
	

Gulyás	és	Társa	Építőipari	és	Szolgáltató	Korlátolt	Felelősségű	Társaság		
Széchényi	2020	Gazdaságfejlesztési	és	Innovációs	Opera>v	Program	pályázat:	
"Megújuló	energia	használatát,	energiahatékonyság	növelését	célzó	épületenergeGkai	
fejlesztések	támogatása"	

Támogatás	összege:	 	 6	795	250,	-	Ft	(az	összes	elszámolható	költség	55%-a)	
A	projekt	tartalma:	 	 Napelemes	fejlesztés	a	Gulyás	és	Társa	KS.	székhelyén	
• napelemes	rendszer	névleges	teljesítménye:	 	 51,00	kWp	
• napelemes	rendszer	csatlakozási	teljesítménye:	 50,00	kW	
• telepíteY	napelemek	>pusa:		JA	Solar	340	W	magas	hatékonyságú,	PERC	technológiás,	félcellás	
• telepíteY	napelemek	száma:	 150	db	
• inverter	>pusa:	 	 	 2	db	SolarEdge	SE	25K	 	 	 	 	 	
TervezeY	fizikai	befejezés:	 2021.	03.	31.	
Tényleges	fizikai	befejezés:	 2021.	03.	11.	(ad-vesz	mérőóra	beüzemelés	napja)	
A	projekt	azonosító	száma:	 GINOP-4.1.4-19-2020-00730		

A	projekt	részletes	bemutatása:		
Vállalkozásunk	 az	 Európai	 Unió	 és	 a	 Magyar	 Állam	 támogatásával,	 napelemes	 rendszert	 telepíteY	
székesfehérvári	 székhely	 épületünk	 tetejére.	 A	 fejlesztésünk	 csökkeni	 a	 vállalkozás	 energiafelhasználás	
költségeit,	 növeli	 a	 versenyképességünket.	 A	megújuló	 energia	 felhasználásával,	 évente	 42,20	 tonna	 CO2	
egyenértékkel	csökkentjük	környezetünk	üvegházhatású	gáz	termelését.	
		



„ÉLZÁRÁSI TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE A KALENT-ALBA KFT-NÉL "

A Kalent-Alba Kft.  székesfehérvári telephelyén 1 db Homag KDF 650 Edition élzáró gépet és 1db
TFU140/25/L/2508045-075  visszaforgató gépet  vásárolt  meg a  Széchenyi  2020 program keretében
elnyert 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A  társaság  jogelődje  1994-ben  alakult  Gulyás  és  Társa  Bt.  néven,  ekkor  még  fő  profilja  építőipari
tevékenység  végzése  volt.  Miután  az  asztalosipari  tevékenység  egyre  nagyobb  szerepet  töltött  be  a
vállalkozás tevékenységében, 2010-ben kettévált és megalakult a Kalent-Alba Kft., mely fő tevékenysége az
irodabútor gyártás, ezen belül az Aldi áruházláncnak szállít üzletberendezéseket.

A társaság elérni kívánt célja, hogy hatékonyságának és termékei minőségének növelésével teljesíteni tudja
legnagyobb  vevője,  az  Aldi,  megrendeléseit,  illetve  versenyképességének  növelésével,  további  vevőkre
tegyen szert. A beszerzett berendezéseknek köszönhetően, olyan termékek gyártására lesz képes, melyek
új piacokon való megjelenést tesznek lehetővé.

Ennek keretében  a  vállalkozás  beszerzett  egy,  Homag  Optimat  KDF 650Edition  élzáró  gépet,  melynek
köszönhetően, a korábban használt technológiához képest, az élzárási feladatok megmunkálási sebessége
gyorsabb, illetve képes vízálló zárást is készíteni, valamint megmunkálni a magasfényű felületeket is. Az
élzáró berendezéshez kapcsolódóan beszerzésre került egy TFU140/25/L/2508045-075 visszaforgató gép
is,  mellyel  az  anyagok visszaforgatása  automatizálható,  illetve  több  típusú  anyag  megmunkálását  teszi
lehetővé.

A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő
berendezés. 

A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel  rendelkezik  a  fejlesztés  során  beszerzett  eszköz  működtetéséhez,  valamint  a  fejlesztés  során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult  meg, a 15 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.

A projektről bővebb információt a http://buildup.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Gulyás László
Elérhetőségeink: telefonszámunk: + 36 (30) 226 3443, e-mail címünk: info@kalent-alba.hu
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00089
Befejezés időpontja: 2018.07.05.; Támogatás aránya: 40,92%
A támogatás összege: 15 000 000,- Ft
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