
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KÓKAI TÖMÍTÉSTECHNIKAI KFT. 

 

PROJEKT CÍME: TERMELÉSI KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS 

 

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 95.083.817 FT 

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 42,34 % 

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:  

A KÓKAI Tömítéstechnikai Kft-t Kókai Mátyás okl. vegyészmérnök, kisiparos és Kókai Mátyásné vállalkozó 

alapította 1995.05.02-án. Jelentős változás volt cégünk életében, hogy 2004-06-ban új korszerű üzemet 

építettünk Ajkán és székhelyünket is ide helyeztük át. 

A vállalkozás elindításakor az autóipari követelményeket is kielégítő, magas műszaki színvonalú és 

minőségű tömítések gyártását tűztük ki fő célul. Az alapításkor megcélzott piaci terület a mai napig jó 

választásnak bizonyult. Minden évben folyamatosan bővült árbevételünk. A piaci területünkön alapvetően 

Ny-Eu-i multik tevékenykednek, cégünk versenyelőnye a konkurenciával szemben viszonylag stabil, ami 

folyamatos bővülést, piacnyerést tesz lehetővé. 

A Kókai Kft jelentős beszállítónak minősül több multinacionális vállalatnál, akik a jármű-, vasút-, és gépipar 

területén piacvezető szerepet töltenek be. Legfontosabb partnereink Knorr-Bremse vasút és közút,Bosch 

csoport, Festo, Continental, Visteon, magyar vállalatok közül a MOFÉM és a Hajdúsági Iparművek. A 

Nyugat-Európai export piacokon kívül Észak- és Dél-Amerikába, Dél-Afrikai, valamint Oroszország, Indiába 

és Kínába is szállítjuk közvetlenül termékeinket. A gyártott termékeink beépülve a fékrendszerekbe a 

Mercedes, MAN, SCANIA, Fiat, Renault tehergépjárművekben kerülnek elhelyezésre.  

A vasúti fékrendszerek üzletágtól további jelentős megrendelések várhatóak, így a meglévő kapacitások 

további racionalizálásával cégünk már nem képes a megnövekedett vevői igényeket kielégíteni, ezért 

szükséges további nagyértékű berendezések beszerzése, hogy az ágazati fókuszban jelölt gumi fröccsöntő 

kapacitásunk fejlesztésével a 2015-18 közötti már élő megrendeléseinket teljesíteni tudjuk.  

A tervezett beruházásunk alapvetően a fémgumis termékek iránti megnövekedett kereslet kielégítését 

szolgálják (festőgép, alkatrészmosó a fém alapanyag előkészítését, míg a fröccsgép és a prések a gumi 

termékek kapacitásbővítését szolgálják az első felszerszámozással egyetemben). 

A projekt elemeinek egymásra épülését mutatja, hogy a tervezett fém-gumis alkatrész gyártási folyamat 

elemei kerülnek beszerzésre, a fém alkatrész előkészítésétől, a kötő anyag felhordó automata festő 

berendezésig, a gumi termék gyártó fröccsöntő és préselő gépig bezárólag terjed. 

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2015.12.31 

 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-1.2.1-14-2014-00268 


