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„Nem veszem el a részletekben,
egységben látom az egészet”

Neves, országos díjjal jutalmazták a MIELL Quality Kft.-t –
Elismerték a gyors és hatékony növekedést

Piacvezető kategóriában a vasvári, 
minőségellenőrzés fő profi lú MIELL 
Quality Kft. kapta az országos Pegazus 
díjat, amelyet tíz éve ítélnek oda a legdi-
namikusabban fejlődő cégeknek. A ran-
gos díjra pályázni nem lehetett, a vállal-
kozásokat nyilvános cégadatok alapján 
választották ki. A neves elismerést Botfa 
Bálint, a cég tulajdonos ügyvezetője kol-
légáival együtt Budapesten, a Grasham 
Palotában vette át november 29-én. Az 
országos díj kapcsán kerestük fel a vas-
vári székhelyű cég tulajdonosát, s arra 
kértük: idézze fel a kezdeteket, s beszél-

jen a MIELL Quality Kft jövőbe mutató 
piaci tevékenységéről is. Advent idején 
találkozunk a cég székhelyén. Irodájából 
nagy mosolyok, nevetések közepette jön-
nek ki a cégben vezető beosztást betöltő 
kollégái, akikről kiderül, hogy a barátai 
is egyben. Lehet okuk az örömre, mivel a 
cég – az országosan komoly munkaerőhi-
ány problémájával is megbirkózva – idén 
is kiemelkedő teljesítményt ért el.

– Büszkén vettem át a díjat, mivel ez 
egy országos, komoly presztízzsel járó elis-
merés. Nem szeretek nyilvánosan szerepel-
ni, valamint nem kedvelem a díjátadókat, de 
nyolcan fi úk összejöttünk és elmentünk az 
ünnepségre, ami egy fantasztikus élmény és 
megtiszteltetés volt mindannyiunk számára. 
Megünnepeltük a csapatmunkát Budapes-
ten, ahol a cégnek a nyugat-magyarországi 
régió piacvezető kategóriájának első helyét 
ítélték oda. Az elismerést abszolút a számok 
alapján adják, a hirtelen növekedést díjaz-
zák. Nagy öröm számomra, hogy 2011 óta 
a MIELL Quality Kft. minden évben majd-
nem megduplázta a bevételét.

– Pörgessük vissza az idő kerekét a kez-
detekre!

– 18 éves koromban barátokkal össze-
állva kezdtem el vállalkozni, egy presszót 
üzemeltettem itt Vasváron, ami nem volt 
túl sikeres, így azt két év után abbahagy-
tam. Megmaradt a bt-m, változtattam a te-
vékenységi körön és elkezdtem minőségel-
lenőrzés területen dolgozni. Hasonló profi lú 
cégeknél dolgoztam alvállalkozóként, én is 
ugyanúgy jártam válogatni, mint az operá-
toraink most. Onnan indult el a cégem, szép 
lassan építgettem ki a csapatom. Kezdetben 
ketten, egy barátommal közösen jártunk 

dolgozni, ez volt 15 éve. Most alvállalko-
zókkal együtt 1200 fő dolgozik a cégnél. 
Három országban vagyunk jelen: Magyar-
országon, Szlovákiában, Romániában.

– De a vendéglátás is jelen van a cég-
csoport tevékenységében. A Csörnöc Gyön-
gye is a cég tulajdonát képezi.

– Igen, és Körmenden is van egy pizzé-
riánk. 2018 végén költöztünk új helyre, ahol 
megújult étlappal várunk minden kedves 
vendéget.

– A MIELL Group cégcsoporthoz milyen 
tevékenységek tartoznak?

– Változatlanul a minőségellenőrzés 
a fő profi l, amely tevékenységünk a pia-
ci mutatók szerint is nagyon jól megy. Je-
len vagyunk az autóipar teljes területén. 
A nyugati, s az északi régióban vagyunk a 
legerősebbek, de 2018-tól Kecskeméten, a 
Mercedesszel is kapcsolatban állunk. Ennek 
a cégnek a mexikói autógyárából karácsony 
előtt tért haza hét autószerelőnk.

Balogunyom határában, a vasúti átjáró 
mellett van egy telephelyünk, ahol fémmeg-
munkálással foglalkozó üzletágat építettünk 

ki. Egy barátom, Náray Tibor készítette fel a 
MIELL Quality-t az ISO tanúsítványra. Vele 
korábban is folyamatosan ötletelgettünk. 
Tibor a fémiparban látott üzleti lehetőséget, 
amit 2016-ban meg is valósítottunk, és lét-
rejött a MIELL Metal.

