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FORTUNA-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

TÁJÉKOZTATÁS   
A FORTUNA-ALFA IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 50 289 091 FT 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 

OPERATÍV PROGRAM ÁLTAL MEGHIRDETETT „VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN” CÍMŰ FELHÍVÁSON. 

 
50 289 091 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázaton. Projektünk címe: „Prototípusfejlesztés 
és lézertechnológiai innováció a nehézipar egy hagyományos területén”, projektünk azonosítószáma: 
GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00554. A projekt elszámolható költsége: 91 434 712,- Ft, saját forrás: 15 909 
640,- Ft, támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege: 50 289 091,- Ft. Konstrukció 
keretében igényelt kölcsön összege: 25 235 981,- Ft Támogatás intenzitása: 55 %. 
 

Ágazati szinten való hasznosulás: Az új technológia pozitív hatással lesz az iparagi szereplőkre, mert olyan 
gépet kapnak megfizethető áron, mely megoldást jelent jelenlegi gondjaikra. Növekszik a nyereségességük 
azáltal, hogy kevesebbet költenek a berendezésre, nagyobb mennyiséget tudnak gyártani ugyanannyi idő 
alatt, nem kell elvonni más területekről munkaerőt. Az ágazati szegmensen túl más iparágakban is megtörténik 
a projekt eredményének hasznosulása, a szegecsek felhasználása a legdinamikusabb a gépiparban, 
műszeriparban és könnyűiparban, ezért jelen fejlesztés által kifejlesztett prototípus a piac nagy szegmensének 
igényeire nyújtana innovatív, hiánypótló és új megoldást. A géptechnológia pozitívuma, hogy kisebb a 
humánerőforrás igénye, energiatakarékos, fogyasztása alacsony. A vállalkozások, az iparág szereplői így 
hosszú távon költséget spórolnak, humánerőforrásukat működésük más területeire tudják allokálni. A 
következménye: a cégek működési költségei csökkennek, nagyobb üzemi eredményt érnek el, ezáltal 
nagyobb az adózás előtti és adózás utáni eredménye, mely sikeresség Magyarország GDP növekedéséhez 
is hozzájárul. 
Nemzetgazdasági szinten történő hasznosulás: 
1.) Társadalmi: Balesetvédelem. A hagyományos gépek használatának esetében az esetlegesen bekövetkező 
munkahelyi baleset során, szinte biztosan végtagroncsolás vagy amputáció lép fel. A prototípusokat úgy 
tervezzük és építjük meg, hogy azok semmilyen körülmények között ne okozhassanak balesetet. Beállításuk 
nem igényel emberi beavatkozást. Bármely biztonsági elem megmozdítása rendszer azonnali leállását 
eredményezi, csak operátor segítségével indul újra. Ez munkavédelmi szempontból óriási előrelépést és 
biztonságot jelent. 
2.) Környezetvédelmi területen: 
Az ipar környezetszennyezése és terhelése jelentős, ezért úgy gondoljuk, hogy a fenntartható fejlődéshez 
olyan technológiára, alternatívákra van szükség, amely a gazdasági fejlődés mellett szem előtt tartják a 
környezet védelmét. A prototípus energiaszükséglete jelentősen kisebb, mint az iparágban megszokott. A 
kisebb energiafelhasználás pedig kisebb környezeti terhelést jelent. Nem bocsájtanak ki magukból füstöt, vagy 
olajpárát. Mivel a működéshez nem szükséges vegyi anyagok használata (pl. hűtőolaj), ezért annak 
kifolyásától, talajba, ivóvízbe szivárgásától nem kell tartani. Az anyagok hűtését sűrített levegővel oldjuk meg. 
A PLC vezérlésnek köszönhetően nincs szükség beállításra, mert a méretek megadása után a gép 
automatikusan az adott méretű szegecs átmérőjéhez és hosszához alkalmazkodik, csak a fúrók cseréje 
történik emberi közreműködéssel. Egy lézernyaláb egy prizma és egy optika segítségével határozza meg, 
hogy a furat a fúrás időtartama alatt elérte azt a mélységet, mely a termék specifikációjában meg van 
határozva. Ennek köszönhetően, az output pontos paraméterekkel, kialakítással rendelkezik, ezért a gyártás 
során nem, vagy csak minimális selejt keletkezik. A gyártás során nincs, vagy csak nagyon kevés a hulladék, 
így plusz hulladék elszállításról nem kell gondoskodni. Így nemcsak a hulladék keletkezéséből, hanem az 
elszállításából adódó környezetterhelés is csökkenthető. 


