soknak tesznek eleget. Példaként emlí-
tette, hogy 2007 év végén a karácsonyi
forgalom idején kellett a Libri Könyv-

kereskedelmi Kft. központi raktárában
a meglévõ polcrendszert elbontani, új
telephelyre költöztetni, ott újra felépí-
teni és META önhordó galériás polc-
rendszerrel kibõvíteni. A munkát a
megrendelõ legnagyobb megelégedé-
sére végezték el, amirõl a jubileumi
szakmai napon Nagy Károly, a Libri
Könyvkereskedelmi Kft. raktárvezetõ-
je nyilatkozott.

Szomor László azonban a Magyar
Televízió új székházában idén végzett
munkájukra a legbüszkébb. Itt 36 he-
lyiségben kb. 7500 négyzetméter alap-
területen kellett a META Regalbau
Gmbh. által gyártott állványszortiment
majdnem minden elemét installálni
(karos, polcos, raklapos, ruhatároló és
egyéb speciális állványok), valamint az
egyik épületben található mind a négy
emeleten 464 db gördíthetõ kocsis, sí-
nen mozgatható archívumi célra kiala-
kított polcrendszert kellett felszerelni-
ük, a lehetõ legjobb helykihasználtsá-
got biztosítva.

A jobb tájékoztatás érdekében 2009-
tõl bõvítik internetes elérhetõségüket,
kapcsolódnak a Logisztika Portálhoz
(www.logisztika-portal.hu). A Logisz-
tika Portálon található piactéren jelen-
tetik meg az általuk forgalmazott ter-
mékeket és a hírrovathoz a ZENIT Hír-
adót is oda integrálják. Addig is láto-
gassák a honlapjukat a www.zenitkft.hu
weboldalon. Érdemes, meglepõen sok-
oldalú, máshol nem található informá-
ció lelhetõ fel oldalaikon. A META ál-
tal gyártott termékekrõl bõvebben tájé-
kozódhatnak a www.meta-online.hu
weboldalon, a META termékek ma-
gyar webáruházában.

Kiss Árpád
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