
  

A PROJEKT ADATAI: 

Projekt azonosító száma: TFC-1-1-1-12017-2017-00017 

Projekt címe: Kantár Fogadó és Étterem kapacitás fejlesztése 

A (fő) Kedvezményezett neve: Kantár 98 Kft 

Projekt tényleges kezdet dátuma: 2018.12.01. 

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2019.05.29. 

A projekt keretében a meglévő szobák elérték a 4 csillagos 
besorolást, illetve megvalósult a 2 új szoba kiépítése is, így a 
rendelkezésre álló szobák száma 10 db lesz. A jelenlegi 2020 m2 
területen a pályázat beadásakor 8 szoba mellett egy nagy társalgó 
volt található nem megfelelő kihasználtsággal. Ennek a területnek a 
részleges felhasználásával további 2 db szoba kialakítása valósult 
meg a projekt keretén belül, illetve az így létrejött 10 db szoba 4 
csillagos besorolásának eléréséhez szükséges eszközök és 
beruházások megvalósítása is megtörtént. A projekt megvalósítása 
során egy turisztikai csomag kialakítása „Kantár Csomag” név alatt 
valósult meg, amely két fő részére 3 nap 2 éjszaka eltöltését teszi 
lehetővé az alábbi szolgáltatások igénybevételével: 

• félpanziós ellátás (reggeli + vacsora) 
• 1 napos belépő a Kapuvári Flóra Termálfürdőbe 

NYERTES PÁLYÁZATAINK 



 

A Kantár '98 Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság pályázati támogatásban részesült a Pénzügyminisztériumtó az 

"Energetikai korszerűsítés a Kantár '98 kft.-nél" című pályázat keretében a 

vállalkozás komplex energetikai korszerűsítése érdekében 18 700 241 forint 

összegben. A támogatás mértéke 55%. A projekt 2021. november 30-án lezárult. 

A projekt célja a GINOP-4.1.4-2020-as pályázati felhíváshoz illeszkedően a 

vállalkozás komplex energetikai korszerűsítése, a fenntarthatósági szempontoknak 

való megfelelés elősegítése. 

A projekt tartalma: a fejlesztés a Kantár Fogadó fő tevékenységét, a vendéglátás 

szolgáltatási színvonalának fejlesztését szolgálja. Az épület fejlesztés előtti állapota 

energetikai szempontból DD besorolású volt. A fejlesztés során figyelemmel voltunk 

a Fogadó hagyományos arculatának megtartására. A megvalósítás során a 

napelemek a zsindellyel fedett éttermi rész tetején, valamint a földre telepítetten 

kerültek elhelyezésre. A Fogadó fűtésének korszerűsítése érdekében hőszivattyús 

rendszer és a kapcsolódó berendezések a földszinti tárolóhelyiségben kerültek 

átalakításra. 

A projekt befejezésének dátuma 2021. november 25. 

A Kantár ’98 kft. részére telepített rendszer a pályázat keretein belül: 

- 133 db Longi Solar LR4-60HPB 375W PERC napelem 

- Inverter teljesítmény: 50 kVA 

Telepített inverterek: 

- 1 db Fronius Symo 20.0-3 M 

- 2 db Fronius Symo 15.0-3 M 

Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 
melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre:  

3db 16 kW teljesítményű Panasonic BI-Bloc osztott hőszivattyúk, T-CAP osztott 
hőszivattyú, kompakt beltéri egységgel, típusa: WH-WXC16H9EB. kültéri típusa: 
WH-UX16HEB, valamint a kapcsolódó kiegészítők, puffertartályok, HMV tartály, 
kaszkád vezérlő központok, hőközpont, 1500l-es puffertartály, elektromos 
kiépítések. A projekt keretében a fűtési rendszer korszerűsítése is megtörtént, a 
radiátorok és a kapcsolódó csövezés szerelése, valamint fan-coil berendezések és 
fűtésszabályozók szerelése és a kapcsolódó vezetékek kiépítése révén. 


