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Projekt címe: Eszközbeszerzés a Georgica Kft-nél 

 

A pályázó családi vállalkozás bemutatása: 

Alaptevékenységünk a mezőgazdasági termelés, ezen belül a kertészetnek egy speciális ága - 

a diótermesztés. Melléktevékenységünk az agroturizmus – egy étteremmel ellátott helyi 

panziót működtetünk. 

Célunk a kertészeti technológiák meglévő területeihez történő arányosítása, termelési 

kockázatok csökkentése, kertészeti gépek berendezések beszerzése a művelt területtel arányos 

géppark létrehozása. 

 

 

A projekt megvalósításának helyszíne:    Fülek, Szlovákia  

 

Megvalósítás kezdete: 2017.01.01.          Megvalósítás vége: 2018.02.28. 

 

A Bethlen Gábor Alap forrásaiból finanszírozott támogatás összege:  14 466,20,- EUR 

 

 

A projekt összefoglaló leírása:  

A társaság diótermesztéssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozik. Célja a feldolgozói 

kapacitásának növelése, amelyet a növekvő piaci igények indokolnak. A termelési területet 

103 ha. 

A beruházás célja egy olyan traktor beszerzése, amely lehetővé teszi a korszerű és 

környezetkímélő munkavégzést, a hatékonyabb humánerőforrás felhasználást és nagyobb 

terméshozam elősegítését. A használatával csökkenthető az elavultabb technológiájú gépekre 

jellemző környezetre ártalmas szennyező anyagok kibocsátása és a levegő szennyezése. 
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A projekt szakmai tartalmának bemutatása: 

Az üzleti modellünk és értékesítési stratégiánk elérése érdekében a legmagasabb technológiai 

színvonal elengedhetetlen mind a termelés, mind pedig a feldolgozás területén. 

Saját területen a legjobb magyar fajtákkal dolgozunk, kertészeti géppark a rendelkezésünkre 

áll, illetve a területek öntözése teljes mértékben automatizált. A direkt értékesítés és a 

megnövekedett partnerszámból adódó igények számának növekedése megköveteli a  

feldolgozó kapacitások fejlesztését. A vállalkozás tevékenységével hozzájárul a 

nemzetpolitikai célok teljesüléséhez, a határon túli magyarság egységesítéséhez, a közös 

gazdasági növekedés eléréséhez, üzleti tevékenysége, az előzőekben említett céljai, valamint 

kapcsolatai által. Az eszközök hatékony és hosszú távú működését folyamatos 

karbantartással, szervizeléssel biztosítjuk.  

A vállalkozás megfelelő kapacitásának eléréséhez, bővítéséhez szükséges volt 1 db traktor 

beszerzése, amely nettó egységára 5.982.000 Ft. 

 

A pályázat célja, az eszközök beszerzése által a kapacitás növelése, amely minden vállalkozás 

számára követendő példa. Csak úgy lehet hosszú távon sikeres egy vállalkozás, ha 

folyamatosan bővül, keresi a fejlődési lehetőségeket, kutatja az újabb célpiacokat, 

célcsoportokat, reagál az újonnan jelentkező piaci igényekre, tájékozódik a célok eléréséhez 

szükséges források előteremtését szolgáló támogatásokkal kapcsolatban.  

Projektünk keretében egy korszerű, nagy teljesítményű mezőgazdasági erőgép beszerzését 

valósítottuk meg: SOLIS 75 NRW Cabrio traktor beszerzése.  

A beruházás célja a helyi földrajzi adottságokra alkalmas helyi termelési tevékenység 

fokozása, a megtermelt mennyiség és minőség javításával a versenyképesség növelése. A 

projekt célja a mezőgazdasági tevékenység folyamatainak korszerűsítésével minőségi 

termékek előállítása, a vásárlók és a piaci részesedés növelése. 

 

Az új gép alkalmazása növeli a vállalkozás versenyképességét, valamint vele együtt fejleszti a 

helyi vállalkozói aktivitást is a térségben. 
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SOLIS 75 NRW Cabrio traktor: 
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A Georgica Kft. céljai:  

Rövid távú célok: 

A kertészeti technológiák meglévő területeihez történő arányosítása, termelési kockázatok 

csökkentése.  

Középtávú célok:  

Feldolgozói és logisztikai kapacitások növelése. Saját feldolgozó üzem létrehozása, a 

feldolgozói géppark a termelés növekvő szintjéhez való arányosítása.  

Hosszútávú célok:  

Lassú ütemű de folyamatos terület és feldolgozási kapacitásnövelés (20 éven belül elérni a 

200 ha-os üzemméretet és az 500 tonnás szárított héjas dió kihozatalt, amit direkt értékesítési 

rendszerben tudunk elhelyezni).  

 

A projekt megvalósításának köszönhetően vállalkozásunk hozzájárult az egészséges, minőségi 

élelmiszerek, illetve alapanyagok előállításához. Minőségi, korszerű, és a legmagasabb 

technológia színvonalat képviselő eszközökkel előállított terméket tudunk kínálni. 


