
 

 

 

"Innovációs technológia korszerűsítése a Boldogfa Kft. csabrendeki telephelyén" 

 

BOLDOGFA Faipari Kft. (8474 Csabrendek, Kossuth u.43.) Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére pályázat keretében "Innovációs technológia 
korszerűsítése a Boldogfa Kft. csabrendeki telephelyén" címmel, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar 
Köztársaság központi költségvetéséből, 25 millió forint támogatásban részesült, a beruházás 
értéke nettó 39.118 millió forint.  
 

A pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-11/C-2011-0218 

A projekt megvalósítási helye: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43.hrsz.514/8 

A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 

Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. www.magzrt.hu. 

 

Társaságunk 2007-ben történt alapítása óta sikeresen működő asztalosipari vállalkozás. 
Elsősorban gerendaházak építésével, kialakításával, gyártásával foglalkozunk, azonban a 
versenyképességünk javítása végett asztalos- és bútoripari termékeket gyártását a projekt 
segítségével bevezetjük. 

A projekt keretén belül a társaság innovációs eredmények hasznosításnak támogatása, 
technológiai beruházás támogatási céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása során 
a szerződés szerint a társaság 1 db Weeke Venture 2 XL CNC felsőmarógépet vásárolt meg. 

 

A társaság a projekt megvalósítását 2012.03.19.-én kezdte meg az eszköz megrendelésével, a 

befejezés a 2012.07.24.-én történt a gépüzembe helyezésével, míg az utolsó kifizetés 
2012.06.29.-én került utalásra. 

 

A projekt során megvásárolt eszköz a minőségi technológiát testesíti meg, és mindenben 
megfelel az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. 
 

A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett 
eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő 
eredmények fenntartásához. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű 
gépnek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A társaság a 
fejlesztést a csabrendeki telephelyén valósította meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi 
munkahelyek megtartást.   
 

A projekt megvalósítása során beszerzett eszközt azonnal hasznosításba vesszük, így az 

üzembe helyezés után azonnal integrálódik a társaság napi működésébe. 
 

A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a 
bevételeinek növeléséhez. 

Boldogfa Faipari Kft. 

Cím: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43. 

Kapcsolattartó: Dörnyei László 

Tel: +36-87-553-022 

www.boldogfa.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 



 

 

 

"Technológiai fejlesztés a Boldogfa Kft.-nél" 
 

BOLDOGFA Faipari Kft. (8474 Csabrendek, Kossuth u.43.) mikro- kis- és középvállalkozások 
technológia fejlesztése tárgyú támogatása KKV-k részére pályázat keretében "Technológiai 

fejlesztés a Boldogfa Kft.-nél" címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből, 
7,097 millió forint támogatásban részesült, a beruházás értéke nettó 17,742 millió forint.  
 

A pályázat azonosító száma: GOP-2.1.1-11/A-2011-2470 

A projekt megvalósítási helye: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43.hrsz.514/8 

A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. www.magzrt.hu. 

 

Társaságunk 2007-ben történt alapítása óta sikeresen működő asztalosipari vállalkozás. 
Elsősorban gerendaházak építésével, kialakításával, gyártásával foglalkozunk, azonban a 
versenyképességünk javítása végett asztalos- és bútoripari termékeket gyártását a projekt 

segítségével bevezetjük. 

A projekt keretén belül a társaság mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 

támogatása, beruházás támogatási céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása 
során a szerződés szerint a társaság 1 db Centauro R800 szalagfűrészt és 1 db CML Multiblade 
J350 sorozatvágót vásárolt meg. 

 

A társaság a projekt megvalósítását 2012.04.02.-án kezdte meg az eszközök 

megrendelésével, a befejezés a 2012.07.24.-én történt a gépüzembe helyezésével, míg az 
utolsó kifizetés 2012.06.28.-én került utalásra. 

 

A projekt során megvásárolt eszköz a minőségi technológiát testesíti meg, és mindenben 
megfelel az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. 
 

A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett 
eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő 
eredmények fenntartásához. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű 
gépnek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A társaság a 
fejlesztést a csabrendeki telephelyén valósította meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi 
munkahelyek megtartást.   
 

A projekt megvalósítása során beszerzett eszközt azonnal hasznosításba vesszük, így az 
üzembe helyezés után azonnal integrálódik a társaság napi működésébe. 
 

A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a 
bevételeinek növeléséhez. 

Boldogfa Faipari Kft. 

Cím: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43. 

Kapcsolattartó: Dörnyei László 

Tel: +36-87-553-022 

www.boldogfa.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 



"Innovációs technológia korszerűsítése a Boldogfa Kft. csabrendeki 
telephelyén" 
 

BOLDOGFA Faipari Kft. (8474 Csabrendek, Kossuth u.43.) Innovációs eredmények 
hasznosításának támogatása KKV-k részére pályázat keretében "Innovációs technológia 
korszerűsítése a Boldogfa Kft. csabrendeki telephelyén" címmel, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar 
Köztársaság központi költségvetéséből, 8,273 millió forint támogatásában részesült, a 
beruházás értéke nettó 12,728 millió forint.  
 
A pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-11/C-2012-1047 
A projekt megvalósítási helye: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43.hrsz.514/8 
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. www.magzrt.hu. 
 
Társaságunk 2007-ben történt alapítása óta sikeresen működő asztalosipari vállalkozás. 
Elsősorban gerendaházak építésével, kialakításával, gyártásával foglalkozunk, azonban a 
versenyképességünk javítása végett asztalos- és bútoripari termékeket gyártását a projekt 
segítségével bevezetjük. 

A projekt keretén belül a társaság innovációs eredmények hasznosításnak támogatása, 
technológiai beruházás támogatási céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása során 
a szerződés szerint a társaság 1 db Tigerstop 6.8 automata előtoló, daraboló rendszert 
baloldalit és 1 db Tigerstop 6.8 automata előtoló, daraboló rendszert jobb oldalit vásárolt meg. 
 
A társaság a projekt megvalósítását 2012.08.23.-án kezdte meg az eszköz megrendelésével, a 
befejezés a 2012.11.05.-én történt a gépüzembe helyezésével, míg az utolsó kifizetés 
2012.10.12.-én került utalásra. 
 
A projekt során megvásárolt eszköz a minőségi technológiát testesíti meg, és mindenben 
megfelel az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. 
 
A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett 
eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő 
eredmények fenntartásához. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű 
gépnek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A társaság a 
fejlesztést a csabrendeki telephelyén valósította meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi 
munkahelyek megtartást.   
 
A projekt megvalósítása során beszerzett eszközt azonnal hasznosításba vesszük, így az 
üzembe helyezés után azonnal integrálódik a társaság napi működésébe. 
 
A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a 
bevételeinek növeléséhez. 

Boldogfa Faipari Kft. 

Cím: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43. 
Kapcsolattartó: Dörnyei László 
Tel: +36-87-553-022 
www.boldogfa.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 



 

 

PROFESSZIONÁLIS SZAKIPARI GÉPEK BESZERZÉSE A BOLDOGFA KFT.-NÉL 

 

BOLDOGFA Faipari Kft. (8474 Csabrendek, Kossuth u.43.) az Új Széchenyi Terv Komplex 
vállalati technológia fejlesztés Operatív Programja keretében valósult meg, több mint 38 millió 
Ft összköltségű beruházással az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből, közel 15 millió 
forint támogatásban részesült.  
 
A pályázat azonosító száma: GOP-2.1.1-12/B-2013-0476 
A projekt megvalósítási helye: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43. 514/8 hrsz. 
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. www.magzrt.hu. 
 
Társaságunk 2007-ben történt alapítása óta sikeresen működő asztalosipari vállalkozás. 
Elsősorban gerendaházak és kerti játékok gyártásával foglalkozunk, azonban a 
versenyképességünk javítása végett asztalos- és bútoripari termékeket gyártását a projekt 
segítségével bevezetjük. 

A projekt keretén belül a társaság Komplex vállalati technológia fejlesztése beruházás 
támogatási céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása során a társaság 1 db AJAN 
CNC PP 130A plazma- és lángvágó gépet (1,5x3 m/1+14 fej) elszívót, 1 db MVD iBEND A175-
3100 élhajlító gépet és 1 db SAHINLER RM 1270-90 Hengerítő gépet vásárolt meg. 
 
A projekt elsődleges célja a versenyképesség javítása volt a nagyobb hozzáadott érték 
tartalmú termékek gyártása terén. 
A megvásárolt berendezésekkel a gerendaházak és kerti játékok gyártásához az 
alapanyagokat professzionálisan tudjuk előkészíteni, így a fő célkitűzésünk teljesült, a gyártási 
folyamatok teljes vertikumát felügyelhetjük, ezzel együtt a gyártási folyamatok optimalizálása 
jelentős költséghatékonyságú. 
 
A projekt során megvásárolt eszközök a minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben 
megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. 
 
A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett 
eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon 
létrejövő eredmények fenntartásához. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a 
korszerű gépeknek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A 
társaság a fejlesztést a csabrendeki telephelyén valósította meg, mely fejlesztés elősegíti a 
jelenlegi kb 100 munkahely megtartását.   
 
A projekt megvalósítása során beszerzett eszközöket azonnal hasznosításba vettük, így az 
üzembe helyezés után azonnal integrálódott a társaság napi működésébe. 
A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a 
bevételeinek növeléséhez. 

Boldogfa Faipari Kft. 

Cím: 8474 Csabrendek, Kossuth u.43. 
Kapcsolattartó: Dörnyei László 
Tel: +36-87-553-022 
www.boldogfa.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 


