
 

Tájékoztató a SZEMEREY-PLUS Zrt. GINOP-PLUSZ-1.2.1-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti 
és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás 
keretein belül nyer Európai Uniós Támogatásáról 

 

Projekt azonosító száma: GINOP-PLUSZ-1.2.1-21-2021-00823  

A Felhívás megnevezése: GINOP-PLUSZ-1.2.1-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” 

Kedvezményezett neve: SZEMEREY-PLUS FUVAROZÁSI ÉS LOGISZTIKAI Zrt.  

Projekt címe: SZEMEREY-PLUS Zrt. FEJLESZTÉSE  

Megvalósulás helyszíne: 3519 Miskolc, Iglói utca 9.  

Felételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 383.834.097,- Ft 

Projekt leírása:  
Társaságunk a Szemerey-Plus Zrt., 2019. évben átalakulással jött létre a 2002-ben alapított Szemerey-Plusz Kft-
ből, máig 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonában álló vállalat.  
 
Fő tevékenységünk a belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás. Cégünk jelenleg 100 darab 1,5 év átlagéletkorú 
24 tonnás szerelvénnyel végzi szolgáltatását, melyből 70 darab hűtős-, 30 darab pedig ponyvás szerelvény. 
Kizárólag EURO6 besorolású alacsony károsanyag kibocsátású eszközöket használunk hozzájárulva ezzel a 
környezettudatos felhasználáshoz.  
 
A Szemerey-Plus Zrt. a hazai fuvarozói- és szállítmányozói szegmens kiemelkedő tagja prémium szolgáltatásával. 
A Zrt. kiemelt működési szegmense a hűtött árok szállítása. A hűtési-lánc betartása mára kiemelt hangsúlyt 
kapott az élelmiszeripari termékek fuvarozásakor.  
 
Társaságunk 2021. évben sikeresen pályázott a GINOP-PLUSZ-1.2.1-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati 
felhívás keretein belül.  
 
Az ennek eredményként megvalósuló Fejlesztési Projekt keretében a Zrt. a szolgáltatás minőségét tovább javítva 
65db új Thermo King típusú hűtőaggregáttal szereli fel szállító eszközeit, melynek előnye, hogy a pótkocsikban 
beállított hőmérséklet informatikai rendszereinken keresztül – akár két zónában – távolról is vezérelmehő, 
monitorálható a megrendelő és a szállított áru igényeinek megfelelően. Beszerzésre kerül továbbá 5db Linde 
típusú targonca, mely a logisztikai munkát segíti majd.  
 
Társaságunk 24/7 diszpécser szolgálattal rendelkezik, így járműveink nyomon követése folyamatos és teljeskörű. 
Mind a rakodási- és érkezési időket, mind a hőmérsékletet nyomon követjük, szükség esetén pedig a 
Megbízóinkat a megfelelő időpontban, a szükséges információval ellátjuk. Igény esetén pótkocsiinkba 
képrögzítést is tudunk biztosítani, ezzel teljeskörű visszajelzést kapva az áru útjáról a felrakástól a lerakodás 
időpontjáig. Gépjárművezetőink mobil applikáció segítségével tudják scannelni a fuvarokmányokat, így 
Megbízóink részére igény esetén 24 órán belül garantálni tudjuk az okmányok megküldését elektronikus 
formában, valamint kíméljük környezetünket a kisebb mennyiségű papír felhasználásával. 
 
Informatikai rendszereink folyamatosa naprakészen tartásának érdekében a fejlesztés során 25 db új laptop, 
valamint a vállalatirányítást támogató komplex CLGO Logisztikai Keretrendszer kerül beszerzésre a projekt 
végrehajtása során, valamint kollégánk elektronikus ügyintézési alapok képzésen vesz részt.  
 
A részünkre megítélt Állami Támogatás segítségével végrehajtott fejlesztések eredményeként Társaságunk 
minőségi piaci megjelenése tovább erősödik.  
 
A Projekt befejezése: 2022.12.31. 


