
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ENERGETIKAI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A METAL HUNGÁRIA HOLDING ZRT. TELEPHELYÉN 

 

Európai Uniós forrás segítségével energetikai fejlesztés megvalósítására került sor Metál Hungária 
Holding Építőipari Zrt.  szombathelyi telephelyén, a GINOP-4.1.4-19-2019-00390 pályázat keretén belül. 
A Széchenyi 2020   GINOP-4.1.4-19 megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó 
épületenergetikai fejlesztések támogatása című pályázati kiírására benyújtott projekt 28,65 millió 
Forint támogatásban részesült. 
 
A Metal Hungária Holding Zrt. 1996. óta van jelen a hazai építőiparban. Mára már meghatározó piaci 
részesedéssel bír a könnyűszerkezetes csarnokok kivitelezése, tetőhéjalás, homlokzatburkolás, 
acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, valamint komplett homlokzatburkolási rendszerek 
kulcsrakész szállítása, építése területén. A vállalkozás a működésének kezdeti időszakában tetőfedési és 
falburkolási munkálatokkal foglalkozott. 1998-tól e szektoron belül folyamatosan bővítette tevékenységét. A 
két alapító tag 12 fővel kezdte meg a munkát, mára a vállalat alkalmazottainak száma 182 fő. 2016-ban és 
2017-ben 139 fős alkalmazotti létszámmal működött a Zrt. A társaság megbízói között egyaránt megtalálhatók 
a kisebb hazai cégek, valamint a legnagyobb multinacionális vállalatok. A társaság ipari, logisztikai és 
kereskedelmi épületek megépítésével olyan nagynevű, multinacionális cégek hazai megtelepedését segítette 
elő, mint például az Audi, Bosch, Hankook, Auchan, Spar. A társaság részvényei egyenlő arányban oszlanak 
meg a magyar Kreinbacher József vezérigazgató, valamint az osztrák Josef Unger tulajdonosok között. A cég 
1996–ban nyitotta meg a budapesti irodát, mely új székhelyévé vált. A szombathelyi telephelyen acél-lakatos 
üzem, asztalos üzem, lemez élhajlító üzem, raktár-logisztikai központ található. Az acélüzemben tetők és 
oldalfalak másodlagos acélszerkezeteit, valamint önálló teherhordó acélszerkezeteket gyártanak; az asztalos 
üzemben tetőszerkezetekben alkalmazott, valamint egyéb kiegészítő fa elemek előregyártását végzik. 
Lemezhajlító üzemben élhajlított szegéselemek készülnek. A logisztikai részlegen a legyártott, kiszállításra 
váró félkész termékek tárolása zajlik. 
 
A kedvezményezett neve: Metál Hungária Holding Építőipari Zrt. 
A projekt címe: Energetikai fejlesztés megvalósítása a Metál Hungária Holdig Zrt. telephelyén 
Megvalósítás helyszíne: 9700 Szombathely, Jávor utca 17. 7998/5 hrsz. 
A beruházás megvalósításának ideje: 2020.09.04-2021.10.11.  
Beruházás összköltsége: 52.088.560 Ft 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 28.648.708 Ft 
Támogatás mértéke: 55 % 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor: 
-174,6 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése 
 
A telepített napelemek típusa:  
-LONGi Solar 370 Wp mono PERC félcellás napelem / 472 darab 
 
A telepített inverterek típusa: 
-KACO Blueplanet 0.0 TL3 háromfázisú inverter / 2 db 
-KACO Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD HUGX háromfázisú inverter / 2 db 
 
A fejlesztés indokaként nevesíthető volt, hogy a vállalkozás tevékenységének ellátásához, működésének 
biztosításához semmiféle megújuló energia előállító technológiával nem rendelkezett. Ennek megfelelően a  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
működési költsége optimalizálása, másrészről a villamos energiát megújuló energiaforrásból történő 
előállítása volt a cél, kiváltva ezzel a fosszilis energiahordozókat szinte teljes egészében. 
 
Az épület tetőszerkezete alkalmas volt a napelemes rendszer telepítésére. 
A fejlesztéssel érintett épületegyüttes a vállalkozás által működtetett központi, szombathelyi telephelye. 
Az épületek alapterülete összesen 2010 m2 lapostető, hőszigetelt szendvicspanel épület. Összességében 
elmondható, hogy annak általános energetikai állapota kielégítő. 
 
A fejlesztés hatására az épület villamos energia ellátását közel 100 százalékos mértékben a napelemes 
rendszer elégíti ki, így elmondható, hogy a működésre a beruházás megvalósítása ugyan közvetlen hatással 
nem bírt, de az üzemi költséget csökkenteni tudta. 
Összességében tehát a beruházás a működési költségeket optimalizálta. 
 
A fejlesztés hatására a vállalkozás piaci részesedése nagyobb ütemben növelhető. 
 
 
További információ kérhető: 
 
Horváth Ádám 
+36 30 902 5130 
horvath.adam@mhh.hu 
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