
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

"TERMELÉSI KAPACITÁS FEJLSZTÉSE A KÖNIG KFT.-NÉL" 

 

A KÖNIG Járműablakszerkezetet Gyártó és Forgalmazó Kft. kerekegyházi telephelyén egy 

négytengelyes megmunkáló központot és egy kétkomponenses tömítő anyag kinyomó  berendezést 

vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 25,50 millió forintos támogatás 

segítségével.  

 

A König Kft. 1991 óta végzi gépjárműipari beszállító tevékenységét Kerekegyházán. Fő tevékenysége 

járműablakok tervezése, fejlesztése és gyártása. A társaság korszerű és innovatív technológiai hátterének 

és széles körű szolgáltatásainak köszönhetően vezető piaci pozícióval rendelkezik. A társaság minden 

esetben a vevői igényeket tartja szem előtt, így egyedi megrendeléseket is teljesít igény szerint, a mai kor 

elvárásainak, stílus- és formavilágának, illetve technológiai igényeinek megfelelően. Fejlesztésünk célja volt 

a versenyképességünk javítása a nagyobb hozzáadott érték tartalmú termékek gyártása. A társaságunk a 

beszerzett gépek segítségével bővíti a magas minőségű termékeinek termelését, így megőrizi 

versenyképességét a piacon.  

A projekt keretében megvásároltunk egy Emmegi Comet T4 CE normás négytengelyes megmunkáló 
központot és egy Kétkomponenses tömítő anyag kinyomó berendezést. A gépek korszerűek, az európai 
minőségi követelményeknek megfelelő berendezések. A beszerezett megmunkáló központ egy 
nagypontosságú társaságunk által gyártott ablakkeretek gyártáshoz használjuk, a tömítő anyag kinyomót 
pedig a sorozatgyártásnál hasznosítjuk, mellyel kitűnő minőséget tudunk elérni. 2015.10.20-án kezdtük meg 
a projektet és az utolsó üzembe helyezés 2016.07.01-én történt meg. Az utolsó kifizetés 2016.07.13.-án 
került utalásra. 
 
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés befejezését követően, 
azonnal integrálódott a társaságunk napi működésébe. A társaságunk megfelelő szakmai és szervezeti 
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során 
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.  
 
A projekt megvalósítása során beszerzett eszközök hozzájárulnak, hogy a társaság a piac szignifikáns 
szereplője legyen, ezáltal növekszik értékesítésünk modernizációja. A projekt megvalósítása hozzásegítette 
a társaságot versenyképességének javításához és a bevételeinek növeléséhez. A projekt során megvásárolt 
eszközök a minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben megfelelnek az Európai Unió által 
támasztott szigorú biztonsági előírásoknak. 
 
 A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a közel 25 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével. 
A projekt befejezése: 2016.07.01., Támogatás aránya: 50 % 
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-14-2014-00402 
 
A projektről bővebb információt a www.konigkft.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Gelányi Szilárd 
Elérhetőségeink: telefonszámunk:06 (76) 545-005, e-mail címünk:office@konigkft.hu 


