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Salgó Vagyon Kft.:
A sokoldalú szolgáltató

A Salgó Vagyon Kft. Salgótarján Megyei Jogú város
Önkormányzatának tulajdonában álló cég. Feladata alap-
vetõen a város vagyongazdálkodásával kapcsolatos fel-
adatok ellátása, ebbéli tevékenységét jogelõdeit is te-
kintve már 1949-tõl végzi. Új típusú feladatot jelentett a
cég életében, hogy 1999-tõl a város ipari parkjának tu-
lajdonjogát és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat
is megkapta a tulajdonos megbízásából. A feladat ellátá-
sához cégünk áthelyezte székhelyét az ipari parkba,
szolgáltatásainkon keresztül aktív kapcsolatot tartunk a
betelepült mintegy 20 vállalkozással. A gazdálkodó cé-
gek ma már több mint 1500 embernek nyújtanak mun-
kalehetõséget. Fontos fejlesztési feladatnak tekintjük az
ipari park újabb 11 hektár területének megnyitását a
vállalkozások számára, reményeik szerint ez 2014. tava-
szán megvalósul.

A 2012. évben végrehajtott, cégegyesítést követõen
nagymértékben átalakult és megváltozott a cégünk fel-
adatköre. A távhõszolgáltatást végzõ Tarjánhõ Kft. beol-
vadt a Salgó Vagyon Kft.-be. A város távhõszolgáltatásá-
nak biztosítása nagymértékû felelõsséget jelent, azon-
ban egyúttal lehetõséget is, ennek a korszerû fûtési
rendszernek megismertetésére, elterjesztésére.

Ez a fûtési rendszer környezetkímélõ, biztonságos és
egyre inkább versenyképes a többi fûtési megoldáshoz
hasonlítva. A távfûtés hatásfokának javítása, az elosztó-
hálózat korszerûsítése, a megújuló energiaforrásokra
történõ áttérés az útja annak a törekvésnek, hogy a
rendszer olcsóbb, versenyképesebb legyen.  

Szlogenünk – „Salgó Vagyon Kft. - A közös érték” –
utalás arra, hogy a cég Salgótarján város tulajdonában
van – mint ilyen közösségi értéket képez. A menedzs-
ment, küldetésben megfogalmazott hitvallása az érté-
kek õrzése és teremtése. Megrendelõk többnyire az a
városlakó polgár, akinek szolgálatára létrehozták a cé-
get - akiért vagyunk. Ezért értéknek tekintjük, hogy az ál-
talunk nyújtott szolgáltatás magas színvonalú legyen. 

Feladataink magas szintû elvégzése érdekében évek
óta bevezettük és fenntartjuk az ISO 9002 és az ISO
14000 minõség és környezetirányítási rendszert, ame-
lyek segítenek abban, hogy irányításunk és ellenõrzé-
sünk alatt tudjuk tartani a cég minden folyamatát. 

A Salgó Vagyon Kft. közel 3 Mrd Ft árbevétellel 1,2
Mrd Ft saját tõkével rendelkezik. Évek óta folytatott
eredményes gazdálkodásával, a térség jelentõs vállala-
tai közzé emelkedett.
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