
Új üzemrésszel bővült a csemői pacalüzem! 
 

Tegnap ünnepélyesen átadták a csemői FREDDO-LINE KFT új üzemrészét a Csemő, Hornyák d.5. szám 

alatt, ahol megjelent Földi László országgyűlési képviselő és Bögös István alpolgármester.   

A Pénzügyminisztérium támogatásában kiírt,  „ a Pest megye területfejlesztési koncepciója 2014-2030 „  

pályázati keretből,  a  „Mikro, kis és középvállalkozások eszközbe- szerzéseinek támogatása és 

telephelyfejlesztéseinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású  Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi  

és Szobi járásban”  - megnevezésű pályázatra pályázott a KFT „Telephelyfejlesztés és technológiafejlesztés 

a FREDDO-LINE KFT-nél” címmel .  A KFT PM_KOMPLEX_KKV_2020_B1/3 szerződésszámmal 62,08 millió 

forintot nyert a pályázaton. 

A 110,36 millió forintos beruházás 2021.02.18-án kezdődött el és a projektet 2022.06.30-ig le kell zárnia a 

cégnek ami nem okozhat problémát, hiszen a használatba-vételi engedélyt az új üzemrész beindításához 

már megkapták.  

A projekt tervezett megkezdése: 2021.02.18. A projekt tervezett befejezése:  2022.06.30. 

Az új üzemrészbe automata gépeket és berendezéseket is vásároltak a pályázat által. Az automata gépeket 

a Multipack Kft. , a berendezéseket pedig Gór Mátyás gyártotta. Az épület építésében részt vettek a Tóth 

Szerkezetépítő KFT, a Takács TT.KFT , az ELMO KFT és Szeker Zoltán ev. A targoncát a rakodáshoz a 

Jungheinrich KFT szállította.  

Az új üzemrész üzembe állításával a cég  napi termelékenysége több mint harminc százalékkal nőtt és elérte 

a tíz tonnát.  

A fejlesztés célja a foglalkoztatás és a kapacitás növelésével , minőségi termék gyártásával a piac, ez által az 

árbevétel növelése.  

A támogatott tevékenység az új üzemrész építése és berendezése új technológiával, szorosan illeszkedik az 

üzem eddigi tevékenységéhez.  

Eddig az üzem főleg fagyasztott csíkozott pacalt gyártott, kevés friss pacallal.  A piac igényeinek 

megfelelően az új üzemrészben friss pacalt fog gyártani a cég mind lédig, mind pedig 900gr-os védőgázas 

tálkás kiszerelésben.  

Keszthelyi Ferenc tulajdonos a következőket nyilatkozta:  

Az új üzemrészben automata gépek csíkozzák, mérik , csomagolják és felcimkézik a friss tálkás pacalt, 

amelyeket már a cégünk szállít is a multiknak. Jelenleg már lehet kapni a LIDL-ben, az ALDI-ban és a PENNY 

MARKET-ben. 

A fejlesztés hatására a következő eredményeket várjuk: 

Reményeink szerint a friss pacal gyártásával megnövekedik a pacal gyártásunk mennyisége, az eladásunk, 

ezzel együtt az árbevételünk. 

A cégünk a pályázatban vállalta hogy az árbevételünk a fejlesztés hatására 300 MFt-al nőni fog és pluszban 

két főt foglalkoztatunk az eddigi létszám fölött az új üzemrészben. 

A fejlesztés gazdasági hatása a plusz árbevétel és több eredmény, a társadalmi hatása pedig a több 

foglalkoztatott. Jelenleg is munkaerőfelvétel van az üzemben. 


