
 
 

 

„Technológiai korszerűsítés és kapacitásbővítés a Domus Novum Kft.-nél” 

 

A projekt alapadatai: 

• Projekt azonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02197 

• Igényelt támogatás: 35 469 549 Ft 

• Támogatás mértéke: 70 % 

• A projekt költségvetése: 50 670 784 Ft 

• Projekt tervezett befejezése: 2023.06.29. 

 

A projekt bemutatása: 

A 35,47 millió forint összegű feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a 

cég technológiai fejlesztést és kapacitásbővítést valósít meg. A vállalkozás fejlődésének lehetősége a 

géppark bővítésében rejlik, amely lehetővé teszi számunkra új partnereknek és piacok kiszolgálását is. 

A fejlesztés érdekében az elkövetkező 2 évben a vállalkozás az általa használt targoncákat 

korszerűbbre cseréli és a kézi anyagmozgatást speciális elektromos működtetésű eszközökkel kívánja 

segíteni. Ezért a pályázat keretében 3 db elektromos homlokvillás targoncát, egy gázüzemű targoncát, 

egy elektromos raktári gyalogkíséretű targoncát és 2 db elektromos vontatókocsit kívánunk 

megvásárolni. Az említett beszerzéseknek köszönhetően növekedni fog vállalkozásunk forgalma és 

eredményessége. Továbbá a cég gépparkjának üzemeltetése és fenntartása is sokkal hatékonyabbá 

és energiatakarékosabbá válik. A humán erőforrás fejlesztése érdekében képzési és szolgáltatási 

tevékenységeket is igénybe veszünk a projekt keretében. 

 

A projekt megvalósulásának helyszíne: 

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. 7730/6 hrsz 



 

„TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉS A DOMUS NOVUM KFT-NÉL” 

 
A projekt alapadatai: 

• Projekt azonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-01427 

• Igényelt támogatás: 17 500 000 Ft 

• Támogatás mértéke: 58,82 %  

• A projekt költségvetése: 31 348 035 Ft 

• Projekt tervezett befejezése: 2021.09.30. 

 

A projekt bemutatása: 

A projekt megvalósítás során egyéb speciális gép gyártása tevékenységünket fejlesztjük. Projekt 

során 1db lézeres felülettisztító gépet tervezünk beszerezni. A lézersugár paraméterei könnyen 

állíthatók a megmunkált alkatrész geometriájához igazodva, ami lehetővé teszi a 

szennyeződések eltávolítását a kiválasztott részekről maszkolás szükséglete nélkül. A lézeres 

tisztítás során eltávolítjuk a fémfelületről az oxidréteget, ami lehetővé teszi a következő bevonat 

és a fémfelület közvetlen kapcsolat kialakítását és ezáltal a felület hosszútávú ellenállását 

biztosítja. A fókuszált lézersugár eltávolítja a felső rétegben lévő szennyezést és elpárologtatja, 

legyen az hegesztési varrat, rozsda, festék, különböző bevonatok. A lézeres tisztítás egy 

környezetbarát alternatíva a hagyományos nedves kémiai tisztítás helyett. Az lézeres 

felülettisztító gép segítségével az egy gépre eső előállítási költséget csökkenthetjük hiszen 

sokkal gyorsabb idő alatt tudjuk az anyagokat megtisztítani, amely termelési kapacitás 

növekedést eredményez. Az említett javulások nagyban hozzájárulnak a kapacitásbővítéshez a 

hatékonyabb gyártási folyamat révén. Ezzel a fejlesztéssel olyan eszköz kerül a cég birtokába, 

melyek a már korábban is gyártott egyedi termékek idő-és költséghatékonyabb előállítását 

teszik lehetővé. 

A beszerzett eszközzel a munkavállalók munkaköre nem változik, a munkavállalók képzéseken 

keresztül újabb technológiájú gép kezelését sajátítják el, ezzel biztosítva kompetencia 

fejlődésüket, valamint hosszútávú motiváltságukat is megőrizhetjük.  

 

A projekt megvalósulásának helyszínei: 

6800 Hódmezővásárhely, Katraszél tanya 20. 

 

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg 

Pénzügyminisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 

E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

Telefon: (1) 896-0000 (1-1-1 menüpont) 

Honlap: www.palyazat.gov.hu 

mailto:gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMUS NOVUM KFT. VERSENYKÉPESSÉGÉNEK 

NÖVELÉSE ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN 

 

A projekt alapadatai: 

 Kedvezményezett neve: Domus Novum Kft. 

 Projekt azonosító: GINOP-2.1.8-17-2017-00150 

 Projekt címe: Domus Novum Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai 

innováció révén 

 Igényelt támogatás: 14 990 000 Ft 

 Támogatás mértéke: 50% 

 A projekt költségvetése: 29 980 000 Ft 

 Projekt tervezett befejezése: 2018.10.31. 

 

 

A projekt bemutatása: 

Jelen projekt keretében TEÁOR1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
tevékenységünket fejlesztettük, a fejlesztés élja a faapríték gyártás teljes technológiai 
folyamatának adaptálása volt szervezetünkbe. A megvalósult fejlesztés révén a teljes technológiai 
folyamatot helyben, telephelyünkön tudjuk végezni alvállalkozók bevonása nélkül, mely jelentős 
költség-és időcsökkentést tesz lehetővé a kivitelezési folyamataink során. Jelen projekt keretében 
beszerzésre került 1 db Fa hasító automata gép, amely rönkökből készít maximum 16 cm átmérőjű 
fahasábot. Óránként 120 zsák fahasáb készít a hidraulikusan működő gép. Ezzel a nagy rönköket 
hasábokká hasítjuk. A beszerzett 1 db Faaprító gép acélkéssel aprítja fel a korábban létrejött fa 
hasábokat. A beszerzett 1 db présgép folyamatosan végzi a préselést. A présgéppel a létrejött 
faapírékokat tömörítjük, szállítható, késztermékre hozzuk. Az 1 db Késztermék mérő mérleg egyrészt 
a beérkező fa alapanyag, másrészt az általunk legyártott faaprítékok mérésére szolgál, 
csomagolási súly meghatározásához. A fejlesztés megvalósítása révén vállalkozásunk több 
megrendelést tud elvállalni, csökkennek költségeink, hiszen kiszervezési költségeket spórolunk meg. 
Ezáltal erősíteni tudjuk vállalkozásunk növekedési potenciálját és a hozzáadott érték növekedését, 
ami közvetetten hozzájárul az árbevételünk növeléséhez.  
 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 

6800 Hódmezővásárhely, Katraszél tanya 20. hrsz. 023/1 

 

 

 

 




