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A Betonacél Szerelő Kft. 2018 decemberében 102,66 millió forint vissza nem térítendő, valamint 65,33 
visszatérítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program keretében a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című 
pályázati kiíráson. A 186,64 millió forintos összköltségvetésű projekt keretében eszközbeszerzés, szakmai 
elemzés, kutatói feladatok ellátása és kutatócsarnok megépítése valósult meg a beruházási helyszínen. 
 

A Betonacél Szerelő Kft. 100 %-ban magyar tulajdonú vállalkozás. A cég megalakulásakor fő tevékenységi 
köre vasáru – betonacél kis- és nagykereskedés volt. A Betonacél Szerelő Kft. székhelye Debrecen, 
Balmazújvárosi út 2. szám alatt található. Cégünk jelentős árbevétele betonacél megmunkálásából és 
helyszíni szerelésből származik, illetve építőipari termékek – betonacélok, acélcsövek, szerkezeti rúd – és 
idomacélok, lemezek nagykereskedelméből. Vállalkozásunk célja, amelyet jelen projekt megvalósításával is 
elősegíteni kívánt, hogy exporttevékenységének növelésével és magas hozzáadott értékkel bíró 
tevékenységével a régió kiemelkedő vállalkozása legyen. 
Céljaink elérése érdekében fontos a vállalati termelékenység növekedése, a költséghatékonyság emelése, és 
a folyamatos technológiai fejlesztések. A kitűzött célok elérése érdekében új, innovatív rendszer kifejlesztését 
terveztük el, mellyel a gyártási tevékenységünk fejlesztése céljából új, alternatív megoldást hoztunk létre a 
betonacél részbeni, vagy teljes kiváltását illetően. Beruházásunk megvalósulásával vállalkozásunk a hazai és 
a világpiacon is újnak számító terméket hozott létre, és a termékhez kapcsolódó gyártó gépsor segítségével 
nemzeti és nemzetközi piacon nagy volumenű betonacélt kiváltó kompozit anyag gyártási megrendeléseket 
tudunk szerezni. A pályázat megvalósításával egyre közelebb az a célunk, hogy a jövőben ne a betonacél 
kereskedelem, illetve betonacél szerelés legyen vállalkozásunk elsődleges profilja, hanem az új betonacélt 
kiváltó kompozit anyag gyártása. 
A cégünk által jelenleg használt csarnok túlterhelt volt, nem lett volna képes jelen kutatás-fejlesztési projekt 
megvalósításának biztosítására, ezért a projekt lebonyolítása érdekében egy új kutatóüzemet is építettünk. 
 
 
 
 
További információ kérhető: 
Betonacél Szerelő Kft. 

Debrecen, Balmazújvárosi út 2.  

Tel: 06-52/311-746 
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