Projekt azonosító: KDOP-1.1.1/C-2009-0030
Projekt Címe: „Műszaki gumiipari gyártókapacitás elhelyezéséhez szükséges műhelycsarnok bővítés”
2010-03-24 projekt kezdés
Projekt leírás:
A Kókai Tömítéstechnikai kft-t Kókai Mátyás okl. vegyészmérnök kisiparos, és Kókai Mátyásné vállalkozó
alapította 1995. május 2-án. A Cég termelése az 1987. évi 0,8 mFt-ról fokozatosan növekedett és a 2008-as évben
meghaladja az 1 660 millió forintot. Az alkalmazottak átlagos létszáma 2008-ban 149 fő volt.
Ma már fontos hazai beszállítója vagyunk a világ egyik legnagyobb közúti jármű és fékberendezéseit előállító
KNORR-Bremse AG – külföldi és hazai gyárainak. A KNORR-BREMSE-nek történő szállításokon keresztül az
általunk gyártott alaktrészek a Mercedes, MAN, SCANIA tehergépjárművek fékberendezéseibe épülnek be.
Természetesen e mellett jelentős szállítói vagyunk a hazai iparnak is mint pl: MOFÉM Rt., a Hajdúsági
Iparművek Rt., a Bosch Rexroth Kft., Laing Kft, a Continental Teves Kft stb. Továbbá nagy külföldi
megrendelőnk a Zelinko GmbH.
A tervezett fejlesztés megvalósításának célja, hogy erősítsük helyzetünket a hazai beszállítói piacon. A fejlesztés
hatására növeljük termelő területünket, ahol a közelmúltban beszerzett gépeket kívánjuk beüzemelni. Ezen
berendezések beüzemelése a meglévő üzemcsarnokban csak úgy lehetséges, hogy a berendezések kiszolgáló
területe kisebb lenne mint az ideális, de ez a minőség és a biztonság rovására menne, amit sem mi, sem a
partnereink nem engednének meg.
Cégünk pályázata a kiírásban megfogalmazott támogatási céllal összhangban van. A fejlesztés megvalósításával
javul a cégünk üzleti környezete, amely biztosítja a további fejlődések lehetőségét. A beruházás révén közvetett
módon növekszik cégünk által előállított termék minősége, versenyképessége, valamint megerősítjük beszállítói
pozíciónkat a hazai és a nemzetközi piacon. Cégünk a meglévő gumifeldolgozó üzemét bővíteni kívnja. A
jelenlegi csarnok a 06/1988-7/2004, majd az ezt módosító, 06/370-9/2005 építési engedéllyel épült. Az üzem
termelése az elmúlt időszakban folyamatosan bővült, a bővítés szükségszerűvé vált.
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Projekt Címe: „Műszaki gumiipari gyártókapacitás elhelyezéséhez szükséges műhelycsarnok bővítés”
2011-06-30 projekt zárás
Projekt leírás:
A Kókai Tömítéstechnikai kft-t Kókai Mátyás okl. vegyészmérnök kisiparos, és Kókai Mátyásné
vállalkozó alapította 1995. május 2-án. A Cég termelése az 1987. évi 0,8 millió forintról fokozatosan
növekedett és a 2008-as évben meghaladja az 1 660 millió forintot. Az alkalmazottak átlagos létszáma
2008-ban 149 fő volt.
Cégünk az elmúlt időszakban felépítette a tervezet épületet, melyben a megnövekedett gyártási igény
miatt termelő berendezések elhelyezését is megvalósítottuk a raktár funkció mellett. Ezen túlmenően a
szükséges minőségügyi előírásoknak megfelelő tárolást, hőkezelést, és utómunkálatokat is itt
valósítottuk meg. Az alkalmazotti létszámunk ma már meghaladja a 200 főt, árbevételünk pedig a 2
milliárd forintot. Ez a töretlen fejlődés a következő pár évben is biztosítja az elkészült épület
kihasználtságát, valamint további eredmények fenntartását.
A projekt az eredeti határidőn belül megvalósult, a szükséges létszám feltöltés többszörösével!
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