A Leier vállalkozás - több mint 35 éve Magyarországon
Úttörő egy nemzetközi család élén
„Ahogy az életművét felépítette pionír vállalkozóként a térségben, az egészen különleges teljesítmény ebben a
szektorban"- így fogalmazott dr. Christoph Leitl az osztrák gazdasági kamara elnöke, amikor barátjáról,
Michael Leierről kérdezték.
Ha a kezdeteket nézzük, egy különleges történelmi időszakra kell emlékeznünk.
A háborúból felocsúdott világban az életé lett a főszerep. Az emberek szívesen vásároltak, s hogy a napi
szükségletekről lehetőleg minél kényelmesebben gondoskodhassanak, egy helyen elérjék, ami kell, 1965-ben
Michael Leier megnyitotta az első Spar üzletet Horitschonban. Ezzel a kis üzlettel indult az önálló vállalkozói
úton a nagy nemzetközi siker felé.
Kezdetek az építőiparban

Ahogy az élet jobb lett, a jólét, a népesség nőtt, mindenki új házat, de legalább felújított otthont szeretett volna.
Ekkor bővítette tevékenységét építőipari vállalkozással a jól menő kereskedő. 1970-re a betonipar lett a Leier
cég fő tevékenysége. A horitschoni betongyár Burgenland legjelentősebb üzemei közé nőtte ki magát, és ma
már a bel- és külföldi vállalati tevékenységek központjaként működik. 1980-ban jött létre a következő
betonüzem Frauenkirchen-ben. Aztán kinyílt a világ. A horitschoni anyacég a 80-as évektől kezdődően a
nemzetközi piacok felé orientálódott. De nem csak úgy egyszerűen átlépte a határt, hanem rögtön nagyon
nagyot lépett: a vasfüggönyön ugrott át.

Nyitás Magyarország felé

A vasfüggöny elbontásáról, vagy Magyarország EU- ba való belépéséről még szó sem volt. Döbbenten
fogadták a lépés hírét. Michael Leier azonban úgy gondolkodott, az ismert törvények felülvizsgálatra
szorulnak, s immár nem a nagy hal eszi meg a kicsit, hanem a gyors a lassút. Ezért elsőként vállalt úttörő
szerepet a szovjetek által megszállt Magyarországon. Aki akkor nem élt, nem járt itt, nem tudhatja, mit
jelentett ez a lépés. Hiánygazdaság, amelyben a vevők harcoltak az áruért, teljesítménykényszert nem ismerő

alkalmazottak, politikai irányítás alatt álló vállalatok, egy olyan világ fogadta az osztrák vállalkozót, amelyben
semmi nem volt biztos, minden az ideológiai irányítástól függött. Az errefelé ismeretlen hatékony
működésért meg kellett harcolnia. Mivel számára meg a félelem volt ismeretlen fogalom, és mivel a céljai
jók voltak, a környezete engedett. Igaz, Győr környéke jó választás volt. Errefelé a kommunista vezetők is
nyitottabban gondolkodtak, a határ közelsége rugalmasabbá tette a döntéshozókat is. Sikerült olyan
munkatársakat találnia, akik képesek voltak gyorsan átvenni a piacgazdaságban kötelező gondolkodásmódot és
kreativitásukkal segíteni a sikert a szocialista gazdasági környezetben.
Mártonné dr. Baj Mária 1985-ben Gönyűn kezdett, és azóta áll a magyarországi vállalatcsoport élén. Ha
körülnézünk a később alapított üzemekben, ott is azt tapasztaljuk, hogy vezetőik máig hűségesen szolgálják a
céget.

Családi vállalkozásként nemzetközi vállalatbirodalom

Európa egyesült, Kelet-Európa vonzó befektetési térséggé vált. A Leier cégnek - a korai tapasztalatok
birtokában - gyors terjeszkedésre volt lehetősége. Jelenleg 39 operatív telephellyel rendelkezik Ausztriában,
Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Horvátországban, és 2015-től már
Ukrajnában is jelen van. Az osztrák vállalkozó 30 évvel ezelőtti döntését a gazdasági sikerek egyértelműen
igazolták. Nem véletlenül kapta meg Michael Leier Dr. Alois Mock volt osztrák külügyminiszterrel együtt a
kelet-európai országokban véghezvitt úttörő gazdasági teljesítményéért az „Europan 2008" díjat.

Dinamikus terjeszkedési politikájának köszönhetően a Leier nemzetközi
vállalatbirodalommá vált. Ám ennek a birodalomnak az alapköve a család. Michael Leier tudatosan építette
családi vállalkozását úgy, hogy abba a saját hozzátartozóin kívül a legfontosabb munkatársai hozzátartozóit is
bevonta. Ettől ezt a céget mindenki magáénak érezheti, akinek fontos szerepe van benne. Ma már a harmadik
Leier generáció, az unokák sora tanulja a vállalkozás gyakorlatát. A munkatársak kiválasztásánál nem a
papírok a legfontosabbak, hanem a jelentkező emberi tulajdonságai és a hozzáállása a feladatokhoz. A Leiernél
mindenki tegeződik és a tulajdonos ajtaja mindig nyitva áll azok előtt, akiknek gondolatai vagy javaslatai
vannak a cég működését vagy saját munkáját illetően. A lényeg, hogy bármekkora is a cég, az mindig tartsa
meg családias, emberi arcát. Az eddigi fejlődés egyik nagy titka a mindenkori rugalmasság és gyorsaság,
melynek fontos kritériuma, hogy az információk közvetlenül és időben jussanak el a döntéshozókhoz.
Nem véletlen hát, hogy a cég többször lett győztese a „Legsikeresebb Osztrák Családi Vállalkozás" címért
küzdők versenyének. Természetesen a Leier cégcsoport is a mai kornak megfelelő hatékony és jól kidolgozott
szervezeti rendszerként működik, a cég egyes területeit irányító kompetens vezetőkkel. Ezen működési

evidenciák mellett, mindenhol érzékelhető a fent említett szoros együttműködés és családi szellemiség.
A cégcsoport tevékenységeinek bővülése