A MIELL Group-on belül szállítmányo-
zással is foglalkozunk. A Boti Team Kft.-t 
a testvéremmel közösen alapítottuk. Tulaj-
donrészt vásároltunk a budapesti székhe-
lyű TEKT Kft-ben, így cégcsoportunk már 
képzéseket, műanyag méréseket, mérnöki 
szolgáltatásokat is nyújt. A MIELL Jobline 
munkaerő kölcsönzéssel foglalkozik. 2015-

ben alapítottunk egy rendezvényszervező és 
pirotechnikai céget, amely fesztiválokat, tű-
zijátékokat és színházi rendezvényeket szer-
vez. Partnerünk többek között a Wellhello, a 
Sziget Kft. számos fesztiválja és nemzetkö-
zi sztárok. Az országjáró bűvész és illúzió 
produkciónk (Magic Show) egy év alatt pi-
acvezető lett.

– Miben látod a sikereid kulcsát?
– Abban vagyok jó, hogy összefogjam 

azokat az embereket, akik értenek az adott 
területekhez, ahol aztán ki is tudnak bon-
takozni. Nem vagyok szakbarbár, nem ve-
szem el az apró részletekben, hanem egy-
ségben átlátom az egészet.

– Mérlegelő vagy intuitívan gyorsan 
döntő típus vagy?

– Gyorsan kell dönteni. Ha elkezdek 
mérlegelni, akkor az már nem lesz jó. Ha 
valami azonban már eldőlt, akkor azt csinál-
ni kell, mégpedig jól!

– Hogyan találod meg a megfelelő em-
bereket?

– Sokan óva intettek tőle, veszélyesnek 
tartották, de én a menedzsmentet barátokra 
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A Nagy Gáspár Kulturális Központ hírei
• Január 8-án, 17 órakor Felolvasó Est 

– 16–19 óra között várjuk azokat, akik szí-
vesen olvasnának fel Wass Albert műveiből

• Január 8-án 17 órakor HegyHÁTunkon 
a közösség – A decemberi kreatív közösségi 
beszélgetés folytatása, amin bárkit szívesen 
látunk. A TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás 
és kohézió erősítése” című felhívás keretében.

• Január 12-én 17 órakor Megemléke-
zés a Doni áldozatokról – szervező: Vas-
vári Játékszín, Támogató: Vas-vár Örökség 
Népfőiskola

• Január 22-én Magyar Kultúra Napja
• Január 25-én Táncház

PROGRAMELŐZETES
• Márciusban Ismerős Arcok koncert
• Március 30-án Vujity Tvrtko előadása
• Április 6-án Vasi Húsvéti Bárány 

Fesztivál

FELHÍVÁS
A XII. „Költő Hazatér” Vers- és próza-

mondó találkozóra 2019. május 4-én kerül 
sor. Jelentkezni öt korcsoportban lehet a ha-
marosan megjelenő részletes kiírás alapján 
2019. március 29-ig.

SZÍNHÁZ
2019. január 19-én, 19 órakor Sziglige-

ti–Fábián–Benkó–Horváth: A cigány – ze-
nés prevakera a Soltis Lajos Színház elő-
adásában. Belépőjegy: 2500 Ft.

DJP

A Digitális Jólét Program sikeres pá-
lyázatának következtében megérkeztek in-
tézményünkben azok az eszközök (laptop, 
tablet, okostelefon, projektor, nyomtató) 
amiket nyitvatartási időben bárki kedvére 
kipróbálhat és ismerkedhet vele. Mindenkit 
szeretettel várunk! GINOP-6.1.2.15. Digitá-
lis szakadék csökkentése projekt keretében 
folyamatosan van lehetőség a regisztrá-
cióra. Elegendő számú jelentkezés esetén 
(minimum 10 fő) indulhatnak a 30 órás díj-
mentes képzések. Információért keressen 
bennünket, akár személyesen, vagy elektro-
nikus úton.

PÁLYÁZAT
A Nagy Gáspár Kulturális Központ és a 

vasvári COOP ötletpályázatot ír ki a Kos-
suth utcai az elkészült új fal rajzolásához. 
A téma amelyben várjuk a rajzos kreativi-
tásokat: „Vasvári Béke” Ebben a gondolati 
körben a legtágabban értelmezve alkossa-
nak. Más megkötés nincs. Beküldés elektro-
nikusan és papír alapon egyaránt lehetséges. 
Határidő: 2019.01.15. A legjobb ötleteket a 
Magyar Kultúra Napján díjazzuk.

KIÁLLÍTÁS
Január közepéig látogatható Stift Zoltán 

Angelico atya Isten Mosolya című grafi kai 
kiállítása. Gyermekek és iskolák részére kü-
lön ajánljuk.

GYEREKSZÍNHÁZ

2019. január 17. 10.00 és 14.30 órakor 
Griff Bábszínház: Moha és páfrány. Az 
előadásokra egységes belépő ára: 1500 Ft

HÍREK
• A CseRe-BeRe Kuckó nagyon hamar 

belopta magát a gyerekek és a „nagyobb 
gyerekek” szívébe. Arra kérjük a használó-
kat, hogy vigyenek is belőle.

