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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Kapacitásbővítő beruházás a Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaságnál az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap társfinanszírozásával.  

A Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 70%-os 

támogatási intenzitás mellett, 69,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „ A 

mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázaton a Széchenyi 2020 

keretében. A közel 100 millió forintos összköltségvetésű beruházásból a 

„Termelőeszközfejlesztés a Gázmodul Weisz Kft -nél” című projekt valósul meg. 

A projekt célja a vállalkozás gépparkjának bővítése, ezáltal a termelési kapacitás növelése. A 

növekvő és változó piaci igények megkövetelik a minőségi, gyors és a speciális célú 

termelést, melynek elengedhetetlen feltétele a korszerű technológiával rendelkező termelő 

berendezések megléte. 

A projekt keretében a vállalkozás korszerűsítette az eszközparkját.  

Az eszközök segítségével a helyszíni szerelési idők jelentősen csökkenthetőek. A szakszerű és 

biztonságos helyszíni szerelést a kosaras és ollós emelők felhasználásával tudjuk biztosítani. 

A helyszíni munka hatékonysága nő. 

A beruházás célja, hogy az új eszközökkel javuljon a munkavégzés hatékonysága és 

minősége. A beszerzendő modern eszközök azt a célt is szolgálják, hogy a Kft. lépést tudjon 

tartani a kor azon követelményeivel, hogy az előre gyártott, előre szerelt eszközöket tudjon az 

építési munkák helyszínére szállítani. A helyszíni munkavégzés idejét így minimálisra tudja 

szorítani társaságunk, egyben gépparkunk korszerű és hatékony lesz. A projekteken végzett 

feladataink során a pályázatban szereplő gépeket eddigi feladatink során béreltük, mely 

jelentős költséget képviselt (napi bérleti díj, ki és visszaszállítási költségek). Valamint elmúlt 

években az építőiparban történt fellendülés során előfordult, hogy nem tudtak számunkra 

gépet biztosítani, ami hátráltatta a munkafolyamatainkat. A gépek megvásárlásával ezek a 

költségeket szeretnénk megszűntetni.  A piaci igényekhez igazodva szeretnénk újabb 

feladatok elvégzésére szerződni, melyhez elengedhetetlen, hogy biztosítsuk a technológiai 

hátteret. 

 A projekt keretében a vállalkozás korszerűsítette eszközparkját. A projekt keretében 

beszerzésre került 6 darab elektromos ollós emelő és 1 db nagy teherbírású gumikerekes 

kompakt rakodógép. A beruházás segítségével a vállalkozás közel 90 munkahelyet őriz meg.  

Ennek következtében,a beruházás befejeztével alkalmazkodni tudunk az újabb technológiai 

kihívásokhoz, a változó piaci igényekhez, amelyek további megrendeléseket eredményeznek 

majd. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2021. április 30. 


