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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ENERGETIKAI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA 
 
Európai Uniós forrás segítségével energetikai beruházás megvalósítására került sor az EXTRAKT-BAU 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lövői üzemcsarnok és iroda épületén, a GINOP-4.1.3-19-
2019-00445 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020   Napelemes rendszer telepítésének támogatása 
mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak című pályázati kiírására benyújtott projekt 2,96 millió Forint 
támogatásban részesült. 
 
Az Extrakt – Bau Kft 1998-ban alakult, azzal a céllal, hogy ügyfeleiket elsősorban a mélyépítés területén 
szolgálja ki. Az alapítók – 2 magánszemély-tulajdonos magántőkéből indították útjára a vállalkozást. 
Műszaki bázisuk stratégiailag első osztályú helyen fekszik – a 84-es út csomópontjában - , ma már több, mint 
9000m2-en. Csapatuk jelenleg 11 fővel dolgozik. A mélyépítés területén szerzett tapasztalatok és az egyre 
bővülő géppark európai szintű, színvonalas, pontos és megbízható kivitelezést biztosít megrendelőiknek. 
 
A kedvezményezett neve: EXTRAKT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 
A projekt címe:  Energetikai fejlesztés megvalósítása 
Megvalósítás helyszíne: 9461 Lövő, Kőszegi u. 662/4/A hrsz. 
A beruházás megvalósításának ideje:  2019.10.10. – 2020.03.03. 
Beruházás összköltsége: 2.960.000 Ft 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 2.960.000 Ft 
Támogatás mértéke: 100 % 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A beruházás keretében energiahatékonyságot eredményező fejlesztés valósult meg az EXTRAKT-BAU 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lövői üzemcsarnokának és irodájának épületén. A fejlesztés 
keretében 14,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg, melynek köszönhetően a 
megújuló energiafelhasználás aránya növekszik a primer energiafogyasztás és az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentése mellett. 
 
 
További információ kérhető: 
 
Prekker István 
+36 20 5999-850 
 



 

„TECHNOLÓGIAI MODERNIZÁCIÓ AZ EXTRAKT-BAU KFT-NÉL 
ESZKÖZBESZERZÉS RÉVÉN” 
 
A projekt alapadatai: 
 
x Projekt azonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-01582 
x Igényelt támogatás: 15 500 000 Ft 
x Támogatás mértéke: 33,23 %  
x A projekt költségvetése: 46 644 675 Ft 
x Projekt tervezett befejezése: 2021.12.31. 
 
A projekt bemutatása: 
Jelen projektünkben egy integrált rendszerű talajstabilizáló gépet szerzünk be, amely hozzájárul, 
a felbontott alapréteg helyszínen való feldolgozásához és újrahasznosításához adalékanyagok 
(cement, mész) hozzáadásával. A felbontott burkolatot a munkaterület helyreállítása során 
alaprétegként használjuk, melyre ráhúzható az új aszfalt réteg. A rendszer eleme a maró és 
terítő rész, tehát egyszerre elvégezhető a felbontott anyag összevágása/porlasztása, 
kötőanyaggal való összekeverése és visszajuttatása a talajra. A Stehr 24/6 típusú gép 
pormentesen dolgozik, mely nagy előny lakóövezetek, közúti forgalom, autók parkolása és 
repülőterek közelében. 
Főtevékenységünk kapacitásbővítéséhez elengedhetetlenül szükségesek a korszerű 
földmunkagépek. A vezetékek mélységi ásása és az elvégzett munka utáni tereprendezési 
feladatokat hatékonyan és versenyképesen csak ilyen új és korszerű eszközzel lehet elvégezni. 
Az új technológia alkalmazása révén környezetkímélés és hulladékcsökkentés valósul meg. Az 
által, hogy nem kell a törmeléket lerakóba szállítanunk időt, szállítási- és lerakati költséget 
spórolunk meg. Az eddigi komplex beruházásainknál a beszerzendő gépeket béreltük. A pályázat 
segítségével a gépek bérlési díját megtakarítjuk és nem kell a bérbeadóhoz igazítani a 
munkáinkat. További tervünk, hogy közműépítés nélküli burkolat felújítást is vállaljunk. Egy 500 
méteres útszakasz újraaszfaltozásának folyamata több hetet is igénybe vesz. Az általunk 
alkalmazni kívánt új technológiával (törmelék újrahasznosítás) azonban a folyamat 1 nap alatt 
elvégezhető, és olcsóbb is, mivel nem kell törmeléket elszállítani és új anyagot beszerezni. 
Összességében az új technológiát alkalmazó gépekkel vállalkozásunk alkalmas lesz gyorsabb, 
de jó minőségű munkák elvégzésére. A lézervágó segítségével megnövelhetjük a 
kapacitásainkat növelhetjük korszerű gépparkunkat újabb gépekkel. 
A projekt megvalósulásának helyszínei: 
9461 Lövő, Belterület 662/4/A 
 
A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg 
Pénzügyminisztérium 
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 
Telefon: (1) 896-0000 (1-1-1 menüpont) 
Honlap: http://gazdasagfejlesztes.gov.hu 


