
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A FRONTALIT KFT. KOMPLEX TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA ASZTALOS ÜZEME 

BŐVÍTÉSÉVEL 

  

A projekt összefoglaló adatai: 

 

A kedvezményezett neve: FRONTALIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A projekt címe: A FRONTALIT Kft. komplex termelési kapacitásbővítő beruházása asztalos üzeme 

bővítésével 

A szerződött támogatás összege: 164 459 499,-Ft. 

A támogatás mértéke: 50% 

A projekt befejezési dátuma: 2017.12.31 

A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-01001 

 

A projekt tartalma: 

A vásárosnaményi székhelyű FRONTALIT Kft. 2017. decemberében 164,46 millió forint vissza nem 

térítendő európai uniós támogatást nyert a vállalkozás termelési kapacitásának a bővítésére 

A 328,92 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében a cég gyártási kapacitásának a 

bővítéséhez szükséges technológiai tér és korszerű technológiai berendezések, valamint termelés 

irányítási rendszer beszerzésére kerül sor. 

 

Cégünk, a FRONTALIT Kft, 2004-ben kezdte meg működését, Vásárosnaményban. Az alapításkor elsődleges 

tevékenységi körünk bútorokhoz és bútorgyártáshoz szükséges anyagok és alkatrészek kis – és 

nagykereskedelme volt 2012-től a piaci igényekhez és lehetőségekhez igazodva tevékenységünkben egyre 

nagyobb súlyt képvisel az addig csak forgalmazott bútor ipari alapanyagok minél magasabb szinten történő 

feldolgozása 

Székhelyünk és a gazdasági tevékenységünk helyszíne is Szabolcs-Szatmár Bereg Megye keleti részén 

Vásárosnaményban található.  

Vállalkozásunk 2017. februárjában támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program támogatási rendszeréhez a „GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 

kapacitásainak bővítése” című pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, és mintegy 164,46 millió forint 

vissza nem térítendő európai uniós forrású támogatásban részesültünk. 

A projekt eredményeképpen az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: 

 kialakításra kerül 951,39 m2 új technológiai tér, és 42,12 kwp napelem rendszer 

 Korszerű faipari megmunkáló gépek és anyagmozgató targoncák beszerzése 

 NextStep termelésirányítási rendszer bevezetése 

A fejlesztés a termék előállítás mennyisége mellett annak minőségi paramétereit is pozitívan befolyásolja. A 

termelési kapacitás növekedése mellett a közvetett hatások is sokrétűek műszaki és üzemgazdasági 

szempontból is Árbevételünkben legalább 5% növekedést prognosztizálunk az elkövetkező években, 

mindezeknek köszönhetően javul működésünk stabilitása, és a munkavállalók biztonsága is a meglévő 

munkahelyeink megőrzését hosszútávon biztosítani tudjuk majd. 


