
 

   

  

 

                                                         A fejlesztés alapadatai 

Pályázó neve Mátrapromet Kft. 

Pályázat neve GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások 
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása  

Kedvezményezett neve Mátrapromet Kft. 

Projekt címe Kapacitásbővítés eszközbeszerzés megvalósításával a 
Mátrapromet Kft-nél 

Projekt azonosító száma GINOP-1.2.2-15-2015-01273 

Projekt tartalmának bemutatása Jelen projekt tárgya egy OBC típusú belső fémfelület 

kezelésre és egy IBC típusú külső fémfelület kezelésre 

alkalmas berendezés beszerzése. Fémfelület kezelő 

tevékenységünkhöz kapcsolódó megbízásaink száma 

jelentősen megnövekedett az elmúlt években, a MOL Nyrt és 

az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. állandó szerződéses 

partnerei vagyunk az ipari tartályok felületképzéséhez 

kapcsolódó munkák tekintetében. Az általunk használt 

felületkezelő berendezések teljes kapacitással működnek, 

ezért jelenlegi eszközparkunkkal a meglévő és folyamatosan 

növekvő megrendelői igényeket nem tudjuk kielégíteni. Az 

IBC típusú nagynyomású felületkezelő és mosóberendezés 

kizárólag különböző fémszerkezetek (pl.: tartályok) belső 

felületének kezelésére alkalmas. Elsődleges funkciója a 

tartály belső korrózióvédelme különböző kémiai anyagokkal. 

További szerepe a kezelt felület tisztítása és végleges 

védelmet nyújtó felület képzése elsősorban a tartályban 

tárolt anyagok kémiai reakciójának felületroncsoló hatása 

elleni védelem érdekében. Az OBC típusú nagynyomású 

felületkezelő és mosóberendezés kizárólag különböző 

fémszerkezetek (pl.: tartályok) külső felületének kezelésére 

alkalmas. Elsődleges funkciója a tartály külső 

korrózióvédelme különböző kémiai anyagokkal. További 

szerepe a kezelt felület tisztítása és végleges védelmet nyújtó 

felület képzése elsősorban a szélsőséges időjárási viszonyok 

elleni védelem érdekében. Az eszközök legnagyobb előnye a 

magas és egyenletes víznyomásnak köszönhetően, hogy a 

felületkezelés egységes minőségben történik a teljes 

kezelendő felületen, továbbá az eszköz önjáró, működtetése 

egy kezelővel történik. A fenti ok miatt az egységnyi idő alatt 

kezelt felület nagyobb, a munkavégzés gyorsabb. Az 
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anyagfelhasználás koncentráltsága miatt (csak az indokolt 

mennyiségű felületkezelő anyag kijuttatása) miatt az 

eszközök használata költséghatékony. A projekt tárgyát 

képező eszközök működtetése indokolttá teszi alkalmazotti 

létszámunk bővítését, a projekt befejezését követően 4 új 

munkavállaló felvételét tervezzük. A fejlesztésnek 

köszönhetően a felületkezeléshez kapcsolódó 

tevékenységünk kapacitása növekszik, a teljesítés időben és 

költséghatékonyság szempontjából is javul. Az eszközök 

kedvező adottságainak köszönhetően javul szolgáltatásunk 

színvonala, amelytől meglévő ügyfélkörünk bővülését és új 

megrendelőink számának növekedését várjuk. A projekt 

eredményképp javul versenyképességünk, amelytől 

megrendeléseink számának és árbevételünk növekedését 

várjuk. 

Beruházás helye 3580 Tiszaújváros Hrsz 2060 

Szerződött támogatás összege 33 200 000 Ft. 

Támogatás mértéke 50 % 

Projekt befejezési dátuma 2016.04.20 
 

 

 


