
Egyszer volt, hol nem volt...
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy merész 

vállalkozó és egy mechanikus írógép. Innen 

indul a győri GIMEX-Hidraulika Kft. története. 

Édesapám, Görcs Imre 25 évvel ezelőtt, túl a 

negyedik X-en vágott bele az ismeretlenbe, a 

lakásunk nappalijában. Útravalójául külkeresdelmi 

tapasztalata, kiváló nyelvtudása, nemzetközi 

kapcsolatai és családja támogatása szolgáltak. 

Ami eleinte kényszervállalkozásként indult, ma már 

stabil, tőkeerős, országosan és nemzetközileg is 

ismert családi vállalkozás.

Büszkék vagyunk rá, hogy a GIMEX az elmúlt 25 

év alatt a saját erejéből érte el az eredményeit. 

Az egykori mikrovállalkozás ma saját telephelyén 

működik, lendületes csapatunk a közös sikerért 

dolgozik. Büszkék vagyunk rá, hogy évek óta 

élvezzük vevőink és beszállítóink bizalmát, hogy 

nem csak Győrben és a megyében vagyunk 

ismertek, hanem országosan is. Hogy sikerrel 

vettük a generációváltást, amelyet az élet 

kényszerített ki. Büszkék vagyunk rá, hogy 2010-

ben az Év kisvállalkozása, 2014-ben a Legjobb Női 

Munkahely lettünk, hogy 2018-ban háromszoros 

Magyar Brands és négyszeres Business 

Superbrands minősítést szereztünk.

A GIMEX története itt még nem ér véget, csak új 

fejezet kezdődik. De mielőtt előre sietnénk, álljunk 

meg egy rövid időre, tekintsünk vissza az elmúlt 

évekre, eredményekre. 

Megtiszteltetés, hogy Partnereink is részesei voltak 

a GIMEX első 25 évének.

Görcs Annamária 

ügyvezető

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn” 

(Széchenyi István)



1993 
1993-ban Görcs Imre (†1949-2015) családja, üzleti 

kapcsolatai, szaktudása és egy írógép segítségével 

megalapította a GIMEX-Hidraulika Kft-t.

Ugyanebben az évben került a mozikba Steven 

Spielberg nagy sikerű filmje, a Jurassic Park, és 

megválasztották az Amerikai Egyesült Államok 42. 

elnökét, Bill Clintont.

1995 
A kereskedelmi tevékenység fejlődése beindította a 

műhelymunkákat is, így 1995-ben megnyílt a Gimex 

első műhelye.  

Ugyanebben az évben világörökségnek nyilvánították 

az Aggteleki cseppkőbarlangot.

1998 
Az 5 éve működő Gimex folyamatosan bővült, sor 

került az első műhelyfőnök és az első hidraulikaszerelő 

felvételére. A munka sokszor házon kívül szólította a 

kollégákat, így a cég megvette első műhelykocsiját, 

egy Ford Transitot. 

Magyarországon 1998 októberében indult el a Barátok 

közt című szappanopera.

2001 
2001-ben a Gimex először 

vett részt a Hungexpo 

Vásárközpontban 

megrendezett Mach-tech 

kiállításon. 

Ekkor kerül a mozikba A 

Gyűrűk Ura: A Gyűrű 

Szövetsége című film. 

Szeptember 11-én 

tragédia rázta meg a 

világot, terrortámadás éri 

New Yorkot, két eltérített 

utasszállító repülőgép 

csapódik a World Trade 

Center ikertornyaiba.

1999 
A növekvő vevői igények megkövetelték az 

anyagmozgatás egyszerűsítését, így 1999-ben a Gimex 

megvásárolta első villástargoncáját. 

Ekkor csatlakozott Magyarország a NATO-hoz, de az év 

hazai szenzációja a teljes napfogyatkozás volt.

2000 
A 10 fős Gimex 2000-ben elnyerte a német Roem-

held-Hilma-Stark munkadarab befogástechnikai piacve-

zető cégcsoport bizalmát, és szerződéses magyarországi 

forgalmazóként bekapcsolódott az autóipar és a nagyso-

rozatú alkatrészgyártás vérkeringésébe. 

Elindult a Legyen Ön is Milliomos! című vetélkedő, Vágó 

István vezetésével.

