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Szőts Krisztián egyéni vállalkozó 

SZŐTS AUTÓFÉNYEZŐ MŰHELY, BONYHÁD-MAJOS 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

BONYHÁD-MAJOSI AUTÓFÉNYEZŐ MŰHELY KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 

 

Befejeződött a bonyhád-majosi autófényezőműhely energetikai fejlesztési projektje, amely 2021. 

áprilisban indult. A projektjavaslat 8 182 131 Ft összegű, vissza nem térítendő európai uniós 

támogatásban részesült. 

 

A GINOP-4.1.4-19-2020-01322 azonosítószámon nyilvántartásba vett, „Bonyhád-Majosi autófényező műhely 

komplex energetikai fejlesztése” c. projekt célja a környezettudatos versenyképesség erősítésével a 

vállalkozás rezsiköltségeinek csökkentése volt. További célkitűzésként jelentkezett, hogy a vállalkozás tegye 

ezt oly módon, hogy a jövőbeli tervezett, további fejlesztések energiaigényeit is figyelembe vegye. A 

vállalkozás fő tevékenysége autófényezés, melynek energiaigénye jellemzően magas, s a jövőben tervezett 

esetleges bővítő beruházás eredményeként ez tovább emelkedhet. 

A jelen projekt kapcsán tervezett és végrehajtott fejlesztés a meglévő és a jövőben jelentkező igények 

kiszolgálására irányul a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevétele mellett. A jellemzően 

meghatározó működési kiadási tételként jelentkező villamosenergia felhasználás és indukálódó 

energiaköltség indokolta a megújuló energiát termelő napelem rendszer telepítését, illetőleg az épület 

hőszigetelését, a meglévő nyílászárók korszerűbb hőátbocsátási tényezővel rendelkező típusokra történő 

cseréjét. 

A tetőszerkezetre 21 db LongiSolar 375W napelem került felhelyezésre, a rendszerbe 1 db SAJ R5 8k típusú 

inverter beépítése történt meg. Az épület energetikai tényezőinek javítása érdekében homlokzati hőszigetelés, 

tetőszerkezet szigetelése, valamint nyílászárócsere történt. 

A megvalósított fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás jelentősen csökkenteni tudja energiafelhasználását, 

energiaszükségleteit, amely így összhangban a pályázati felhívással jelentősen hozzájárul a primer 

energiafelhasználás csökkentéséhez, illetve a megújuló energiafelhasználás növeléséhez is. 

 

Szőts Krisztián egyéni vállalkozó a projektnek köszönhetően, az energiahatékonyság növelésére, a 

vállalkozás energetikai fejlesztésére 55 %-os mértékű, 8 182 131 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. A projekt megvalósítási időszaka a hatályos Támogatói Okirat szerint 2021.01.01 – 

2021.12.27. 

A projekt pályázat szempontjából elszámolható összköltsége 14 876 602 Ft volt. 

 

A fejlesztés a Magyar Állam, valamint az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 

További információ kérhető:  

Szőts Krisztián 

Elérhetőség: +36-20/355-6447 / szotsesfia@gmail.com 

Honlap: www.szotsautofenyezes.hu  


