Kolozsi József vállalkozó
Kolozsi József 1995-ben fektette le a Kolozsi József Kft., a KoloTech alapjait.
Egyéni vállalkozóként a szülői háznál kezdte a vállalkozását, majd a saját
házánál levő kis műhelyében folytatta. A piac bővülésével a termelés is bővült,
ezért a Gutenberg utcai ipartelepen bérelt csarnokot, majd saját telephelyet
keresve 2015-től a Hajnal utcán lévő volt Faipari KTSZ épületegyüttesében
dolgoznak. A szilárdtüzelésű kazántestek gyártása mellett 2012-ben füstcsövek
előállításával bővítették tevékenységüket, majd a folyamatos innovációs
munkának köszönhetően 2013-ban a fűtési puffer tartályok, fatüzelésű bojlerek
gyártását is megkezdték. Felismerte, hogy a fejlődés útja a fejlesztés és ezért
figyelmet szentelt arra, hogy cége fiatal műszaki gárdája kiemelten foglalkozzon
a fejlesztéssel. Mérnökei egy olyan új hegesztési eljárást alkalmaznak, mellyel
gyorsan és biztosan tudnak robotminőségű hegesztéseket produkálni, így magas
minőségi elvárásoknak megfelelő termékeket előállítani. A cég fejlődését
jellemzi, hogy 2008-ban 4 főt, 2013-ban 38 főt foglalkoztatott, 2015-ben ez a
létszám meghaladta a 65 főt. Fontosnak tartja azt is, hogy megfelelő szakképzett
utánpótlás legyen a munkaerőpiacon ezért 2012-től részt vesz a tanulók
képzőhelyi gyakorlatában. 2015 márciusától az addigi elhivatottságukat a
minőség és a környezetvédelem iránt nyomatékosították, sikeresen bevezették és
auditálták az ISO 9001 minőségirányítást és a ISO 14001 környezetirányítást a
cégnél. 2015 igen nagy változást hozott a cég életében. Birtokba tudták venne az
új telephelyüket, ahol a meglévő régi épületek folyamatos felújítása mellett egy
több mint 1700 m2-es csarnokot is használatba vettek. Jelenleg közel 30 000
m2-en - csarnokban helyezkedik el az üzem. A hazai értékesítésen túl külföldi
partnereket is ellátnak termékeikkel. A folyamatos innovációnak és a kitartó,
precíz mérnöki munkának köszönhetően dinamikusan fejlődő vállalkozás tudott
maradni. Vállalkozóként vallja, hogy sikereit nem tudta volna egyedül elérni,
először a családdal, majd csapatban, kollektívában dolgozott, dolgozik.
Eredményeihez kellett a szakmai felkészültsége, hozzáértése, a munkája iránti
elhivatottsága és olyan tapasztalt, kreatív csapat, akik nyitottak az újkihívásokra.
Vállalkozói tevékenysége mellett évek óta aktív támogatója a város
rendezvényeinek, több civil szervezet mecénása és családi vállalkozással hozott
tulajdonosi-dolgozói viszony megtartását is szem előtt tartva segíteni dolgozóit a
sport-családi összejövetelek terén. Nyitott, segítőkész vállalkozó, aki
példamutatóan áll a kezdeményezések mellé.
Az évek alatt elért eredményei, munkahelyteremtő törekvése, és a folyamatos
fejlődés érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. évben a Kolozsi Józsefnek a
„Mezőberény Vállalkozója” elismerést adományozza.

1

