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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG GYÁRTÓ ESZKÖZ ÉS INFRASTRUKTURÁLIS 
BERUHÁZÁS A BETONACÉL SZERELŐ KFT. TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE 
ÉRDEKÉBEN 
 
A BETONACÉL Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015 májusában 63,74 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés és infrastrukturális 
beruházás valósult meg. 
 
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. 
 
Vállalkozásunk célja, 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 technológiai fejlesztések. A 3 
terület együttes fejlesztése eredményeként a külföldi piacokon is versenyképes vállalatként tudunk bővülni.  
 
A cél elérése érdekében fejlesztésünk egyik eleme az új termelő eszközök működtetéséhez szükséges 
infrastrukturális beruházáson belül 50 kW összteljesítményű napelemes rendszer telepítése volt. A megújuló 
elektromos áram termelő rendszer cégünk részére olyan beruházást tett lehetővé, melynek 
eredményeképpen a cégben használt új gyártó gépek egyre növekvő energia használatát, és az ezzel járó 
magas kiadásokat kívánjuk a jövőben csökkenteni, célunk, hogy a gyártóeszköz kapacitásfejlesztéssel 
folyamatosan növekvő volumenű, gyártáshoz szükséges villamos energiát cégünk környezetbarát módon és 
gazdaságosan biztosítsa. 
 
Projektünk másik eleme a gépbeszerzés nem csak meglévő kapacitásunkat fejleszti, de az általa elérhető 
volumennövekedésnek köszönhetően új piacokat is meg tudunk célozni. A beszerzett gépek, eszközök és 
szoftverek mindegyike a kapacitásbővítést szolgálja. Cégünk a technológiai fejlesztésekkel tudja biztosítani, 
hogy termékei színvonala továbbra is magas színvonalú legyen. 
 
Beruházásunk megvalósulása eredményeképp vállalkozásunk a nemzetközi piacon képes nagy volumenű 
betonacél-gyártási megrendeléseket szerezni. Büszkén mondhatjuk, hogy már most is tárgyalásokat 
folytatunk cseh, osztrák, szlovák cégekkel, akiknek árajánlatot adtunk nagy volumenű építőipari munkákhoz 
szükséges vasbeton ellátásra. A megrendelők elvárják, hogy jó minőségben, rövid határidőn belül szállítsuk 
a megrendelt betonacélt, hiszen az építőiparban a gyors teljesítés elengedhetetlen. 
 
A fent leírtak alapján az infrastrukturális fejlesztés és gépbeszerzés a hozzáadott érték növekedési 
potenciálunkat növeli, új hálózatokba enged bekapcsolódni, sőt exportpiaci jelenlétünk lehetőségét is emeli. 
 
 
 
 
További információ kérhető: 
Betonacél Szerelő Kft. 
Debrecen, Balmazújvárosi út 2. 
Tel: 06-52/311-746 
www.betonacelszerelo.hu 
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