
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA  A  TOP  HOLDING  KFT.-
NÉL 
GINOP-1.2.1-14-2014-00185 

TÁJÉKOZTATÓ 

A TOP HOLDING Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság 2015 júniusában közel 29,50 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése” című, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az Európai Unió 
támogatásával. A közel 59,00 millió forint összköltségvetésű beruházás által 2 db CNC megmunkálóközpont 
beszerzése történt. 

A TOP HOLDING Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot nyújtott be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 novemberében, majd a pozitív támogatói 
döntést követően a Támogatói Okirat 2015.05.29-én lépett hatályba. A projektjavaslat a GINOP-1.2.1-14-
2014-00185 azonosító számot kapta. A projekt címe: „TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS  MEGVALÓSÍTÁSA  A  
TOP  HOLDING  KFT.-NÉL.”. 

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 tudjanak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon működő ágazati 
versenytársakkal. A fenti megállapítások különösen fontosak azon cégek vonatkozásában, melyek a hazai és 
nemzetközi piaci versenyben vezető pozíciót töltenek be. A TOP Holding Zrt. működési alapelve, stratégiája, 
hogy olyan profit- és minőségorientált szervezetként végezze tevékenységét, amely méltó a cég szakmai 
múltjához, valamint biztosítja annak fejlődését, lehetővé teszi versenyképességének megtartását a hazai és 
nemzetközi piacon. A Cég koncepciója továbbá, hogy az évek során képződő nyereségét folyamatos 
fejlesztésre fordítsa, elősegítve ezzel versenyképességének fenntartását.  

A projekt során megvásárlásra kerül egy EmR-1200B és egy EmL-800B típusú CNC megmunkálóközpont. Az 
új, modern és lényegesen gyors gép megvásárlásával a növekedő igényeket, illetve felmerülő új vevői 
rendeléseket gyorsabban ki tudja szolgálni, valamint az export piacok igényeire történő gyorsabb reagálás 
pedig a Cég kinti piaci pozícióját stabilizálja. 

Jelen fejlesztéssel Cégünk a Hajdúböszörmény, Kórház tér 1. sz. alatti székhelyét kívánta fejleszteni, mely 
hatására egyértelműen növekedhet a termelési hatékonyságunk. A fejlesztés lényegében közvetett módon 
hozzájárul az árbevétel növekedéséhez, amely Társaságunk stratégiai szemléletét figyelembe véve a jövőben 
végrehajtandó fejlesztések szempontjából kiemelten fontos, hiszen kiemelt célunk a folyamatos fejlesztés a 
versenyképesség fenntartása érdekében. 

A projekt megvalósítási ideje: 2015.01.02-2015.11.17. 
Elszámolható költség: 58 995 839 Ft 
Támogatás: 29 497 919 Ft 
Támogatás intenzitás: 50% 
 
További információ kérhető: 
Kulcsár Imre 
Elérhetőség:  
tel: +36 70 3767700 
e-mail: kulcsar@topholding.hu  
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