
 

Sajtóközlemény Minőségi térburkolási munkák 

rövidebb határidővel a Magyar Falu 
Vállalkozás-újraindítási programnak 
köszönhetően a Fejér vármegyei 
Vereb községben és térségében    

 2022. szeptember 01. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Miniszterelnökség, mint 
Támogató által 2022.01.24-én meghirdetett GINOP Plusz-1.2.2-22 „Magyar Falu Vállalkozás-
újraindítási Program” felhívás alapján a PRO PERFECT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
Kedvezményezett 4,23 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek forrását az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A 
támogatás segítségével beszerzett korszerű építőipari gépekkel a Velencei-tó mellett fekvő Vereb 
községben és térségében rövidebb határidővel, magasabb minőségben végzett térburkolási és építési 
munkák valósíthatók meg. 

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló fejlesztés célja, hogy a pandémiát követő 
megnövekedett számú megrendeléseinket a korábbinál gyorsabban és magasabb minőségben tudjuk 
teljesíteni a lakóépületek kivitelezése, elsősorban a térburkolatok előkészítő munkálatai és megépítése 
során. 

A GINOP Plusz-1.2.2-22 felhívás keretében a 4.23 millió Ft vissza nem térítendő támogatással 1 db 
HIKOKI H45MEY vésőkalapács, 1 db HIKOKI DH45ME szénkefementes fúró-vésőkalapács, 1 db 
Wacker Neuson BS60-2 döngölő, 1 db Bobcat HB980 bontókalapács, 1 db Husqvarna K970 14" 
350mm-es benzines beton- és fémdaraboló és 1 db Wacker Neuson DPS1850Hb lapvibrátor 
beszerzésére nyílik lehetőségünk. A fúró-vésőkalapácsokkal a jelenleginél hatékonyabban tudjuk - 
elsősorban - meglévő útfelületek és járdák bontási munkálatait elvégezni. A hordozóbetonra fektetett 
vékony aszfaltréteg megbontása egyszerűsödik, így az elvállalt csatornaépítési munkákat időben 
gyorsabban, költséghatékonyabb módon tudjuk elvégezni. A gépek segítségével megbontott 
szakaszokon egyszerűsödik a nagyobb méretű, előregyártott betonelemek (árokelemek, kiemelt 
szegélykövek, nagy átmérőjű csövek) helyreállítása, visszahelyezése, pótlása. A Wacker Neuson 
BS60-2 döngölővel szűk helyeken is lehetővé válik a kavics, homok és a talaj tömörítés akár 70 cm 
mélységig. A Bobcat HB980 bontókalapács a meglévő Bobcat munkagépünkre szerelve a leendő 
bontási (elsősorban meglévő út- és járdák bontása) munkálatokban nyújt segítséget. A Husqvarna 
K970 14" 350mm-es benzines beton- és fémdaraboló univerzálisan használható az olyan bontási 
munkálatokban, ahol vasbetonszerkezet megbontása a feladat. A Wacker Neuson DPS1850Hb 
lapvibrátor kiválóan alkalmas térkő, aszfalt, kavics, homok, és talaj tömörítésére, akár 30 cm-es 
tömörítési mélységgel. 

A GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-03214 azonosító számú, „Új eszközök beszerzése a pandémiát 
követő megnövekedett rendelésállomány teljesítéséhez” című projekt kedvezményezettje a PRO 
PERFECT Építőipari Kft. A projekt Fejér vármegyében, 2477 Vereb, Kossuth Lajos utca 54. szám alatt 
valósul meg. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosított 4.23 millió Forint vissza nem térítendő támogatással megvalósuló 
eszközbeszerzés 2022. április 01-én indult és várhatóan 2022. december 15-én zárul. 

A projektről bővebb információt a www.properfect.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető:  

Sohodóczki Balázs projektmenedzser +36 30 474 4039 sohodoczkib@gmail.com 
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Miniszterelnökség, mint 
Támogató által 2022.01.24-én meghirdetett GINOP Plusz-1.2.2-22 „Magyar Falu Vállalkozás-
újraindítási Program” felhívás alapján a PRO PERFECT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
Kedvezményezett 4,23 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek forrását az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A 
támogatás segítségével beszerzett korszerű építőipari gépekkel a Velencei-tó mellett fekvő Vereb 
községben és térségében rövidebb határidővel, magasabb minőségben végzett térburkolási és építési 
munkák valósíthatók meg. 

A GINOP Plusz-1.2.2-22 felhívás keretében a 4.23 millió Ft vissza nem térítendő támogatással 1 db 
HIKOKI H45MEY vésőkalapács, 1 db HIKOKI DH45ME szénkefementes fúró-vésőkalapács, 1 db 
Wacker Neuson BS60-2 döngölő, 1 db Bobcat HB980 bontókalapács, 1 db Husqvarna K970 14" 
350mm-es benzines beton- és fémdaraboló és 1 db Wacker Neuson DPS2050H lapvibrátort 
vásároltunk. 

A GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-03214 azonosító számú projekt Fejér vármegyében, 2477 Vereb, 
Kossuth Lajos utca 54. szám alatt valósult meg. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított 4.23 millió Forint vissza nem térítendő 
támogatással megvalósuló eszközbeszerzés 2022. április 01-én indult és 2023. február 14-én zárul. 

A projektről bővebb információt a www.properfect.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető:  

Sohodóczki Balázs projektmenedzser  

+36 30 474 4039  

sohodoczkib@gmail.com 


