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A CSABA-Berényi Gépgyártó Kft. több mit 20 éve, 1994. 11.01-én alakult, és
a gyártást 1995.01.01-től indította a korábbi „Mezőgép” telephelyén. Fő
tevékenysége az emelő - anyagmozgató - föld munkagépekhez alkatrészek,
acélszerkezetek gyártása, melyek értékesítési iránya az EU tagországai, 95 %ban Németország. Belföldre egyedi forgácskihordókat gyárt különböző
forgácsoló gépekhez a megrendelő igénye szerint. A cég folyamatosan
növekedett úgy létszámban, mint árbevételben, eredményességben. Az első
évben a gyártás 111 fővel indult, 2007-ben a létszám már 207 volt.
Kapacitáshiány miatt Miskolcon is indítottak gyártást, de 2009-ben a
rendelésállomány drasztikus lecsökkenése miatt a gyártás megszüntetése mellett
döntöttek és a mezőberényi telephely megtartását, sőt fejlesztését helyezték
előtérbe. Munkájuk eredményességét mutatja, hogy 1995-ban az árbevétel 165
mFt volt, 2007-ben 2,7 milliárd Ft volt, jelenleg pedig megközelíti a 3 milliárd
Ft-ot, ami majdnem 20-szoros növekedést jelent. Az alkalmazottakon felül
munkaerő kölcsönző cégektől 30-40 főt kölcsönöz a kft, továbbá megyeszerte
több mint 10 alvállalkozót és 4-5 egyéb helyi szolgáltató vállalkozót lát el
munkával. Az eredményes gazdálkodás lehetővé tette felújítások, beruházások
finanszírozását. Pályázati támogatással 2011-ban főleg gépek, berendezések
kerültek beszerzésre. Jelenleg is folyik beruházás, egy új üzemcsarnok építése és
gépek, berendezések beszerzése. A cégvezetés a dolgozók szakmai
kompetenciáinak fejlesztése, az új technológiák és új eszközök kezelésének
elsajátítása érdekében biztosítja a képzéseket. A cég nemcsak mint gazdasági
szereplő van jelen a városban, hanem karitatív és szponzori tevékenységet is
folytat. Rendszeresen segíti az önkormányzat által szervezett ételosztásokat,
támogat sport tevékenységeket, városi rendezvényeket. Munkatársai számára
kedvezményes üdülés lehetőségét biztosít, a közösségépítés érdekében pedig év
végi rendezvényt szervez. A Kft. gazdasági és pénzügyi stabilitását mutatja,
hogy évek óta a város legnagyobb adófizetője, legtöbb dolgozót foglalkoztató
munkáltatója, sok család biztos megélhetését teszi lehetővé a városban. A 20 év
alatt kialakult kollektíva megbízható munkája, elhivatottsága meghatározó az
elért eredményekben, és garancia a további minőségi munkára.
Az évek alatt elért eredményeik, munkahelyteremtő törekvésük, és a folyamatos
fejlődés érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. évben a Csaba-Berényi
Gépgyártó Kft- nek a „Mezőberény Vállalkozója” elismerést adományozza.
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