1996 
1996-ra a Gimex aktív kereskedelmi tevékenységet 

folytatott, és műhelymunkákkal kiegészülve fogadta a 

kihívásokat. Új szolgáltatásként elindult a 

munkahengerek tervezése, a projektek felelőse a 

Gimex első mérnöke volt. 

Japánban bemutatásra került a kor legjobb 

játékkonzolja, a Nintendo64. Az év legnagyobb sztárja 

Dolly, a bárány volt, az első sikeresen klónozott emlős.

1994 
1994-ben a Gimex megkötötte első irodabérleti 

szerződését.  

Ennek az évnek híres szülötte Mancs, a mentőkutya, aki 

több mint 100 ember életét mentette meg. Michael 

Schumacher megszerezte első Formula–1-es 

világbajnoki címét.

1997 
1997-ben a Gimex megnyitotta hidraulika raktárát, 

ezzel szélesebb termékpaletta vált elérhetővé a 

vásárlók részére. 

Az első magyar kereskedelmi televíziók megkezdték 

adásukat. Az év leghíresebb filmje a 11 Oscar-díjat 

nyert Titanic volt.

2004 
A Gimex beszállítójával együttműködve, 2004-ben 

országjáró előadás-sorozatot tartott több magyar 

műszaki egyetemen, a Roemheld-Stark demobusszal. 

Május 1-jén Magyarország, 9 másik országgal együtt 

csatlakozik az Európai Unióhoz. Ez év augusztusában 

kerül megrendezésre Athénban a nyári olimpia, 

ahonnan vízilabda válogatottunk arany éremmel 

térhetett haza.

2002 
A Gimex 2002-ben 

bevezette az ISO 

9001/2000 minőség 

tanúsítvány, valamint 

bővítette szolgáltatási 

körét, megkezdve a 

tömlőgyártást. 

Ekkor kerül készpénzes 

forgalomba az euró. 

Kertész Imre (†1929-

2016) Sorstalanság című 

művéért irodalmi Nobel-

díjat kapott.

2005 
2005-ben új 

termékcsoport 

forgalmazását kezdi meg 

a vállalat. Megjelennek a 

Hainbuch tokmányok és 

befogók a Gimex 

kínálatában. 

Budapest egyik 

legfiatalabb kulturális 

létesítménye, a MÜPA 

március 14-én megnyitja 

kapuit. Alig 1 hónappal 

később meghalt II. János 

Pál pápa.

2003 
2003 a Gimex 

alapításának 

10. évfordulója.  

Ebben az évben indul el a 

Wikipédia magyar nyelvű 

változata. Amerikában 

megjelenik Dan Brown 

nagysikerű regénye A Da 

Vinci-kód.

Ez már történelem!



2008 
2008-ban, a másfél évtizedes születésnap alkalmából a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, Kamarai emléklapot ad át a Gimexnek. 

Magyarországon is elindult a Facebook. A nyári 

olimpiának ebben az évben Peking adott otthon, 

ahonnan a magyar férfi vízilabda válogatott harmadszor 

is arannyal térhetett haza. Amerika megválasztotta első, 

színes bőrű elnökét, Barack Obamát.

2009 
2009 a gazdasági világválság átvészelésének időszaka. 

A Gimex szakértelmére a válság idején is szükség volt 

főként a szerviz munka terén. 

Mintegy 40 országban megjelent a H1N1 típusú 

influenzavírus. Ugyanakkor ez az év a berlini fal 

lebomlásának 20 évfordulója.

2006 
A Gimex 2006-ban megvásárolta első saját telephelyét 

a Selyem utcában, ahol a vállalat jelenleg is 

tevékenykedik. 

Hosszan tartó betegség után elhunyt a futballtörténet 

egyik legnagyobb alakja Puskás Ferenc, a Budapest 

Honvéd és a Real Madrid labdarúgója. Debütál A titok 

című film.

2007 
2007-re hagyományos esztergapaddal és marógéppel 

bővült a Gimex gépparkja. 

Ebben az évben kerül sor az űrturista Charles Simonyi 

űrrepülésére, és adják ki J. K. Rowling Harry Potter 

című sorozatának utolsó részét. 

