
 

 

 

 

 

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott: 

 "Napelemes rendszer beszerzése a Refit-Abroncs Kft.-nél”  
(3561 Felsőzsolca, HRSZ 046/14.) 

című 
GINOP-4.1.4-19-2019-01567 jelű pályázat 

a 
Támogató 

döntése alapján,  
4.070.000,- Ft  

összegű támogatást nyert el! 
 

                                        Támogatás mértéke: 55 % 
                                       Projekt tényleges befejezése: 2021.07.29.  
 
 
Projekt bemutatása: A Refit-Abroncs Kft több mint 4 millió forint összegű vissza nem 
támogatást nyert el a „Napelemes rendszer beszerzése a Refit-Abroncs Kft.-nél” című – 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt 
pályázat keretében. A 8.468.360 forintos összköltségvetésű beruházásból napelemes 
rendszer telepítését valósítottunk meg. 
 
A projektet 2021.03.17-én indított 30,4 kWp-os napelem rendszer vállalkozási 
szerződésének aláírásával megkezdtük.  
 
A beszerzésre került megújuló energiaforrásnak a saját tulajdonban lévő műhelyünk 
tetőszerkezete ad otthont.  
 
Vállalkozásunk a környezetvédelmi prioritásokat szem előtt tartva törekszik a települési 
környezetvédelem erősítésére és a környezetbiztonság növelésére is. A beruházás 
megvalósulása által a környezeti terhelés mérséklésével hozzájárult a saját és helyi, 
tágabb értelemben a regionális környezeti állapot javulásához. 
 
A beruházás a beüzemelést követően azonnali megtakarítást eredményez, nagyjából 
41,29 tonna/év üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése mellett. 
 
A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok 
megvalósíthatóságát. Az üzembe állított napelemes rendszer hatékonysága minőségben 
is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését 
és versenyképességét is garantálja. 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Refit-Abroncs Kft-nél 
beruházásához nyújtott támogatásának összege: 4 070 000, - Ft 
 
http://www.szechenyi2020.hu/ 



 

 

 

 

 

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott: 

"Újrafutózási technológia fejlesztése a Refit-Abroncs Kft-nél." 
(2370 Dabas, Szabadság út 1.) 

című 
VEKOP-1.2.6-20-2020-00736 jelű pályázat 

a 
Támogató 

döntése alapján,  
27.500.000,- Ft  

összegű támogatást nyert el! 

 
                                        Támogatás mértéke: 70% 

                                       Projekt tényleges befejezése: 2021.07.23.  
 

 
Projekt bemutatása: A Refit-Abroncs Kft-nél közel 28 millió forint összegű visszatérítendő 
támogatást nyert el a „Újrafutózási technológia fejlesztése a Refit-Abroncs Kft-nél” című 
– Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt 
pályázat keretében. Az 48 229 680 forintos összköltségvetésű beruházásból 
eszközbeszerzést valósítottunk meg. 
 
A projektet 2020.12.01-én indított szerviztechnikai eszközök megrendelésével 
megkezdtük.  
 
Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező új 
szerviztechnikai eszköz beszerzésével valósítottuk meg. A projekt a személy- és 
teherszervizünk gépparkjának modernizálását, technológiai fejlesztését, új 
munkaállomások létesítését versenyképességünk és jövedelmezőségünk növekedését és 
a munkahelyeink vonzóbbá tételét célozta meg. 
 
Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. 
Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt szerviztechnikai eszközt.   
 
A projekt keretében beszerzett eszköz szállítása 2021.07.23-ig bezárólag megtörtént, az 
eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.07.23-án került sor. Ez idő alatt a 
vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági 
feltételeit.  
 
A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok 
megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezés hatékonysága minőségben is 
mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és 
versenyképességét is garantálja. 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Refit-Abroncs Kft-nél 
beruházásához nyújtott támogatásának összege: 27.500.000, - Ft 
 
http://www.szechenyi2020.hu/ 



 

 

 

 

 

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

támogatási rendszeréhez benyújtott: 

"Eszközbeszerzés a Refit-Abroncs Kft-nél. " 

(2370 Dabas, Szabadság út 1.) 

című 

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00592 jelű pályázat 

a 

Támogató 

döntése szerint 50.000.000,- Ft  

összegű támogatást nyert el! 

 

A támogatás intenzitása: 23,676827 % 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Refit-Abroncs Kft. 

beruházásához nyújtott támogatásának összege: 50.000.000,- Ft 

A konstrukció keretében igényelt kölcsön összege: 140.059.247,- Ft 

 

 

A projekt leírása: 

 

A Refit-Abroncs Kereskedelmi és Újrafutózó Kft. 2005-ben alakult vállalkozás. Fő profilja 

teherabroncsok futózása, értékesítése, szerelése, új teher, és személyabroncsok kis- és 

nagykereskedelmi forgalmazása, de megtalálhatók palettánkon ipari és a mezőgazdasági 

abroncsok is. 

 

A folyamatos fejlődést szem előtt tartva a jelen projekt célja győri telephelyünk mintájára 

az Észak-Magyarországi régióban új telephely létesítése, ahol az elvárt és megszokott 

színvonalú szolgáltatást nyújtjuk ügyfeleink számára. 

 

A jelen pályázati konstrukció keretében egy közel 2000 m2 alapterületű csarnoképület 

építési-bővítési munkálatai valósultak meg, melyben a térség legmodernebb gumis és újra-

futózó műhelye létesült a piacon elérhető legmodernebb technológiával felszerelve. A 

technológia egészét képező eszközök szintén a projekt keretében kerültek beszerzésre és 

üzembe helyezésre Felsőzsolcai telephelyünkön. 

 

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok 

megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új eszközök hatékonysága minőségben és 

kapacitás növekedésében is mérhető. Ez a minőség biztosítja a cég piacképességét, 

költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja. 

 

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018.09.17 

 

http://www.szechenyi2020.hu/ 

http://www.szechenyi2020.hu/

