
PROJEKTINFORMÁCIÓK 

GINOP-5.3.17-2021 

KIVA-TECH Kft. foglalkoztatásbővítés ösztönzése 

• a kedvezményezett neve: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.

• a projekt címe: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft a Bábolna
Környezetbiológiai Központ Kft.-nél

• elszámolható összköltség: 14 042 028 Ft

• vissza nem térítendő támogatás összege:  14 042 028 Ft

• a támogatás mértéke: 100,00 %

Projekt tartalmának bemutatása:  

Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.-nél 5 fő munkavállaló felvétele megvalósult. 

A felvételre került munkavállalókkal munkaszerződést kötöttünk a pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően. A 
foglalkoztatott munkavállalók kiválasztása és felvétele során, együttműködtünk az OFA NKft.-vel, a betöltendő álláshelyek 
megjelenítésre kerültek a KarrierM állásportálon.  
A létszámbővítés során hozzájárulunk az új munkavállalók szakmai gyakorlati ismereteinek, munkatapasztalatának 
javulásához azáltal, hogy a foglalkoztatásuk során megfelelő infrastruktúrát és eszközöket biztosítunk a 
munkavégzésükhöz, gondoskodunk a betanításukról.  

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

• a projekt azonosító száma: 3314579666



PROJEKTINFORMÁCIÓK 

GINOP-4.1.4-19-2020-03286 

Bábolna Bio Kft. épületenergetikai fejlesztése 

• a kedvezményezett neve: Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaság

• a projekt címe: Bábolna Bio Kft. épületenergetikai fejlesztése

• elszámolható összköltség: 59 398 500 Ft

• vissza nem térítendő támogatás összege: 32 669 175 Ft

• a támogatás mértéke: 55%

• a projekt befejezési dátuma: 2021.12.03.

Projekt tartalmának bemutatása: 

Projektünk megvalósítási helyszíne vállalkozásunk telephelye (2943 Bábolna, Sport köz 1.), mely a cég saját tulajdonában van. A Bábolna Bio Kft. 

menedzsmentje elkötelezett a gyártási és logisztikai tevékenységek hatékonyságának folyamatos növelése mellett, ezért a gyártási kapacitások jelentős 

hányadát erre a telephelyre kívánja áttelepíteni. Ezen a telephelyen egy 1970-ben épült üzemcsarnokban folyik a termelés. Az épület jelenlegi kihasználtsága 

nem teljes, további gyártási kapacitások befogadása bővítés nélkül is megoldható, ugyanakkor energetikai szempontból további fejlesztések szükségesek. A 

csarnoképület 2012 óta folyamatos modernizáláson esett át, aminek keretében már elkészült a teljes padozatcsere az összes nyílászáró cseréje, valamint a 

külső hőszigetelés és vakolat felújítása. A jelenlegi beruházás keretében az épület tetőszigetelésének teljes cseréjére sor kerül. A gyártókapacitások 

áttelepítésével párhuzamosan szükségessé válik az ezeket kiszolgáló szociális, adminisztrációs és labor helységek átköltöztetése is erre a telephelyre. Ezek 

befogadására a vállalat jelenleg portaként funkcionáló épület teljes körű energetikai korszerűsítését valósítja meg a teljes munkaerőállomány öltözési és 

tisztálkodási igényeinek kielégítése érdekében. Az épület közel kétharmada van jelenleg használatban, a többi része az építés óta nem esett át felújításon. A 

beruházás során az épület teljes energetikai modernizálása megtörténik. A beruházás így kiterjed az összes nyílászáró cseréjére, a külső, a lábazati és a tető 

szigetelés és a vakolat modern anyagokkal történő felújítására, a belső fűtési-hűtési-szellőzési rendszerek kialakítására levegő-víz rendszerű hőszivattyúval. A 

melegvíztermelés a dolgozói fürdő részére szintén levegő-víz rendszerű fűtőberendezéssel történik elektromos rásegítéssel. A csarnok épülete jelenleg CC 

(korszerű) és a porta épület jelenleg GG (átlagost megközelítő) energetikai minőség szerinti besorolású épületek. A fejlesztés hatására a csarnok épülete BB 

(közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő), a porta épület is BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) 

energetikai minőség szerinti besorolásúvá válik, így a fejlesztés megvalósításával javul az épületek energiahatékonysága, továbbá költségmegtakarítás érhető 

el a vállalkozás számára.  



