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A GREEN GOES Kft 2009. december 9-én alakult út, autópálya-építés és zöldterület karbantartás 
tevékenységekkel, érdi székhellyel, majd cserhátsurányi és balassagyarmati telephelyekkel. Kezdetben a 
munkákat alvállalkozókkal végeztette, az eszközpark folyamatos bővítésével és növekvő fizikai állomány 
foglalkoztatásával lehetőség nyílt a kivitelezéseket saját kapacitással végezni. 
Az évek alatt társaságunk árbevétele, eszközök értéke és ezzel párhuzamosan az alkalmazottak száma 
folyamatosan növekedett a jelenlegi 20 fő körüli létszámra. Kisvállalkozói szinten a cég az útépítés minden 
területén rendelkezik referenciákkal. 
 
Cégünk gép parkját modern, hatékony, nagyteljesítményű, biztonságos és környezetbarát eszközökkel újítjuk 
meg, a kor kihívásaihoz igazodva, megkönnyítve ezzel fizikai munkavállalóink mindennapos munkavégzését. 
Dolgozóink kevésbé fárasztóan, hatékonyabban, pontosabban végezhetik munkájukat. 
 
A technológiai fejlődést követve, törekszünk piaci helyzetünk megtartására, bővítésére. Ezt a célt szolgálja az 
eszközpark megújítását, korszerűsítését célul tűző projektünk megvalósítása is.  
 
A projekt összesen 3 db eszköz, azaz 1 db új földmunkagép, 1 db mobil csavarkompresszor-légkalapáccsal 
és 1 db INFRASET®aszfalthibákat javító technológiai eszköz beszerzésére irányult. A gépek, berendezések 
hozzájárulnak vállalkozásunk üzembiztos működéséhez, létszám megtartási kötelezettségünk teljesítéséhez, 
eredményeink javulásához. 
 
A fejlesztés cégünk technológiai korszerűsítését célozta oly módon, hogy a 2020. április havi, az adóhatóság 
nyilvántartásában szereplő foglalkoztatott létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót 
foglalkoztassunk a megvalósítási időszak során. A fejlesztés lehetővé tette további 1-3 alkalmazott felvételét. 
A fejlesztés hozzájárul a vevői elégedettség növeléséhez, új üzleti kapcsolatok kialakításához, a meglévők 
bővítéséhez. Korábban is nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásunk tovább tudja növelni 
árbevételét az új, korszerű eszközök segítségével.  
A képződő többlet árbevétel – a létszámbővítés ellenére is – 1 főre eső bruttó hozzáadott érték-, és üzemi 
eredmény növekedést eredményez (a bázis évhez képest 5 ill. 1%-ot). 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
További információ kérhető: 
Szántó Csaba, ügyvezető, GREEN-GOES Kft. 
Telefon: +36-20-927-0891 
Email: szanto.green@gmail.com 

A GREEN-GOES Kft. 2020. novemberében 25,5 millió forint európai uniós támogatást nyert Széchenyi 
2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelent, „A mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása” című pályázati kiíráson. A 37 millió forint összköltségvetésű, Balassagyarmaton megvalósuló 
beruházás 1 db új földmunkagép, 1 db mobil csavarkompresszor-légkalapáccsal és 1 db 
INFRASET®aszfalthibákat javító technológiai eszköz beszerzésére irányult. 

 
 


