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Elstartolt a Rába stratégiai beruházási programja 
 

Történetében új fejezetett nyitott a Rába csoport. Az eredményes gazdálkodásnak és a tuda-

tos hitelleépítésnek köszönhetően lehetőség nyílt egy, a jövőt meghatározó beruházási 

program kidolgozására és végrehajtására. A vállalat a Kormány által meghirdetett Nagyvál-

lalati Beruházási Támogatási Programon keresztül pályázati forrásokat is bevon a fejleszté-

sek finanszírozásába.   

2016-ban a Rába tovább erősítette pénzügyi alapjait. A hitelállomány csökkenés lehetővé tette egy 

stratégiai jelentőségű középtávú fejlesztési terv kidolgozását és a megvalósítás megkezdését. 

A vállalat Közgyűlése már 2016-ban jóváhagyott egy jelentős értékű technológiafejlesztő és kapa-

citásbővítő beruházási programot a Futómű üzletágra. A fejlesztés célja a kulcstermékek előállítási 

technológiájának modernizálása, valamint a hatékonyság és a minőség javulása mellett a kibocsá-

tási mennyiség növelése. 

A fejlesztések finanszírozását segítendő a Rába a fenti programot kiegészítette másik két üzlet-

ágával, összesen mintegy 12,4 milliárd forint értékű projektté és sikeres pályázatot nyújtott be a 

Kormány által meghirdetett, nagyvállalatokra szabott beruházási támogatási programjára. Az el-

nyert támogatás mértéke leányvállalatonként és telephelyenként eltérő mértékű, 25 és 35 % közöt-

ti, csoportszinten értéke mintegy 3,2 milliárd forint.  

A technológia modernizálása mellett a program tartalmazza a kapcsolódó infrastrukturális, logiszti-

kai és szerszámozási fejlesztéseket is. A megvalósítás első lépéseként aláírásra kerültek a szük-

séges berendezések és eszközforrások beszerzésére irányuló szerződések. 

A technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program során a Rába piaci részesedése és 

a globális járműiparban betöltött szerepe tovább erősödik. A fejlesztések zárásával a tervek szerint 

minden második-harmadik európai tehergépjármű Rábánál gyártott mellső tengellyel gördül le a 

szerelőszalagokról. 

 

Rába Járműipari Holding Nyrt. 

 

A 120 éves múltra visszatekintő Rába Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb járműipari vállalata. Három 

stratégiai üzletága tehergépjárművek, mezőgazdasági és földmunka-gépek számára gyárt futóműveket, 

ezenkívül járműalkatrészeket és speciális járműveket állít elő. A Rába erősen exportorientált vállalat, straté-

giai exportpiacai az EU, a FÁK országok és az USA. A győri székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt. rész-

vényeit a Budapesti Értéktőzsde ’Prémium’ kategóriájában jegyzik.  

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Szikszai Andrea kommunikációs munkatárs Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9502 
Steszli Ádám   befektetői kapcsolattartó  Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9629 
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