
 

Kedvezményezett neve:  

 INDUSTRIAL ELECTRIC BAU Szerelő és Szolgáltató Kft 

Projekt címe:  

 Technológiafejlesztés megvalósítása az Industrial Electric Bau Kft-nél 2020-ban 

Szerződött támogatás összege:   

29 155 833 Ft 

Támogatás mértéke:  

70 % 

Projekt tartalma:  

Társaságunk 2007-es alakulása óta folyamatos fejlődésen ment keresztül, állandóan 

fejlesztette termékeit, szolgáltatásait, melynek köszönhetően a hazai ipari beruházások villamos 

kivitelezésében élenjáró céggé vált. Vállalkozásunk fő profilja az ipari beruházások villamos 

kivitelezése. Cégünk korábban jellemzően villamos ipari munkákat vállalt, a gépészeti 

munkákat pedig alvállalkozókkal/partnerekkel együtt végeztük el. 2018-2019. évi projekt 

megvalósításának köszönhetően már kiegészítő gépegységek technológiai gyártása is 

megvalósulhat különféle berendezésekhez. Társaságunk így nem csak a már meglévő 

megrendelői igényeket tudja kielégíteni, hanem új ügyfelek megnyerése is közvetlen 

következménye a jelenlegi beruházásnak, mely fejlesztésünk egyik fő célja is egyben. 

Eddigiekben a jelentősebb gépészeti részeket alvállalkozókkal közösen tudtuk csak vállalni, 

jelen beruházásnak köszönhetően pedig módunkban áll e munkákat partnerek bevonása nélkül 

is elvégezni. 

Jelen beruházásnak köszönhetően társaságunk egy új gépész divízió létrehozásával már 

komplett gépek tervezését és gyártását is el tudjuk végezni, teljes saját felügyelet alatt, saját 

megmunkáló gépekkel és szakemberekkel. Gépparkunk további fejlesztésével már a 

megnövekedett igényeket is ki tudjuk szolgálni. 

Jelen projekttel további célunk a villamosmérnöki és szerelő szakember gárda egyben tartása 

és akár bővítése, valamint munkahelyek megőrzése volt. Az új megmunkáló géppel nagyobb 

dimenzióban tudunk megmunkálni alkatrészeket, továbbá a kapacitásunk is növekszik. Ezzel 

sokkal több feladatot tudunk vállalni, mely árbevételben is meg kell hogy jelenjen. 

Gyakorlatilag a portfóliónkat bővítjük ezzel, hogy újabb más dimenziójú géppel bővül a 

gépparkunk. 

A projekt keretében beszerzett géppel rugalmasabb gyártást tudunk biztosítani, ami a 

járvány hatásainak kivédésre készített fel minket, hiszen folyamatosan változnak a vevői 

igények. Úgy látjuk, hogy meg tudjuk találni a megrendelőket és realizálni tudjuk árbevétel és 

létszámtervünket, ha korszerű, rugalmas gyártástechnológiát alkalmazunk. Meglévő gépek 

kezelésére már vannak szakembereink, de nem fedik le 100%-ban a humán kapacitásokat. Ezzel 

a géppel tovább terhelhetőek az emberek, jobb a kihasználtságuk. Tehát a beruházás 

eredményeképpen nagyobb bizonyossággal tudjuk megtartani őket, így biztos nem kell 

létszámot csökkenteni. Optimális esetben még növelni is szükséges lesz.  

A fejlesztésnek köszönhetően nő a termelékenység és a kapacitásunk, mindemellett 

technológiai megújítás egyenesen következik a fentiekből, mivel az új gép az egyik 

legkorszerűbb, legnagyobb méretű és pontosságú megmunkáló gép a piacon. Ezzel a 

berendezéssel a megmunkálási minőség és kapacitás nagyságrendekkel fog változni. 

 

Az INDUSTRIAL ELECTRIC BAU Kft. a GINOP-1.2.8-20-2020-00193 azonosító 

számú pályázata kapcsán 70%-os támogatás intenzitás mellett 29 155 833 Ft vissza nem 

térítendő állami támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
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