
VASSZER Kft. TECHNOLÓGIAI és TELEPHELY KORSZERŰSÍTÉSE 

 

a kedvezményezett neve: VASSZER-Raktártechnika Kft. 

• a projekt címe: „VASSZER Kft. TECHNOLÓGIAI és TELEPHELY KORSZERŰSÍTÉSE” 

• a szerződött támogatás összege:  26.950.878,- Ft 

• a támogatás mértéke (%-ban): 69,90 % 

• a projekt tartalmának bemutatása:  

 

A VASSZER-Raktártechnika Kft. 2020. novemberében 26,95 millió forint európai uniós támogatást 
nyert Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelent, „A 
mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson. A 38,555 millió forint összköltségvetésű, 
Salgótarjánban megvalósuló beruházás 1-1 db új Hidraulikus CNC élhajlító, CNC vezérlésű tüskés 
csőhajlító, valamint Hajtóműves lemezolló és kapcsolódó anyagok beszerzésére irányult. 

 
 
Salgótarjáni székhelyű társaságunkat 10 fő belföldi magánszemély alapította 1990.11.12-én. 
Főtevékenységünk a 25.11'08 TEÁOR szerinti Fémszerkezet gyártása. A Vasszer Raktártechnika Kft 
napjainkban meghatározó szereplője a magyarországi raktártechnikai termékek és rendszerek gyártó 
és forgalmazó bázisának, jelenlétünk a nemzetközi piacokon is biztosított. Székhelyünkön lévő 
gyártóüzemünk és a külön telephelyen működő felülkezelő üzem Salgótarjánban van. Budapesti 
telephelyünkön bemutatótermet, nagykereskedelmi raktárt működtetünk. Telephelyeinken a kor 
követelményeinek megfelelő technikai és technológiai környezet áll rendelkezésre, gyártó 
kapacitásunkat és termékkörünket folyamatosan fejlesztjük. 
 
 
Cégünk, a legnagyobb volumenű egyedi megrendeléseket is könnyedén teljesíti. Lehet szó 
raktárrendszerek, raklapos és polcrendszerek tervezéséről és kivitelezéséről, irattári, könyvtári vagy 
múzeumtechnológiai fejlesztésről. Termékeink a legmagasabb minőséget képviselik, amelyek 
garantáltan kiállják az idő próbáját, a legnagyobb igénybevétel esetében is! A raktártechnikai 
berendezések (könnyű- és nehéz állványrendszerek) elemeinek gyártása mellett, ezek belföldi nagy- 
és kiskereskedelmével, valamint exportjával foglalkozunk. 
 
 
Legfőbb célunk versenyképességünket megtartani és piaci részesedésünket növelni, ez motiválta 
legújabb fejlesztésünk, projektünk megvalósítását is! A projekt összesen 3 db eszköz, azaz 1 db 
hidraulikus CNC élhajlító, 1 db CNC vezérlésű tüskés csőhajlító, és 1 db hajtóműves lemezolló 
beszerzésére, valamint szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagok beszerzésére irányult.   
 
 
A fejlesztés megvalósítása, gépek, berendezések beszerzése hozzájárul vállalkozásunk üzembiztos 
működéséhez, létszám megtartási kötelezettségünk teljesítéséhez, eredményeink javulásához. Az új 
eszközök beüzemelése jelentős hatással van a termelékenységünkre, kapacitásunk bővülésére. A 
gépek kiváltották a régi elavult technológiánkat, ezáltal megbízhatóságunkat is növeltük. Az új 
eszközökkel lehetőségünk nyílt saját termékeink korszerűsítésére is. 
 
 
A beruházás megvalósítása alkalmassá teszi cégünket, hogy a 2020. áprilisában meglévő 57 fős 
létszámunk legalább 90 %-át a fenntartási időszakban meg tudjuk tartani. Reményeink szerint 



legalább 1 fővel bővíteni tudjuk a cég által foglalkoztatottak számát! A létszám bővülés, a hozzáadott 
érték növekedés és az üzemi eredmény növekedés hatására biztosítható, hogy az igényelt forrás 
vissza nem térítendő támogatássá forduljon át. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
 

• a projekt befejezési dátuma : 2021. szeptember 6. 

• projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02608 
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