
Kedvezményezett neve:  

"KRÉBER" Fuvarozási és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A projekt címe:  

Napelemes rendszer telepítésének támogatása a Kréber Fuvarozási és 
Idegenforgalmi Kft-nél  
 
A szerződött támogatás összege:  

2 680 000 Ft  
 
A támogatás mértéke (%-ban):  

100% 
 
A projekt tényleges befejezési dátuma:  

2020.03.19. 
 
A projekt tartalmának bemutatása: 

 
Cégünk főtevékenysége M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás. A vállalat elmúlt éves 

villamosenergiafogyasztása 14.996 kW, ami magas működési költségeket jelent. A 

napelemes rendszer telepítésével 98,29%-a megújuló energiaforrásból fedezhető lenne. Az 

ingatlan korszerű, állapota megfelelő egy ilyen projekt kivitelezéséhez, az előzetes 

felmérések alapján megfelel a projekt kritériumainak. A projektben 13,4 kW-os hálózatra 

tápláló napelemes rendszer kerül beszerzésre, amely 47db Ameriszolar 285 W polikristályos 

napelemet tartalmaz. Ehhez kapcsolódik 1db Saj Suntrio Plus 15kw inverter, és 47 szett 

rozsdamentes teljes tartó szerkezet elektromos kiegészítőkkel. A fejlesztés hozzájárul az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az Európai Uniós 

törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát. A 

tervezett fejlesztés eredményeként csökken az éves primer energia fogyasztása, valamint az 

üvegház hatású gázok becsült éves mennyisége.  

  



A projekt azonosítószáma:  

GINOP-1.2.8-20-2020-01483  
 
Kedvezményezett neve:  

"KRÉBER" Fuvarozási és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A projekt címe:  

Technológiai és energiahatékonysági fejlesztés Kréber KFT csolnoki 
telephelyén  
 
A szerződött támogatás összege:  

16 500 000 Ft  
 
A támogatás mértéke (%-ban):  

59,2% 
 
A projekt tényleges befejezési dátuma:  

2021.06.21. 
 
A projekt tartalmának bemutatása: 

 
A projekt célja műhelyberendezések beszerzése és a telephely energetikai korszerűsítése. 

 

A COVID-19 negatív hatásainak semlegesítésében a projektben megvalósított fejlesztés 

komoly szerepet játszott. A beruházás eredményeképpen több olyan folyamatot tudunk 

elvégezni saját magunk, melyeket eddig csak külsős műhelyben tudtunk, és ezáltal el kellett 

szenvednünk az alkalmanként hosszú kényszerleállás okozta kiesés anyagi 

következményeit. A fejlesztés által ki tudjuk használni a munkatársaink szakképzettségében 

rejlő lehetőségeket, részben jobban tervezhetővé válik a javítás és karbantartás, 

tervezhetőbb az egyes alkatrészek használhatósági ideje, éves szinten növelni tudjuk a 

járműveink termelésben töltött napjainak számát. A korszerű eszközök használatával 

csökken a szervizben dolgozó munkatársaink fizikai igénybevétele és javul a 

munkabiztonság is.  

 

A projekt jól kapcsolódik a megvalósítás alatt álló napelemes projektünkhöz is, a 

telephelyünk energia igényének minimalizálásán keresztül (vegyestüzelés helyett inverteres 

klíma fűtés, LED technológiás világításra áttérés, szigetelt garázskapuk). A telephelyünk 

rezsiköltségeinek nagy részét a fűtés és villamos energia díja teszi ki. Beruházásunk 

eredményeként éves szinten több millió Ft megtakarítást remélünk és nem mellékesen a 

környezeti terhelésünk is nagyban csökken.  




