
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Csaba Metál Zrt. megkezdte békéscsabai telephelyének fejlesztését  

 
2012.04.06. 
 

A Csaba Metál Öntödei Zrt. 2011-ben sikerrel pályázott az Ipartelepítés c. kiíráson, a dél-alföldi 

régióban. A beruházás 2011.10.03-án megkezdődött, a projekt összes elszámolható költsége 
705.984.168 Ft, a támogatás 352.992.084 Ft. 

 
A Csaba Metál Rt. egy száz százalékig magántulajdonban lévő magyar vállalkozás, amely 1999. augusztus 

elsején alakult 19 fővel. A gyártási folyamat technológiai alapjait és a szaktudást az 1993 és 2000 év között 

működő Majoros Metál Nyomásos Öntöde Kft. adta.  

A Kft. megszűnését követően a CSABA METÁL Rt-ben folytatták a tulajdonosok az egykori öntödei 

tevékenységét. A cég békéscsabai telephelyén Európai Uniós szinten korszerű, a környezetvédelmi 

követelményeket teljes mértékben kielégítő alumínium-nyomásos öntés technológiával széles termékskálát 

állít elő: a gépjárműipar számára nagy pontosságú alkatrészektől kezdve a bútoripari és mezőgazdasági 

termékekig közel 80-féle terméket gyárt.  

Fontosabb termékeik: személygépkocsi fékalkatrészek, gázszabályzó alkatrészek, elektronikai alkatrészek, 

reflektor házak, vákuumpumpa-alkatrészek, motor felfüggesztő elemek, motor alkatrészek, bútorelemek, 

lépcsőelemek. Tevékenységük 2005-ben acélszerkezet-busz alváz gyártásával bővült, amikor 

megvásárolták szeghalmi telephelyüket az Ikarus Holding Rt.-től megtartva annak dolgozóit, gyártási 

profilját, és partnerkapcsolatait. Jelenleg a busz alvázak és felépítmények gyártása mellett busz alkatrészek 

(légtartály, üzemanyagtartály), haszongépjárművek és alkatrészeik (kommunális gépalváz, egyedi pótkocsi 

alváz) valamint mezőgazdasági munkagép alvázak gyártásával is foglalkoznak. 

 

A cég 2011-ben pályázatot nyújtott be az Ipartelepítés c. kiírásra a dél-alföldi régióban, melyet DAOP-

1.1.1/D-11-2011-0002 számon, Gyártócsarnok bővítése, felújítása, valamint szociális épület építése a 

Csaba Metál Zrt. békéscsabai telephelyén címmel, mely támogató döntésben részesült. A projekt keretében 

békéscsabai telephelyükön meglévő, 3799,97 négyzetméteres csarnoképületüket újítják fel, kiegészítik egy 

4058,22 négyzetméteres új csarnokrésszel, valamint egy 339,31 négyzetméteres új szociális épület 

építésével fejlesztik a telephelyet. A projekt részét képezik az alapinfrastrukturális munkálatok is, mint az 

utak, parkolók építése, transzformátor-ház bővítése, informatikai fejlesztés. A beruházással a könnyűfém-

öntési tevékenységet szeretnék fejleszteni, valamint fontos cél a kapacitás-bővítés, mivel a 

megrendeléseket a jelenlegi gépek már nem tudják kielégíteni. A cég új gépek beszerzésére is sikerrel 

pályázott a GOP-2011-2.1.3 kiíráson.  

A projekt segítségével 58 új munkahelyet tudnak teremteni, ezzel is hozzájárulva a dél-alföldi régió 

munkanélküliségének csökkentéséhez.  

 

A beruházás 2011.10.03-án a kivitelezői szerződés megkötésével megkezdődött, az építési munkálatok 

azóta is zavartalanul folynak. A projekt zárása előreláthatólag 2012 júniusában várható.  

 

A cég a fejlesztéssel meglévő megrendelői megtartását, valamint új megrendelések elnyerését szeretné 

elérni úgy, hogy európai színvonalú termelési környezetet teremtenek az ország egyik legelmaradottabb 

régiójában. A foglalkoztatás növelésére irányuló törekvéseik segítségével a térség munkanélküliségi 

mutatóit is javítják.  
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