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Az MAN tiszaújvárosi képviselete  
Szent István Emlékérem kitüntetésben részesült 
 
Szent István Emlékérem kitüntetésben részesült augusztus 20-án 
az MAN tiszaújvárosi képviselete a város ipari fejlődésében és a 
munkahelyteremtésben játszott kiemelkedő szerepe, kimagasló 
szakmai munkája és szponzori tevékenysége elismeréseként. 
 
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben 
kitüntetéseket ad át a nemzeti ünnepeken. Tiszaújváros várossá 
nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából, 2016-ban augusztus 20-án is sor 
került erre. A Szent István Emlékérem kitüntetésben olyan emberek, cégek 
részesülnek, akik hosszú időszakon át kimagasló tevékenységet folytattak a 
város fejlődése és hírnevének öregbítése érdekében. Idén Pék György, az 
MAN tiszaújvárosi kirendeltségének vezetője vehette át a magas rangú 
kitüntetést Bráz György polgármester úrtól. 
 
Az MAN tiszaújvárosi képviselete 2001-ben nyitotta meg kapuit, azóta Kelet-
Magyarország legmeghatározóbb jelentőségű MAN szervizévé nőtte ki magát. 
A folyamatos fejlődés érdekében növelték vizsgáztatási kapacitásukat, partneri 
szerződést kötöttek egy pótkocsigyártóval, a dolgozókat kiképezték új 
rendszerek diagnosztizálására, és beszerezték az ezekhez szükséges 
eszközöket. Széles raktárkészletük folyamatos optimalizálásával igyekeznek a 
felmerülő ügyféligényeket azonnal kielégíteni. A környékükön bajba jutott 
tehergépjárművek és buszok részére 24 órás segélyszolgálatot üzemeltetnek. 
Az eltelt évek alatt képviseletükön körülbelül 300 új autóbuszt és 1200 új 
tehergépjárművet adtak át ügyfeleiknek. Nagy volumenű átadást jelentett a 75 
darab új CNG-üzemű autóbusz, ezzel egy új technológia elterjedésében is 
jelentős szerepet vállaltak. 
A képviselet működése során a helyi érdekeltségek szolgáltatásait nagy 
arányban veszik igénybe, valamint a helyi munkaerő foglalkoztatásában is 
jelentős szerepet töltenek be: 2010 óta több mint 50 százalékkal növelték 
létszámukat. 
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A képen balról jobbra: Pék György az MAN tiszaújvárosi kirendeltségének 
vezetője és Bráz György, Tiszaújváros polgármestere 
 
 
Az MAN Csoport Európa egyik vezető ipari szereplője a szállítmányozással kapcsolatos technológiák 

területén. Mint a kamionok, buszok, dízel motorok, turbinák, és speciális hajtóművek szállítója, az MAN 

világszerte körülbelül 52 500 embert foglalkoztat. Részlegei az érintett piacokon vezető szerepet töltenek 

be.  


