
  
 

 
 

 
 

 

A DARU 2004 BT. ESZKÖZBERUHÁZÁSA MAKÁDON 

 

A Pest Megye Területfejlesztési Program keretében a Pest Megyei Fejlesztési előirányzatból 

megvalósult projekt keretében 49 990 000 Forint támogatást nyertünk el.  

 

A pályázat keretében 4399’08 tevékenységünkhöz kapcsolódóan Makádon lévő székhelyünkön 

hajtottunk végre fejlesztést. A Bt. 1 db Liebherr teleszkópos kivitelű LTM 1030-2.1 gyártmányú új 

daru beszerzését valósította meg. Cégünk számára valós igényt és szükségletet jelent a 

kapacitásbővítés. A beruházás révén nettó árbevétele növekedés érhető el. 

 

A magyar építőipar 2017-ben nagyon jól teljesített, a statisztikák alapján az építőipari termelés 36,8 

%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, ezzel 8 éves csúcsára erősödött a szektor. 2010 óta 

pedig több mint 20%-kal nőtt a hazai építőipar termelése, ezért fontos és indokolt az erős jelenlétünk 

a piacon. 

Az évek folyamán kiépített megrendelői bázisunk igényeinek kielégítése mellett folyamatosan 

érkeznek újabb és újabb megrendelések, melyek magas minőségen történő teljesítéséhez 

kapacitásainkat bővíteni szükséges.  Az új és régi partnerek olyan kihívásokat állítanak 

vállalkozásunk elé, ami igényli a technológiai fejlesztést. Cégünk számára valós igényt is szükségletet 

jelent. 

 

Az autódaru mobilitásának köszönhetően, ideiglenes és váltakozó munkaterületeken is gyorsan 

üzembe állítható. A beszerzendő gép a piacon megtalálható legfejlettebb kategóriába tartozik, 

beszerzése az ügyfeleink által megkövetelt, jó minőségű szolgáltatás hatékonyságához 

elengedhetetlenül szükséges.  

 

Az gép beszerzésével az alábbi átfogó és specifikus célok valósultak meg: 

 

1. Technológiai fejlesztés, megrendelések növelése 

A cégünk tevékenysége újabb technológiai irányba bővül, ezzel a megkereséseknek szélesebb körben 

eleget tudunk tenni, megrendeléseink száma tovább növekszik, mely összhangban van cégünk rövid 

és hosszú távú céljaival. Az új gép beszerzése által a nem lakáscélú építőipari piaci igények által 

felénk támasztott igények kielégítése mellett a 2017-től, a gazdasági előrejelzések alapján fellendülő 

lakáscélú piaci igényeket, növekvő megrendeléseket is teljes körűen és stabilan, az eddig nyújtott 

magas minőséggel tudjuk kielégíteni.  

 

2. A cég működésének hosszú távú stabilizálása, fenntartható növekedés 

A projekt megvalósulása hosszú távon biztosítja a cég nyereséges működését, mivel alkalmassá teszi 

a vállalkozást speciálisabb munkák elvégzésére, így jelentősen nő műszaki színvonala és javul 

versenyképessége. Cégünknek a vevők megtartása és a piaci pozíciójának erősítése érdekében 

elengedhetetlenül szükséges a jelen pályázati projektben megvalósuló fejlesztés. Célunk biztosítani a 

vállalkozás működésének stabil feltételeit a jelenben és jövőben egyaránt, valamint erősíteni piaci 



  
 

 
 

 
 

pozíciónkat és magasabb minőségű szolgáltatást nyújtani, ennek eredményeképpen növelni 

ügyfeleink elégedettségi színvonalát. 

 

3. Munkaerőfelvétel, munkahelymegtartás 

A fejlesztéssel a már cégünk alkalmazásában álló értékes munkaerő vállalkozásunknál tartása, hosszú 

távú foglalkoztatása valósul meg. Az új beruházás várhatóan erősíti piaci pozíciónkat, amely 

közvetlen hatást fejt ki a megrendelések számára, ami árbevétel növekedést hordoz magában. A 

növekvő megrendelések több ember foglalkoztatását indukálják, amivel nő a cégünknél 

foglalkoztatottak száma, hogy megrendeléseket határidőre megfelelő színvonalon tudjuk teljesíteni. 

 

Projekt célja és elvárt eredménye, hogy a vállalkozás növekedési és foglalkoztatási potenciáljának 

javítását szolgálva, a meglévő munkahelyek megtartásával – kiegyensúlyozott és növekvő 

árbevételnek köszönhetően –, piaci pozíciónk erősítése, az építőipar növekvő keresletének 

kielégítése.  

Jelen beruházás olyan kapacitásbővítést eredményezett, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, 

illetve javítja a technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és erőforrás-

hatékonyságunkat egyaránt. Jelen projekt összeállításánál a valóban fontos és az igények 

kiszolgálásához valóban szükséges eszköz beszerzésére helyeztük a hangsúlyt.  

 

További információ kérhető: 

Földi Sándor 

2322 Makád, Diófa u.53 

E-mail: daru2004bt@invitel.hu 

Honlap: https://www.daru2004bt.hu/index.html# 

Facebook: facebook.com/daru2004bt 
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