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A Fuvartrans Kft. a PM_KKVTELEP_2018 kódszámú, „Mikro-, kis- és
középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című
pályázat keretei között 31, 98 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
ecseri telephelyén tehergépjármű- mosó csarnok építésére és közúti hídmérleg
telepítésére.

Társaságunk 1998-ban jött létre, fő tevékenységünk az építőiparhoz kapcsolódó
közúti szállítmányozás volt. A későbbiekben a szállítási profilt kibővítettük és az
ecseri ipartelepünkön korszerű betonüzemet hoztunk létre, valamint az
útépítésekhez, közterület-fejlesztésekhez kapcsolódó betontermékek gyártását
kezdtük meg. Fő tevékenységünk jelenleg is út- és autópálya építés.

A PM_KKVTELEP_2018/173 kódszámú pályázat keretei között cégünk a
szállítójárműveink tisztításához elengedhetetlen tehergépjármű mosó-csarnok
építésére és a szállítmányok mérlegeléséhez szükséges 18 m-es, 60 tonnás
acél-beton aknás hídmérleg beszerzésére és telepítésére nyert el támogatást.

A projekt céljai: A projekt átfogó célja a cég működési környezetének és
versenyképességének javítása.

Specifikus célok:

● telephelyen belüli nagyméretű szállító- és gépjárművek tisztítására alkalmas
kapacitások rendelkezésre állása

● a napi üzemmenet biztonságának, zavartalanságának elősegítése a külső
szolgáltatóknak (mosók) való kitettség csökkentése

● a működési költségek csökkentése
● a helyben történő mérlegjegyek kiállításának tárgyi-infrastrukturális

feltételeinek megteremtése
● bérmérlegelés, mint új üzletág feltételeinek megteremtése.



A fejlesztések főbb műszaki paraméterei:

● 8,00 m x 18,00 m alapterületű zárt épület, a betonelem gyártó csarnoképület
mellett, szorosan illeszkedve, de különállóan lesz elhelyezve. Az acél tartóváz
egyedi gyártású szerkezet. A három külső oldalon 8,0 cm álló szendvicspanel
határolófalak. Kapubejárat 4,50 m x 5,00 m szekcionált kapu beépítésével.
Gépészet (víziközmű-, víztechnológia): 1 db mosóberendezés és 1 db
víztisztító, vízvisszaforgató berendezés kerül elhelyezésre. A szennyezett
iszapos, olajos víz az épületen belüli víznyelőaknába /Iszapülepítés/, majd a
D160KGPVC bekötésen keresztül kerül a következő műtárgyakba: biológiai
akna, iszap- és olajfogó akna, Hauraton iszap- és olajfogó akna,
szennyvízgyűjtő akna.

● 1 db 18 m-es 60 t-s acél-beton süllyesztett aknás NETTO Waagentechnik
NH-BW típusú közúti hídmérleg kerül beszerzésre a működtetéshez
szükséges számítógépes rendszerrel, zártláncú IP kamerarendszerrel,
szegélygumival, kulcsrakész alépítmény kivitelezéssel.

A fentieken kívül a projekt-előkészítési, projektmenedzsment és kötelező
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek is elszámolásra kerülnek a
projekt keretében.

A projekt eredményeként megvalósul az ipari területünk funkcióbővítése, a működés
optimális feltételeinek biztosítása. Cégünk 2 új munkahely teremtését vállalta.

A projekt összköltsége 58,15 millió Ft, melyhez 31,98 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert a társaság.

A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzat.

Támogató neve: Pénzügyminisztérium

Megvalósítás helye: 2233 Ecser, Ady Endre u. Ipartelep

A beruházás kivitelezői, szállítói:

Fullmetal Kft., Hauraton Magyarország Kft., Hydrostella Kft., Autó-Fitt Kft., Nettó
Mérlegtechnika Kft.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019.12.10. – 2020.12.10.

További információ:

Hosszú Norbert ügyvezető

Tel.: +3629335193

E-mail: norbert.hosszu@hj-beton.hu





Vállalkozásunk a PM_KKVESZKOZ_2018 kódszámú, „A mikro-, kis- és középvállalkozások

eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című támogatási konstrukció keretei

között 20,6 millió Ft visszatérítendő támogatást nyert el gyártási és információs

technológiafejlesztésre.

Kedvezményezett neve: Fuvartrans Kft.

A projekt címe: „A betongyártás technológiafejlesztése a Fuvartrans Kft.-nél”.

A projekt azonosítószáma: PM_KKVESZKOZ_2018_A/175

A projekt összköltsége: nettó 37,5 millió Ft

A támogatás összege: 20.625.830 Ft

A támogatás mértéke: 55% vissza nem térítendő támogatás

A projekt tartalma:

A projekt keretében a betongyártás standard minőségének egész évben történő biztosítására

speciális fűtőberendezések – BKW 400 B típusú meleg keverővíz készítő és BKL 220 típusú

adalékanyag és térfűtő berendezés- kerülnek beszerzésre. Beszerzésre kerül továbbá egy, a

betongyártásra optimalizált vállalatirányítási rendszer (Eszes ERP rendszer), 5 db asztali PC

konfiguráció és egy szerver számítógép.

A projekt eredményei: A beruházással termelőeszközök korszerűsítésének és új kapacitások

kiépítésének újabb lépése valósulhat meg.

A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési
támogatás Pest megyei fejlesztések előirányzat.
Támogató megnevezése: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: 2233 Ecser, Ady Endre u. Ipartelep
A projekt megvalósítási időszaka: 2020.07.01.-2021.06.30.