2010 
Beért a sokéves munka: a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara ajánlásával 2010-ben a Gimex 

nyerte a Kisalföld Presztízs-díj „Az év kisvállalkozásának” 

járó díját. 

Ekkor adták át a világ legmagasabb épületét a Burdzs Kalifa 

tornyot (828 méter), amelynek magasságát máig nem 

sikerült túlszárnyalni. Pécs lett Európa kulturális fővárosa, 

és ez év őszén történt az ajkai vörösiszap-katasztrófa.

2014 
2014 júniusában a Gimexes kollégák birtokba vehették az új iroda épületet. 

Az év frissítő internetes őrülete az Ice Bucket Challenge jótékonysági és figyelemfelkeltő 

akció volt, mely során a részt vevő személy leönti magát egy vödör jeges vízzel, és felszólít 

másokat, hogy cselekedjenek hasonlóan. Budapesten átadták a M4-es metróvonalat.

2017 
A cég további szakmai és regionális elismeréseket gyűjt 2017-ben: Roemheld Website 

Award I. hely, „”MagyarBrands”” díj, Business Superbrands díj. 

A legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában Oscar-díjat nyert Deák Kristóf kisjátékfilmje, 

a Mindenki. Az év játéka a Fidget Spinner.

2016 
„A Gimex szakemberei 2016-ban először tartottak 

előadást a zalaegerszegi középiskolai nyílt napon, 

kiállítottak a Techtogether Junior győri rendezvényén és 

site-visit-re hívták a Munich Business School angol nyelvű 

MBA képzésének hallgatóit. 

A 88. Oscar-gálán Nemes Jeles László „”Saul fia”” című 

műve nyeri el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-

díjat. Nagy-Britanniában megszavazzák az Európai Unióból 

való kilépést, ezt a folyamatot a köznyelv Brexit-nek hívja.

2012 
Az egy híján 20 éves cég életében 2012-re megerősödtek a nemzetközi kapcsolatok, 

valamint megkezdődött a vállalatirányítási rendszer bevezetése. 

A MALÉV utolsó repülésének és Felix Baumgartner, osztrák ejtőernyős 39 km-es 

rekordugrásának éve.

2011 
2011 a német Roemheld befogástechnikai gyártó cég 

és a Gimex közös együttműködésének 10 éves 

jubileuma. 

Házasságot köt Vilmos brit királyi herceg és Kate 

Middleton a londoni westminsteri apátságban. Ebben 

az évben történt a fukusimai atomerőmű-baleset. Ekkor 

indul minden idők legsikeresebb TV sorozata, a Trónok 

harca, George R. R. Martin fantasy regénye alapján.

2013 
A Gimex fennállásának 20. évére kialakult stabil beszállító és vevő köre. 

Az elmúlt évek legmagasabb vízállása köthető ehhez az évhez, hisz a 2013-as 

árvízhelyzet idején, 891 cm-en tetőzött a Duna Budapestnél. Ebben az évben 

választják meg Ferenc pápát a katolikus egyház vezetőjének, aki az első nem európai 

pápa III. Gergely óta (731.)

2015 
Görcs Imre alapító-tulajdonos, a cég egykori 

ügyvezetőjének 2015-ös halála nagy veszteség a Gimex 

munkatársai és a partnerek számára. Még ugyanebben 

az évben nyeri el a cég az első Business Superbrands 

minősítését. A Gimex úgy tekint a díjra, mint az alapító 

életművének elismerésére. 

2015. október 21-ét a 

mozirajongók Vissza a jövőbe-

napnak nevezik, ekkor érkezik 

meg 1985-ből Marty 

McFly és Doki a DeLorean 

időgéppel. Magyar filmsiker 

is született ebben az évben, 

a 35. Fantasporto nemzetközi 

filmfesztiválon a fődíjat Ujj 

Mészáros Károly: Liza, a 

rókatündér című filmje nyeri.

2018 
„2018-ban a Gimex 25. jubileumát ünnepli.  

Harry herceg oltár elé vezette a választottját, az 

amerikai színésznő, Meghan Markle-t. Enyedi Ildikó 

Testről és lélekről című filmje a legjobb 5 idegen nyelvű 

film között került Oscar-díj esélyesek közé. 76 éves 

korában elhunyt Stephen Hawking, a tudományos világ 

egyik legismertebb alakja.



