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SAJTÓKÖZLEMÉNY

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA NÉMETH ZOLTÁN
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TELEPHELYÉN
Európai Uniós forrás segítségével energetikai fejlesztés megvalósítására került sor Németh Zoltán
Egyéni Vállalkozó iváni telephelyén a GINOP-4.1.4-19-2020-00521 pályázat keretén belül. A
Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések
támogatása című pályázati kiírására benyújtott projekt 8,41 millió Forint támogatásban részesült.
Németh Zoltán Egyéni Vállalkozó 1995-ben Németh Lambéria és Faipari munkák néven alapította
egyéni vállalkozását. A vállalkozás telephelye Ivánban, Győr-Moson-Sopron megyében található. A
vállalkozás fő tevékenysége Épületasztalos-ipari termék gyártása.
A vállalkozás fejlesztéssel érintett telephelyén fa széleskörű megmunkálása zajlik, tevékenységei
közé alapvetően a lambéria gyártás, faipari munkák, fűrészáru értékesítése, nyílászáró készítés, kerti
faház készítés és faáztatás tartozik.
A vállalkozás tulajdonosának kapcsol-partner vállalkozásai nincsenek.
A tevékenység végzéséhez szükséges teljes infrastruktúra rendelkezésre áll, a telephely saját
tulajdonban van, a likviditási mutatói mindenkor megfelelnek a megfelelő mértékű árukészlet
biztosításához, ami hozzájárul a vevők gyors, magas színvonalú kiszolgálásához.
Szerte az országban be lehet számolni a konkurencia jelenlétéről, azonban a vállalkozás
megbízhatóságával, pontosságával és elérhetőségével biztosítani tudja piaci előkelő szereplését és
ismertségének folyamatos, fokozatos növelését. A vállalkozás további célja a meglévő eredmények
megtartása, a tevékenység költségeinek optimalizálásával a lehető legmagasabb eredmény elérése,
hogy ezáltal megteremtse a lehetőségét a jövőbeni kisebb és nagyobb fejlesztésekhez.

A kedvezményezett neve:
A projekt címe:
Megvalósítás helyszíne:
A beruházás megvalósításának ideje:
Beruházás összköltsége:
Elnyert, szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke:

Németh Zoltán Egyéni Vállalkozó
Energetikai fejlesztés megvalósítása Németh Zoltán
Egyéni Vállalkozó telephelyén
9374 Iván, Kossuth telep 1. 0403/27. hrsz.
2020.09.22-2021.02.08.
15.295.500 Ft
8.412.525 Ft
55 %

Beruházás rövid bemutatása:
A fejlesztés célja a Német Zoltán Egyéni Vállalkozó saját tulajdonú telephelyének energetikai
fejlesztése volt. A beruházás keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor:
-55,2 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése, melyből a projekt keretében
figyelembe vehető teljesítmény: 54,45 kWp

Modultípus / mennyiség:
SUNTECH STP 300-20/Wfh napelem – 184 db
Inverter típus / mennyiség:
KACO Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD HUGX háromfázisú inverter / 1 darab
Mezők száma / modulszám:
8x23 darab napelem / 1 db inverterre kötve
A fejlesztés hatására az épület villamos energia ellátását 90 százalékos mértékben a napelemes
rendszer elégíti ki, így elmondható, hogy a működésre a beruházás megvalósítása ugyan közvetlen
hatással nem bírt, de az üzem költségét csökkenteni tudta. Összességében a működési költségek
optimalizálása változott a beruházás megvalósítása kapcsán.
A fejlesztés indokaként nevesíthető volt, hogy a vállalkozás tevékenységének ellátáshoz,
működésének biztosításához semmiféle megújuló energia előállító technológiával nem rendelkezett.
A fejlesztéssel érintett épület a vállalkozás telephelye, mely a főtevékenységének ellátásához
szükséges gyártócsarnok. A megvalósítás helyszíne a következő volt: 9734 Iván, Kossuth Telep 1.
Az épület tetőszerkezete betonszerkezet, tetőfedése cserép, így a napelemek telepítése megfelelő
borítású tetőn került végrehajtásra.
A költségek optimalizálása a működési költségek leszorításával hozzájárult az üzemi eredmény
javulásához, mely hozzájárult ahhoz, hogy a későbbiekben további, kapacitásbővítő technológiai
fejlesztéseket tudjon végrehajtani a vállalkozás.
További információ kérhető:
Németh Zoltán
06 30/901-2685
nemethlamberia@gmail.com

