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SAJTÓKÖZLEMÉNY
RTK RENDSZER KIÉPÍTÉSE AZ AXIÁL KFT-NÉL
Az Axiál Kft. 2014 áprilisában 135,91 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást
nyert a „Versenyképes üzleti környezet fejlesztése” tárgyban kiírt pályázaton. A több, mint 271,82
millió forintos összköltségvetésű projekt beruházásából RTK rendszer kiépítése valósult meg, mely
2015. május közepén zárult.
Az Axiál Bt- t 1991-ben alapították. 1996-tól Kft.-ként működik, 100 %-ban a Harsányi család tulajdonában
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van. Székhelye 14,5 ha területen 27 577 m épülettel Baján van, de ezen kívül az ország 17 városában jelen
van telephelyeivel. A Kft. főtevékenysége mezőgazdasági gépjármű-kereskedelem, melynek három fő
területe: alkatrész-ellátás, gépeladás és szerviztevékenység. A Kft. célja, hogy a vásárlóik mindent – gépet,
alkatrészt és szervizet – egy helyen, kiváló minőségben és megfelelő árakon megtaláljanak, melyet egyrészt
a kollégák folyamatos szakmai képzésével, és hosszú távú, tisztességes partneri kapcsolat kialakításával,
másrészt pedig a folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztéssel tud elérni. Ezen célok mindig is prioritást
élveztek a cég történetében, hiszen így tudott veresenyképes, piacvezető vállalat maradni Magyarországon.
Szolgáltatásainak további fejlesztését szolgálja az RTK rendszer kiépítése, mely egy márka független, és
mindenki számára elérhető szolgáltatás.
A projekt keretében az Axiál Kft. saját RTK központot és hálózatot épített ki, 45 fixen telepített
bázisállomással, amelyet még további 2 bázisállomással egészített ki, hogy teljes országos lefedettséget
tudjon biztosítani. A központi szerver biztosítja a kommunikációt a bázisállomások között, egyben ellenőrzi a
pontos működést, valamint tárolja a beérkező adatokat. A fejlesztés célja, hogy a navigációs műholdvétel
kiegészítéseként egy földi korrekciós rendszert biztosítson a szántóföldi precíz munkavégzéshez. A
bázisállomások segítségével a rendszer nagy pontosságú korrekciós jelet küld azon gépek GPS eszközére,
melyek igénybe veszik a szolgáltatást. Ez lehetővé teszi, hogy akár pár év múlva is tudjanak mezőgazdasági
tevékenységet folytatni a szántóföldön pont ugyanazon a helyen - plusz-mínusz 2 cm-re. Ezzel a
szolgáltatással a termőföldre csak a szükséges mennyiségű vetőmag, műtrágya, vegyszermennyiség kerül
felhasználásra, valamint optimalizálásra kerül az üzemanyag felhasználás is.
Az Axiál Kft. GOP-3.3.2-13-2013-0051 kódszámú pályázata 2014. évben vissza nem térítendő támogatást
nyert. A 271 826 920 Ft összköltségvetésű projektből 135 913 460 Ft a vissza nem térítendő támogatás. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg.
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