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A "KELET-TRANS 2000" Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. 186 191 109Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott „Intermodális logisztikai szolgáltató központ infrastrukturálisfejlesztése Záhonyban” 

című, GINOP-1.2.5-15-2017-00020számú támogatási kérelem keretében. 

A projekt célja a "Kelet-Trans 2000 Kft.-nél eszközbeszerzéssel, infrastruktúraépítéssel, 

minőségbiztosítás aktiválásával, valamint belső átszervezéssel a minőségi komplex logisztikai 

szolgáltatást elérni, ezáltal növelni a vállalat hatékonyságát és teljesítőképességét az intermodális 

logisztikai központján. A projekt megvalósulása után olyan költséghatékony és időtakarékos 

megoldásokkal állnak elő, mellyel megteremtik a lehetőséget a magas hozzáadott érték tartalmú 

szolgáltatások nyújtásához. 

A vállalkozás a projekt megvalósításával komplex logisztikai szolgáltatásait fejleszti tovább, hogy 

minél szélesebb körben legyen képes ügyfelei igényeinek korszerű kielégítésére. 

A projekt megvalósítási helyszínén, a záhonyi telephelyünkön a meglévő raktár könnyebb 

megközelítése és a rakodás megkönnyítése érdekében szilárd burkolatot tervezünk megvalósítani. A 

csapadékvíz elvezetés a terület egy részén jelenleg nem megoldott, amely csapadékos időjárás, és 

télvíz idején a logisztikai szolgáltatások végzését jelentős mértékben megnehezíti, így a projekt 

keretében a csapadékvíz elvezetés megoldását is tervezzük. Ezen kívül napelemes rendszer 

telepítését valósítjuk meg, összesen 51,84 kWp csúcsteljesítményű napelemes háztartási méretű 

kiserőmű létesítését tervezzük a környezettudatosság és a költségcsökkentés érdekében. 

A projekt keretein belül a székhely épületünk biztonságosabbá tételét is tervezzük, ennek keretében 

tűzvédelmi rendszer telepítése a célunk. 

A beruházásunk keretében több, logisztikai tevékenységhez kapcsolódó gépbeszerzést tervezünk. Az 

eszközbeszerzések során 4 db dízel üzemű targonca, 1 db kisméretű (13.400 kg önsúlyú), és 1 db 

nagyobb méretű (24.300 kg önsúlyú), gumikerekes homlokrakodó gép, továbbá 1 db ipari 

homlokrakodó gép beszerzése a célunk annak érdekében, hogy minőségi komplex logisztikai 

szolgáltatást nyújtsunk a partnereink, vevőink számára. 

A székhelyen működő irodába szoftverbeszerzést is tervezünk annak érdekében, hogy a 

partnereinkkel való kapcsolattartás, az értékesítés, a számlázás, a munkavállalói távelérés, a humán 

menedzsment, a döntéstámogatás, az iratkezelés és a hídmérleg integrációs megoldások. 

A beruházással elérjük, hogy a vállalkozásunk által nyújtott logisztikai szolgáltatások minősége 

jelentős mértékben javuljon. A rakodógépekkel az átrakodás időtartama csökken, ezáltal 

hatékonyabb és komplexebb logisztikai szolgáltatásokat tudunk nyújtani a vevőink, partnereink 

számára. 

A projekt megvalósítási ideje: 2019.04.10 – 2019.12.20. 


