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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS, INGATLAN BERUHÁZÁS A BETONELEM KFT.-NÉL 

 

Európai Uniós forrás segítségével technológiai fejlesztésre, ingatlanberuházásra került sor a BETON 
ELEM Kft. nagykanizsai székhelyén, a GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01001 pályázat keretén belül. A 
Széchenyi 2020 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 
kombinált hiteltermék keretében című pályázati kiírására benyújtott projekt 13,41 millió Forint 
támogatásban részesült. 
 
A Betonelem Gyártó és Forgalmazó Kft. 1990-ben alakult. A vállalkozás indításának oka a beton és 
betonelem gyártás iránti keresletben rejlő piaci lehetőségek kihasználása volt. 
 
A vállalkozás főtevékenysége 2361- építési betontermék gyártása, így magasépítési (pl. falazóelemek, 
zsaluzó elemek), mélyépítési (pl. betoncsövek, árokelemek, útszegélyek) és kertépítési (pl. gyepkő, 
járdalapok, kerti szegélyek) termékek előállításával foglalkozik. A termékek jó minőségét a kiváló 
alapanyagok használatával, a termelés folyamatos ellenőrzésével és a minőségi paraméterek szigorú 
betartásával biztosítja. A folyamatosan újuló árukínálat, széles választék segíti a partnereket, hogy 
mindenkor megfelelően tudjanak választani mind a tervezés, mind a kivitelezés fázisában. A piaci pozíciót 
erősíti a visszatérő elégedett vásárlói kör, továbbá az egyedi igények kiszolgálására lehetőséget biztosító 
gyártási kapacitás. 
 
A beruházás az alábbiakkal jellemezhető: 
 
A kedvezményezett neve: BETON ELEM Gyártó és Forgalmazó Kft. 
 
A projekt címe:  Technológiai fejlesztés, ingatlan beruházás a Betonelem Kft.-nél 
 
Megvalósítás helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Bajcsai u, Alsó major hrsz. 0285 1/0 
     
A beruházás megvalósításának ideje: 2018.11.22. – 2020.03.31. 
 
Beruházás összköltsége: 44.704.768 Ft 
 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 13.411.430 Ft 
 
Támogatás mértéke: 30% 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A projekt megvalósítása során technológiai fejlesztés, ingatlanberuházás valósult meg a BETON ELEM Kft-
nél. A projekt során, a vállalkozás hosszú távú fejlődési elképzeléseinek és a speciális gyártási igények 
kiszolgáláshoz megfelelő székhelyén, termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó gyártó csarnok 
építésére került sor.  
 
Az ingatlanfejlesztés mellett beszerzésre került 83 betonelem gyártó paletta, ami - köszönhetően a 
legmodernebb technológiának - képes a különféle méretű és igényeknek megfelelő beton elemek 
gyártására. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A stabil működtetés, a folyamatosan lekötött termelési kapacitás hozzájárul a meglévő munkahelyek biztos 
megtartásához, a fenntartási időszak végéig és hosszú távon egyaránt. A termékpaletta bővülése, a magas 
minőségű gyártás ugyanakkor hozzájárul az értékesítési mutatók növeléséhez is. 
 
 
További információ kérhető: 
Tatai István 
betonelemkft@gmail.com  
+36 93 519 165 

tel:+36%2093%20519%20165

