
BIZALMAT ÉPÍTÜNK





HAGYOMÁNYTISZTELET,

INNOVÁCIÓ, 

PROFESSZIONALITÁS. 

MIÉRT VELÜNK?

  Bemutatkozás

A Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt. Magyar-

ország egyik piacvezető üzemeltetési és jelentős építőipari 

vállalkozása. A magánkézben lévő cég itthon és külföldön 

egyaránt vállalja új épületek kivitelezését, meglévő épüle-

tek átalakítását, felújítását, üzemeltetését.

  Építve formáljuk a jövőt

Küldetésünknek tekintjük, hogy minden megbízásunkat az 

elérhető legmagasabb technológiai és szakmai színvona-

lon valósítsuk meg. A mintegy két évtizede működő vál-

lalkozásunk nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók szak-

mai továbbképzésére, hiszen az iparág gyors technológiai 

fejlődése megköveteli, hogy szakembereink naprakészek 

legyenek. Elkötelezettek vagyunk egy olyan világ építése 

mellett, amelyben a múlt emlékeit, patinás épületeit a le-

hető legnagyobb gondossággal megőrizzük, az új, modern 

létesítményeket pedig a lehető leginnovatívabb, legpro-

fesszionálisabb módon valósítsuk meg.

A Mega-Logistic számokban

A cég jogelődök összevonásával alakult 2001-ben. A kez-

deti, mintegy 1 milliárd forintos éves árbevételt néhány 

esztendő alatt megsokszoroztuk. A 2000-es évek végén 

kezdődő gazdasági recesszió idején is sikerült megtarta-

ni iparági pozícióinkat, mára társaságunk 10 milliárd forint 

feletti éves árbevétellel számol, és több, mint 700 ember-

nek ad munkát.

  Munkáink

Az elmúlt, mintegy 20 éves történetünkben a tulajdono-

saink által kitűzött fő céljaink nem változtak: a lehető leg-

magasabb szintű vevői elégedettség elérése, megtartása 

mellett folyamatosan javítani szeretnénk piaci pozíciónkat 

és üzletági részesedésünket. 

Ehhez elengedhetetlen részvénytársaságunk szervezeté-

nek és eszközeinek a kor és az üzleti környezet kihívása-

inak megfelelő állandó fejlesztése, és minden ránk bízott 

feladat – annak nagyságrendjétől függetlenül – maximá-

lis figyelemmel és kiváló minőségben történő teljesítése. 

Dúzs György
Beruházási Vezérigazgató
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CÉGTÖRTÉNET
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HISSZÜK, HOGY A MÚLTUNK 

MEGÓVÁSA FONTOS, 

ENNEK PEDIG HANGSÚLYOS 

ÉS NAGYON LÁTVÁNYOS 

RÉSZE AZ, AHOGYAN A 

MŰEMLÉKEINKKEL BÁNUNK.

  2001 – jogelődök összevonásával megalapítjuk a 

 Mega-Logistic Zrt.-t.; üzleti tevékenységünk létesítmény- 

 fenntartás és kivitelezés

  2001 – első külföldi megbízatásunk: 

 Pristina, magyar bázis

  2003 – belépünk az egészségügyi létesítmények 

 üzemeltetési piacára

  2004 – második külföldi megbízatásunk: 

 Szarajevó, magyar bázis

  2008-2009 – az első komplex projekt: 

 a Magyar Honvédség Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése

  2009 – az első szállodafejlesztés

  2010 – a Magyar Köztársaság több külképviseleti 

 állomásának felújítása az EU több városában

  2011 – első jelentősebb kiskereskedelmi létesítmény

 kivitelezése

  2012 – Magyarország Állandó képviselete az EU mellett 

 Brüsszel, üzemeltetési feladatok ellátása

  2013 – a stabilizáció után növekvő pályára áll a vállalat, 

 elsősorban új piacok és tevékenységi körök keresésére

 fókuszál

  2014 – az üzemeltetés, a beruházás üzletág 

 is növekvő pályára áll

  2015 – elindulnak az Európán kívüli munkák

  2016 – építőipari beruházó tevékenység 

 további jelentős növekedése

  2017 – mérnök és fizikai szakember állomány 

 jelentős növekedése

  2019 – Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött

 szerződés alapján üzemeltetési feladatok ellátása

 10 országban

  2019 – turisztikai üzletág elindítása

 Zselicvölgy Szabadidőfarm, Hajmás

Ugyancsak büszkék vagyunk a műemlék épületeken és 

a helyi védelem alatt álló építményeken végzett munká-

inkra. Hisszük, hogy a múltunk megóvása fontos, ennek 

pedig hangsúlyos és nagyon látványos része az, ahogyan 

a műemlékeinkkkel bánunk. E csodálatos épületek közül 

külön említést érdemel a Stefánia Palota felújítása vagy a 

szabadkai zsinagóga rekonstrukciója. Szintén kiemelt pro-

jektek voltak számunkra a paksi Erzsébet Hotel komple-

xumban és a Budapest központi sétálóutcájában található 

CBA Gourmet áruházban (Váci u. 34.) végzett munkák, a 

cseszneki középkori vár felújításában való közreműködés, 

a nagyatádi öreg postaépület homlokzatának renoválása 

vagy a pécsi Leővey Gimnázium felújítása.



