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Információs technológia-fejlesztés:
     1 db MacBook Pro 13 1 464 488 69,07767 320 857

Technológiai fejlesztést eredményező új 
eszközök beszerzése:
     1 db Geodyna 6800 2P 
               kerékkiegyensúlyozó
     1 db Monty 3300-24-smartSpeed     
               racing 
              PLUS 2speed kerékszerelő
     1 db Monty 8800s smartSpeed
              szerelőgép szerelővas nélkül 
              szereléshez, leroppantó lapáttal 
             220V/1ph RAL 50
     1 db Monty 4400 tgk. kerékszerelő

1 13 064 912 69,07767 9 024 937

A projekt szakmai megvalósításának 
közvetett költségei 1 947 058 69,07767 654 206

Összesen:  14 476 458  10 000 000

A PISZKE TIRE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi utca 36. szám 
alatti címen található gumiszerelő műhelyének technológiai korszerűsítése valósult 
meg a „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” pályázati felhívás keretében. 

A projekt keretében kerékszerelő gépek, kerékcentrírozó, továbbá 1 db MacBook Pro 
13 került beszerzésre. A fejlesztés alapvető indoka, hogy a személygépkocsik és 
tehergépjárművek gumiabroncsainak szerelése során korábban használt eszközeink 
elavultak, korszerűsítésre szorultak. A vásárlók általi igények kiszolgálása során az új 
eszközök használatba vételével nemcsak vevőkörünk bővülését tudjuk elérni, hanem 



ezzel egyidejűleg jelentős mértékben növekszik a munkavégzés hatékonysága, 
pontossága. A korábbinál sokkal magasabb szintű, stabil minőséget tud a vállalkozás 
produkálni a megrendelői felé.

A MacBook Pro 13 típusú laptop beszerzése a szervíz adminisztratív feladatainak 
elvégzéséhez szükséges, mivel a rendelkezésünkre álló eszköz kapacitása már nem 
elegendő a nyilvántartások vezetéséhez, ill. az elektronikusan bonyolított 
ügyfélkapcsolatok lebonyolításához.

Az új eszközök szakszerű használatához felkészült, igen nagy gyakorlattal 
rendelkező munkaerő áll rendelkezésre a vállalkozásnál.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg, 10 millió forint 
európai uniós támogatás segítségével. 

A fejlesztés eredményeként a foglalkoztatott létszámot hosszú távon meg tudja őrizni 
a vállalkozás. 

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2022. augusztus 15.

További információ kérhető: 

Szeles Gábor ügyvezető

Telefonszám: +36 20 9375439

mail cím: piszketire@gmail.com


