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A Viessmann Technika Dombóvár Kft. 2011-ben vissza nem térítendő 

támogatást nyert (az Új Széchenyi Terv keretén belül) gépparkjának 
fejlesztésére és létszámának növelésére. A projekt összes elszámolható 

költsége 882.560.061 forint, a megítélt támogatás 226.262.805 forint. A 
projekt megkezdődött, a gépek beszerzése és a létszám feltöltése 

folyamatban van.   

 
A Viessmann, mint családi vállalkozás immár három generáció óta kötelezi el magát a 

fűtéshez és vízmelegítéshez szükséges hő komfortos, gazdaságos és környezetkímélő 

előállítása mellett. Az anyavállalat, a Viessmann Holding International GmbH 

Németországban működik, Allendorfban. Világszerte összesen mintegy 8000 embert 

foglalkoztat a leányvállalatain keresztül. Az 1980-as évekig főleg a hagyományos gáz- és 

olajtüzelésű kis- és középméretű kazánok gyártása jelentette a vállalat fő profilját, azóta 

azonban mára biomassza-kazánok, szolár- és napkollektor rendszerek, hőszivattyú, biogáz-

rendszerek gyártásával bővült a paletta. Magyarországon 2007 óta vagyunk jelen, ekkor a 

Viessmann Holding International GmbH megvásárolta az Uniwatt Kft-t Dombóváron, így jött 

létre jogutódlással a Viessmann Technika Dombóvár Kft., ahol azóta is folyik a kazánok 

gyártása.  

 

2011-ben a vezetőség úgy döntött, nagy volumenű fejlesztésbe kezdenek, melynek 

keretében telephelyüket, gépparkjukat is megújítják, valamint létszámukat is jelentősen 

kibővítik. Az év második felében pályázatot nyújtottak be a Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program egyik kiírására, mely támogató döntésben részesült. A projekt keretében gépek 

beszerzése (élhajlító, hegesztőgépek, daruk, plazmavágó rendszet, targoncák, 

állványrendszer, rotátorok, hegesztőasztalok, pozícionálók, présszerszám, mágneses 

emelőgerenda, és hegesztőparavánok), valamint 70 fő felvétele valósul meg, az 

esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok betartásával. A projekt 

megvalósítása 2011-ben megkezdődött, jelenleg is folyamatban van.  

 

A fejlesztés célja, hogy biztosítsák a biomassza kazánok hazai gyártásának megindítását, 

ugyanis ezek termelése teljes egészében Magyarországon fog zajlani, így szükségessé vált a 

kapacitások kibővítése. A cég az Ipartelepítés c. konstrukcióban is sikerrel pályázott, 

telephelyüket ennek segítségével tudják majd bővíteni, korszerűsíteni.  

 

A Viessmann Technika Dombóvár Kft. célja, hogy megrendelői tökéletesen elégedettek 

legyenek a legyártott kazánokkal, illetve, hogy munkatársainak korszerű, európai színvonalú 

munkahelyi körülményeket tudjon biztosítani, ezért elkötelezett híve a folyamatos 
fejlesztéseknek.  
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