A terjeszkedés nem csak földrajzilag volt látványos. 1985 óta Magyarországon a Leier az építőipar
piacvezetője és egyben a legnagyobb építőanyag-ipari gyártója lett. Rendkívül széles termék palettája
pincétől a padlásig képes otthont építeni a vevők számára. Az apró részletektől, mint például a kert kialakítása a
nagyobb volumenű kérdésekig, mint például a környezetbarát, energiatakarékos fűtés, mindenre megoldást
kínál. Kilenc építőanyag gyártó üzeme az ország teljes területét lefedi, mintegy ezer munkavállalót
foglalkoztat. Komplett infrastruktúrája határokon túl is működik.
A változó igényeket folyamatos innovációs tevékenységével igyekszik kielégíteni, követve a legfrissebb
nemzetközi építőipari trendeket, stílusokat, vagy éppen a megrendelő fantáziájának megfelelő egyéni
megoldásokat. Jellemző, hogy amikor a legnagyobb gazdasági válság sújtotta a világot, a Leier bővített, előre
menekült. Több mint 2 milliárd forintot ruházott be a pécsi, gönyűi, kiskunlacházi üzemébe. A pécsi
üzemben a legmodernebb környezetbarát technológiával egy komplett komputer irányítású gépsoron termeli a
betonelemeket. A 4. legmodernebb Leier kőüzem termelési csarnoka úgy működik, hogy évente 1 millió m2 kő
és beton blokk készülhet. Gönyűn 500 millió forintos beruházással kertészeti termékek gyártását kezdte meg a
cégcsoport. Kiskunlacháza fejlesztésénél azt ismerték fel, hogy az utcai kövek iránti kereslet nőtt meg. Azokba
a szegmensekbe sikerült belépni, amelyeknél mások még nem látták meg a vevői igényt. Ezzel egy időben
a cégnél a prémium minőség bővült, és a vevők ezt értékelték.
A betonelemek mellett széles skálájú tevékenységi körrel is bővült a Leier Holding. Azon túl, hogy a
kéményektől az udvari díszburkoló elemekig a vonzó otthon minden elemét kínálja, zajvédő falakat,
autókat ad el, bérelhető kész irodákat és lakásokat épít, szállodát működtet, fémmegmunkálással,
sablonok gyártásával is foglalkozik.
A kínálatban ott a jövő: a Leier nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra minden téren. Többek között
olyan technológiákat használ, melyek fókuszában áll minden, ami építőanyagok által biztosítható, több
generáción át biztonságosan használható megoldás. Tevékenységében az egészséges lakókörnyezet
megteremtése az elsődleges szempont.
Díjak, kitüntetések, jótékonyság

A Leier cég fogékony a társadalmi felelősségvállalásra. Abban is első, hogy segítsen egy katasztrófa esetén,
vagy meglásson olyan nehézségeket, amelyek hosszú ideje megoldatlanok a környezetében. Szép példája
ennek az azonnali segítségnyújtás, amellyel a devecseri üzem a vörösiszap katasztrófa idején mentette az
embereket, értékeket. Győr azért lehetett hálás, mert a város frekventált helyén hosszú évtizedekig pusztuló, a
19. században épült Frigyes laktanya műemlék épületeit 2005-ben megvette a cégcsoport, majd az eredeti
formát megőrizve modern belső attraktív tereket kialakítva impozáns városrészt varázsolt, a Leier City Center
Győr éke lett. Irodák, exkluzív lakások, konferencia centrum, szolgáltató, lakó és kereskedelmi kerület
keletkezett. Itt kapott helyet a Leier cég központi irodája, a belső udvaron szökőkúttal ékesített park létesült, a
föld alatt pedig 8 548 m2 mélygarázs szolgálja az ide érkezők kényelmét.
Michael Leier díszpolgára Magyarországon Győrnek, Gönyűnek, Jánossomorjának, Lengyelországban
Malborknak, Ausztriában Pamhagennek, illetve Horitschon díszgyűrűjének is büszke birtokosa.
Ausztriában már 1985-ben elnyerte az állami címer használatának jogát az üzleti élet minden területén.
1995-ben a „Monolit 3D" nevű termékéért (Magyarországon HABISOL néven ismert) a cég burgenlandi
környezetvédelmi díjat kapott. 1998-ban a cégcsoport elnyeri a legtöbb burgenlandi fiatalt foglalkoztatók első
díját. 2006-ban Michael Leier a Burgenlandi Gazdasági Szövetségtől a „Gazdasági Szövetség Párduc"
kitüntetést kapja. 2006-ban pedig az Osztrák Köztársaság Nagy Becsületjelvénye kitüntetést is kiérdemli, hogy
csak néhány fontosabb elismerést említsünk.
A harmincöt évvel ezelőtti hihetetlenül bátor lépést a vasfüggönyön túlra, Magyarország kormánya is
díjazta: 2002-ben Michael Leiert a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, 2013-ban a Magyar
Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntették ki. Mára a Leier Hungária Kft. a magyar kormány stratégiai
partnere. Mi lehet a siker titka? Talán, hogy a tulajdonosnak, Michael Leiernek a cég az élete. Számára nem
munka, hanem létforma a folytonos fejlesztés. Számára a sajátján túl kiemelten fontos, a munkavállalókból
álló, nagy Leier család boldogulása.
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