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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 10 milliárd euró (2017-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, 

tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON AG leányvállalata, és 

világszerte több mint 36 000 munkatársat foglalkoztat.  
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25 éves jubileumát ünnepelte dolgozóival az MAN 

Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

 

Az idei évben ünnepli magyarországi megalapításának negyed 

évszázados jubileumát az MAN Kft. Az ünneplést egy színes 

programokban gazdag dolgozói családi nappal kezdte meg cég a 

zsámbéki Driving Camp tesztpályán.  

1994-ben megalapították a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft-t, amely így 

saját leányvállalán keresztül is megkezdte az MAN termékeinek forgalmazását 

a magyar piacon. Éppen ebben az évben mutatta be a Disney az Oroszlánkirály-

trilógia első részét, amely az egyik legnagyobb bevételt hozó animációs film lett 

a filmtörténelemben. Hasonló sikert ért el az elkövetkezendő években az MAN 

Kft is, amely 2007-2008-ban rekord teherautóeladással piacvezető szerephez 

jutott itthon. Ma már 4 saját telephellyel, 2 értékesítési irodával, valamint 5 

szerződött szervizpartnerrel országos lefedettséggel biztosítja az ügyfelek 

magas színvonalú kiszolgálását. A cég 160 dolgozója családjaikkal együtt 

ünnepelte meg a negyedévszázados jubileumot a zsámbéki DrivingCampben. 

A család apraja-nagyja számára szerveztek programokat: ugrálóvár, arcfestés, 

mókajárgányok, rajzverseny, játszóház várta a kisebbeket. A nagyobbak 

kipróbálhatták a cég termékeit, valamint vezetési tudásukat a tesztpályán. A 

szerencsések pedig élményautózást nyerhettek az MAN dakaros kamionnal, 

illetve a Roger Racing pilótájával, Vogel Adriennel. Legnagyobb sikere a 

kamionhúzó versenynek és Kulman Miki motoros kaszkadőr showjának volt. 

Természetesen a születésnapi torta sem maradt el, amelynek felvágása előtt 

felelevenítésre kerültek az elmúlt 25 év nemzetközi, magyar és természetesen 

MAN-specifikus meghatározó pillanatai. Az ünneplést ügyfeleivel folytatja a cég 

az ország különböző pontjain szervezendő kisebb rendezvényekkel. Boldog 

születésnapot MAN Kft!  


