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A BMW Group birtokba veszi a debreceni gyárnak otthont adó
ipari területet
„Továbbra is elkötelezettek vagyunk a debreceni gyár mellett, azonban a
koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet miatt a munkálatok
ütemtervét újra kell gondolnunk” – fogalmazott Michele Melchiorre, a
BMW Group debreceni gyárának igazgatója.
A BMW Group jövőbeni debreceni gyárának építéséhez kapcsolódó előkészületi
folyamatok újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek: Debrecen városának sikeres földterületelőkészítési munkálatai után a BMW Group május végéig hivatalosan is birtokba veszi a
területet. Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere és Dr. Papp
László, Debrecen polgármestere ma bemutatták Michele Melchiorre-nek, a BMW Group
debreceni gyárigazgatójának az előkészítési munkálatok eredményét. A mai bejárás
alkalmával a hivatalos átadási folyamat megkezdődött és május végéig lezárul.
„Rendkívül elégedettek vagyunk az projekthez kapcsolódó már megvalósult folyamatokkal,
melyeknek köszönhetően az eredeti tervek szerint kezdhettük meg az építkezés első
lépéseit. Köszönjük Debrecen városának és Magyarország kormányának a bizalmat,
valamint a professzionális együttműködést” – nyilatkozta Michele Melchiorre az ipari terület
átruházása kapcsán. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk a debreceni gyár mellett, a
koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet azonban hatással van az építkezésre, így a
munkálatok ütemtervét eszerint kell újragondolnunk. A teljes megvalósulási időterv jelenleg
felülvizsgálat alatt áll, hónapokban mérhető csúszást feltételezünk” – tette hozzá.
„A világjárvány egy váratlan, rendkívűli helyzetet állított elő. Egy ilyen volumenű
beruházásnál természetesnek kell tekintenünk, hogy az építkezés menetrendje kapcsán
néhány hónapos változtatásra sor kerül. Azonban szeretném leszögezni, hogy minden a
szerződéses keretek között fog így is történni, semmilyen megkötött szerződés
módosítására nincsen szükség. A területet ma átadjuk a BMW számára, a gyár megépül,
Debrecen pedig a globális autóipar egyik nagyon fontos fellegvára lesz” – mondta el
Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.
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„Debrecen városa rekord gyorsasággal – mindössze másfél év alatt – alakította ki a BMW
új gyárát fogadó ipari területet. A kitűnő kooperáció a BMW-vel és a magyar kormánnyal
hozzájárul ahhoz, hogy pozitív és perspektivikus jövőt építsünk városunkban és az ország
keleti régiójában egyaránt. A BMW érkezése új távlatokat nyit számunkra a gazdaságban,
az oktatásban és kiemelkedő mértékben erősíti Debrecen nemzetközi elismertségét” –
mondta el Dr. Papp László, Debrecen polgármestere a találkozó alkalmával.
Szijjártó Péter, Dr. Papp László és Michele Melchiorre május 15-én személyes bejárás
alkalmával tekintette át a Debrecen északnyugati külterületén található ipari terület
előkészületi munkálatainak eredményét. Az elmúlt 12 hónap során a 400 hektárnyi
földterület egészét kiegyenlítették és az infrastruktúrához kapcsolták, a munkagépek több
mint 2 098 000 köbméter földet termeltek ki és forgattak vissza, a mérnökök pedig
mintegy 123 kilométer hosszú földalatti csőhálózatot fektettek le és hozzávetőlegesen
12 kilométernyi esővíz-elvezető árkot alakítottak ki. Az első 500 cölöpöt, amelyek az épülő
gyár stabilitását garantálják majd, ugyancsak elhelyezték.
A BMW Group karriercsapata már megkezdte a toborzást
A vállalatcsoport 2019 április óta folytat aktív toborzási kampányt a Debrecenben épülő
gyár térségében. Az első marketing kampány elemei már láthatóak Debrecenben, többek
között a város repülőterén és a helyi villamosokon. 2019 augusztus óta a BMW Group már
húsz helyi munkatársat vett fel, a rendszerbe álló létesítmény pedig több mint 1 000 új
munkahelyet biztosít majd a régióban. Az aktuális állásajánlatok a BMW Group hivatalos
karrieroldalán érhetők el: https://www.bmwgroup.jobs/hu.
**
További információ:
Salgó András, vállalati kommunikációs menedzser
Tel.: +36 29 555 115; e-mail: Andras.Salgo@bmw.hu
A BMW Group magyar nyelvű sajtóoldala a következő címen érhető el:
www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/hu/startpage.html
A BMW Group nemzetközi gyártási hálózata
2019-ben az ügyfelek kimagasló érdeklődése és az új modellek piaci bevezetése a BMW Group nemzetközi
gyártási hálózatának rendkívüli kihasználását eredményezte. A BMW, a MINI és a Rolls-Royce márkák tavalyi

BMW
GROUP
Vállalati kommunikáció

összesített, 2 564 025 darabos éves értékesítési mutatója új eladási rekordot jelent. A BMW mindebből
2 205 841 darab, a MINI 325 729 darab, a Rolls-Royce pedig 5 455 darab autóval vette ki a részét. A
vállalatcsoport németországi üzemeiben összesen több mint egymillió darab jármű készült.
Páratlan rugalmasságának és kimagasló hatékonyságának köszönhetően a BMW Group nemzetközi gyártási
hálózata rendkívül gyorsan alkalmazkodik a megváltozott piaci- és ügyféligényekhez. A BMW Group
sorozatgyártás terén felhalmozott több évtizedes, kifinomult szaktudása jelentős piaci előnyt jelent, amely
nagymértékben hozzájárul a vállalatcsoport nyereséges működéséhez és hosszú távon fenntartható sikeréhez.
A BMW Group nemzetközi gyártási hálózata számos innovatív digitális technológiát, így többek között virtuális
valóságot, mesterséges intelligenciát és háromdimenziós nyomtatást is alkalmaz. A teljes gyártási hálózatot
átfogó, szabványosított folyamatok és járműstruktúrák kikezdhetetlen prémium minőséget és rendkívül magas
fokú személyre szabhatóságot garantálnak.
A BMW Group
A BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ vezető
prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási szolgáltatásokat is
kínál. Világcégként a BMW Group 15 országban összesen 31 járműgyártó és -összeszerelő létesítményt
üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több mint 140 országában forgalmazza.
2019-ben a BMW Group több mint 2,5 millió darab gépkocsit és több mint 175 000 darab motorkerékpárt
értékesített világszerte. 104,210 milliárd eurós összbevételével a vállalat a 2019-es pénzügyi évben 7,118
milliárd eurós nyereséget termelt. A 2019. december 31-i összesítés szerint a BMW Group világszerte
133 778 embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható értéklánc, a
termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése iránti elkötelezettség.
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