
Portfolio
2000-2020

www.gadorkft.hu



Gádor Kft. | 9028 Győr, Fehérvári út 75. | 2870 Kisbér, Széchenyi u. 36.
www.gadorkft.hu



Tartalom

 BEMUTATKOZÁS 
KÖSZÖNTŐ

MEZŐ- 
GAZDASÁG

KÖZÖSSÉGI  
TEREK

OTTHON-
TEREMTÉS 

IPAR ÉS 
KERESKEDELEM

4

24

8

30

18

ÉLETTÉR

38



Bemutatkozás

4



Vállalkozásunk a

GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
1991-ben alakult családi vállalkozásként. Az első 10 évben csak építésztervezői munká-
kat végzett. 2000 júliusa óta építőipari generál kivitelezéssel foglalkozunk. Alapításkor 
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy létrehozunk egy olyan építőipari vállalkozást, mint 
amit a nevünket adó építészeti fogalom is kifejez. „GÁDOR” oszlopokon nyugvó nyitott 
folyosó, veranda.

Célunk a nyitottság minden új feladat iránt. Erőnket az oszlopok tartóereje adja. Az eltelt 
évek alatt a térség kiemelkedő cégévé nőtte ki magát vállalkozásunk. Generál kivitelezési 
munkáink között jelentős a mezőgazdasági épületek építése, de a térség Önkormányza-
tainak új beruházásait és a már meglévő épületeik fenntartását nagy részben mi végez-
zük. Saját ingatlanfejlesztési beruházásaink száma is kimagasló.

Térségünkben több mint félszáz lakást építettünk. 2014 szeptemberétől győri székhely-
lyel megnyitottuk fióktelephelyünket ahol szintén generál kivitelezéssel és ingatlan fej-
lesztéssel foglalkozunk. Munkáink megvalósítását 20 fős saját szakember gárdával és 
megbízható jól bevált egyéni vállalkozókkal és társas alvállalkozókkal végezzük. 

Hitvallásunk szerint az ügyfél igényeit teljes mértékben kielégítjük. Már a tervezésnél 
bekapcsolódunk egy adott projektbe, így a megrendelő biztos lehet benne, hogy azt  
a végeredményt kapja, amit megálmodott. Fontosnak tartjuk a határidők betartását, pre-
cizitást és a minőségi anyagok használatát egészen a legapróbb részletekig, mert csak így 
lehet tökéletes eredményt elérni. Visszatérő ügyfeleink minket igazolnak. Megrendelőink 
között számos akad, aki az elmúlt 20 év alatt minden évben nagy volumenű munkával 
bízza meg vállalkozásunkat. 



270.000 Beépített m2

164 Lakás

bemutatkozás

4.800 Megrendelés

2000-2020

300 Partner
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Világunkat manapság már szinte lehetetlen elképzelni épüle-
tek nélkül. Mi a GÁDOR KFT-nél immár 20 éve elhivatottsággal 
építjük a jövő stílusos épületeit. Ez már a kezdetekkor is így 
volt. Repüljünk is vissza az időben. 

2000-ben járunk, abban az évben, amikor 
•   megrendezésre került a XXVII. nyári olimpia 
     Sydney-ben,  
•   3. Forma1 világbajnoki címét szerezte meg   
     Michael Schumacher, 
•   George W. Bush lett az USA elnöke

ekkor indult útjára a Gádor Kft. 

Első jelentősebb munkánk gabonatároló-silók alapozása volt 
a Vogelpick Bt megrendelésére. Elhivatottságunknak, elszánt-
ságunknak és ismeretségünknek köszönhetően sorba jöttek  
a megrendelések. Nem kellett sok időnek eltelni, mert 2002-
ben cégünk jelentős szeletet kapott a kisbéri Wienerberger 
téglagyár teljes átalakításában, létrehozva egy szinte új auto-
matizált gyárat. Kitartásunk, rugalmasságunk, műszaki fejlesz-
tésünk, munkáink magas színvonala két év alatt meghozta az 
első országos elismerést a Vállalkozók Országos szövetségétől. 

2002-ben megkaptuk az Év Vállalkozója Díjat.

