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Takarékon a számlakifizetés
A tízéves múltra visszatekintő, 

építőipari kivitelezéssel foglalkozó  
Lad-Bau Kft. folyamatosan megújul-
va, saját erőből fejleszti termékeit az 
energiatakarékosság jegyében, hi-
szen a cégvezető-tulajdonos Ladányi  
Miklós alapelve „A legolcsóbb energia 
az, amit nem használunk fel”.

Számtalan alkalommal adott okot 
a csodálkozásra a Hodászon (Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye) működő 
kisvállalkozás, hiszen a hő- és hang-
szigetelő cellulóz hazai gyártása után 
nanotechnológiás, ultravékony, rend-
kívül jó szigetelő anyagot fejlesztettek 
ki, de ezt követően sem álltak meg.  
Gépek, berendezések gyártásával is 
foglalkoznak az energiahatékonyság és 
nem utolsósorban a környezetvédelem 
jegyében. 

Most a mezőgazdaság számos terü-
letén alkalmazható fejlesztéseket mu-
tatja be a cégvezető, kinek gondolatai 
folyamatosan az újabbnál újabb ötletek 
körül forognak. Egyik újdonság az a 
légcserélő berendezés, melyet igény-
felmérést követően egyedi méretben 
is tudnak gyártani baromfinevelő, ser-
téstenyésztő vállalkozások számára, de 
nagy hasznát veszik a mezőgazdasági 
terményszárítóval rendelkező gazdál-
kodók is.

Őstermelő: Mitől ilyen különleges ez a 
berendezés?
Ladányi Miklós: Legfontosabb szem-
pont, hogy a beszerelés nem jár kör-
nyezetszennyezéssel sem rövid, sem 
hosszútávon, és használata során jelen-
tősen csökken a széndioxid és ammó-
niakibocsátás mértéke is, a korábbihoz 
képest. A fűtésigény akár 25 %-kal lesz 
kevesebb, míg a káros gázok esetében 
akár 90 %-os is lehet a kibocsátás csök-
kenése.

Ő: A fejlesztés során minden felhasználót 
a megtérülés ideje foglalkoztatja. Milyen 
hosszú megtérülési idővel számoljon a 
vásárló?

LM: A terményszárítók esetében szá-
mításaink szerint egy év, míg a kapa-
citás függvényében a fűtési költség 
vonatkozásában 2-3 év alatt térül meg 
a beruházás, továbbá ez a termék teljes 
egészében magyar gyártmány, így az 
ára lényegesen kedvezőbb a hasonló 
funkciót betöltő légcserélőknek.

Ő: Ahogy a bevezetőben említettük speci-
ális szigetelőanyag gyártásával is foglal-
koznak, mellyel elnyerték az Észak-Alföldi 
Innovációs Díjat 2013-ban. Mi az, ami ezt 
a terméket más hasonlóktól megkülön-
bözteti?
LM: Mindenek előtt az, hogy ez saját 
fejlesztésként, hulladékpapírból nyert 
cellulóz alapú szigetelőanyag, mely-
nek előnye az üveggyapottal szemben, 
hogy környezetbarát, egészséges tech-
nológiájú, nem rákkeltő. Bedolgozása 
során nem keletkezik belőle hulladék 
és nem veszélyes a hulladéka sem.

Ő: Hol használhatják fel ezt a technoló-
giai újdonságot az érdeklődők? Milyen 
épületekhez javasolják?
LM: Talán nincs is olyan építmény ahol 
ne tudnák felhasználni ezt az anyagot. 
Nagy alapterületű állatnevelő létesít-
mények falának-, födémének szige-
telésére éppúgy használható, mint a 
régebbi típusú terménytárolók meny-
nyezetének borítására, de akár családi 
házaknál is kiválóan alkalmazható.

Ő: A termék felhasználása nyilván szak-
tudást igényel, tudják-e folyamatosan 
teljesíteni a megrendeléseket?
LM: A szigetelőanyagot általában a mi 
szakembereink dolgozzák be a kívánt 
területre, azonban az építőiparban jár-
tas megrendelőknek lehetőséget biz-
tosítunk gépek bérbeadásával arra is, 
hogy saját maga, illetve munkatársai 
végezzék el ezt a munkát a kedvezmé-
nyes áron megvásárolt alapanyaggal. 
Ehhez a gépeken túl, minden szüksé-
ges szakmai segítséggel is készséggel 
állunk rendelkezésükre.

Ő: Ennyi új fejlesztés után keres-e még 
új utakat, vannak-e még új elképzelések, 
fejlesztési ötletek?
LM: Ez egy olyan szakma, amit nem le-
het abbahagyni, folyamatosan vannak 
új ötletek, új fejlesztési lehetőségek 
a technológia előrehaladásával. Már 
számos alkalommal bemutattuk és 
még ez évben meg is építjük az első 
ún.: passzív házat, melynek fenntar-
tási költségei a megépítést követően 
rendkívül alacsonyak. Munkánk során 
a folyamatos technológiai fejlesztés 
mellett, a minőség megőrzésére törek-
szünk, melynek egyetlen célja, hogy 
elégedett vásárlóink környezettudatos 
magatartását támogassuk, növelve ér-
zékenységüket ezen a területen, ezzel 
szeretnénk unokáink számára is meg-
őrizni épített és természeti értékeinket.
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Ő: Ön az EEN-iroda ügyfeleként mit taná-
csol a hazai kis- és középvállalkozásoknak?
LM: Mindenképpen vegyék igénybe 
az iroda szolgáltatásait, melyek ered-
ményeként nekünk sikerült romániai 
partnerünket megtalálni. Folyamatos 
tanácsadással, információszolgáltatás-
sal pedig megkönnyítik a vállalkozások 
számára a tájékozódást a hazai és nem-
zetközi gazdaság területén.

