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Befejeződött a „Speciális munkagépek beszerzése a TÉRKŐ CENTER Kft.-nél a működési hatékonyság 
növelése, a foglalkoztatási potenciál megőrzése céljából” címet viselő projekt. A pályázatnak köszönhetően 
a kft. 18,5 millió Ft visszatérítendő támogatásban részesült.  
 

A GINOP-1.2.8-20-2020-01823 azonosítószámon nyilvántartásba vett projekt megvalósítása 2020. 

november 6-án kezdődött meg, s a második munkagép leszállításával, 2021. február 17-én be is fejeződött. 
A projekt keretein belül a kft. kettő nagyteljesítményű munkagép beszerzését valósította meg: 1 db Wacker 

Neuson RD28-120 tandemhenger, 1 db KRAMER 5055 típusú gumikerekes homlokrakodó került 

megvásárlásra és üzembe helyezésre. 

A beruházás a cég számára jelentős teljesítménynövekedést eredményez , s a pályázatnak köszönhetően a 
kft. a meglévő foglalkoztatási potenciálját tudja megőrizni, hosszabb távon akár fejleszteni is azt.  
A projekttel a cég a ma Magyarországon viszonylag kevéssé ismert és alkalmazott lézer és ultrahang 

vezérelt ágyazat húzás piaci bevezetését tudja előkészíteni, illetve fejleszteni a megfelelő, nagyteljesítményű 
munkagépek megvásárlásával és munkába állításával. Segítésükkel nagyvolumenű térkőlerakási, gépi 
térburkolat lerakási munkákat tud gyorsabban és professzionálisabb szinten megvalósítani, teljesíteni. 

A jelen pályázat eredményeként az érintett beszerzéseknek köszönhetően jelentősen növelhető a termelési 
hatékonyság. A speciális célgépek magas minőséget képviselnek, megbízhatóság, precíziós munkavégzés 

teljesíthető, végezhető, mely így hosszú távon tudja szolgálni a cég és ágazat versenyképességi 

célkitűzéseinek megvalósulását. 
Jelen pályázatnak köszönhetően tehát az építőipari gépparkot sikerült bővíteni a 2 új géppel, amelyekkel 

térburkolat előkészítési és egyéb útépítési feladatokat, valamint kertépítést/területrendezést, továbbá 

járdaépítést, egyéb területelőkészítési munkálatokat tud elvégezni a cég. 

 

A TÉRKŐ CENTER Kereskedelmi Kft. a projektnek köszönhetően, működési hatékonyság növelésére, illetve 
a foglalkoztatási potenciál megőrzésére 69,14 %-os mértékű, 18 500 000 Ft összegű visszatérítendő 
támogatásban részesült. A projekt megvalósítási időszaka a hatályos Támogatói Okirat szerint 2020. 11.06 – 

2021.02.28. 

A projekt pályázat szempontjából elszámolható összköltsége 26 758 800 Ft volt. A fejlesztés a Magyar 

Állam, valamint az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 

valósult meg. 
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