
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

KOMPLEX TERMELÉSI KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS ÚJ BÚTORASZTALOS ÜZEM 

LÉTREHOZÁSÁVAL A KISS-ISKOLABÚTOR KFT-NÉL 

  

A projekt összefoglaló adatai: 

 

A kedvezményezett neve: KISS-ISKOLABÚTOR Bútorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság  

A projekt címe: Komplex termelési kapacitás bővítő beruházás új bútorasztalos üzem létrehozásával a KISS-

ISKOLABÚTOR Kft-nél 

A szerződött támogatás összege: 56 235 606,-Ft. 

A támogatás mértéke: 50% 

A projekt befejezési dátuma: 2019.10.31 

A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-00665 

 

A projekt tartalma: 

 

A derecskei KISS-ISKOLABÚTOR Kft. 2017. decemberében 56,24 millió forint vissza nem térítendő 

európai uniós támogatást nyert a vállalkozás termelési kapacitásának a bővítésére.  

A több, mint 112 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében a cég gyártási 

kapacitásának a bővítéséhez szükséges új asztalosüzem építésére és korszerű faipari gépek 

beszerzésére került sor. 

 

A KISS-ISKOLABÚTOR Kft-t 2007 decemberében alapították, belföldi magánszemélyek tulajdonában álló 

családi vállalkozás. 

A tevékenységi körünk alapvetően iskolai és kórházi bútorok gyártása. Közel 15 éves tapasztalattal gyártunk 

iskolai, óvodai bútorokat és országszerte referenciákkal rendelkezünk, így a hazai iskolabútor gyártás fontos 

szereplőjévé váltunk! Emellett irodabútorok gyártásával is foglalkozunk. Egyedi és speciális bútorok gyártását 

is vállaljuk, 

A gyártási kapacitásunk és a versenyképességünk további bővítése érdekében 2017. februárjában támogatási 

kérelmet nyújtottunk be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez a 

„GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázati 

felhívásra. A pályázat sikeres volt, és mintegy 56,24 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrású 

támogatásban részesültünk.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

1.) 997,67 m2-es új bútorasztalos műhely építése 

2.) 1 db. Biesse Stream A élzáró beszerzése és üzembe helyezése 

3.) 1 db. CNC 50 BR2 CNC csőhajlító gép beszerzése és üzembe helyezése 

4.) Korpus integrált bútoripari szoftver beszerzése és aktiválása 

A komplex fejlesztésnek köszönhetően gyártási kapacitásuk éves szinten mintegy 15-25%-kal 30-35.000 

db/év bútorról 45-50.000 db/év mennyiségre növekedett 

Vállalkozásunk technológiai és infrastrukturális háttere fejlődött, gyártási kapacitásunk növekedett. A nagyobb 

volumenben történő termék előállítás nagyobb árbevételt generál, a fajlagos költségek csökkentése révén 

pedig javul a versenyképességünk. 

A projekt közvetett eredményei által az árbevételünk és eredményességünk a fenntartási időszakban 

növekszik, mind ezeknek köszönhetően javul működésünk stabilitása, és a munkavállalók biztonsága valamint 

növekedett az alkalmazottak száma is 