Díjak, elismerések:
- 2013. Észak-Alföldi Innovációs Díj 
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kitün-
tetettje részére a Magyar Tudomány 
ünnepén megvalósított fejlesztés  
Thermotus cellulóz hő- és hangszigete-
lő anyag gyártás Magyarországon 

- 2014. Év Kézműves Vállalkozása  
(Szabolcs -Szatmár-Bereg megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara díja)
- 2014. év hőszigetelő vállalkozása 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  
(Vosz díj)
- 2014. XXII. Magyar Innovációs Nagydíj 
elismerése (Magyar Innovációs Alapít-
vány).
- 2017. A Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
nyújtott „Korrekt Partner” elismerő véd-
jegyet adományozta a kereskedelem-
ben/szolgáltatásban végzett tisztessé-
ges kereskedői/szolgáltatói magatartás 
elismeréseként vállalkozásunknak 

Az Európai Unió 2020 után átalakítja 
pályázati rendszerét, aminek eredmé-
nyeként a következő évtizedtől a vál-
lalkozások a korábbinál jóval kevesebb 
vissza nem térítendő EU-s forrásokhoz 
juthatnak hozzá. Ez azt jelenti, hogy a 
pályázati forrásokra nagymértékben tá-
maszkodó kkv szektornak még ebben a 
költségvetési ciklusban fel kell készülnie 
a változásokra. A növekedni képes vállal-
kozásoknak nem csak azért érdemes már 
most a hitelekhez és a kockázati tőkéhez 
fordulniuk, mert 2020-tól kisebb összeg 
fog jutni ugyanannyi vállalkozásra, ha-
nem azért is, mert hosszú távon a vissza-
térítendő források hatékonyabban támo-
gatják a cég eredményes fejlesztését és 
fenntartható bővülését.
Kis- és középvállalkozásokban rejlő 
innovációs lehetőségek ösztönzése 
a fenntartható és versenyképes me-
zőgazdaság, erdőgazdálkodás, ag-
rár-élelmiszeripar és bio-alapú ágaza-
tok érdekében
Háromfázisú pályázat, mely a kis- és kö-
zépvállalkozásokat hivatott támogatni 
a Horizont 2020 Program Társadalmi 
Kihívások 2. témakörének valamely cél-
területét (célterületeit) kutatva. Kiemelt 
hangsúlyt kap a fenntartható és verseny-
képes agrár-élelmiszeripari szektorban 

végzett kutatás és fejlesztés a biztonsá-
gos és egészséges étrend érdekében.
A kis- és középvállalkozások költség- és 
erőforrás-hatékony megoldások fejlesz-
tésével kulcsszerepet játszanak abban, 
hogy biztonságos, egészséges és jó mi-
nőségű élelmiszerek és egyéb bio-alapú 
termékek megfelelő mértékben legye-
nek biztosíthatók. Ennek érdekében 
fenntartható, erőforrás-hatékony és 
termelékeny elsődleges gyártási rend-
szereket fejlesztenek, melyek hozzájá-
rulnak a kapcsolódó ökoszisztéma szol-
gáltatások támogatásához, valamint a 
biológiai sokszínűség helyreállításához, 
és az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
tevékenységekkel megvalósuló ellátó, 
feldolgozó valamint marketing láncok 
működéséhez.
A jelen pályázati kiírás keretében meg-
valósuló tevékenységeknek a Horizont 
2020 program Társadalmi Kihívások 2. 
témaköréneknek legalább egy, vagy akár 
több, egymással összefüggő célterüle-
tére kell fókuszálniuk (2.1: Fenntartha-
tó mezőgazdaság és erdőgazdálkodás; 
2.2 Fenntartható és versenyképes ag-
rár-élelmiszeripari szektor a biztonságos 
és egészséges étrend érdekében; 2.4 
Fenntartható és versenyképes bio-alapú 
iparágak és az európai bio-gazdaság fej-

lődésének támogatása).
Különös hangsúlyt kapnak az alábbi cél-
területek:
Innovációk előmozdítása az integrált 
kártevővédelem területén
Erőforrás-hatékony öko-innovatív élel-
miszertermelés és feldolgozás
A termelés helyén, valamint teljes érték-
lánc mentén elszenvedett élelmiszer-
veszteség csökkentése
Hozzáadott érték megteremtése a teljes 
értéklánc mentén, valamint a mezőgaz-
dasági termelés során keletkező hulla-
dék- és melléktermékekből

Végrehajtó ügynökség: 
KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)

Pályázati azonosító:  SMEInst-07-2016-2017 
Státusz:  nyitott 
Határidő:  2017.11.08.  
Keretösszeg:  57 650 000 EUR  
Támogatási forma:  Vissza nem térítendő  
Támogatási intenzitás:  70% 
Kedvezményezett:
Mikro-, kis- és középvállalkozás
Konzorciumi előírás:
Kis- és közepes vállalkozások vagy ezek 
konzorciuma.

Vállalkozások lehetőségei Európai Unióban 
2020 után 

(forrás: palyazatokmagyarul.hu)


