
                                          

 

 

                    4. szakmai melléklet 
BESZÁMOLÓ  

LEADER 

Helyi mikrovállalkozások termék- és szolgáltatásfejlesztése 

 

Támogatást igénylő neve Bárány Gyula EV. 

Projekt azonosítója: 1971003287 

Projekt címe: Gumiszerelő műhely fejlesztése Abán 

Fejlesztéssel érintett tevékenység megvalósulásának helye: Aba, Fehérvári u. 88. 

Igénybevett támogatás összege: 11.270.0000,- Ft 

 

Szöveges beszámoló a projekt megvalósulásáról. (min. 2500 karakter)  

Válaszában térjen ki  a fejlesztés megvalósításának egyes szakaszaira, nevezze meg a megvalósítás során 

felmerült nehézségeket, megoldásuk módját, valamint térjen ki Támogatói Okiratban meghatározott 

mérföldkövek/határidők betartására.  Fejlesztés megvalósításáról min. 5 db fotó csatolása szükséges. 

A vállalkozás vezetője Bárány Gyula egyéni vállalkozó, aki vállalkozását 1992 április 1-én 

kezdte meg, és azóta is folyamatosan végzi.  A vállalkozás jelenleg 2 fő alkalmazottal 

működik, teljes körű autódiagnosztikai- és javítási szolgáltatásokat nyújt személyautóknak 

,kisteherautóknak, mezőgazdasági gépeknek. A vállalkozás ezen felül kerék és gumi javítással 

is foglalkozik személy, teher és mezőgazdasági járművek részére. 

A vállalkozás tevékenysége a fejlesztést követően nem változik, de az eddig általunk nem 

végzett tevékenységek végzésére is lehetőség nyílik, újabb piacok megszerzését téve lehetővé. 

Versenyképességünk növelése, árbevétel, ill. az eredmények növelését hozza magával. Az új 

gépek, eszközök további előnye a kevesebb meghibásodás, csökkenő állásidők, jobban 

tervezhető kapacitásokból eredő kapacitásnövekedés. A modern gép gyorsabb kivitelezési 

időt tesz lehetővé, rövidebb határidőkkel tudunk dolgozni. 

Szándékunk, kisvállalati szemléletű megrendelő orientált értékeket megtartva, nagyvállalati 

léptékű szolgáltatást nyújtani. A beszerzésre kerülő eszközök és a már meglévő gépek 

együttes működtetésével cégünk egy jól felkészült, modern cégközpontot alakít ki, mely 

komplex megrendelések teljesítésére alkalmas, ezáltal erősíti pozícióját a piacon, és növeli 

hatékonyságát.  

A beszerzett eszközök felsorolása: 



                                          

 

 

 

 

A pályázatomban szereplő SBM V765LP kerékkiegyensúlyozó gép gyártása megszűnt, így 

helyette egy SBM WAWE 5 Touch AWLP kerékkiegyensúlyozó került beszerzésre, 

amelynek műszaki egyenértékűségét a beszállító igazolta. 

A pályázatban szereplő együttműködő partnerekkel az együttműködés folyamatosan fenn áll.  

 

Tájékoztatás: A kötelező tájékoztatásnak eleget tettünk, tájékoztató tábla elhelyezésével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Aba, 2020.12.08. 

Típus/ Megnevezés Mennyiség 
(db) 

Jumbo TCS 60 R gumiszerelőgép 
  SICAM gyártmány Olaszország 

1 

SBM WAWE 5 Touch AWLP                                                                                  
  SICAM gyártmány Olaszország 

1 

 Falco EVO 624 IT  kerékszerelő 

    SICAM gyártmány Olaszország 

1 

Tecnoroller segédkar 
szerelőgéphez                                                                                 
  SICAM gyártmány Olaszország 

1 

 Falco EVO 624  kerékszerelő 

    SICAM gyártmány Olaszország 
1 

Tecnoroller segédkar 
szerelőgéphez                                                                                 

  SICAM gyártmány Olaszország 

1 

 P 303 hidropneumatikus emelő 

 FIAC gyártmány Olaszország 

1 

 Werther 263 BHS  ollós emelő 

 WERTHER gyártmány Olaszország 

1 


	Tájékoztatás: A kötelező tájékoztatásnak eleget tettünk, tájékoztató tábla elhelyezésével.

