
  

 

 

 a kedvezményezett neve: ERLA TRANS Fuvarozó és Szállítmányozó 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

 a projekt címe: Technológia fejlesztés és infrastruktúrális beruházás az 

ERLA TRANS Kft-nél 

 a szerződött támogatás összege: 57 634 217.-Ft 

 a támogatás mértéke (%-ban): 70% 

  a projekt tartalmának bemutatása:  

A beruházás gerincét a Bobcat teleszkópos rakodógép beszerzése adja 

29.190.360.- Ft értékben. A fuvarozásban eléggé telített a piac, akkor tudunk 

kiemelkedni a versenytársak közül, ha a rendelkezünk rakodó kapacitással is. 

Ennek megteremtésében van szükségünk az eszközre. 

Az infrastrukturális beruházás keretében a nemrég vásárolt telephelyet alakítjuk 

ki (jelenleg rendelkezik közút kapcsolattal és közművekkel). Az új telephely 

sokkal kedvezőbb fekvésű, mint a korábban használt ingatlan, mivel közvetlenül 

az átmenő forgalmat levezető út mellett fekszik. Ez munkaidő és költség 

megtakarítást jelent. Itt fogjuk tudni tárolni a járműveket a pályázat keretében 

kialakítandó burkolt területrészen. A beruházás indoka a fentebb említett költség 

és munkaidő megtakarítás, a gépjárművek tárolási körülményeinek javítása, ezzel 

együtt a karbantartási költségekben várható megtakarítás. További indoka az 

arculatban bekövetkező pozitív változás, valamint az elhelyezkedésből adódó 

reklám érték. Ezzel a telephellyel és az eszköz beszerzéssel erősíteni tudjuk a 

fuvarozás mellett az építőanyag kereskedő tevékenységünket is. Az építőipari 

konjunktúra miatt  ez a tevékenység jó erdményességet valószínűsít. 

A beruházás másik eleme a humánerőforrás megfelelő minősége. A szakmai 

tudással, képzettséggel a munkatársaink rendelkeznek. A mai világban viszont 

elengedhetetlen a minimális angol tudás. Ezért tervezünk egy 30 órás angol 

nyelvtanfolyamon való részvételt 60.000,- Ft költséggel a Nyelvtanoda Kft. 

szervezésében. Fontosnak tartjuk, hogy a dolgozóink folyamatosan fejlődjenek, 

képezzék magukat, ennek érdekében szeretnénk meghatározni a munkatársaink 

képzési irányát, és így készíttetünk egy képzési tervet, melynek költsége 

575.000,- Ft a Nyelvtanoda Kft. szervezésében. 



A tárgyi erőforrások biztosításánál figyelmbe vettük, hogy a beszerzendő eszköz 

a már meglévő eszközökkel összhangban legyen használható, a már meglévő 

eszközeinket kiegészítse és a jelenleg kialakult - jól működő - rendszerbe 

beilleszthető legyen. 

A fejlesztés tervezésekor figyelembe vettük a meglévő és kialakítandó 

infrastrukturális adottságainkat. A beszerezni tervezett eszköz a megvalósulási 

helyszín fizikai méreteihez igazodik. 

 a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a 

tényleges befejezés): 2022.12.01. 

 projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04331 
 

 


