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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS – UNIÓS TÁMOGATÁSSAL – A MOMERT ZRT-NÉL

A MOMERT Zrt. 191,40 millió forint uniós támogatással valósította meg termelési kapacitásának
bővítését. A 430 millió forintos összköltségvetésű projekt során a dunaújvárosi vállalat az
alkatrészgyártó üzemébe korszerű sajtoló és fröccsöntő gépeket, valamint esztergagépet, lézervágó
gépet, 3D mérőgépet és egyéb berendezéseket vásárolt, megújította az üzemcsarnok épületét,
valamint napelemeket telepített és átfogó IT fejlesztést valósított meg. A cég vezetése bízik abban,
hogy - a koronavírus világjárvány okozta negatív gazdasági hatásokat követően - a létrehozott új
kapacitással a termelés ismét bővülhet, s a MOMERT újra egyre növekvő piaci igényeket tud
kielégíteni, mind a háztartási kisgépek gyártása és forgalmazása, mind az autóipari és egyéb
beszállítások területén.
2018. évben kezdődött és 2020. március végén zárult a dunaújvárosi MOMERT Zrt. beruházási projektje,
melynek köszönhetően a cég a piaci igények kielégítése érdekében új és korszerű fröccsöntő és sajtoló
gépeket vásárolt, az alkatrészgyártáshoz szükséges más berendezésekkel, így jelentős lépést tett a
hatékonyabb gyártás és az automatizálás irányába is. A korszerű gépeket egyenletes padozatú, tiszta, olajés pormentes, megfelelően temperálható és jól megvilágított üzemépületben tudja működtetni.
A cég háztartási kisgépeket (személy- és konyhamérlegeket, babamérlegeket és egyéb speciális
mérlegeket, kávéfőzőket, infralámpákat, stb.) gyárt és forgalmaz, emellett beszállítói tevékenységet végez
porszívó részegységekből és autóipari alkatrészekből, magas minőségi követelményeknek megfelelve. A
megnövekedett alkatrész- és késztermék termeléshez elengedhetetlen volt a vállalatirányítás komplex
hatékonyság-növelése is, ezért egy új komplett vállalatirányítási rendszert is bevezetett, Ipar 4.0-s
megoldásokkal. Ugyancsak a projekt része volt egy 50 kW-os napelem rendszer telepítése, hogy a termelési
folyamatok energiaiényének egy részét megújuló energia segítségével biztosíthassák.
A projekt az eszközösszetétel kisebb módosítása mellett a tervezetteknek megfelelő tartalommal valósult
meg, de a vállalat az eredetileg kitűzött 2019. júniusi megvalósítási határidőt a közbeszerzési eljárás
elhúzódása miatt módosítani kényszerült. A fejlesztés fizikai és pénzügyi befejezése, az új kapacitás
működtetésének kezdete épp a világjárvány okozta veszélyhelyzet kihirdetésével egy időszakra esett. A
MOMERT Zrt-nél a pandémia piaci hatásai, az autógyárak leállása, a termelés kényszerű csökkenése
átmenetileg átszervezésekhez és munkakörök megszüntetéséhez vezettek, de a vállalat a kieső termelési
tevékenységek helyett új termékek gyártását és új beszállítási kapcsolatok indulását készítette elő, melynek
révén a társaság a járványhelyzetet követően, várhatóan már 2020. őszétől ismét bővülni és fejlődni tud.

A cégről, termékeiről és a fejlesztésekről további információt a www.momert.hu oldalon olvashatnak.

