
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A SZATMÁR-FA TRADING KFT. KAPACITÁS BŐVÍTŐ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE 

  

A projekt összefoglaló adatai: 

 

A kedvezményezett neve: SZATMÁR-FA TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A projekt címe: A SZATMÁR-FA TRADING Kft. kapacitás bővítő gyártástechnológia fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 14 852 307,-Ft. 

A támogatás mértéke: 70% 

A projekt befejezési dátuma: 2017.12.22 

A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.2-15-2015-01255 

 

A projekt tartalma:  

 

A kölcsei székhelyű SZATMÁR-FA TRADING Kft. 2016. júniusában projekt átruházás 

eredményeképpen 14,85 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a asztalos 

üzemének gyártástechnológia fejlesztésére.  

A mintegy 21,22 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében az asztalos üzem 

kapacitásának a bővítéséhez szükséges korszerű faipari megmunkáló gépek beszerzésére került sor. 

 

A SZATMÁR-FA TRADING KFT jogelődjével a SZATMÁR-FA TRADING BT-vel együtt1996. évtől működik, 

belföldi magánszemélyek tulajdonában álló családi vállalkozás. Székhelyünk és a gazdasági tevékenységünk 

helyszíne is Szabolcs-Szatmár Bereg Megye keleti részén Kölcsében található. 

A mikrovállalkozásként induló családtagok alkotta vállalkozás folyamatos fejlődés során érte el mai méretét. 

A faiparban szerzett elismerés alapján nyíltak meg számára export piaci lehetőségek is 

A tevékenységi körünk alapvetően bútorok gyártása, elsősorban fenyő és bükk fűrészáruból készítünk kárpítos 

bútorvázakat. 

Vállalkozásunk 2017. júniusában sikeres projekt átruházás révén nyert el 14,85 millió Ft. Európai Uniós forrást 

a vállalkozás gépparkjának a fejlesztésére annak érdekében, hogy a gyártástechnológiai kapacitásunkat mind 

mennyiségi, mind minőségi szempontból a megnövekedett igényekkel összhangban fejlesszük.  

A projekt eredményeképpen 2017. december 22-én üzembe helyeztünk az alábbi berendezéseket: 

1 db. Martin T60C - formatizáló körfűrész 

1 db. SCM M3 sorozatvágó körfűrészgép 

1 db. PROFISET 60 – négyoldali gyalu és profilozó automata 

A beruházásnak köszönhetően a termék előállítási kapacitásunk jelentős mértékben növekedett, így a 

megrendeléseinknek a korábbinál rövidebb határidővel tudunk eleget tenni, valamint a termékeink 

meghatározó minőségi paramétereit is a korábbinál magasabb színvonalon tudjuk teljesíteni. Mindezek a 

konkurens vállalkozásokkal szemben versenyelőnyt biztosítanak számunkra. 

Terveink szerint a fenntartási időszakban az árbevételünkben növekedést könyvelhetünk majd el, és az 

eredményességünk is javulni fog összhangban a pályázati felhívás céljaival. 


