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KÓD KFT. 
 

A KÓD Kft. 1991-ben hőtéstechnikai rendszerek tervezésére és kivitelezésére 
alakult családi tulajdonú villamos vállalkozás, melyet megalakulásától napja-
inkig töretlen fejlıdés jellemez. Tevékenységi körük ma már magába foglalja 
villamos rendszerek tervezését, gyártását, telepítését, karbantartását és mő-
szaki távfelügyeletét is, ezen a területen országosan jegyzett piaci szereplık. 
 
A KÓD Kft. üzletágai, szervezeti struktúrája: 
 
- A beszállítói gyártás az Electrolux (2001-tıl), a Carrier (2005-tıl) és az 

Emerson (2007-tıl) számára készülı részegységek gyártását jelenti.  
- A villamos fıvállalkozás nagyrészt Budapesten van, az épületgépészeti és 

villamos berendezések tervezését, kivitelezését, beépítését és 
karbantartását végzik. 

- Két évvel ezelıtt a cégen belül önállóvá vált az internetes kommunikáció 
titkosítás (NAVAYO) kutatás, fejlesztés, gyártás és értékesítés 

-  

.  
 

Gyártócsarnok1. 
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- A KÓD Kft.-nek szinte az alapítás óta van egy kereskedelmi „lába” is, az 
ELEKTRO KOD, mely a szükséges villamos szerelési anyagokkal látja 
el a vevıket. 

 

Beszállítói gyártás 
 
• Hőtıszekrény villamos szerelvény  Electrolux  
• Kereskedelmi hőtés vezérlések   Carrier 
• Ipari hőtésvezérlık   Emerson 
 
           Az Electrolux beszállítói már 2001-tıl. Ez a szerzıdés igen jelentıs 
számukra, hiszen dolgozókat is átvettek a gyártól, amikor a szerzıdést alá-
írták. Jelenleg az üzemcsarnok jelentıs részében komplett hıfokszabályozó 
részegységeket készítenek. Ehhez technológiai rekonstrukcióra volt szükség. 
A kidolgozott LEAN technológia lényege, hogy a dolgozókat aktívan bevon-
ják, a munkafolyamatot maguk a dolgozók optimalizálják. A minıségellen-
ırzés is itt történik, melyhez egy intelligens ellenırzırendszert alakítottak ki. 
A gyártási információkat a SAP R3 ERP termékkövetı rendszer dolgozza fel.  
Ehhez hasonló rendszer mőködik Nyíregyházán is. 2007-ben létesítettek ott 
egy üzemet, fele akkorát, mint a jászberényi.  

Az Emerson olaszországi és szlovákiai gyárai számára ipari hőtés-
vezérlı berendezéseket készítenek. A vezérlıszekrényeket az Emerson már 
ellenırzés nélkül építi be. Ehhez viszont a mőszaki ellenırzésnek itt olyan 
rendszerőnek kell lenni, amit a vevı is elismer.  
 

Épület és technológiai villamos fıvállalkozás 

• Tervezés 
• Gyártás 
• Telepítés 
• Karbantartás 
• Távfelügyelet 
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Gyártócsarnok 2. 

 
Fı referenciák a villamos fıvállalkozás területén: 
 
1998. Ferihegy 2B-terminál 
2000-2004. Electroworld áruházak, IKEA, Festo, Nolato, Electrolux több 
csarnoka 
2006. RTL Klub székház és stúdiók, CIB székház 
2007. Raiffeisen Bank, Népliget, irodaház  
2008. Budapesti Hulladékhasznosító Erımő 
2008-2009. Pannon GSM székház és informatikai központ 
 
A villamos fıvállalkozás többek között székházak épület-felügyeleti 
rendszerének megvalósítását is jelenti. A főtés-hőtés, világítás, árnyékolás, 
szolár- és hıszivattyú-rendszer vezérléséhez szükséges vezérlıegységeket 
maguk gyártják.  A rendszereket a tervezéstıl a beüzemelésig kulcsrakészen 
adják át. A KÓD Kft. komplex szolgáltatást nyújt monitoring és karbantartó 
tevékenységgel az energiaellátás és veszélyes technológiák terén. Ehhez a 
szakterülethez erıs mérnöki kapacitásunk és megfelelı emberi erıforrásunk 
van. Jelenleg 40 mérnök és technikus dolgozik ebben a csapatban.  
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Internetes kommunikáció titkosítás (Navayo) 
 

                 

Sec-box 
 

Azok a fejlesztések és irányítási rendszerek, melyeket használnak, 
egy titkosított, internetes kommunikációs rendszerben vannak kapcsolatban 
egymással. Ez a titkosított rendszer ma egyedülálló a világban, számos 
tesztelés során sem tudták a rendszert feltörni. A rendszer saját szabadalmuk. 

Ennek a rendszernek része egy kis doboz, a sec-box. Ez az eszköz 
biztosítja, hogy a hang, a kép és az adatok elérhetık a rendszeren, A Navayo 
értékesítés 2008-ban kezdıdött, Japánba és Nyugat-Európába irányult. 

A KÓD Kft. 2002 és 2008 között megtízszerezte a létszámát, árbe-
vétele húszszorosára nıtt. A felelısségtudatos cégkultúra, a tapasztalt szak-
embergárda szilárd jövıképpel biztosítja a cég dinamikus növekedését. A 
családi tulajdonú vállalkozás operatív vezetését multinacionális vállalatoknál 
szerzett tapasztalatokkal rendelkezı és saját neveléső fiatal management vég-
zi. 2007-ben középvállalat kategóriában a cég megkapta „Az év vállal-
kozása” elismerést.  
 
Névjegy: 
 
KÓD Mőszaki és Kereskedelmi Kft.  
5100 Jászberény, Nagykátai út 9.  
T.: +36-57/505-600 
Fax: +36-57/505-601 
E-mail: business@kodkft.hu 
www.kodkft.hu 
Cégvezetık: Kuti Mihály ügyvezetı 
                     Kuti Mihályné ügyvezetı 
                     Kuti Gábor ügyvezetı  
 


