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Q-Solutions Kft. infrastrukturális és technológiai fejlesztései 
2022.02.01. 

GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívás alapján a Q-Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, mint Kedvezményezett 2022.01.19. nappal támogatási kérelmet nyújtott be. Projekt 
azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-01971 
A fejlesztés célja: 
A projekt keretében az 5210 '08 kódszám alá tartozó Raktározás, tárolás tevékenység kerül fejlesztésre. 
A fejlesztések által a vállalkozás könnyebben tud alkalmazkodni a gyorsuló technológiai, gazdasági, és 
társadalmi változásokhoz. Modern üzleti, és termelési kihívásokhoz, és a fejlesztés megvalósítása 
hozzájárul a vállalkozás válságálló, és fenntartható működéséhez is. Az új modern technológiák 
alkalmazása által, a vállalkozás által végzett folyamatok hatékonysága jelentősen javulni fog. A 
technológiai fejlesztések, magas színvonalú újszerű üzleti modellek bevezetésével, és szervezeti 
fejlesztéssel egészülnek ki. Fejlesztési projektük a következő elemeket tartalmazza: 
Kötelezően megvalósítandó: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, mely 
keretében a 5210 '08 kódszámú tevékenység végzéséhez kerülnek beszerzésre eszközök: 2 típusú 
raklapemelőből összesen 6 db. Az eszközök alkalmazása által, a vállalkozás által végzett raktározási 
folyamatok hatékonysága jelentősen javulni fog. Javítja a vállalkozás technológiai felkészültségét, 
növeli erőforrás-hatékonyságát, és versenyképességét, valamint az előállított szolgáltatások 
minőségét. Kapacitásbővítést eredményez a vállalkozás által végzett tevékenység során. A vállalkozói 
tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás keretében 1 db új 
raktározásra használt  csarnok kerül megépítésre a 4211 Ebes, Bartók Béla utca 36.szám alatt található 
telephelyre, a 5210 '08 TEÁOR tevékenység végzéséhez kapcsolódóan: A csarnok ipari félkész, és 
kész termékek  tárolására szolgál majd. Megépítésével megvalósulhatna a megfelelő nagy mennyiségű 
előre kiszámítható áruféleség, folyamatos raktározása. Megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazását is megvalósítja a vállalkozás a fejlesztések során, napelemes rendszer 
telepítése által, mely a környezeti fenntarthatóság elvét szem előtt tartva lehetővé teszi az üzleti 
folyamatok energiahatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrások szélesebb körű 
alkalmazását. Az újonnan épített raktár tetejére lesz elhelyezve a napelemes rendszer 40,28 kWp-s 
teljesítményű. 
Szervezeti struktúra, és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, On-site tanácsadás 335 órában, és 
vezetői és menedzsment tanácsadás 110 órában kerül igénybevételre az Expertive Kft.-től. 
A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő 
Soft skill képzés kerül igényb,evételre 5 fő munkavállaló részére összesen 320 órában. TEKT Kft. 
szervezésében. 
Információs technológia-fejlesztés:   Információs technológiafejlesztés segítő eszközök:1 db scenner, 5 
db laptop,2 db router,2 projektor, és 3 db kódolvasó kerül beszerzésre  a raktározási tevékenység 
végzéséhez. 
 
A fejlesztés eredményeként, a 4211 Ebes Bartók Béla u. 36 424/19 helyrajzi számú megvalósítás 
helyszínén kerülnek beszerzésre, és üzembe helyezésre. 
A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.02.01. 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.01.31. 
Feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 69 018 310 Ft, mely az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra. 
Támogatás intenzitása: 70 % 
A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.  
A projektről bővebb információt https://q-solutions.hu/ oldalon olvashatnak. 
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