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A Pannon Építőműhely Generálkivitelező és Épületenergetikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
5,98 millió forint feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert a VEKOP-1.2.6-20 A MIKRO-, 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ 
ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében. A 8,54 millió forintos összköltségű 
beruházás révén a vállalkozás a pályázatban eszközök beszerzését valósította meg. 

A VEKOP-1.2.6-20 konstrukció keretében támogatást nyert el a Pannon Építőműhely Kft eszközök 
beszerzéséhez. A projektben informatikai eszközök, tervező szoftver és különböző építőipari eszközök 
beszerzése valósult meg, amelyekkel az építőipari és energetikai munkáinkat minél jobban ki tudjuk szolgálni.  

A projekt keretében az alábbi eszközöket kell megvalósítanunk: Adatgyűjtő: Épületenergetikai és 
energiafelhasználásra vonatkozó elemzés során egyrészt az ÉPÜLET adataira (szerkezetek, gépészet, 
eszközök), másrészt a FOGYASZTÁSI ADATOKra támaszkodunk. Az adatgyűjtő utóbbit támogatja, az eszköz 
néhány napos kihelyezésével 15 perces gyakorisággal rögzített fogyasztási adatokhoz jutunk, ami az 
energiafelhasználás részletes elemzésére nyújt lehetőséget. Az irodánk munkaállomásainak korszerűsítését 
szolgálja, hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb munkát biztosítanak. A hőkamerát egyrészt az 
"Adatgyűjtő" pontban említett ÉPÜLET adatok pontosabb megismeréséhez használjuk, elsősorban szabad 
szemmel nem látható szerkezetek felmérésére (pl. hőhíd azonosítása), másrészt önálló szolgáltatásként is 
nyújtunk hőkamerás diagnosztikát épületszerkezeti problémák (hőhíd, ázás, penészesedés) vagy 
gépészeti/villamos rendszerek felülvizsgálatára (túlmelegedés vizsgálata). Jelenleg is van hőkameránk, de a 
beszerezni kívánt típus már lényeges korszerűbb. Kivitelezések befejező fázisában a szoftver segítségével 
2D és 3D belsőépítészeti tervet tudunk készíteni. Ez egyrészt mérnöki tervezési bevételt eredményez, 
másrészt a befejező, több szakiparra épülő kivitelezési munkák hatékonyabb elvégzéséhez biztosítja a 
megfelelő szinvonalú tervdokumentációt. Az építőipari gépek segítségével nagyobb hatékonysággal tudjuk 
végezni a szerkezetépítési munkákat az anyagmozgatás (könnyen telepíthető, nagy teherbírású, gyors csörlő) 
és a betontechnológia (nagy teljesítményű betonkeverő, tömörítő betonvibrátor) területén. A lapvibrátor és a 
döngölőbéka a megfelelő felületelőkészítést biztosítja. Ezen eszközöket eddig bérlés útján értük el, ami drága 
és sokszor rugalmatlan megoldás, ezt szeretnénk kiváltani saját eszközzel.  

Projekt címe: Technológiafejlesztés a Pannon Építőműhely Kft.-nél 

Projekt befejezési dátuma: 2021.05.19 

Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00391 

A megvalósítás helyszíne: 1117 Budapest Szerémi út 7. A. lház. 1/108 hrsz. 3946/12/A/9 

A projekt költségvetése: 8 546 000 Ft, a saját forrás összege: 2 563 801 Ft (30 %), a vissza nem térítendő 
támogatás összege: 5 982 199 Ft (70 %). 

A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult. 

A projektről bővebb információt a https://www.pannonmuhely.hu/ oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Pannon Építőműhely Kft  
E-mail: palyazat@pannonmuhely.hu 


