
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
A társaságot 1996-ban alapította Ertl Ferenc és Ertl Ferencné. Fő tevékenysége a TEÁOR 47.19 
iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, emellett a társaságnak jelentős árbevétele származik 
épületasztalos-ipari termék gyártásából és tároló fatermék gyártásából. A társaság üzleti 
tevékenysége részben magas műszaki tartalmú szabott, élzárt félkész és késztermékek, valamint 
belsőépítészeti szerkezet gyártására irányul. A gyártókapacitás a móri, a kereskedelmi tevékenység 
pedig a székesfehérvári telephelyre koncentrálódik. A társaság működésének biztosítására teljes 
mértékben saját tulajdonú tárgyi eszközök állnak rendelkezésre. A társaság átlagos statisztikai 
létszáma 88 fő. A társaság nagy erőfeszítéseket tett termelési kapacitásainak megújítására, ezért 
mára kifejezetten korszerű infrastruktúrával és technológiai kapacitásokkal rendelkezik. 
 
A fejlesztés keretében a társaság beszerzett 1 db DFG 540s és 1 db DFG 550 homlokvillás 
Dízelüzemű targoncát, amely használata lehetővé teszi a rugalmas és gyors vevői kiszolgálást. A 
fejlesztés eredményeként a társaság továbbra is tartani tudja a korábbi időszakok értékesítési 
volumenét és ez lehetővé teszi, hogy a társaság ne veszítsen árbevételt és ez által meg tudja tartani a 
létszámát. A fejlesztés másik fontos pontja a szigetelés korszerűsítése, a hőmegtartási képesség 
javítása érdekében. A székesfehérvári épület 2004-ben 16 évvel ezelőtt épült az akkori elvárásoknak 
megfelelően. Az épület hő-megtartó képessége ezáltal alacsony. A társaság egész évben folytatja 
tevékenységét az épületben, amelyet télen fűt, nyáron hűt. A szigetelés hiánya miatt a hűtés és fűtés 
egész évben jelentős energia felhasználást jelent, amely magas költségekkel jár. Emellett az ingatlan 
csak részben légkondicionált, ami nem tudja a teljes épület hűtését ellátni, így az eladó tér gyorsan 
melegszik. Ez egyrészt a dolgozok számára nem komfortos, másrészt a vevői elégedettséget is 
csökkenti. Ennek megszüntetése érdekében a társaság meg kíván valósítani egy szigetelési 
korszerűsítést, amely lehetővé teszi a hő-megtartó képesség javítását és ez által az energia költség 
csökkentését. 
 
A GINOP-1.2.8-20-2020-02922 számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 2021.10.31-én 
valósult meg, a 70,00% támogatási arányú, 43 583 044 forintos európai uniós támogatás 
segítségével. 
 
A projektről bővebb információt a http://www.erfa.hu/ oldalon olvashatnak. 
 

Az ER-FA 2000 Kft. székesfehérvári telephelyén befejezésre került az „Új vevői elvárások 
kiszolgálásához igazodó anyagmozgatási igény fejlesztése az ER-FA 2000 Kft székesfehérvári 
telephelyén” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 70,00% támogatási 
intenzitású, 43 583 044 forintos európai uniós támogatás segítségével. 