TANÚSÍTVÁNY        

 
A MARTON Szakértő Iroda Kft. 
2040 Budaörs, Aradi u. 32. 
igazolja, hogy a 

 
 

Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt. 
 
Székhely:  H- 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. 
 
Telephely:   H- 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. 
a 
 

Létesítmények üzemeltetése, karbantartása,felújítása, magas - és 
mélyépítés, kivitelezés, fővállalkozás 
 

tevékenységi területen a NATO AQAP 2110:2016 normatív dokumentum  
követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet. 
A tanúsítvány regisztrációs száma: 5540517 
A lefolytatott audit során bizonyítást nyert, hogy a rendszer 
 
MEGFELEL 
a 
NATO AQAP 2110:2016   
normatív dokumentum követelményeinek. 
 
A tanúsítvány érvényes: 2023. június 28-ig. 
az évente végrehajtott felülvizsgálatok igazolása mellett. 
 
 
Budaörs, 2020. június 29. 

 
 

 

 

MARTON Szakértő Iroda Kft. 
Ügyvezető 

TANÚSÍTVÁNYOK
  2011- 
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ÜZEMELTETÉS – BELFÖLD

Az építés, kivitelezés mellett a Mega-Logistic épületkar-

bantartással, üzemeltetéssel, hibaelhárítással, lakóház-ke-

zeléssel is foglalkozik, valamint közvetített kommunális 

szolgáltatásokat nyújt.

Jelenleg négy állami egészségügyi intézményt (kórházat, 

szanatóriumot), több minisztériumi intézményt, 850 lakást, 

lakóépületet, tizenegy nővérszállót (1 050 férőhellyel), vala-

mint huszonöt laktanyát üzemeltetünk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészségügyi intézmé-

nyek kiszolgálását: a gyógyító tevékenység zavartalansá-

gának biztosítása érdekében 24 órás ügyeleti rendszert 

működtetünk.

Az üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási feladatokat 

összesen közel 600 fő saját dolgozóval és szakszervizek 

bevonásával végezzük. A központi irányító szakmai mun-

kát egyetemi, főiskolai műszaki végzettségű mérnökök 

látják el, összesen harmincöten. A fizikai munkákat tech-

nikusok, műszerészek, gépészek, illetve szakmunkások, 

takarítók, parkápolók, gondnokok végzik.
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KIEMELT 

FELADATUNKNAK TEKINTJÜK 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYEK 

KISZOLGÁLÁSÁT: 

A HIBAELHÁRÍTÁSOKAT 

MAXIMUM 15 PERCEN BELÜL 

MEGKEZDJÜK. 



Szerződéses megbízásunk alapján üzemeltetési feladato-

kat látunk el 10 ország 17 városában 65 épület tekinteté-

ben az alábbi tevékenységek szerint.

  az ingatlanok, épületek fenntartása, állagmegóvása,

 karbantartása és hibaelhárítása

  a hőellátó rendszerek (kazánházak, hőközpontok, 

 fűtési és használati melegvíz ellátó rendszerek) 

 gazdaságos működtetése, felügyelete

  épületgépészeti rendszerek (víz- és szennyvíz-, 

 elektromos hálózatok, fűtési rendszerek, távhő-vezetékek) 

 karbantartása és eseti hibajavítása

  klímaberendezések kül- és beltéri egységei, hőszivattyúk, 

 fan-coilok, légkezelőgépek karbantartása

  erősáramú rendszerek, szünetmentes áramforrások 

 karbantartása, hibaelhárítása

  villámvédelmi rendszerek mérése

  épületautomatikák, biztonsági világítások, 

 tűzjelző rendszerek üzemeltetése 

  szennyvízkezelő és tisztítóberendezések 

 és azok műtárgyainak működtetése, karbantartása

  liftek, emelőgépek üzemeltetése, felügyelete 

 karbantartása és eseti hibajavítása

  hűtők (ipari és háztartási méretű), elektromos kisgépek,

  konyhatechnológiai berendezések karbantartása 

 és hibajavítása

  mérnöki szolgáltatások biztosítása

ÜZEMELTETÉS – KÜLFÖLD
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Ljubjana

