
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény 
 

A Jászmetál 2000 Kft kapacitásbővítő beruházása Jászalsószentgyörgy településen 
 

2020/10/28 

 
A Jászmetál 2000 Kft 2018.07.30. napján pályázatot nyújtott be a GINOP-1.2.1-16 konstrukció 
keretében „A Jászmetál 2000 Kft kapacitásbővítő beruházása Jászalsószentgyörgy településen” 
címmel (A pályázat azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-00756). A projekt támogatásának 
összege 108,97 millió Ft, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában került megfinanszírozásra. A 
támogatási szerződés 2018. 09.03-án lépett hatályba. 

 
A projekt két ütemben valósult meg. Első ütemben az infrastrukturális beruházások kerültek 
végrehajtásra, míg a második ütemben eszközbeszerzéseket valósított meg vállalkozásunk.  
 
Infrastrukturális rész bemutatása:  
Raktárhelyiség kialakítására a gyártásra kerülő késztermékek biztonságos tárolása céljából volt 
szükség. A 240 m2-es raktárhelyiséget a telephelyünkön lévő leromlott állapotú, tető nélküli 
csarnokból alakítottuk ki. A 72 m2-es gépalap kialakítására a lézervágógép elhelyezéséhez volt 
szükség, amelyet az egyik meglévő csarnokunkban alakítunk ki. Szemcseszóró üzem (438,02 m2) és 
gépészetének kialakítására fémtiszta anyagok megmunkálása miatt volt szükség, ezzel is rövidítve a 
gyártási folyamatot. A szemcseszóró üzemet szintén egy használaton kívüli, leromlott állapotú csarnok 
felújításával oldottuk meg. 
 
Eszközbeszerzési rész bemutatása:  
Gépbeszerzés (lézervágógép, targonca és a szemcseszóró üzem gépészetének kialakítása), valamint 
informatikai eszközök beszerzése. 
 
A tervezett infrastrukturális és eszköz beszerzéssel gyorsabbá és hatékonyabbá válik a termelés, 
amelynek köszönhetően a cég újabb megrendeléseknek is meg tud felelni. A lézervágógép 
beállításával nem kell furatgépet használni, mivel az tized mm pontossággal beállítja a furatok helyét. 
Ezzel jelentősen felgyorsítható a késztermék előállításának ideje. A targonca beszerzése az 
alapanyagok beszállítása és a kész alkatrészek deponálása miatt volt elengedhetetlen. Szükség volt 
továbbá informatikai fejlesztésekre is (számítógép, monitor, szoftver, nyomtató és projektor  
beszerzés), raktár helyiség és a lézervágógép gépalapjának a kialakítására, valamint a szóróterem 
kialakítására és gépészetének beszerzésére. Ez utóbbira azért volt szükség, hogy a rozsdás 
nyersanyagok revétlenítését elvégezhesssük, hogy fém tiszta anyagokkal dolgozhassunk a 
továbbiakban. 
 
Továbbra is elődleges célja a vállalkozásunknak, hogy alkalmazottaink számára hosszútávon 
megbízható munkalehetőséget biztosítsunk, a megrendelőink számára pedig magas hozzáadott 
értékkel rendelkező, minőségi termékeket tudjunk gyártani.  
A beruházásnak köszönhetően 31 darab munkahelyet tudunk megőrizni és további 4 munkahelyet 
teremteni. 
A projektről bővebb információ olvashatnak: www.jaszmetal.hu 

 
További információ kérhető:  
Jászmetál 2000 Kft., Tel.: +36 302051817, e-mail:jmetal@freemail.hu 
 

http://www.jaszmetal.hu/

