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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁJÉKOZTATÓJA ÚJ IPARI PROJEKTRŐL 

 
 
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., 
Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé az alábbiakat. 
 
Társaságunk az elmúlt években fő üzletágaiban – így a videostreaming és a biometrikus 
azonosítás területén – több innovatív szoftveres és hardveres megoldás kifejlesztésében, és 
piacra vitelében vett részt. Ennek során a cégben olyan tudásbázis halmozódott fel, amely 
meggyőződésünk szerint olyan hagyományosabb ipari területeken is jól hasznosítható és 
kiaknázható lehet, ahol az innováció hozzáadott értéket képvisel egyes feladatok vagy 
problémák hatékony, vagy újszerű megoldásában. 
 
A közelmúltban cégünk számos ipari szereplővel kommunikálva, hardware projektek tervezése 
során észlelte, hogy egyes ipari tevékenységek, munkafolyamatok iránt olyan fokozott kereslet 
mutatkozik, amely a piacon jelenleg kielégítetlen. Ilyen terület például a speciális, egyedi, ipar 
4-es elvárásoknak megfelelő gyártó gépek építése. Ezen felül érdemi lehetőség az ezekkel a 
gépekkel előállítható végtermékek készítése, mint például nagyméretű ipari formatervek 
prototípusainak kialakítása, egyedi öntőformák készítése, mindezt egy olyan különleges CNC 
marással és – egy munkafolyamatban és egy tárgyasztalon – lézeres megmunkálással kombinált 
előállítási folyamatban megvalósítva, melyet a jelenlegi piaci szereplők nem tudnak – 
megfelelő gép hiányában – megvalósítani.  
 
E lehetőséget felismerve Társaságunk támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP keretében kiírt 
„mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázatban, 
ipari tömeggyártásra optimalizált komplex additív gyártási kapacitás kiépítése végett, amely 
pályázat a támogató részéről pozitív elbírálásban részesült. 
 
A projekt során a következő egy évben Társaságunk egy nagy méretű tárgyakat megmunkálni 
képes (6m x 2m x 1.5m terjedelemben), kettős üzemű, dupla ágyas, öt tengelyes, lézeres CNC-
célgépet fejlesztet ki, és gyártat le egyedi elképzelései szerint, amellyel várakozásaink szerint 
olyan új gyártási kapacitásra teszünk szert, amivel a fentebb ismertetett komoly piaci rést tudjuk 
kiszolgálni. A projekt eredményeként nemcsak egy termelésre alkalmas eszköz áll majd a 
Társaságunk szolgálatába, hanem a komplett gyártmányterv, villamos terv, vezérlés, 
irányítástechnikai terv, és minden know-how is Társaságunk tulajdonába kerül. Mindezek 
birtokában a későbbiekben társaságunk képessé válik saját termékként más vállalatok számára 
hasonló termelő gépek tervezésére és építésére.  
 
A projekt Társaságunk 5530 Vésztő, 0762/1 hrsz. alatti fióktelepén kerül megvalósításra. 
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A projekt összköltsége 385 millió forint, amelyhez Társaságunk 192,5 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. A projektre vonatkozó támogatási szerződést az OTT-ONE Nyrt. 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kézhez kapta, azt változtatás nélkül aláírta, és a szerződés 
jelenleg a Minisztérium általi aláírásra vár. 
 
 
Budapest, 2018. július 19. 
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