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SAJTÓKÖZLEMÉNY
NAPELEM TELEPÍTÉS CASTRUM FERREUM KFT. TELEPHELYÉN SZOMBATHELYEN
Európai Uniós forrás segítségével napelemes rendszer telepítésére került sor a CASTRUM FERREUM
Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. szombathelyi telephelyén, a GINOP-4.1.4-19-2020-02960
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 3,03 millió Forint támogatásban részesült.
A Castrum Ferreum Kft.-t 1990-ben alapította Hubay Gábor. A Kft. megalapításakor egyszemélyes kft.-ként
működött, mára azonban újra egy magánszemély tulajdona. A vállalkozás fő profilja a 45.11 TEÁOR kóddal
jelölt Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem. A vállalkozás ezen túl műszaki vizsgálattal is
foglalkozik, továbbá üzemanyag kis- és nagykereskedelmi tevékenységet is végez.
A cég több telephellyel is rendelkezik. A központi ügyintézés helyszíne Vasváron található, az Alkotmány
utcában. Vasvár külvárosi részében egy benzinkutat üzemeltet.
Mára már a gépjármű kereskedelem mellett egyre szélesebb körű ismertségnek örvend a szerviz
szolgáltatás is. A saját márkás gépjárművek javítási szolgáltatás mellett más márkák javítását is elvállalják.
A vállalkozás alkalmazotti létszáma 24 fő, amit stabilan tart. A tevékenység végzéséhez szükséges teljes
infrastruktúra rendelkezésre áll, a megvalósítási helyszín a vállalkozás tulajdonában áll. Az épület
energetikai korszerűsítésére sor került, a hőszigetelés, nyílászárók cseréje megtörtént. A működési
költségek további optimalizálásához szükséges a megújuló energia termelő rendszer telepítése. A
fejlesztéssel a társaság célja a meglévő eredmények megtartása, a tevékenység költségeinek
optimalizálásával a lehető legmagasabb eredmény elérése.
A fejlesztések legfőbb célja a működési
költségek optimalizálása érdekében az elektromos áram felhasználásának csaknem teljes egészét
megtermelni képes napelemes rendszer telepítése. A fejlesztés által a vállalkozás működési költségeinek
optimalizálása megtörténhetne, hozzájárulva a magasabb üzemi eredmény eléréséhez. Közvetve ez
befolyásolhatja azt is, hogy a cég gazdaságban betöltött pozíciója tovább erősödjön, üzemméretét növelni
tudja.
A kedvezményezett neve: CASTRUM FERREUM Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A projekt címe: Napelem telepítés Castrum Ferreum Kft. telephelyén Szombathelyen
Megvalósítás helyszíne: 9700 Szombathely, Körmendi út 98. 10795/11 hrsz.
A hatályos Támogatói Okiratban szereplő megvalósítási határidő: 2021.01.01-2022.09.30.
Beruházás összköltsége: 5.500.000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 3.025.000 Ft
Támogatás mértéke: 55 %
Beruházás rövid bemutatása:
A fejlesztés célja a Castrum Ferreum Kft. saját tulajdonú telephelyének energetikai fejlesztése. A beruházás
keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:
A fejlesztés indokaként nevesíthető, hogy a vállalkozás tevékenységének ellátásához, működésének
biztosításához semmiféle megújuló energia előállító technológiával nem rendelkezik, így egyrészt a
működési költségek optimalizálása, másrészről a villamos energiát megújuló energiaforrásból történő
előállítása cél, kiváltva ezzel a fosszilis energiahordozókat szinte teljes egészében.

A fejlesztéssel érintett épület a vállalkozás saját tulajdonú, Szombathely, Körmendi út 98. szám alatt
található telephelye. A megvalósítási helyszín helyrajzi száma: 10795/11.
A saját tulajdonú épület felújítása során fontos szerepet játszott, hogy a megfelelő, külső szemlélő számára
gondozottnak ható telephely látványa fogadja a városba bevezető út mentén elhaladókat. Az épületben az
értékesítésre szolgáló helyszín területe kb. 200 m2, a szerviz és az egyéb helyiségek alapterülete kb. 80 m2.
Az épület jó állapotú, általános energetikai követelményeknek megfelelő, a napelemes rendszer telepítésére
a pályázati feltételrendszernek megfelelő borítású tetőn kerül sor.
A fejlesztés hatására az épület villamos energia ellátását csaknem 100 százalékos mértékben a napelemes
rendszer elégíti majd ki, így elmondható, hogy a működésre a beruházás megvalósítása ugyan közvetlen
hatással nem bír, de az üzemi költségét csökkenteni tudja. Összességében a működési költségek
optimalizálása várható el a beruházástól.
A beruházás az épület értékét növeli, a pénzügyi mutatókat javítja, már középtávon biztosítja az alapot
következő beruházások és fejlesztések megvalósításához.
A fejlesztés megvalósítása nélkül a piaci részesedés lassabb ütemben növelhető, így ennek szükségessége
is indokolja a projekt megvalósítását. A napelemes rendszer telepítésével a vállalkozás a külső piaci
szállítóval szembeni függelmet csökkenteni tudja, a működéshez szükséges energiát nagyrészben
önmagának elő tudja állítani.
A költségek optimalizálása, a működési költségek leszorításával hozzájárul az üzemi eredmény javulásához.
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben további, kapacitásbővítő technológiai fejlesztéseket tudjanak
végrehajtani, ezáltal a versenyképességük fokozható, a piacon elfoglalt szerepük javítása mellett.
A fejlesztés jelenlegi állapota szerint a napelem modulok beszerzésére sor került, a telepítés jelenleg
folyamatban van.
A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésre került, a beruházás a tervezettek szerint, a hatályos
Támogatói Okiratban szereplő fizikai befejezési határidőig megvalósításra kerül.
További információ kérhető:
Hubay Gábor
06-30/ 997-7799
hubay.gabor@castrum-ferreum.hu

