
 
 

 

BESZÁMOLÓ  

 

a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 
 

Pályázó neve: Agro - Bódi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Pályázó címe: 3060 Pásztó, Vasút út 18. 

Ügyfél-azonosító: 1009697300 

Támogatási határozat iratazonosító: 1623186241 

Projekt címe: Agro - Bódi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Projekt megvalósításának helye: 3060 Pásztó, Hunyadi utca 23. 

Jóváhagyott támogatás összege: 19.997.809 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése:   

2. Intézkedés - Vállalkozások fejlesztése Pásztón 

 

Az Agro - Bódi Kft. 2008-ban került bejegyzésre a cégbíróságon, ügyvezetője Bódiné 

Vaspál Zsuzsanna. Forgalmazott termékkörünk a fűnyírók, fűkaszák, professzionális 

fűrészek, gyepápolás –és talajgondozás gépeire terjed ki, melyekhez 

szervizszolgáltatást is nyújtunk. A Kft-nek jelenleg három fő alkalmazottja van, a 

fejlesztést követően Pásztón további egy fő felvétele tervezett. A LEADER pályázati 

forrásból a Kft. tulajdonában lévő, Pásztó, Hunyadi utca 23. szám alatti lakóépület 

elbontása után új épület létesült, funkcióját tekintve Husqvarna szaküzlet. A 

városközpontban felépült üzlet magasabb vásárlószámot jelent, hiszen frekventált 

helyen, jó parkolási feltételek mellett, színvonalas üzletben nyújthatjuk a jövő évtől 

szolgáltatásainkat. Az ingatlanon található lakóépület elbontása után a 204m
2
 hasznos 

alapterületű épület Ytong elemek felhasználásával épült. Az új épület három fő 

egységre tagolható: szaküzlet, szerviz és kiszolgáló helyiségek. Épület felosztását 

tekintve alápincézetlen, „T” alakú, földszintes kialakítású, üzlettérrel, raktárral, 

irodával, teakonyhával, gépészeti helyiséggel, közlekedővel, öltözővel és zuhanyzóval, 

valamint javító műhellyel rendelkezik. Az üzlettér tágas, átlátható, széleskörű áru 



 
 

választékkal áll a vásárlók rendelkezésre.  A gépjavítási és szervizelési feladatok 

ellátásának helyt adó épületrész az üzlettől elkülönített bejáraton megközelíthető, a 

javítás közbeni próbákhoz, a kisebb méretű és nagyobb hanghatású gépek 

kipróbálásához fokozott hangszigetelésű próbahelyiség épült. A bejárati front 

térkövezett, mozgáskorlátozottak számára akadálymentes rámpával. Az üzlet belső 

energia ellátásának nagy részét a tetőre telepített és hálózatra kapcsolt fotovoltaikus – 

napelemes rendszer kiépítése biztosítja. A telken belül a szerviz körüli térburkolaton, 

valamint az üzlet előtti szakaszon biztosított a parkolás.  

A Kft-nél forgalmazott Husqvarna termékek magas minőségű, az innovatív 

technológiát a vevői elvárásokkal ötvöző kínálatot nyújtanak. Az új üzlet 

berendezésének 2/3 része a Husqvarna támogatásával, a Husqvarna design szerint 

kerül kialakításra, amely egységes és a jelen kor elvárásainak megfelelő arculatot 

tükröz. Az Agro – Bódi Kft. munkatársai, mint a Husqvarna Magyarország Kft. 

szerződött partnere évente 2-3 alkalommal vesznek részt szakmai oktatáson, 

továbbképzésen, kereskedelmi, szervizes, robot technológiai oktatáson. Mindez 

hozzásegíti az alkalmazottak folyamatos képzését és szakmai tudásának gyarapítását. 

Jelenlegi üzletük a városban és a Pásztói térségben is ismert, több önkormányzat és 

civil szférához tartozó szervezet is visszatérő ügyfelünk. Több éves tapasztalatunk és 

az ügyfelek visszajelzései alapján a piaci pozíció megtartása és növelése a 

felújításokban illetve fejlesztésekben rejlik.  

A fejlesztés kapcsolódó marketing tevékenységet is tartalmaz, amely kiadvány 

formájában jelenik meg. A projekt három szféra együttműködésével valósul meg, 

elősegítve a közösségi kapcsolatok kiépítését és a vállalkozási szféra társadalmi 

részvételének megerősítését. Az új üzlet létesítésével a fejlesztés hozzájárul a 

vállalkozási tevékenység és kapacitás-bővítéséhez, melyet helyi munkaerő 

alkalmazásával kíván a cég biztosítani. 

 

A beszámolót készítette: Bódiné Vaspál Zsuzsanna 

 

 



 
 

FÉNYKÉPEK 

 

3060 Pásztó, Hunyadi út 23. 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 


