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UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG A SZAKÁLY 2000 Kft. kapacitásbővítő beruházása 

19 I 05 I 16 

 

A SZAKÁLY 2000 Gyártó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017 decemberében 

150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások 

kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati kiíráson a 

Széchenyi 2020 program keretében. A fejlesztéssel eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás valósult 

meg. 

 

A Szakály 2000 Kft 1995-ben családi vállalkozásként indult. Akkor még házunknál lévő raktárból szolgáltuk 

ki vevőinket. Nem sokkal később új telephelyet vásároltunk, melyet a dinamikus fejlődésnek köszönhetően 

hamar sikerült kibővíteni egy újabb raktárcsarnok megvételével, így már közel 1000 m2 alapterületen 

tudtunk raktározni. Mindezekkel egy időben árukészletünk is folyamatosan bővült, így a kezdeti huzalok és 

drótfonatok széles palettáján túlmenően több típusú talicska, vadháló, Tcs-fonat, rostaszövet, hegesztési 

alapanyagok és szegek teljes választékával állunk vevőink rendelkezésére.  

 

A projekt keretében tulajdonunkba került eszköz és modern infrastruktúra segítségével hosszútávra 

biztosítható a hatékony és minőségi munkavégzés technológiai háttere, kapacitásbővítés, valamint árbevétel 

és eredménynövekedés érhető el.  

A Szakály 2000 Kft kerítéseket gyártó és forgalmazó, valamint vas-műszaki nagykereskedésként 

tevékenykedik, 1998-óta, az ország egész területén. Cégünk a kezdetektől fogva, jelentős szereplője a huzal 

és huzaltermékek piacának. Fő tevékenységünk a kerítések és hozzá tartozó kiegészítők (oszlopok, bejárati 

kapuk, úszókapuk, rögzítő bilincsek) gyártása és kereskedelme. 

A beszerzésre került vadháló gyártó berendezéssel a vadvédelmi háló importot, teljes egészében ki tudnánk 

váltani saját, hazai gyártású termékekkel.  

Beruházásunk másik lényeges eleme a csarnok építés volt, hiszen a cég folyamatos fejlődése, technológiai 

bővülése következtében jelenlegi csarnokát kinőtte, ezért szükségessé vált egy nagyobb gyártó épület 

kialakítása. Egy új, bruttó 990,39 m2 összterületű gyártó és raktárcsarnok építése valósult meg kiszolgáló 

helyiséggel, irodával, raktárral és üzemi rész kialakításával.  

 

A beruházással a gyártási technológiánkba illeszkedő és gyártási minőségünket javító technológia birtokába 

kerülünk. Versenyképességünk, piacon maradásunk és munkahelyteremtésünk alapvető feltétele, hogy 

lépést tudjunk tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon működő egyéb, ágazati 

versenytársakkal. Ezen beruházásnak köszönhetően a megnövekedett vevői igények kiszolgálására 

jelentősen megnő a gyártott termékeink száma, növelve a piacon szereplő többi konkurenciával szembeni 

versenyelőnyünket, el tudunk vállalni olyan munkákat is, amit eddig kapacitás hiány miatt elutasítottunk. 

 
 
További információ kérhető: 

Szakály 2000 Kft. 
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iroda@szakaly2000.hu 
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