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50 éves a Kazári Varroda – a jelenlegi Axamo Kft. 
Szabó Imréné 
ügyvezető igazgató 

 

A Kazári Varroda a Váci Kötöttárugyár 
telephelyeként jött létre 1967. június 17-én, 
majd később gyáregységgé fejlődött. Kazár 
Salgótarjántól mindössze 7 kilométerre van, az 1960-as 
években, ebben a térségben a szénbányászat visszafejlő-
dött, így a kedvezőtlen jövedelmi viszonyok szükségessé 
tették a bányász feleségek munkavállalását. Ennek feltéte-
le azonban munkahely létesítése volt. Az akkori helyi veze-
tés a kultúrotthont adta át varrodai munkahely létrehozá-
sára. A 40 fővel induló telephelyen a létszám 1969-ben 
már 260 főre emelkedett. A többségében a háztartásból 
érkező, munkát vállaló nők hihetetlen erővel, akarattal lát-
tak neki a szakmai ismeretek megszerzéséhez, amelyre a 
munkaidőn túl kellett időt szakítaniuk. A különböző okta-
tások, iskolarendszerű képzések segítették hozzá a telep-
hely dolgozóit a színvonalas munkavégzés elsajátításához 
és az üzemi munkával összefüggő életvitelhez. Hamarosan 
jól működő brigádmozgalomban és egyéb közösségi mun-
kában is segítették egymást az asszonyok. 

1972-ben tovább bővült a telephely, a tordasi volt 
bányarészlegben is megkezdőd-
tek a varrodai tevékenységek, 
ekkor ott 365 fő dolgozott. 1978-
ban Tordason megépült a gyár-
tócsarnok, és három KAEV 
gyártmányú árutovábbító szala-
got helyeztek üzembe. (A KAEV 
magyar gyár volt, a rövidítés a 
Könnyűipari Alkatrészellátó Vál-
lalat névből ered, amely az al-
katrészgyártás mellett később 
komplett gépek gyártásával is 
foglalkozott.) A jogi létszám ek-
kor 486 főre emelkedett (ebből 
90 fő volt gyesen), és kialakult a bedolgozói rendszer is. 

A Váci Kötöttárugyár kazári gyáregységében ex-
portra gyártott termékek az Adidas, az Aréna, a Budmil 
stb. megrendelésére készültek, az export részaránya 
hamar elérte a 40–50 %-ot. Az 1980 tavaszán megújult 
kultúrotthonban nem volt további varrodai fejlesztési 
lehetőség, a termelés innen kezdve már csak a tordasi 
üzemben folytatódott.  

1988-tól kezdődően a Váci Kötöttárugyárban és a 
kazári gyáregységben is a termelés fokozatosan csök-
kent, így megkezdődtek a létszámleépítések. 2000-ben 
100 fő alá csökkent a munkavállalók száma, így a váci 
központ új gazdasági társaságot hozott létre Tordas 
Sport Kft. néven. Közben a váci központ felszámolásra 
került. Igen nehéz időszak volt ez az üzem életében, mi-
vel a piacok beszűkültek, csak többféle vevő számára 

készült, kisszériás, magas mi-
nőségi színvonalú munkával 
gyártott termékekkel lehetett 
volna talpon maradni. Ehhez 
a feltételt a Váci Kötöttárugyár 
sajnos már nem tudta megte-
remteni, így a Tordas Sport 
Kft. is felszámolásra került. 

2002-ben 11 fővel, csalá-
di vállalkozásként Kazáron, a 
korábbi konfekcióüzem alap-

ján megalakult az Axamo Kft. A termelés kö-
rülményeit az új, de bizonytalan piaci hely-
zethez kellett alakítani. Beindítottuk a sza-

bászat és a gépi hímzést végző üzemrészt, ennek ered-
ményeként bővülhetett a megrendelők köre: az Otto 
Katalógusáruház, a Quelle, az olasz Tasca, az osztrák 
Palmers, a svájci NILE, a német Rösch stb. adtak meg-
rendeléseket a cégnek. Ebben az időszakban szinte 
minden megrendelés elvállaltunk. 

A jelenlegi nagy német partner a Marc Cain, Euró-
pa egyik nagy női divatruha gyártó cége. 13 éve folya-
matosan megrendeli az Axamo Kft.-től a divatos, magas 
minőségi színvonalú női kötöttárukat. 

A kedvező piaci helyzet mellett a tervszerű fejlesz-
tések és a dolgozók jó színvonalú, lelkiismeretes mun-
kája lehetővé tette a további fejlődést és bővülést, amit 
a pályázati lehetőségek is elősegítettek. Az önrészt vál-
lalva, főleg munkahelyteremtő pályázatok segítségével, 
először a szükséges gépeket szereztük be. Később az 
energiaracionalizálást is végrehajtottuk. A megrendelé-

sek növekedésével bővítettük 
és felújítottuk az épületeket 
is. 2005-től a cégünk megsze-
rezte az akkreditációt a meg-
változott munkaképességűek 
foglalkoztatásához, így a dol-
gozók 20–30 %-a ebbe a cso-
portba tartozik. 2013-ban el-
kezdtük a tanulók gyakorlati 
képzését is, a varrómunkás és 
szőnyegszövő szakmákban. 
Jelenleg a felnőtt szakmunkás 
oktatást indítjuk el olyan fia-
talok, főleg nők részére, akik 

a környékünkön élnek és a gyereknevelés miatt távo-

labb nem tudnak munkát vállalni. Folyamatban van 
üzemünkben a rugalmas foglalkoztatás bevezetése egy 
pályázat segítségével. Gyakorlati képzőhelyként szerző-
désben állunk az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Köny-
nyűipari Mérnöki Karával.  

2017–2018-ban csak kisebb fejlesztésekre vállalkoz-
hatunk, hiszen a 40 %-os béremelés végrehajtása igen 
nagy feladat. A jövőbeni fejlesztések között szerepel a 
megújuló energia bevezetése, az automata szabászat létre-
hozása és egy további épületrész felújítása. 

Az Axamo Kft. létszáma ma 116 fő és további 33 fő 
tanulót foglalkoztatunk. A cégnek jó kapcsolatrendszere 
van a helyi önkormányzattal, az egyesületekkel, a mun-
kaügyi központtal, az oktatási szervekkel. Cégünk tagja 
a Textilipari Műszaki Tudományos Egyesületnek, a Ke-
reskedelmi és Iparkamarának, 
a VOSZ textil tagozatának. 
Másfél éve megfiatalodott a 
cég vezetése, ami a jövő szem-
pontjából szükséges.  

Bízunk abban, hogy a 
korszerű gépek, az új ismere-
tek és a lelkiismeretes munka 
még hosszú időre lehetővé te-
szi a fennmaradást és a fejlő-
dést. 
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