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Amikor az ünnepelt ad ajándékot
25 éves a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Idén ünnepli 25. születés-
napját Magyarország legna-
gyobb ügyfélkörrel rendelke-
ző, teljes egészében magyar 
tulajdonú távközlési szolgál-
tatója, a szekszárdi székhelyű 
Tarr Kft. Az alkalomra az ün-
nepelt ajándékokkal készült: 
internetes sávszélességet 
emelt és nyereményesőt zú-
dít ügyfeleire, akiket – immár 
hagyományosan – a Szek-
szárdi Szüreti Napokon is 
meglepetésekkel vár.

A negyedszázados jubileum 
apropóján a cég első emberé-
vel, Tarr Jánossal beszélgettünk 
a kezdetekről, a jelenről, fej-
lesztésekről, újdonságokról és 
a Szekszárdi Szüreti Napokról.

– A Tarr Kft. idén ünnepli 25 
éves születésnapját, de tudtom-
mal, a családi vállalkozás ennél 
korábban indult?

– Valóban, édesapám, id. 
Tarr János 1979-ben kezdte 
meg a központi antenna-rend-
szer kiépítését Szekszárdon és 
Dombóváron, akkor még csak 
két magyar és három jugoszláv 
adóval. Az évek során aztán 
többféle vállalkozási formában 
működtünk – amit a rendszer 
éppen megengedett –, míg-
nem 1990 nyarán megalakult a 
Tarr Kft. Jómagam 12 éves ko-
rom óta dolgoztam édesapám 
mellett, így a szakmaválasztás 
sem lehetett kérdéses. Miután 
1992-ben távközlési mérnök 
diplomát szereztem Győrben, 

mindjárt munkába álltam a 
családi vállalkozásban, melyet 
édesapám 2002-ben bekövet-
kezett halála óta vezetek.

– Az elmúlt évtizedekben je-
lentős fejlődésen ment át a cég: 
családiból jól prosperáló közép-
vállalkozássá nőtte ki magát.

– A cég a 25 évvel ezelőtt 12 
dolgozóval indult, ma közel 
220 alkalmazottunk van. Nyolc 
megye, több mint 270 tele-
pülésén vagyunk jelen magas 
színvonalú távközlési szolgálta-
tásainkkal, ahol 100 ezernél is 
több háztartásban biztosítjuk a 
televíziózást, míg az internetet 
használó ügyfeleink száma elér-
te a 70 ezret. Az 1990 években 
megszokott néhány csatornás 
kábeltévé szolgáltatás helyett 
ma már közel 170 csatornát to-
vábbítunk digitális rendszerein-
ken, a magas felbontású, úgy-
nevezett HD csatornák száma 
elérte a harmincat. Az interne-
tes fejlesztéseket mindig a piaci 
igények elé menve végeztük el, 
rendszereinken most akár 200 
Mbit/s sávszélesség is elérhető. 
A 2007-ben elindult telefon-
szolgáltatás pedig lehetővé teszi, 
hogy több mint 55 ezer háztar-
tás hálózaton belül, ingyenesen 
kommunikáljon egymással. 
A Tarr Kft. a gazdaságilag ne-
hezebb időszakokban is előre 
„menekült”, vagyis a cég nyere-
ségének jelentős részét minden 
évben fejlesztésekre fordítjuk, s 
emellett nem feledkezünk el a 
szolgáltatási területünkön mű-
ködő egyesületek, iskolák, ala-
pítványok támogatásáról sem.

– Milyen fejlesztéseken dolgo-
zik most a társaság?

– Idén nagyobb hálózatfejlesz-
tésbe kezdtünk a Tamási, Sásdi, 
Pécsváradi, Komlói, Kalocsai, 
Mohácsi, Pacsai, Zalaegerszegi 
és Lenti kistérségben, ahol több 
mint 300 km-nyi optikai hálózat 
kiépítésével 72 települést kapcso-
lunk be a rendszerbe. A Tarr Kft. 
idén nyáron előbb Mágocs tele-
pülés kábeltévé hálózatát, majd 
a kalocsai kábeltévé hálózatot és 

az azt üzemeltető KalocsaKom 
Kft-t is megvásárolta. Mindkét 
településen hálózatfejlesztést és 
a szolgáltatás színvonalának nö-
velését tervezzük. Örömmel tölt 
el, hogy egyre több céges ügy-
fél, intézmény választ bennün-
ket, legyen szó akár az internet 
szolgáltatásról, akár telefon-al-
központ kiépítéséről. Partnere-
ink között tudhatjuk az MVM 
Zrt-t, de rendőrkapitányságok, 
földhivatalok, önkormányzatok 
és iskolák is vannak ügyfeleink 
között.

– A rendszeres akciók mellett 
a 25. születésnap alkalmából a 
cég ajándékkal is kedveskedik 
előfizetőinek.

– Az évfordulóra díjmentesen 
megemeltük az internetes sáv-
szélességet, valamint Tarr Nye-
reményeső néven egy játékot is 
szerveztünk. Ennek ideje alatt 
öt alakalommal 50-50 aján-
dékot sorsolunk ki – közöttük 
TV készülékeket, tableteket, 
laptopot és egyéb értékes nye-
reményeket – azon ügyfeleink 
között, akik a www.tarr.hu hon-
lapon regisztrálnak, és válaszol-
nak egy egyszerű kérdésre.

– Ha jól tudom, a következő 
sorsolást a Szekszárdi Szüreti 
Napok idején tartják?

– Évek óta kiemelt támogatói 
vagyunk a fesztiválnak, ahol sa-
ját standdal, programokkal vár-
juk az érdeklődőket. Pénteken a 
Da Vinci csatorna „Kis Zsenik” 
klubjában kísérletezhetnek az 
iskoláskorúak, szombaton az 
Airbrush Tattoo kipróbálásra 
lesz lehetőség. Vasárnap pedig 
– ekkor tartjuk a Nyereményeső 
újabb sorsolását is – Bede Robi 
főz ínycsiklandozó ételeket. A 
távolmaradóknak – az Oktel 
Kft-vel közösen – idén is biz-
tosítjuk a Béla király téri hely-
színen történtek webkamerás 
közvetítését.

– Rendszeresen a Szekszárdi 
Szüreti Napokra időzítik egy-
egy újdonság bemutatását. Idén 
is lesz ilyen?

– Tavaly debütált Tarr Mo-
bil-TV megoldásunk, amely 
mintegy 30 csatorna nézését 
teszi lehetővé mobil eszközö-
kön és PC-n. Idei újdonságként 
ügyfeleink kipróbálhatják, hogy 
okos telefon segítségével mi-
ként lehet használni a vezetékes 
Tarr-telefont, akár külföldön 
is. Ez a megoldás lehetőséget 
nyújt arra, hogy roaming díjak 
nélkül telefonáljunk haza, vagy 
akár hívjuk ingyenes percdíjjal 
a Tarr vezetékes telefonnal ren-
delkező nagymamát.  (x)
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