25 év számokban

GIMEX Who-is-who 10. - Posztumusz-kiadás

170.000 csésze

kávé

21-szer
kerültük meg a földet

céges 
autóval

Elképzelt villáminterjú Görcs Imrével, 
a Gimex néhai alapítójával

Görcs Imre (1949-2015) 1993-ban, 
kényszervállalkozóként alapította a 
céget, korábbi sokéves külkereskedelmi 
tapasztalaira és kapcsolataira 
alapozva, kiváló német és angol 
nyelvtudás birtokában. A cég neve a 
vezetéknevének kezdőbetűjéből és a 
tevékenységre utaló import, export 
szavak rövidítéséből született. 2015-ben 
bekövetkezett haláláig a cég arca, lelke, 
motorja volt.

1. Mi szeretett volna lenni 
gyerekkorában?

 Zenész, esetleg költő. Minden 
karácsonyra tangóharmonikát 
kértem a Jézuskától, de sajnos 
sosem érkezett meg.

2. Mi volt a beosztása  
a Gimexnél?

 44 évesen alapítottam a céget 
az akkori lakásunk nappalijában, 
melynek 2015-ig voltam az 
ügyvezetője. Tárgyaltam, 
intézkedtem, partnereket 
látogattam, én terveztem a logót 
is. Ha egyszer mégis nyugdíjba 
mentem volna, egy pohár sörért 
cserébe muzsikáltam volna a 
vendégeknek a sarki kocsmában.

 
3. Mióta gimexes?
 A kezdetektől, de már kezdő 

rábás koromban, jóval a 
rendszerváltás előtt kitaláltam a 
cégnevet, ami akkor még csak 
álomnak tűnt.

 
4. Ha választhatott volna, szíve 

szerint mihez lett volna 
tehetsége?

 Bárcsak lett volna időm olaszul 
megtanulni. A két év katonaság 
helyett hasznosabb lett volna, 
ha szemétszállítóként dolgoztam 
volna Olaszországban.

5. Mire költötte volna a 
lottónyereményét?

 Egy részét jó cél érdekében, 
a többit a cég fejlesztésére 
használtam volna fel, és utazásra 
költöttem volna. De csak ha én 
vezetek!

 

6. Milyen ajándékkal lephették 
meg a születésnapján?

 Minden ajándéknak nagyon 
örültem, ha gondoltak rám. Én 
magam is szerettem ajándékozni.

 
7. Mit vitt volna magával egy 

lakatlan szigetre?
 A muzsikámat (40 évesen 

autodidakta módon tanult 
meg szintetizátoron játszani 
– a szerk.), és csak zenéltem 
volna naphosszat. Na és a 
szerszámosládámat, hogy néha 
barkácsoljak ezt-azt. Sosem 
szerettem a tétlenséget.

 
8. Mi az, ami nélkül nem tudott 

volna élni?
 Társaság, a családom, zene, 

értelmes feladat és a napi 
adrenalin nélkül biztosan nem. 
Meg a pénteki „himnuszos 
túróstészta” (jókedvvel, bőséggel 
– a szerk.) nélkül. 

9. Kedvenc fiktív karaktere?
 A német mentalitás és kultúra 

tisztelőjeként, kedveltem Derrick 
nyomozót. És, bár nem néztem 
a Dallast, de JR Ewing (Jockey 
Ewing – a szerk.) karakterét is 
érdekesnek találtam.

10. Mit szeretett a legjobban a 
munkájában?

 Kapcsolatot építeni, jönni-
menni, intézkedni, problémákat 
megoldani, reklamációs leveleket 
írni, végül elvarrni az összes 
szálat, a második gyermekem 
(Gimex – a szerk.) teljes életét 
dokumentálni.

 
 +1. Fekete vagy fehér?
 Gimex-piros és harsogjon!

163+
követő

113+
követő

250+
pin 81+

szakmai
videó

678+
legyártott
tápegység

135.000+ m cső, rúd

20.085
termék

A sorozat korábbi részei megtalálhatóak web- és Facebook oldalunkon www.gimex.hu, GIMEX HidraulikaGIMEX Hidraulika