• Az intézményben kertészeti ismere-
tekről folyik képzés novembertől-január 
közepéig.

• A Vasvári Játékszín novemberben be-
tegség miatt elmaradt Caligula helytartója 
című előadásának új időpontja: február 8. 
19 óra.

• Az intézmény ismételten pályázott 
a Minősített Közművelődési Szervezet 
Címre. Eredménye 2019. januárban lesz.

• Az „Üss a hasadra!” Színpad sok 
szeretettel várja kedves nézőit és leendő né-
zőit 2019. január 26-án, szombaton 19 órára 
a Nagy Gáspár Kulturális Központba, „A 
tűz lángjai” című komédia bemutatójára. Az 
előadás Móricz Zsigmond műveiből szer-
kesztett játék, amely a szerelem és a vidéki 
élet sava-borsát mutatja be, élőzenei kísé-
rettel. A mintegy 60 perces előadás ingye-
nesen megtekinthető, az egyesület támogató 
jegyeket azonban szívesen fogad.

A Pegazus díjról
2018-ban a MIELL Quality Kft. 

kapta piacvezető kategóriában, a nyu-
gat-magyarországi régióban a Pega-
zus Díjat.

A rangos elismeréssel a legdinami-
kusabban fejlődő magyarországi kis- és 
középvállalkozások teljesítményét dí-
jazzák. Az elismeréseket a díjat alapító 
Enterprise Investors magán- és kockázati 
tőkealap-kezelő vállalat, a Bisnode, Eu-
rópa egyik vezető digitális üzleti infor-
mációszolgáltatója, valamint a Dentons, 
a világ legnagyobb ügyvédi irodája ado-
mányozza.

A díjjal három régió – Nyugat-Ma-
gyarország, Közép-Magyarország, és 
Kelet-Magyarország – legdinamikusab-
ban fejlődő kis- és középvállalkozásait 
díjazzák. A helyezettek kiválasztásánál 
az adott cégek növekedési rátája, az 
elmúlt években mutatott növekedés in-
tenzitása, valamint a vállalkozások átlát-
hatósága szerepel szempontként. Az ár-
bevétel függvényében minden évben két 
– Feltörekvő, illetve Piacvezető – kate-
góriában kapnak díjat a kiemelkedő fej-

lődést bemutató vállalatok. A díjra jelölt 
cégeket objektív szempontok, nyilvános 
cégadatok alapján választják ki, pályázni 
nem lehet.

A Bisnode által rendelkezésre bocsá-
tott nyilvános cégadatok alapján a helye-
zések végső sorrendjéről az Enterprise 
Investors szakértői gárdája dönt, fi gye-
lembe véve számos kritériumot és a 
cégek átláthatóságát is. Fentiek alapján 
tehát a Pegazus Díjat olyan, a feldol-
gozóiparban vagy a szolgáltatások te-
rületén működő vállalkozás nyerheti el, 
amelyik

• előző években az adott régió többi 
cégéhez képest a legnagyobb növekedést 
érte el,

• magyar többségi tulajdonban van,
• árbevétele előző évben 500 millió 

forint felett volt,
• előző évre vonatkozó EBITDA ér-

ték pozitív volt,
• legalább öt éve alapították és jelen-

leg is aktív, valamint
• kielégítő likviditással rendelkezik.

építettem. S nem bántam meg. Nem kever-
jük össze a barátságot és az üzletet. A fi úk 
betartják a határokat.

– Meghatározó támogatásokat adsz vas-
vári sport, kulturális és szórakoztató prog-
ramokra.

– Fontos a támogatás, mivel szociálisan 
érzékeny ember vagyok. Hiszem: valami-
nek köszönhetem, hogy itt tartok. Elvárom 
magamtól, hogy visszaadjak másoknak.

Nem értek egyet azzal, hogyha valakinek 
van anyagi lehetősége, de nem ad abból az 
embereknek. Úgy vélem, ha adok, kapok is.

(Teljesen más forrásból értesülök arról, 
hogy minden évben 10 vasvári családot tá-
mogat jelentős összeggel Advent idején, de 
jelzi, hogy számára ez természetes és nem 
kívánja jótékonysági tevékenységét hossza-
san kifejteni.)

– Mi az érdeklődési köröd?
– Az utazás a hobbim. Nemrég egy hó-

napig voltam Amerikában, de ez nem arról 
szól, hogy ilyenkor nem foglalkozom sem-
mivel. Ötleteket, piaci réseket keresek, nyi-
tott szemmel járok. Már gyerekkoromban is 
üzletelgettem, most is azt keresem: miből 
lehet pénzt csinálni.

sna