Az évek során a megrendeléseink mellett egyre több lett a saját 
beruházás, ingatlanfejlesztés. Így 20 év alatt több mint félszáz 
lakást építettünk Kisbéren. Ahogy a megrendeléseink száma és 
nagysága évről-évre gyarapodott, úgy lett egyre több megren-
delőnkből visszatérő partner. Ennek oka a kölcsönös bizalom 
és az általuk elvárt igények magas színvonalú kiszolgálása volt. 

2014-ben Győrött megnyitottuk új fióktelephelyünket. Az el-
telt 6 év alatt több olyan épület megszületésének is részesei 
lehettünk, amelyek Győr új, modern városképéhez is hozzájá-
rultak, melyek által Győrben is ismertté tudtuk tenni a Gádor 
nevet és szemléletet.

2018-ban megépítettük eddigi legnagyobb ingatlanfejleszté-
sünket a MarcalPark-ot, egy 40 lakásos társasházat, ahol a kül-
ső, és a különleges hatású belső megjelenés új dimenziókba 
helyezte az eddigi társasházi szemléletet. Olyan épületstruk-
túrát sikerült kialakítani, ahol a közös belső terek varázsa ma-
gával ragadja az oda belépőket, az ott lakók pedig élettérként 
használhatják.

Az eltelt 20 év alatt épületeinknél megpróbáltunk szakítani  
a hétköznapokkal és szerettünk nyitni az újítások felé. Szerin-
tünk így tudunk folyamatosan fejlődni, megújulni és ügyfele-
inknek stílusos, egyedi épületeket építeni. Minden munkánk-
ra egyaránt büszkén tekintünk vissza. Hitvallásunk  szerint, ha 
már két téglákat  egymásra rakunk értéket teremtünk. Ezért is 
szeretjük a hivatásunkat. Nap mint nap alkotunk valamit, amit 
még unokáink is látni fognak. 20 év alatt nagyon sok minden 
változott cégünk életében, de ami sokkal fontosabb, az, ami 
nem változott: 2000-ben ugyanazzal az elhivatottsággal, alá-
zattal, lelkesedéssel álltunk neki egy munkának, mint ma és az 
induló csapatból 7-en ma is tagjai vállalkozásunknak. Erre va-
gyunk talán a legbüszkébbek. 

Vártuk ezt a pillanatot, hogy megünnepeljük az eddigi 20 évet 
és magunkat, de tudjuk, hogy nem szabad megállni, azonnal to-
vább kell folytatni, hogy még sokszor 20 évet ünnepelhessünk.
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Közösségi terek
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Közösségi terek
közösségi terek

Kisbér Kistérség 16 önkormányzatának beruházásait 
jelentős mértékben a mi vállalkozásunk végzi, illetve 
a már meglévő épületek felújítását, karbantartását is 
velünk végeztetik el. Vállalkozásunk alkalmas a külön-
böző pályázati munkák teljes körű lebonyolítására. 
Megfelelünk a közbeszerzési eljárások előírásainak. 
Így az Önkormányzatok folyamatosan visszatérő ügy-
felekként szerepelnek referencialistánkon.

Ácsteszér, Óvoda

Ácsteszér, Művelődési házÁcsteszér, Művelődési ház



közösségi terek

Ászár, Keresztút

Ászár, Miniskanzen

Ászár, Keresztút

Ászár, Miniskanzen
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Ászár, Orvosi rendelő Ászár, Kultúrház

Ászár, Kultúrház



Ászár, Ravatalozó Ászár, Ravatalozó

Ászár, Óvoda felújítás Ászár, Tájház

közösségi terek
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Bakonyszombathely, Iskola múzeum Bakonyszombathely, Pajtaszínház

Császár, Polgármesteri hivatalBakonyszombathely, Tornaterem szerkezet építése



közösségi terek

Csép, Községháza

Kerékteleki Ravatalozó

Csép, Községháza

Kerékteleki Ravatalozó
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Tárkány, Játszótér

Tárkány, Művelődési ház tető ráépítése

Tárkány, Játszótér

Tárkány, Polgármesteri hivatal polgárőr háza



közösségi terek

Ászár, Református templom

Kisbér, Bölcsöde Ászár, Református templom
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Badacsonytomaj, BölcsödeBadacsonytomaj, Bölcsöde

