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EZÉRT ERDŐT TELEPÍTÜNK.
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RÓLUNK
A Karsol egyik vezető minőségi beszállítója az európai kegyeleti piacnak. Az elmúlt időszakban 
ennek érdekében mind üzleti filozófiánkat, mind technológiai hátterünket sikerült a 
legmagasabb szintre emelni.  A Karsol termékek igazi védjegye lett a megbízhatóság, a 
termékek kiváló felülete, az egyedi tervezésű design, továbbá a  multinacionális vállalatokra 
jellemző versenyképes, hatékony menedzsment.

A CÉG JELENTŐS FEJLŐDÉSE, KAPACITÁSÁNAK BŐVÜLÉSE.
KILÉPÉS A NEMZETKÖZI SZINTÉRRE.

2003 - A CÉG MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉT

2004 - A KOPORSÓGYÁRTÁS BEINDÍTÁSA

2007 - ÚJ RAKTÁRCSARNOK ÉPÍTÉSE

2008 - MEGKEZDŐDIK AZ ELSŐ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSÚ BERUHÁZÁS

2009 -  ELSŐ KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL (PÁRIZS)

2010-2016
Cégünk építkező időszaka, amelyet 
a kitűnő magyar gazdasági 
környezet továbbá számos Európai 
Uniós forrás biztosított. Ezen 
időszakban sikerült vállalatunkat egy 
manufakturális üzem-ből korszerű, 
modern gyárrá fejleszteni. A Karsol Kft. 
sikeresen megjelent több meghatározó 
európai piacon, például 
Franciaországban, Németországban és 
Olaszországban. Mindeközben pedig 
megtartotta vezető pozícióját Közép-
Európában.

CÉGTÖRTÉNET

2015
ÚJ RAKTÁRCSARNOK

2017
ROBOTIZÁCIÓ BEINDÍTÁSA



NAPJAINKBAN
INNOVÁCIÓ ÉS HIGH-TECH

A Karsol Kft. fontosnak tartja, hogy a korszerű technológia által eredményezett előnyöket egy modern, 
folyamatosan fejlesztett menedzsmenttel tudja ötvözni. A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével 
és a folyamatos coaching tevékenységnek köszönhetően úgy képezzük a vezető munkatársakat, hogy 
a vállalat egyaránt megfeleljen a hazai és a külföldi piaci kihívásoknak. Arra is büszkék vagyunk, hogy 
családi vállalkozásunkban az új generáció is aktívan kiveszi a részét és egyre eredményesebben 
méretteti meg magát. 

Egyre több gyártási fázisban sikerült megvalósítanunk a robotizációt, illetve a 
versenyképesség, a rugalmasság és a hatékonyság érdekében áttértünk a LEAN 

menedzsmentre. Ennek köszönhetően a gyártási kapacitásunk 35 százalékkal bővült.



SZAKMAI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

BALOGH KÁROLY
tulajdonos

KŐRÖSI ZSOLT
tulajdonos

TULAJDONOSOK
A Karsol Kft. 100 %- ban családi kézben van. Tulajdonosai Balogh Károly 
és Kőrösi Zsolt, akik tagjai a vállalat menedzsmentjének is. Hitvallásuk a 
folyamatos fejlesztés, a csapatépítés, valamint a versenyhez való 
alkalmazkodás. Céljuk, hogy tovább erősítsék szakmai és üzleti 
pozíciójukat. Aktívan részt vesznek a magyar temetkezési kultúra 
reformjában és a hazai szakmai szervezetek mellett a FIAT-IFTA 
világszervezet munkáját is támogatják.

A vállalkozás igazolt beszállítói tevékenységekkel rendelkezik, akkreditált klaszter, illetve 
több hazai és nemzetközi testületi tagsággal bír:

A Karsol Kft. 18 országot átfogó nemzetközi értékesítési hálózatot működtet. 
A határon átívelő szakmai és üzleti kapcsolatok kiépítése, ápolása fontos számunkra. Szívesen 
szerepelünk külföldi kiállításokon, konferenciákon, mert így közvetlen tapasztalatokat 
szerezhetünk a legújabb trendekről, illetve termékpalettánkat szélesebb körben megismerhetik. 

- OTEI (Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület)
- MATEK (Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesülete)
- FIAT - IFTA (The World Organization Of Funeral Operatives)
Célkitűzésünk: szakmai fejlődés, erősödő szerepvállalás szakmai szervezetekben.

A Karsol Kft. küldetése, hogy hozzájáruljon a kegyeleti kultúra fejlődéséhez, megkönnyítse a 
temetkezési vállalkozások munkáját, eleget tegyen a családok fogyasztói igényeinek.



FONTOS ÉRTÉKEINK

EREDMÉNYEINK

MINDEN A
TERVEZÉSSEL
KEZDODIK...
DESIGN
KREATIVITÁS
INNOVÁCIÓ

MINŐSÉG

PONTOS SZÁLLÍTÁS

FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK

MODERN TECHNOLÓGIA

Évente 
gyártott mennyiség 
2014 - 2021 között

Éves árbevétel 
2014 - 2021 
ezer Ft-ban



ÚJ BERUHÁZÁSOK

KARSOL FOREST
Az alapanyagok tisztelete minden területen fontos helyet foglal el az értékrendünkben, 
ezért 2017-ben megalakult a KARSOL FOREST Kft., mely erdőtelepítéssel, illetve fakitermeléssel 
foglalkozik. Az erdő a Karsol üzemében gyártott koporsókhoz szükséges minőségi alapanyag 
ellátását szolgálja majd az elkövetkező időszakban. 

Géppark fejlesztése miatt az 
üzemet közel 800 m2-rel bővítettük.

SIKERES PÁLYÁZATAINK
2018-2020 között 700 millió forint értékben gépeket szereztünk be, amelyek a jelenleg elérhető 
legmodernebb berendezések közé tartoznak, vagyis világszínvonalú technológiát alkalmazunk. 

GINOP-1.2.1-16-2017-00779 - Komplex fejlesztés a KARSOL Kft.-nél
támogatás összege: 351 045 782 Ft
GINOP-PLUSZ 1.2.1-21-2021-00951 - Technológiai fejlesztés a Karsol Kft.-nél
támogatás összege: 415 858 404 Ft
GINOP 1.2.8.20-2020-02215 - A Karsol Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztése
támogatás összege: 84 500 000 Ft
GINOP-4.1.4-19-2020-01574 - Napelemes rendszer kiépítése a Karsol Kft-nél
támogatás összege: 100 000 000 Ft
HEPA Külpiacrajutási támogatás: EXP-2020-NEP-000138 Exportpiaci fejlesztések a Karsol Kft-nél
támogatás összege: 50 000 000 Ft
GINOP-6.1.6-17-2018-00624 – Munkahelyi képzés a Karsol Kft-nél
támogatás összege: 40 734 401 Ft
2021. évi Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program
támogatás összege: 223.811.888 Ft

GÉPPARK
A faipar világszínvonalú 
eszközeivel dolgozunk.

ÜZEM



AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Közép-Európa legnagyobb temetkezési vállalkozása, a Karsol Kft. 2023-ban ünnepli a 20. 
születésnapját. Két évtized alatt szinte hihetetlen léptékű és mértékű fejlődést produkált a nulláról 
ez a nyíradonyi KKV, amely továbbra is változatlan lendülettel és inspiráló eredményekkel 
bizonyítja be, hogy joggal került be Európa kegyeleti kultúráját meghatározó vállalatai közé.    



4254 Nyíradony, Debreceni út 102. 
Tel.: +36 52 593 066
Fax:+36 52 593 061

www.karsol.hu




