
 
 

Sajtóközlemény 

„Versenyképesség növelése a Komfort-Bázis Kft-nél” című projekt indítása 

2021/november/04. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Pénzügyminisztérium, 
mint Támogató által 2021.06.11-én meghirdetett GINOP_Plusz-1.2.1-21 felhívás alapján a KOMFORT-
BÁZIS Kereskedelmi Kft., mint Kedvezményezett 2021.07.12. -én támogatási kérelmet nyújtott be. A 
Kedvezményezett által benyújtott, „Versenyképesség növelése a Komfort-Bázis Kft-nél” című 
támogatási kérelmet a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette, amely alapján a Kft. 
246,95 millió Forint összegű, feltételesen vissza nem térítendő támogatásra jogosult, amelyet az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból feltételesen vissza 
nem térítendő támogatás formájában finanszíroz. 

Jelenlegi helyzet: 

A Komfort Bázis Kft. 1997. évben került megalapításra. A Komfort Bázis Kft működésének első két éve 
bebizonyította, hogy a megváltozott érdekeltségi rendszer, és a tevékenységi eredmény 
visszaforgatása forgalomnövekedést eredményez, lehetővé teszi a Komfort-Bázis Kft. újra 
pozicionálását és növekedési pálya megalapozását. A társaság Veszprém, Házgyári út 7. szám alatti 
székhelyén jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt években is a közel 3000 m2-es acél 
raktárcsarnok megépítésével, a színesfém-szerszám szaküzlet bővítésével és a kiskereskedelmi profilt 
erősítő épülettömbjének komplex rekonstrukciójával, mely jelenleg szőnyeg és bútor, valamint 
épületgépészeti profilú áruházaknak ad helyet. A 2008 évben kezdődő gazdasági válság hatásait a 
társaság hatékony kinnlevőség kezeléssel, tudatos készletkezeléssel és beszállítói politikával kivédte 
és 2010. évre forgalma ismét a válság előtti szintre nőtt. A válság átalakította a társaság piaci 
környezetét, melyre reagálva piaci területi bővítést kezdtünk 2010 őszétől. 

A Komfort-Bázis Kft az építő, teremtő emberek, vállalkozások partnere. A Társaság célja, hogy az 
építőipari szakemberek fém-, műszaki műanyag és villamossági alapanyag, valamint kapcsolódó 
szerszám igényét teljeskörűen kielégítse. 

 

Jelen projektben fejlesztendő tevékenységek, célok: 

Összefoglalás 

A projekt célja társaságunk méretéhez igazodó, optimalizált termékpálya modell, ennek részeként új 
logisztikai központ és komplex, digitalizált, optimalizált árukezelő rendszer létrehozása. Kiemelt fókuszt 
helyezünk a logisztikai, nyilvántartási, értékesítési  folyamatok fejlesztésére, párhuzamosan  
környezettudatosságra, digitalizációra. A projekt kiemelt célja olyan automatizált termékmodell pálya, 
többek között olyan egyedi logisztikai rendszer kialakítása, mely az ERP rendszerrel integrált, 
termékekhez optimalizált digitális azonosítással rendelkező tárolórendszereket hoz létre, rendszerbe 
integrált raktári áruazonosítással, súly és darabszám méréssel, környezettudatos, megújuló energiát 
használó illetve speciálisan a célra kialakított  anyagmozgató rendszerekkel. 

Részletek 

A Veszprém, Házgyári út 7. szám alatti ingatlanon elsődlegesen a technik termékvonal központ 
fejlesztés, amely célja egy olyan központi raktár és raktározási rendszer komplett kialakítása új, a célok 
alapján kialakításra kerülő épületben, melyben áruazonosítás mellett polcazonosítással működik, gyors 
árumozgatást lehetővé tevő raklapos, targoncával pakolható polcrendszerrel, digitális vonalkódos 
áruazonosítási eszközök (trekker) használatával, útvonal és időgazdálkodás tervezéssel és 
nyomonkövetéssel. A rendszer kizárólag a belső árukiszolgálást szolgálja a kereskedelmi hálózat 



 
egységei és az e-commerce részleg felé, ezzel is biztosítva a hatékonyságot, kiküszöbölve a 
párhuzamos ügyfél és üzlethálózat kiszolgálás jelenlegi redundanciáit (jelenleg a saját üzletek ellátását 
a veszprémi boltok látják el hasonlóan a vevők kiszolgálásához, a hálózat méretéből kifolyólag ezen 
rendszer már nem lehet hatékony).  

- A projekt megvalósítása során kapcsolódó tanácsadások, oktatások is lesznek. 

- Az új épület kialakítására a technik áruk (kötőelem, szerszám, szerelvény, gépészet, villamosság) 
központi raktár funkcióra alkalmas épület hiánya miatt van szükség. Az új épületben a funkciót kiszolgáló 
helység kerül kialakításra - új tárolórendszer a központi logisztikai raktár funkciójának megfelelően 
kialakításra kerülő tárolórendszer, mely gyors áruazonosításra és gyors, pontos és energiahatékony 
anyagmozgatásra kerül kialakításra - targoncák a központi raktár belterében és a telepen belüli 
logisztikához szükséges eszközök – rendszermérlegek: a logisztikai központ csomagolt kötőelemes 
rendszert működtet, ott a rendszermérleg funkciója az egységsúlyok meghatározása és rögzítése, 
kontrollja és  csomagbontások,  az üzletekben történik a gyors mérést és áruazonosítást végző, ERP-
vel kommunikáló mérlegtechnika alkalmazása. Az új rendszer tárolja az egységsúlyokat, vonalkóddal 
azonosítja az árut, a raktárban csak mérni kell, a mérlegrendszer automatikusan adatot ad az 
értékesítési rendszernek, ahol behívható az adat.  

- Trekkerek beszerzése: a központi és az üzletekben történő gyors raktárhely és cikk azonosítást és 
adatgyűjtést biztosító eszköz jelentősen csökkenti az áruátvételi, beraktározási és árukiadási 
folyamatokat. Szerver bővítés a megnövekvő adattárolási és áramlási igény miatt szükséges.  

A Veszprém, Házgyári u. 5. szám alatti ingatlanon tervezett fejlesztés:  
– acél és megmunkált fémáru logisztikai központ fejlesztés történik meg  
- lemeztárolórendszer a raktáron belüli acél árutárolás és logisztika is jelentős megnövekedése okán 4 
utas targonca beszerzését tervezi a cég a precíz és helygazdaságos árumozgatás támogatásához, 
valamint ezen helyszínen is trekker és mérlegtechnika bevezetése is a célok között szerepel.  
 
A fejlesztés eredményeként a projektben vállalt célok megvalósításával elvárásaink szerint növeljük a 
Komfort-Bázis Kft. versenyképességét, valamint az alkalmazott technológiákkal a cég életképességét 
is megőrizzük. 
 
A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00150 azonosító számú, „Versenyképesség növelése a Komfort-
Bázis Kft-nél” című projekt 2021.07.16-án, a pályázat benyújtását követően, saját döntés alapján -még 
a támogatás megítélése előtt -kezdődött, és várhatóan 2023.08.31-vel záródik. 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. 

A projektről bővebb információt a https://www.komfort.hu/vesrenykepesseg-novelese/ oldalon 
olvashatnak.  

További információ kérhető: 

Halmavánszki Gábor 

KOMFORT-BÁZIS Kereskedelmi Kft. 

Elérhetőség: hg@komfort.hu; +36 30 530 2542 

 


