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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG KAPACITÁSBŐVÍTÉS A KOHA STEEL BT. 
TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 
 
 
A KOHA STEEL Fémipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2017 júniusában 26,91 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés 
valósult meg. 
 
 
A KOHA-STEEL Bt. megalapításakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy korszerű gépparkkal rendelkező 
alkatrészgyártóként legyen jelen a piacon. Ezt a célt néhány évvel ezelőtt sikerült elérni, azóta a műszaki 
színvonal és a kapacitás bővítése a legfontosabb szempont.	 Cégünket családi vállalkozásként, 15 év 
szakmai tapasztalatunk alapján alapítottuk meg 2000-ben. Fejlődésünk azóta is töretlen, éves szinten 
átlagosan 25%-kal bővül árbevételünk, export tevékenységünk volumene folyamatosan emelkedik. 
Sikereinket szakmai tapasztalataink mellett folyamatos fejlesztéseinknek is köszönhetjük. 
 
Az eszközbeszerzés nemcsak termelő kapacitásunk bővíti, de a gyártási méreteknek köszönhetően új 
piacokat is segít megcélozni. A hatékonyságunk növelésével meglévő munkavállalói létszámmal több 
munkát tudunk elvállalni. Az eszközbeszerzéssel a gyártási technológiánkba illeszkedő és gyártási 
minőségünket javító technológia birtokába kerültünk. Ezzel a gyártási minőségünk javul, a gyártási 
határidőink csökkennek, ezzel újabb belföldi és külföldi partnereket is tudunk szerezni. Hazánk gazdasági 
életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében a kis-és középvállalkozások kulcsszerepet 
töltenek be. Kiemelt jelentőségű, hogy ezen vállalkozások biztos és korszerű technológiai háttérrel 
rendelkezzenek. Versenyképességük, piacon maradásuk és munkahelyteremtésük alapvető feltétele, hogy 
lépést tudjunk tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon működő egyéb, ágazati 
versenytársakkal. A fenti megállapítások különösen fontosak azon cégek vonatkozásában, melyek a hazai 
és nemzetközi piaci versenyben vezető pozíciót töltenek be.  
 
Ezen beruházásnak köszönhetően jelentősen megnő a gyártott alkatrészeknek száma, növelve a piacon 
szereplő többi konkurenciával szembeni versenyelőnyünket, el tudunk vállalni olyan munkákat is, amit eddig 
kapacitás hiány miatt elutasítottunk. Jelenleg több belföldi és külföldi céggel állunk szerződéses 
jogviszonyban és fejlesztésünk következtében további vevőkört, hazai és külföldi piacot szeretnénk 
felkeresni és megnövekedett gyártási kapacitásunkkal további sikeres megbízásokat megkötni. 
 
A támogatásnak köszönhetően cégünk fejlődése és piaci helyzetének megfelelő biztosítása felgyorsult, 
hosszú távon tervezhetővé válik egy biztosnak mondható jövőkép, ezáltal szeretnénk megőrizni piaci 
pozíciónk folyamatos megerősödésének tendenciáját. 
 
 
További információ kérhető: 
Koha Steel Bt.  
+36 52 371 368 
kohasteel@kohasteel.hu 
www.kohasteel.hu 


