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A Betonacél Szerelő Kft. 2021 márciusában 150,1 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „A kiemelt 
növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” 
című pályázati kiíráson. A 300,2 millió forintos összköltségvetésű projekt keretében eszközbeszerzések, 
építési beruházás és tanácsadások valósulnak meg a fejlesztés helyszínén. 
 
A Betonacél Szerelő Kft. 2005.06.09. napon lett alapítva. Építőipari termékek gyártásával, betonacélok, 
acélcsövek, szerkezeti rúd-és idomacélok, lemezek nagykereskedelmével, valamit betonacél 
megmunkálásával és helyszíni szerelésével foglalkozik. A vállalkozás célja, hogy exporttevékenységének 
növelésével és magas hozzáadott értékkel bíró tevékenységével a régió kiemelkedő vállalkozása legyen. 
Ezen célok elérése érdekében fontos a vállalati termelékenység növekedése, a költséghatékonyság emelése 
és a technológiai tovább fejlődés.  
 
A fejlesztés elemei közé tartoznak majd az új termelőeszközök beszerzései, amelyekkel a termelési kapacitás 
fog bővülni. A gépek beszerzésével egy olyan új innovatív termék előállítás jön majd létre, amely 
nagymértékben megkönnyíti a munkát, az eddig nehezen elvégezhető folyamatok könnyebbé válnak, és nem 
utolsó sorban hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez. 
 
A projekt célja a logisztikai folyamatok optimalizálása, piackutatás és marketing tanácsadáson való részvétel, 
illetve a termelés és vállalatirányításhoz kapcsolódó folyamatok további automatizálása lesz. A piackutatásnak 
és marketing tanácsadásnak köszönhetően világosabb képet fog kapni a cég a termékek fejlesztésének 
irányára és a partnerekkel való együttműködés finomhangolására. A vállalatirányítási rendszer részletesebb 
megismerése és használata pontos információkkal fogja ellátni a gyártásban és megrendelésben 
résztvevőket, ami elősegíti majd a költséghatékonyabb termelést, a termelékenység növelését, hatékonyabb 
erőforrás felhasználást, ezáltal hosszú távú költségmegtakarítás és árbevétel növekedés érhető el. 

A projekt másik elemében építési beruházás fog megvalósulni, egy cca 685 m2-es csarnoképület épül, hogy 
a beszerzésre kerülő gépek elférjenek, hatékonyan működhessenek. 

A megvalósuló fejlesztések hatására a jövőben az alkalmazásban álló munkavállalók száma is emelkedhet, 
amely a helyi társadalmi-gazdasági mutatók javításához is hozzájárul.  
Az elnyert 150,1 millió forint támogatás a cég sikeres tevékenységét fogja segíteni, pozitív hatással lesz 
termelési hatékonyságra a betonacél elemek gyártása területén, illetve emeli a vásárlói, ügyfélköri 
elégedettséget.  
 
További információ kérhető: 
Betonacél Szerelő Kft. 
Debrecen, Balmazújvárosi út 2. 
Tel: 06-52/311-746 
www.betonacelszerelo.hu 

 
 

http://www.betonacelszerelo.hu/

