
Az EURO MOBIL PLUSZ Kft. földmunkákat végez, út- és autópályaépítéssel foglalkozik, 

tevékenységi körébe tartozik a hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás is. 

A sokoldalú tevékenység mentén egy családi vállalkozás fejlődése követhető nyomon. Nem 

egyedüli jelenség városunkban, hogy valamely vállalkozás apáról fiúra száll, de példaértékű 

az a feladatmegosztás és átadás, mely eredményeként évek óta töretlen lendülettel működik a 

kft. Kovács János, az alapító, ma is dolgozik a cégben. Alázat és hatalmas munkabírás 

jellemzi. A vállalkozás elindításánál nagy segítséget jelentett a család támogatása, és ez az 

összefogás azóta is fontos számukra. Ezért is örömteli, hogy a felépített vállalkozást fia, ifjabb 

Kovács János vezeti tovább. Az alapító sok éves tapasztalatával biztosítja a hátteret, segíti a 

cég munkáját. Apa és fia így többszörös szerepet töltenek be a vállalkozásban és a családban 

is. Céljuk ma már együttesen a vállalkozás fenntartása és a cég jövőjének biztosítása. Ez a 

kezdetektől sok munkát jelent, folyamatos koordinációt, és saját erőből történő fejlesztést 

igényel. Ennek köszönhetően ma már a cég sikeres és eredményes. A fokozatos növekedés 

eredménye, hogy jelentős méretű, alapterületű üzemcsarnokkal rendelkeznek, és több mint 30 

fő dolgozót alkalmaznak. Az évek alatt munkájukkal kivívták a megrendelőik bizalmát. A 

városban és a városon kívül fővállalkozóként, alvállalkozóként az ország több területén 

végeztek feladatokat, többek között a 44-es út építésénél, és tették mindezt teljes 

megelégedettségre. Mezőberényben többek között a Kinizsi úti óvoda parkolóját építették, 

vagy a Liget utcai buszöblözetek és útszakasz kialakítását végezték, melyek a mai napig jó 

minőségben szolgálják a lakosságot. Nemcsak a munka minősége volt mindig megfelelő, de a 

határidőket is pontosan betartották minden esetben, és ez ma értékként van jelen a 

világunkban. A két Kovács János – apa és fia – gyakran folytat karitatív tevékenységet, 

valamint civil szervezetek segítését is önzetlenül vállalják. Közreműködtek a körforgalom 

dekorációjának kialakításában, a Tó utcai játszótér földmunkáiban. 

Szakmájukban végzett magas színvonalú munkájukért, vállalkozásuk folyamatos 
fejlesztéséért, a civil szférában tanúsított sokirányú segítőkészségéért Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az EURO Mobil Plusz Kft., Kovács János és ifjabb 
Kovács János vállalkozók részére a 2020-as évben a „Mezőberény Vállalkozója” 
elismerést adományozza. 
 