PROJEKTINFORMÁCIÓK 

VEKOP-1.2.6-20-2020-00078 

A Bábolna Bio Kft. termelési kihívásaihoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztése 

• a kedvezményezett neve: Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

• a projekt címe: A Bábolna Bio Kft. termelési kihívásaihoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése

• elszámolható összköltség: 140.874.174,- Ft

• vissza térítendő támogatás összege: 97.000.000,- Ft

• a támogatás mértéke: 68,86 %

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt keretében beszerzésre kerülő elemek egyrészt a korábbi fejlesztések második ütemének megvalósítását szolgálják, másrészt a termékfejlesztési 
feladatok megvalósításához szükségesek. A 2016-ban megvalósult első ütemben az üzem működéséhez szükséges infrastruktúra (üzemcsarnok, gőz, levegő, 
nitrogén, vákuum, hűtővíz, elektromos és gázkapacitás) bővítése megtörtént. A második ütemben egy újabb De Dietrich reaktor és egy kondenzátor, mint fő 
egységek beépítése és a technológiai rendszerbe történő bekapcsolása valósul meg minden kiszolgáló berendezésével együtt. A De Dietrich reaktor egy 
4000 űrtartalmú zománcozott külső fűtőköpennyel ellátott speciális keverő készülék kifejezetten bonyolult vegyipari technológiák által igényelt 
követelmények szerint fejlesztett kivitelben. A berendezés felhasználása többfunkciós. A vállalat célja, hogy a gyártási technológia folyamatos fejlesztésével 
növelje a hatékonyságot. Ezt egyrészt a gyártási kihozatal hatásfokának növelésével, másrészt a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésével lehet 
elérni. A tervezett kapacitásnövelő beruházás a jelenlegi munkaerőn felül további munkavállalók felvételét teszi szükségessé, tehát a munkavállalói létszám 
bővülése vetíthető előre. A fejlesztés során beszerzésre kerülő berendezések a legmagasabb műszaki színvonalat jelentik a saját területükön. 

• a projekt befejezési dátuma: 2021.12.31.

• a projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00078



 

Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

BÁBOLNA BIO RÁGCSÁLÓIRTÓSZER GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA KAPACITÁSBŐVÍTÉSE 

GINOP-1.2.1-15-2015-00844  

 

 

A támogatás összege: 61 799 319 Ft                                        A támogatás intenzítása: 45 % 

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:  
A fejlesztés célja, hogy azon kiemelt iparágban, melyhez vállalatunk is tartozik képesek és alkalmasak legyünk a versenyképesség feltételeinek 
megteremtésére és fenntartására, melynek eszköze a termelési kapacitásaink bővítése illetve a telephelyünk korszerű és modern eszköz- és 
gépparkkal való ellátása. Ennek megfelelően célunk, hogy vállalatunk meg tudjon felelni az elmúlt időszak piaci változásainak, amelyek a 
rágcsálóirtó pép iránti igény jelentős emelkedését jelzik, illetve folyamatos gyártási tevékenység révén az alkalmazott dolgozóinknak hosszú távú 
megélhetést biztosíthassunk, mellyel vállalatunk hozzá tud járulni a munkaalapú társadalom létrehozásához illetve a fenntartható és befogadó 
növekedéshez. A Biocid regisztrációs folyamatok eredményeként a rágcsálóirtószerek hazai és nemzetközi piaca jelentősen átalakult. A korábban 
forgalmazott termékek jelentős számban visszavonásra kerültek, miután a regisztrációs folyamaton nem mentek végig. Vállalatunk komoly 
erőfeszítések és költségráfordítás eredményeként rendelkezik egy véralvadásgátló hatóanyag Biocid regisztrációjával, amely hosszú távon 
garancia az általunk gyártott rágcsálóirtó termékek forgalmazhatóságához mind 
belföldön, mind pedig az export piacokon. A beruházás egy komplett rágcsálóirtó pép 
gyártástechnológia kialakítására irányul. A technológia magában foglalja a formuláció 
előállítására alkalmas gépsort, amelyet a legismertebb gépgyártók egyikétől 
tervezünk beszerezni, továbbá azokat a csomagoló berendezéseket, amelyekkel a 
kereskedelmi forgalomba kerülő különféle kiszerelésű végtermékeket állítjuk elő. 
 
 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.12.31. 




