
 
 

Sajtóközlemény 

Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések a JFCNC Szervíz 
Kft. részére. 

2022/03/28 

A JFCNC Kft. projektje során eszközbeszerzést, megújuló energia telepítését, információs technológia-
fejlesztést és soft skill képzést is megvalósít. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program GINOP Plusz-
1.2.1-21 pályázati konstrukció keretében valósul meg. Az európai uniós támogatás segítségével a cég 
89,14 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 178,28 millió forint értékű beruházásuk 
megvalósításához. A fejlesztés eredményeként egy modern, magas szintű géppark jön létre a cégnél, 
amihez egy költséghatékonyabb működés és képzettebb humánerőforrás tőke kapcsolódik.  

A JFCNC Kft. 2009 óta foglalkozik CNC szerszámgépek szervizelésével, felújításával, karbantartásával, 
csak a szerszámgépforgalmazási ágazata vált fontosabbá, mivel az SMTCL (Shenyang Machine Tool 
– Kína) kizárólagos magyarországi forgalmazójaként szerszámgépeket, megmunkálóközpontokat 
értékesít és forgalmaz. Jelen projekt célja a folyamatos fejlődés, minél gépesítettebb, korszerűbb 
technológiák használatával egy folyamatosan bővülő komplex szolgáltatás nyújtása ügyfeleknek.  

A vállalkozás a GINOP Plusz-1.2.1-21 konstrukció keretében 6 db eszköz beszerzésére nyert el 
támogatást – 1 db NACHI/OTC robot cellák, 1 db HELIUM 8106 High Precision 5 Axis – mérőműszer, 
1 db ScandMist 400S Soldering fume & VOC filtration Hegesztési füstelszívó, 1 db Apple Macbook Pro 
14.2, 1 db Apple Macbook Pro 13.3 és 1 db Apple Iphone 13 Pro Max–, amelyekkel több megrendelést 
tud elvégezni. A projekt részét képezi egy 75 kW-os napelem beszerzése, mely az üzemben felhasznált 
energia igény kielégítésére szolgálna, ezzel is csökkentve a költségeket. A projekt részét képezi még 
egy SAP Business one vállalatirányítási és termelésirányítási rendszer, továbbá SolidWorks, SolidCAM, 
3D-s tervező CAD, CAM szoftver – tervező szoftverek és Microsoft 365 beszerzése is. A projekt 
munkavállalók részére szóló kompetenciafejlesztő online soft skill képzést is tartalmaz. 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Az európai uniós támogatás 
segítségével a cég 89,14 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 178,28 millió Forint 
értékű beruházásuk megvalósításához. A fejlesztés eredményeként egy modern, magas szintű géppark 
jön létre a cégnél, amihez egy költséghatékonyabb működés és képzettebb humánerőforrás tőke 
kapcsolódik. A fejlesztés a cég veresegyházi telephelyén valósul meg.  

A beruházás tervezett megvalósítása 2024.03.01-ig tart.  

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

Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-04098 

További információ kérhető: 
Fári Zoltán  
Telefon: 06306756586 
E-mail: office@jfcnc.hu 
 

http://www.jfcnc.hu/
mailto:office@jfcnc.hu