Ászár, Polgármesteri hivatal



Ipar és kereskedelem
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ipar és kereskedelem 19

Ipar és kereskedelem

Kezdetben kisebb fenntartási és bővítési munkák készültek  
a Gádor Kft. által. Mára azonban komplett ipari létesítmények 
szerepelnek referenciáink közt. Cégünk generál kivitelezésben 
vállalja ipari létesítmények kivitelezését illetve korábbi partne-
reinkkel közösen a szerkezetépítési munkákat végezzük el.

Ászár, Borászat



ipar és kereskedelem

Ászár, Gyógyszergyár

Kisbér, Szolgáltató épület
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Ászár, Bádog Center

Nagyigmánd, vízelvezetés Bakonyszombathely, Takarékszövetkezet



ipar és kereskedelem

Wienerberger Porta épület

RaabTerv Iroda

RaabTerv Műhely
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Maltech Hungária Maltech Hungária

Maltech Hungária
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Mezőgazdaság
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mezőgazdaság 25

Mezőgazdaság
Funkcióját tekintve talán ez a csoport tartalmazza  
a legkülönfélébb kivitelezési feladatokat a gabona- 
tárolótól, terményszárító – takarmánysilóktól a tehe-
nészeti telepeken át a fejőházakig.  

Térségünk meghatározó iparága a mezőgazdaság és 
állattenyésztés. Ennek megfelelően cégünk egyik fő 
profilja ennek az iparágnak a kiszolgálása. 

Császár, Gabonatároló

Ete, TehénistállóEte, Tejszövetkezet útépítése



mezőgazdaság

Ete, Tejszövetkezet Irodaháza

Ete, Tejszövetkezet Tehén istállója

Ete, TSz major trágyatároló

Ete, Tejszövetkezet Tehén istállója
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Lovarda Lovarda

Tárkány, Gabonatároló Tárkány, Gabonatároló



mezőgazdaság

Bakonyszombathely, Gabonatároló

Bakonyszombathely, Gabonatároló Bakonyszombathely, Gabonatároló
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Ete, Takarmánytároló 

Ete, Tejszövetkezet Tehénistálló Ete, Takarmánytároló 



Otthonteremtés
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Otthonteremtés
otthonteremtés

A gazdasági és közületi ügyfeleink mellett a lakossági 
ügyfeleket is igyekszünk kiszolgálni. Térségünkben 
több mint félszáz társasházi lakás és több tucat 
családi ház kivitelezését végeztük el. Sorházainkat 
saját beruházásként végezzük és ingatlanjainkat mi 
magunk értékesítjük. Győri fióktelepünk közel 6 év 
alatt 100 lakást épített generálkivitelezőként  
kulcsrakész befejezéssel. 

Győr, Vegyes rendeltetésű épületGyőr, Vegyes rendeltetésű épület



otthonteremtés

Kisbér, Ikerház

Kisbér, Családi ház Kisbér, Családi ház
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Ászár, 6 lakás

Kisbér, 12 lakás Tárkány, Családi ház



otthonteremtés

Győr, Tópart liget lakópark

Győr, Tópart liget lakópark Győr, Tópart liget lakópark
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MarcalPark

MarcalParkMarcalPark



otthonteremtés

Kisbér, 5 lakás Győr, Családi Ház 

Corner Rezidencia Corner Rezidencia
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Győr, Családi ház



Élettér

38



élettér 39

Élettér
Vállalkozásunk legfiatalabb szegmense. Az ipari és 
mezőgazdasági létesítmények mellett figyelünk a leg-
apróbb részletekre is. Megépített társasházak jelentős 
részének belsőépítészeti munkái is hozzánk kötődnek 
Tulajdonosok minden igényét kielégítve a lakások bur-
kolatát belső építésszel, lakberendezővel terveztetjük 
meg. Így a vevő egy kész életteret vehet már birtokba. 
Szavak helyett ebben az esetben leginkább a fotók tud-
ják kifejezni a befektetett munka profizmusát.



élettér
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