
„A COMPLEX TRADE Kft. modern üzleti kihívásokhoz történő 
alkalmazkodásának támogatása” 
 
Kedvezményezett neve:  
COMPLEX TRADE Gépgyártó és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A fejlesztés tárgya, célja: 

A vállalkozás komplex fejlesztése a  „Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a 
leghátrányosabb helyzetű régiókban” című, GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati 
konstrukcióban nyertes projektjének megvalósítása során.   
 
Szerződött támogatás összege: 38 958 436 Ft 
 
A projekt tartalmának részletes bemutatása:                                        

A GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00699 azonosító számú projekt megvalósítása során a 
vállalkozás a 3312'08 Ipari gép, berendezés javítása, valamint a 2899'08 M. n. s. Egyéb 
speciális gép gyártása tevékenységét fejleszti 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 21/C szám 
megvalósítási helyszínen. A projekt megvalósítása során a következő fejlesztések valósulnak 
meg. Gázüzemű targonca beszerzésével a megmunkálás során legyártott elemek, valamint az 
alapanyagok le- és felrakodására, telephelyen belüli mozgatására nyílik lehetőség. 
Szerszámmaró gép beszerzése által a javítási folyamatok során gyártott egyedi alkatrészek 
magas pontosságú legyártása válik lehetővé. Jelenleg ilyen géppel nem rendelkezik a 
szervezet mely innovatív fejlesztést jelent a meglévő kapacitások terén.  Ezen túl beszerzésre 
kerül 1-1 db fogyóelektródás hegesztőgép, kompakt vízhűtéses hegesztőgép, kétféle típusú 
plazmavágó berendezés is üzembe helyezésre kerül. Korszerű kéziszerszámok terén is 
fejleszti a vállalkozás eszközparkját így csőcsiszoló gép, állványos szalagcsiszoló valamint 
menetfúró berendezés beszerzése is megtörténik.  Az eszközök használatával egyedi gépek 
gyártása, valamint egyedi gépek karbantartásához szükséges technológiai műveletek 
kerülnek végrehajtásra. A beszerzett eszközök jelentős módon fejlesztik a cég meglévő 
kapacitásait, segítik a vállalkozás modern üzleti körülményekhez történő alkalmazkodását. A 
projektben a technológiai eszközbeszerzéseken túl szervezetfejlesztési tanácsadás is 
megvalósul. A humán erőforrás fejlesztés jegyében informatikai képzés tudásanyaga is segíti 
a folyamatok hatékony működését. A projektben kiépítésre kerül továbbá egy 10 nm 
abszorber felületű vákuum csöves napkollektor rendszer is, mely fűtésrásegítést és HMV 
ellátást fog ellátni.  
A komplex fejlesztés által a szervezet technológiai felkészültsége jelentősen fejlődik. A 
modern üzleti körülményekhez alkalmazkodó, innovatív technológiával bíró vállalkozás 
hosszú távú biztos megélhetést biztosít munkavállalói számára. 
 

A projekt tervezett befejezési dátuma:     2022.12.31. 
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