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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
„KAPACITÁSBŐVÍTŐ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS A GÉPFORG BT. KÓKAI TELEPHELYÉN" 

 

A GÉPFORG Szerszámgépfelújító és Forgácsoló Bt. kókai telephelyén 1 db Brother Speedio R650X1 

CNC megmunkáló központot és 1 db Kaltenbach RKL 551 AX 6KW fűrészt vásárolt meg a Pest megye 

Területfejlesztési Program keretében elnyert 39,50 millió forintos vissza nem térítendő támogatás 

segítségével. 

A Társaságot 1990-ben magyar magánszemélyek alapították, mely jelenleg is 100%-ban családi 

vállalkozásként működik. Tevékenységét a Budapesttől 40km-re található kókai székhelyén és telephelyén 

végzi.  A Társaság fő tevékenysége a 2562 TEÁOR szám alá eső fémmegmunkálás, melyet jelen projekt 

keretében is fejlesztett. 

A fejlesztés célja a társaság kapacitásainak bővítése és beszállítói képességének javítása, annak 

érdekében, hogy a megrendelőit képező autóipari gyártó vállalatoktól érkező megrendeléseket képes legyen 

rugalmasan kiszolgálni. A fejlesztés eredményeként a társaságnak tovább nő az árbevétele, nő az export 

potenciálja és javul a termékek hozzáadott értéke. A társaság a fejlesztés hatására 3 új munkahelyet 

teremtett. 

Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy, Brother Speedio R650X1 CNC megmunkáló központot, 

aminek köszönhetően, a társaság képes kiszolgálni a folyamatosan érkező vevői megrendeléseket, tehát 

nagyobb hatékonyságot ér el. A társaság gyártási kapacitása nő, ennek következtében több megrendelést 

képes teljesíteni. Továbbá beszerzésre került egy Kaltenbach RKL 551 AX 6KW fűrész, melynek feladata az 

alapanyagok rajz szerinti, megfelelő méretre való feldarabolása. A beszerzésre kerülő gépek segítségével 

korszerűbb termékek előállítására nyílik lehetőség, az autóipari és pneumatikai beszállított termékek esetén, 

mint a klímacsatlakozók, a szervók és levegő henger fedelek. A fejlesztés hatására, nő a társaság 

hozzáadott érték- növekedési és exportnövekedési potenciálja. A projekt kezdő időpontja 2018.03.26, 

befejező időpontja 2019.03.25. 

A Társaság 39,50 millió forint támogatást nyert, amelynek forrása a Pest megye Területfejlesztési 

Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó 

célzott pénzügyi támogatás. A támogató a Pénzügyminisztérium. Támogatás aránya: 51%. A megvalósítás 

helyszíne Kóka, Dózsa György út 67. 

 

 

A projektről bővebb információt a www.gepforg.hu oldalon olvashatnak. 
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