
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Automata hegesztőkapacitások jelentős bővítése a GDHS Kft. erdőtelki 

telephelyén. 
 

 

2012. január 10. 
Projektnyitó 
 

A GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL Mérnöki, Kivitelezői és Kereskedelmi Kft. 

2011. augusztusban benyújtott pályázatával 40,04 millió forint támogatást 
nyert a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára” programban az Új Széchenyi Terv keretében. A 
114,4 millió forint összköltségű projektben bővítik gyártókapacitásaikat. 

 
Céget  1991-ben alapították. Az alapítás óta, fő tevékenységi körük az erőművi kazánok 

részegységeinek gyártása, szerelése, javítása. Az erőművi rendszereket, kiegészítő 
berendezéseket, acélszerkezeteket gyártják, szerelik. Szakképzett személyzettel 
(minősített hegesztők, lakatosok) és berendezésekkel (hegesztőgépek, 

csővégmegmunkáló gépek, daraboló- és fúrógépek) rendelkeznek a tevékenységi körükbe 
tartozó valamennyi feladat elvégzéséhez.   
 

A 114 400 308 forint összköltségvetésű beruházással bővítik gyártókapacitásaikat. A 
komplex beruházás lehetőséget biztosít gyártókapacitásaik és a termékválaszték 
bővítésére. A fejlesztés kizárólag eszközbeszerzést tartalmaz. A gyártott erőműi 

berendezéseket a gazdaság számos területén alkalmazzák. A beruházáshoz 40 040 108 
forint támogatást nyertek el az Új Széchenyi Terv segítségével. 

GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL Kft.  

Cím: 1036 Budapest, Viador utca 7.  

Telefon: (+36 1) 219-5308, 219-5309  

e-mail:gdhs@gdhs.hu 

Honlap: www.gdhs.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
 

 

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/


 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Automata hegesztőkapacitások jelentős bővítése a GDHS Kft. erdőtelki 

telephelyén. 
 

 

2013. december 31. 
Projektzáró  

A GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL Mérnöki, Kivitelezői és Kereskedelmi Kft. 

2011. augusztusban benyújtott pályázatával 15,4 millió forint támogatást 

nyert a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára” programban az Új Széchenyi Terv keretében. A 

44 millió forint összköltségű projektben bővítették gyártókapacitásaikat. 

 
Céget  1991-ben alapították. Az alapítás óta, fő tevékenységi körük az erőművi kazánok 
részegységeinek gyártása, szerelése, javítása. Az erőművi rendszereket, kiegészítő 

berendezéseket, acélszerkezeteket gyártják, szerelik. Szakképzett személyzettel 
(minősített hegesztők, lakatosok) és berendezésekkel (hegesztőgépek, 
csővégmegmunkáló gépek, daraboló- és fúrógépek) rendelkeznek a tevékenységi körükbe 

tartozó valamennyi feladat elvégzéséhez.   
 
A 44 065 684 forint összköltségvetésű beruházással bővítették gyártókapacitásaikat. A 

komplex beruházás lehetőséget biztosított gyártókapacitásaik és a termékválaszték 
bővítésére. A fejlesztés kizárólag eszközbeszerzést tartalmazott. A gyártott erőműi 
berendezéseket a gazdaság számos területén alkalmazzák. A beruházáshoz 15 422 989 

forint támogatást nyertek el az Új Széchenyi Terv segítségével. 

GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL Kft.  

Cím: 1036 Budapest, Viador utca 7.  

Telefon: (+36 1) 219-5308, 219-5309  

e-mail:gdhs@gdhs.hu 

Honlap: www.gdhs.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
 
 

 

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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Kivitelezés ideje: 2011.08.11. – 2013.12.31. 

Kedvezményezett: GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL Mérnöki,  
Kivitelezői és Kereskedelmi Kft. 

 


