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Összefoglaló a 2023.01.13.-ai zárórendezvényről. 
 
 
 
A B&S Elastic Kft., mint Kedvezményezett - a megrendelői által támasztott egyre nagyobb minőségi és 
mennyiségi követelmények teljesítése céljából - a Pénzügyminisztérium által 2021 évben meghirdetett Széchenyi 
Terv Plusz Program  keretében sikeresen pályázott, amelynek eredményeként technológia korszerűsítést hajtott 
végre. A „Technológiafejlesztés a B&S Elastic KFT-nél” tárgyú, GINOP PLUSZ-1.2.3-21-2022-01777 azonosító 
számú projekt, az Európai Uniós és a hazai költségvetési forrásokból nyújtott, 123,72 millió forint feltételesen 
vissza nem térítendő támogatás igénybevételével  maradéktalanul megvalósult. 
A fenti projekt zárórendezvényére 2023. január 13.-án került sor a társaság telephelyén, amely zárórendezvényen elhangzottakat fő 
vonalaiban a következők szerint rögzítjük. 
A projektnyitó rendezvény során Balázs Róbert a B&S Elastic Kft. ügyvezetője, mint a nyitórendezvény házigazdája bemutatta a cég 
tevékenységét, az előzményeket és a nyitórendezvény tárgyát képező projektet, a következők szerint. 
A B&S Elastic Kft, egy kizárólag magyar tulajdonú családi vállalkozás, amely vállalkozást közel harminc évvel ezelőtt alapították a 
gumifeldolgozásban kellő tapasztalattal és jártassággal rendelkező természetes személyek. 
A társaság székhelye és telephelye Tiszaalpáron, egy Kecskeméttől  35 km-re fekvő  nagy községben található, fő tevékenysége a 
műszaki gumi és  műanyag termékek gyártása, amely gyártástechnológia a gumiipari és műanyagipari technológiát magába foglalja, a  
gumifeldolgozást, úgymint fröccs, prés, extrudálási technológiát, valamint saját receptúra alapján gumikeverékek készítését.  
A társaság vezetése mindenkor megkülönböztetett figyelmet fordított arra, hogy a tevékenysége során létrejött anyagi forrásokat, 
üzemi eredményeket a gyártóüzem és a gyártási technológia fejlesztésére fordítsa.  
Ezen törekvés eredményeként az elmúlt egy évtizedben számottevő eszközfejlesztésekre, fröccsöntő üzem és extruder üzem építésére, 
vizsgálati eszközök beszerzésére, vállalatirányítási rendszer fejlesztésére került sor, az Új Széchenyi Terv, a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program, a Dél-Alföldi Operatív Program és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretein belül hazai és 
Európai Uniós  valamint saját források felhasználásával többszáz millió forint  értékben. 
A fenti programok megvalósítása során a társaság a foglalkoztatottak létszámát megduplázta, ma több mint negyven munkatárs 
számára biztosít hosszabb távon igényes és tartós munkahelyet és egzisztenciát. 
Az ügyvezető részletesen bemutatta, hogy a projektzáró rendezvény tárgyát képező fejlesztés keretében a társaság telephelyén, a 
társaság tulajdonát képező  ingatlanon olyan komplex fejlesztést hajtott végre, amelynek során 

 korszerű vezetési ismerteket nyújtó tanácsadás igénybevételére 
 megújuló energia források felhasználását biztosító fejlesztésre 
 technológia korszerűsítést eredményező eszközbeszerzésekre 
 infrastrukturális ingatlan korszerűsítésre 
 a képzett erőforrás biztosítását támogató képzésekre 

került sor. 
A projekt célja, az eszközpark fejlesztése által nyújtott lehetőségek révén a gyártott termékek minőségének javítása, a gyártási 
folyamat hatékonyságának növelése, kínálatbővítéssel a versenyképeség hosszabb távon történő  biztosítása. 
A projekt meghatározó hányadát képezik azon korszerű gépi eszközök, gumi fröccsöntő gépek beszerzése és termelésbe állítása, 
amelyek lehetővé teszik, elsődlegesen az autóipari beszállítói partnereink részére gyártásra kerülő, szilikon és gumi alapanyagok 
gazdaságos feldolgozását.  
 Új gyártási technológia bevezetésével a tömítés gyártás területén a saját anyagával történő végtelenítés eszközbeszerzése valósult 
meg. 
A fröccsöntött termékek esetén a kevésbé termelékeny kézisorjázás helyett egy fagyasztva sorjázó berendezés termelésbe állítására 
került sor, amely eredményeként az autóipari partnerek részére az évi több millió darabban készült porvédők, távtartógyűrűk 
gazdaságos gyártására nyílik lehetőség. 
Egy 3D nyomtató használatbavételével gumiszerű anyagok és mérsékelten hőálló anyagok protótípus darabjainak gazdaságos és gyors 
előállítására nyílik lehetőség. 
A társaság vezetése megkülönböztetett figyelmet fordított mindenkor a korszerű irányítási rendszer gyakorlati alkalmazására, e 
tevékenységét folytatva a projekt keretében üzletvezetési tanácsadás igénybevételére is sor került. 
A projekt keretében a képzett erőforrás biztosítása céljából munkatársak számára angolnyelvű képzés valósult meg. 



                                                                                            

B&S Elastic Gumi és Műanyagipari Kft. 
 

 

 

H-6067 Tiszaalpár, Kátai sor 41. ▪ Tel:(0036)76/424-189 ▪ Fax:(0036)76/421-563 ▪ E-mail: bselastic@t-online.hu ▪ Web: www.bselastic.hu 
 

A technológiakorszerűsítésen túlmenően a végrehajtott fejlesztés eredményeként infrastrukturális korszerűsítésre, nevezetesen 
munkatársaink komfortérzetének javítása céljából épületek árnyékoló szerkezetek elhelyezése, energia felhasználás csökkenését 
eredményező, használati melegvízelőállítást biztosító napkollektorok telepítése valósult meg.  
A projekt fizikai befejezése: 2022. december 19. 
A fejlesztés eredményeként a B&S Elastic Kft. olyan eszközök birtokába került, amelyek felhasználásával a társaság 
munkatársainak munkahelyei megőrzésre kerülnek, a korszerű eszközök hosszabb távon a piaci igények maradéktalan 
kielégítését biztosítják. 
A projektről bővebb információ a www.bselastic.hu oldalon található! 
 
 
 


