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A KB 2001 Kft. 11.169.599 forint uniós támogatást nyert a 

„Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért” tárgyú pályázati 

kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében. A kedvezményezett vállalkozás 
az elnyert forrásból az ózdi telephelyét fejlesztette, amely 3600 Ózd, Bolyki 

főút 8832/15 hrsz. alatt található. Az ÉMOP-1.1.1/FB-13-2013-0030 

azonosítószámú 15 956 571 millió forintos projekt 69,999996%-os 

támogatási intenzitása mellett a támogatás mértéke 11.169.599 Ft, az 
önerő mértéke 4.786.972 Ft. 

 
A KB 2001 Kft 2000. december 6-án alakult, jelenleg két magánszemély tulajdonában 
lévő vállalkozás. Tevékenységét alapításától kezdődően Ózdon végzi. A cég közel 10 
éve foglalkozik betonkerítések forgalmazásával. Az első 4-5 évben külföldről vásárolt 
betontermékeket értékesített, majd kb. 5 évvel ezelőtt saját üzemet hozott létre, így 

ma már a forgalmazott termékek több mint 95 %-át maga gyártja. 
A cég betonkerítéseket, egyéb betonból készült termékeket értékesít az egész ország 
területen, illetve a szomszédos országokban is. A termékpalettát az elmúlt években a 
piaci igényeknek megfelelően fejlesztették ki, és saját receptúra alapján állítják elő 
Ózdon. 
Az országot több értékesítési területre osztották fel, ahol más-más területi képviselő 

végzi az értékesítést. Az ügyfelek többféleképp találják meg a céget: az ország nagy 
forgalmú útjai mellett a cég logójával és telefonszámával megfestett mintakerítés-
blokkok (kb 150 helyen) vannak kihelyezve, amik nem csak feltűnőek és felhívják 
magukra a figyelmet, de alkalmasak arra, hogy megálljanak mellette, és közelről 
szemrevételezzék azokat. Megrendelések érkeznek internetről (www.betonkeritesek.eu, 
www.keritesek.com), kiállításokon való bemutatkozások után (többek között 

Construma), valamint a korábbi vásárlók ajánlásaiból is. 

2013-ban a cég megnyert egy kombinált mikrohitel pályázatot, amelyből létrehozta 
telephelyét a Bolyki főút melletti ingatlanban. A most megnyert pályázat 
(Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért) lehetőséget biztosított arra, 
hogy 11.169.599 Ft vissza nem térítendő támogatás bevonásával a telephely fűtését 
korszerűsítsék, megfelelő eszközöket beszerezzék, napelemes rendszert építsenek be, 

mindezzel költséghatékonyabbá téve az ingatlant, amely hosszú távon befolyásolja a 
telephely működését és már rövidtávon megtérülnek a költségek. A telephely udvarán 
térbetonozásra került sor, amely minőségi közlekedést biztosít és esztétikailag is növeli 
a telephely kedvező megítélését. A vállalkozás több helyi dolgozót tud a korszerűsítés 
által foglalkoztatni, ami nagyon fontos tényező. A cég a több mint 14 éves működése 
során bizonyította, hogy nem rövidtávra tervez, folyamatosan növekszik, amit a 

továbbiakban is szeretne megtartani. 
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