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A P.J. STEEL-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 2020 júniusában 
89,86 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program „KKV-k 
versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiíráson. A 
beruházás keretében eszközbeszerzés is megvalósult. 

 
A P.J. STEEL-KER Kft. 2011-ben kezdte meg működését. Cégünk megalapítását az addigi szakmai 
tapasztalatok alapozták meg. A vállalkozásunk profilja építőipari termékek - betonacélok, acélcsövek, 
szerkezeti rúd - és idomacélok, lemezek nagykereskedelme, valamint betonacél megmunkálása. 
Termékeinkhez a vevő által kért fokozatú és gyártómű által kiállított minőségi bizonyítványt adunk. A betonacél 
megmunkálását a megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott gyártási terv alapján automata vágó- és hajlító 
gépsorral. 
 
Jelen fejlesztés keretein belül a székhelyünkre a meglévő 16 fő mellé felvételre került további 15 fő 
munkavállaló teljes (8 órás) munkaidőben foglalkoztatva. A létszámbővítés azért volt szükséges, mert 
megnövekedett a megrendelések száma, illetve célunk a piaci részesedésünk szélesítése, további bővítése 
volt, vagyis egyértelmű kapacitásbővítés érdekében történt a létszámbővítés. A társaság megalakulása óta, 
nagy hangsúlyt fektet az adott szakterületen megfelelő szakértelmű munkavállalók foglalkoztatására. A 
minőségi hatékony munkavégzés egyik alapköve az, hogy a humán bázis megalapozott legyen.  A projekt 
keretében felvett munkavállalók száma 15 fő, ebből mind a 15 fő a tevékenységi területnek megfelelő 
kompetenciával rendelkezik.  
Célunk, hogy mind az összes munkavállalót a 24 hónap alatt megszerzett munkatapasztalatai, gyakorlata után 
munkaerő-piaci kilátásaikat javítva hozzásegítsük a foglalkoztatásuk további megvalósításához saját 
vállalatunknál. 
 
A létszámbővítés és az eszközbeszerzés főként termelő kapacitásunkat bővítette, mely jelenleg is segíti a 
folyamatok hatékonyabb, gyorsabb elvégzését. A hatékonyságunk növelésével több munkát tudunk elvállalni. 
A hegesztőgépek megvásárlásával a gyártási technológiánkba illeszkedő és gyártási minőségünket javító 
technológia birtokába kerültünk. Ezzel a gyártási minőségünk javul, a gyártási határidőink csökkennek, ezzel 
újabb belföldi és külföldi partnereket is tudunk szerezni.  
 
A projekt célja a társaság székhelyén lévő gyártóüzemének és annak tevékenységének a fejlesztése volt, 
mely hatására növekedhet a termelési hatékonyság. A beruházással olyan eszközök beszerzése valósult meg, 
amely vállalkozásunknál a támogatási kérelem benyújtásakor nem állt rendelkezésre és beszerzése révén 
lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására került sor.  
A beszerzett gépek és megnövekedett létszám együttesen járulnak hozzá a Kft. sikeres működéséhez, 
versenyelőnyhöz jutunk a konkurenciákhoz képest, javítjuk piaci helyzetünket, és a megnövekedett 
kapacitásunknak köszönhetően nagyobb számú és volumenű munkákat tudunk már elvállalni.  
 

A projektről bővebb információt a www.pjsteelker.hu oldalon olvashatnak. 
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