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A társaság főtevékenysége fémmegmunkálás, alkatrészgyártás az európai autógyárak beszállítói, 
valamint a pneuatika, hydraulika és az elektronikai ipar számára. A cég üzletmenetének fejlődése 
során, dinamikus fejlesztés révén ma a kornak legmegfelelőbb CNC szerszámképekre, alumínium 
nyomásos öntőgépekre, szerelt elektronikai alkatrészekre alkalmazott korszerű technológiát alkalmaz. 
 
A fejlesztés célja, a társaság gyártási kapacitási hiányából eredő szűk keresztmetszet 
megszüntetésével a beszállítói képességeinek javítása, a rugalmasságon és hatékonysági mutatókon 
keresztül. A társaság jelenlegi telephelye nem alkalmas további új projektek megindítására. A 
társaság ennek a fejlődési korlátnak a kiküszöbölése érdekében határozott úgy, hogy a meglévő 
kapacitások megtartása mellett növeli a hazai fémmegmunkáló ipart és a legfejlettebb, technológiával, 
valamint a tevékenységének vertikális bővítésével áll az autóipar és a különböző iparágak 
rendelkezésére. Jelen pályázat keretében a társaság 11 hektáros Hatvani gyártókapacitásnak a 
kialakítását végzi. 
  
 
A Hatvani telephelyen a társaság meglévő tevékenységnek kapacitás növelése illetve új projektek 
bevezetése és szériagyártásának elindítása a cél. Ehhez azonban a következő fejlesztések 
szükségesek: 
A gyártó csarnok és iroda helységek, illetve telepi infrastruktúra építése, mely a mai kor színvonalának 
megfelelő fémmegmunkáló és alumíniumöntő üzem kialakítására alkalmas. 
Gyártási technológia telepítése, aminek első lépéseként egy CNC fronteszterga kerül beszerzésre 
Vállalatirányítási rendszer bevezetése. 
A személy állományának fejlesztése, képzések megvalósításával 
Informatikai rendszer tanácsadási tevékenység, illetve egy szervezet fejlesztési tanácsadás 
Piackutatás 
 
A GINOP-1.3.3-16-2018-00065 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg, a közel 662,063 millió forint európai uniós támogatás segítségével. 
 
A projektről bővebb információt a www.gepforg.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Laczkó Melinda  
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A GÉPFORG 2000 Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság hatvani telephelyén 
megvalósításra kerül egy komplex fejlesztési program a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 
662,063 millió forintos európai uniós támogatás segítségével. A program tartalmaz CNC 
fronteszterga megmunkáló gépet, vállalatirányítási rendszert bevezetését, piackutatást, képzéseket, 
valamint a gyártó csarnok és az iroda helységek bővítését, egy 5655 m2 alapterületű telephely 
létrehozását. 


