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Nagy kiscégből
KIS NAGYCÉGGÉ  
             VÁLNI
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Öt évvel ezelőtt Bódy Kornél a 
szibériai Irkutszk felé vette az 
irányt, ahol nem várta külön 

program, csak a szállása volt lefoglalva. 
De hamar feltalálta magát: a kint töltött 
egy hónap alatt többek között hegyet 
mászott, fürdött a Bajkál-tóban, tájfu-
tóversenyen vett részt. Mégsem holmi 
céltalan üdülésről volt szó: a Plasticor 
Kft. alapító ügyvezetőjét a szervezetfej-
lesztési tanácsadók küldték ki Szibériá-
ba, egy hónapig be sem tehette a lábát a 
saját cégéhez.

2015-ben ugyanis a társaság dinami-
kus fejlődése megállt, és ezzel elindult 
egy útkeresési folyamat. „Ennek ered-
ményeképpen be kellett látnom, hogy 
fel tudtam építeni a céget, de a működ-
tetése terén már nem vagyok olyan jó” 
– idézi fel az akkori időszakot Bódy 
Kornél. Arra még visszatérünk, hogy a 
szibériai út mennyire bizonyult sikeres-
nek, de előtte érdemes megnézni, hon-
nan indult a műanyagfröccsöntéssel, 
szereldei tevékenységgel, szerszámké-
szítéssel foglalkozó cég vezetője.

DUNÁNTÚLRA VITORLÁZOTT
A Miskolcon felnőtt Bódy Kornél szí-
ve szerint testnevelőtanár lett volna, de 
már akkor úgy látta, hogy ez nem egy 
túlzottan megbecsült szakma, így a kö-
zépiskola után a stabilabb jövővel ke-
csegtető mérnöki pálya felé orientá-
lódott. A Budapesti Műszaki Egye-
tem villamosmérnöki karának hallga-
tójaként a negyedik évfolyamot követő-
en halasztott egy évet és 1990-ben ta-
pasztalatszerzés céljából kiment Bécsbe 

a Siemenshez gyakornoknak. „Nagy-
jából ott is annyit dolgoztak, mint Ma-
gyarországon, viszont azt láttam, hogy 
a munkában sokkal hatékonyabbak” – 
vonja le a kint töltött év egyik nagy ta-
nulságát Bódy Kornél. Felmerült ben-
ne, hogy marad Bécsben, de a felsége, 
Lukács Katalin unszolására végül ha-
zatértek. Az egyetem utolsó éve alatt 
már szerviztechnikusként dolgozott a 
debreceni Microsystem Kft.-nél, a dip-
loma megszerzését követően pedig a 
Dunántúlra költözött. A hobbija ugyan-
is már akkor is a vitorlázás volt, emiatt 
a Balaton közelében szeretett volna le-
telepedni.

A Bakony Műveknél gyorsan ha-
ladt felfelé a ranglétrán, eleinte Várpa-
lotán gyáregységi főmérnök volt, majd 
a veszprémi központban termékmene-
dzserként a vállalat forgalmának ötö-
déért felelt. Amikor segítségével elad-
ták a német JSCH Gmbh-nak a várpa-
lotai üzemet, akkor az ottani gyáregy-
ség vezetőjévé nevezte ki az új tulaj-
donos. Három évvel később átigazolt 
az egyik nagy veszprémi vállalathoz, a 
Pepperl+Fuchs Kft.-hez, ahol termelés-
vezetőként tevékenykedett. „A munka-
időm egyharmadában magyarul, egy-
harmadában németül, egyharmadában 
angolul kellett kommunikálni” – idézi 
fel, hogy igazi multikörnyezetbe került 
a nagyvállalatnál.

BESZÁLLÍTÓK BESZÁLLÍTÓI
Újabb három év után ismét válasz-
úthoz ért. A döntő szót ismét felesé-
ge mondta ki, aki azt tanácsolta ne-

ki, hogy az alkalmazotti lét helyett in-
kább indítson egy vállalkozást. Mivel 
ez már amúgy is céljai között szere-
pelt, és volt némi spórolt pénze, 2004-
ben megalapította a Plasticor Kft.-t. Az 
autóipari cégek beszállítóinak beszál-
lítójaként hamar dinamikus növeke-
désbe kezdtek. A használtan vásárolt 
műanyagfröccsöntő géppel induló vál-

sikeres vállalkozások    Plasticor

Egy multinacionális vállalat egyik vezető munkatársaként Bódy Kornél 
gondolt egy merészet, és 2004-ben saját vállalkozásba fogott. Azóta 
a fröccsöntött műszaki műanyag termékek gyártásával foglalkozó 
Plasticor Kft.-t milliárdos forgalmú céggé fejlesztette. A társaság operatív 
vezetéséből egy szervezetfejlesztési folyamat eredményeképpen kicsit 
hátrébb lépő alapító fő célja, hogy a következő években több saját 
terméket is kifejlesszenek.    Heszler Róbert

BÓDY KORNÉL, ÜGYVEZETŐ
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lalkozás ma már két csarnoképületben, 
2400 négyzetméteren termel, és 75-80 
munkatársat foglalkoztat.

Megrendelői körüket döntően a Ma-
gyarországon működő multinacionális 
vállalatok adják. Kezdetben ezen a té-
ren az autóipar dominált, de most már 
a részaránya kisebb, 30-35 százalékot 
tesz ki. 50 százalékot adnak az elektro-
nikai termékekhez gyártott részegysé-
gek, így a mosógépektől kezdve a por-
szívókon át a bankautomatákig bezáró-
lag sokféle termékben megtalálhatók az 
alkatrészeik.

Ezen a speciális területen a távol-ke-
leti cégek sem jelentenek számukra 
konkurenciát. „Egyrészt fontos a meg-
rendelőknek a földrajzi közelség, a dön-
tő részük Veszprém 100 kilométeres 
körzetében található – kezdi sorolni a 
versenyelőnyeiket az ügyvezető –, az év 
elején a koronavírus-járvány miatt el-
akadó kínai szállítások is megmutatták 
ennek a fontosságát. Másrészt a mi te-
rületünkön, a műszaki műanyag fröccs-
öntésnél sokat kell konzultálni, akár ap-

ró részletek miatt is, ebben mi jobbak, 
rugalmasabbak vagyunk, mint a távol-
keleti beszállítók.”

SAJÁT TERMÉKEK
A Plasticornál a 2008-as válságot nem 
élték meg nehezen, hiszen éppen hatal-
mas felfutásban voltak a megrendelése-
ik. A 2010-ben elért évi 301 millió fo-
rintos nettó árbevételüket pedig 2015-
re több mint a háromszorosára, egymil-
liárd forintra növelték, de ezen a szin-
ten egy kicsit elakadtak. „Akkor egy 
nagy kiscég voltunk, mi viszont egy kis 

nagycég szerettünk volna lenni, 
ami óriási különbség” – idézi fel 
Bódy Kornél, akinek be kellett 
látnia, hogy ennek a váltásnak ő 
maga volt a legnagyobb akadá-
lya. „Mindenről tudni akartam 
a cégnél, mert minden folyamat 

érdekelt, viszont ez sok energiámat el-
vonta” – emlékszik vissza. Megint a fe-
lesége hozta a megoldást, ő győzte meg 
arról, hogy vonjanak be egy professzio-
nális szervezetfejlesztési tanácsadót.

Az elmúlt években ennek megfele-
lően, kiépítettek egy komoly vállala-
ti struktúrát, az operatív ügyek intézé-
sét pedig egy vállalatirányításban ott-
honos cégvezetőre bízták. A szibériai 
útnak is köszönhetően Bódy Kornél fel-
ismerte azt, hogy mi lehet az, amiben 

leginkább segíteni tudja a céget. „Ötle-
teim, innovatív készségem, tapasztala-
taim, kapcsolatrendszerem, leginkább 
ezek válhatnak a cég hasznára” – fog-
lalja össze az útkeresése eredményét az 
alapító. A beszállítói szerepkör terén az 
a céljuk, hogy ne pusztán egy kihelye-
zett termelési helyszínként, hanem stra-
tégiai partnerként tekinthessenek rá-
juk a megrendelőik. A fő víziójuk pe-
dig az, hogy minél több saját termékük 
legyen. Már van megvalósított csőtaka-
ró, csőleszorító és rögzítő rendszerük, 
de még több ilyen fejlesztéssel szeretné-
nek előállni.

Az alapító számos elképzelése vár még 
kidolgozásra, K+ F pályázaton is indul-
nak, de már lefoglalták az invent.hu 
domaint is. Utóbbi révén majd olyan fel-
találókat keresnek, akiknek vannak öt-
leteik, viszont a megvalósításban segít-
séget várnának. A Plasticor pedig eze-
ket gyárthatná, fejleszthetné, forgalmaz-
hatná.

„Az elmúlt időszakban komoly beru-
házásaink voltak, megvásároltuk az ed-
digi legnagyobb gépünket, amit két ka-
mion hozott, új robotokat állítottunk 
üzembe, így nagyon rosszkor jött a vál-
ság” – mondja Bódy Kornél. Ugyanak-
kor a cégért nem aggódik, mert a szer-
vezetfejlesztési munkájuk révén a társa-
ságot jó csapat vezeti. Amennyiben pe-
dig a járványhelyzetet követően talp-
ra áll a gazdaság, akkor a jelenlegi évi 
egymilliárd forintos árbevételről akár 
a kettő-ötmilliárd forintos szintig is nö-
vekedni tudnak.

Másfél éve már Bódy Kornél felesé-
ge is a cégnél dolgozik, a HR terület 
tartozik hozzá. A két legnagyobb gyer-
mekük ugyan messze jár a műanyag-
ipartól, hiszen az egyikük orvosnak, 
másikuk pszichológusnak tanul, viszont 
az alapító szavaiból az derül ki, hogy 
szeretné, ha egyszer majd a gyermeke-
it is bevonhatnák a cég működésébe. A 
Plasticor Kft. szakmai tevékenységét a 
közelmúltban egy díjjal is elismerték: 
2019-ben megkapták a Veszprém Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
alapított Az Év Vállalkozása Díjat.
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BICIKLIVEL BUDAPESTEN IS
Bódy Kornél meglehetősen aktív életet él. Jól mutatja ezt, hogy a cég-

autója leginkább kihasználatlanul parkol a telephelyükön, inkább bicik-
livel jár munkába. „Amikor Budapestre megyek tárgyalni, vagy kiállítás-
ra, akkor is kerékpárral megyek a vasútállomásra, majd miután a vonat-
tal a fővárosba értem, ott szintén biciklivel közlekedem” – említi az ügy-
vezető. Amikor mégis autózik, akkor egy Ford Transitot használ, mert 
abba beleférnek a család kerékpárjai, sífelszerelései, és a lakókocsiju-

kat is tudják vele von-
tatni. A vitorlázás, síelés 
és kosarazás mellett tíz 
éve jógázik, szintén ked-
venc sportja a tájfutás 
és a jégkorong, de a he-
lyi teniszversenyeknek is 
rendszeres résztvevője.