Bécs

Brüsszel

Hága

Zágráb Eszék

Kolozsvár Csíkszereda
Bukarest

Belgrád
Szabadka

Pozsony
Prága Kassa

Lendva

Ungvár Beregszász

ÜZEMELTETÉSI REFERENCIÁINK 
10 ORSZÁG, 17 VÁROSÁBAN  2012-



Cégünknek kiemelten fontos a társadalmi felelősségválla-

lás. E felelősségvállalás elsősorban azt jelenti számunkra, 

hogy nem pusztán cégünk sikeréért dolgozunk, hanem azt 

szeretnénk, ha a társadalom egésze számára is haszno-

sak lennénk. Igyekszünk helyi és országos szinten részt 

venni szociális és oktatási programokban, támogatni arra 

érdemes kulturális kezdeményezéseket, felkarolni tehet-

ségeket. Büszkék vagyunk szerepvállalásunkra a magyar 

egészségügyben is. Amellett, hogy több egészségügyi in-

tézmény üzemeltetését végezzük, 75 százalékos tulajdon-

résszel rendelkezünk a siklósi kórházban, mely non-profit 

intézményként szolgálja ki a térrségben élők igényeit. 

TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

KÓRHÁZ
SIKLÓS  2014 
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REFERENCIÁINK
  2011- 2020



 építés   építés

CBA ÜZLETKÖZPONT
KAPOSVÁR  2011 

CBA ÁRUHÁZ
BALATONAKALI  2014 



 felújítási munkák 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
STEFÁNIA PALOTA
BUDAPEST  2011 



 építés 

CBA PRÍMA ÁRUHÁZ 
ÉS ÉTTEREM
BUDAPEST  2013 



 építés

3D RADARTORONY 
MEDINA  2014 



 építés   építés

FA KILÁTÓ 
ÉS INFORMÁCIÓS PONTOK 
BŐSZÉNFA  2014 

ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ, 
KEVERŐ-CSOMAGOLÓÜZEM

SZÉKESFEHÉRVÁR  2014 



 építés 

LÁTOGATÓKÖZPONT 
ÉS JÁTSZÓHÁZ
BALATONKERESZTÚR  2014 



 felújítási munkák 

LEŐWEY KLÁRA 
GIMNÁZIUM
PÉCS  2014-2015 



BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA 
NAGYKANIZSA  2015 

 építési munkák 



 felújítási munkák 

VÁR
CSESZNEK  2015 



 felújítási, restaurálási munkák 

ZSINAGÓGA
SZABADKA, SZERBIA  2017 

 felújítási, restaurálási munkák 

ZSINAGÓGA
SZABADKA, SZERBIA  2017 



 felújítási, restaurálási munkák 

ZSINAGÓGA
SZABADKA, SZERBIA  2017 

 rezidenciaépület felújítási munkái

MAGYARORSZÁG 
NAGYKÖVETSÉGE
ZÁGRÁB, HORVÁTORSZÁG  2015-2017



 felújítási, restaurálási munkák 

ZSINAGÓGA
SZABADKA, SZERBIA  2017 

 felújítás és bővítés

SIKLÓSI ÚTI ÓVODA 
PÉCS  2017



MAGYARORSZÁG 
NAGYKÖVETSÉGE
RÓMA, OLASZORSZÁG  2016-2017 

 hivatali épület 

 felújítási munkái



 felújítási munkák 

MAGYARORSZÁG 
SZENTSZÉKI 
NAGYKÖVETSÉGE
RÓMA, OLASZORSZÁG  2016-2017 



 felújítási munkák 

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE 
POZSONY, SZLOVÁKIA  2017 



VAKCINA ÜZEM
SONGINO, MONGÓLIA  2020- 

TUZLA CERIK VÍZTISZTÍTÓ
TUZLA, BOSZNIA-HERCEGOVINA  2019-2020 

  építés felújítás



ÜZLETI MUTATÓK
 2002-2019

Kuala Lumpur

Brüsszel

Ljubjana

Bécs

Ho Si Minh-város

Sao Paolo

Lisszabon

Varsó

Madrid

Strasbourg Songino

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019 

A MEGA-LOGISTIC ZRT. 
ÉVES ÁRBEVÉTELE

A MEGA-LOGISTIC ZRT. 
DOLGOZÓI ÁLLOMÁNYA

13 000 M Ft

11 000 M Ft

 9 000 M Ft

 7 000 M Ft

 5 000 M Ft

 3 000 M Ft

 1 000 M Ft

700 fő

500 fő

300 fő

100 fő

Szarajevó

Kolozsvár Bukarest

Düsseldorf

Lima

Róma

Bogotá

Hága

Szabadka

Pozsony

Zágráb

BERUHÁZÁSI REFERENCIÁINK 
TÖBB, MINT 20 ORSZÁGBAN  2004-2020
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Budapest

Washington

Buenos Aires

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019 

Hanoi

Moszkva

Tuzla



 www.mega-logistic.hu

Cím:

1062 Budapest, 

Bajza u. 17-19.  

Telefon: +36-1/413-7749

Fax: +36-1/478-0013  

 

Központ:

7400 Kaposvár

Baross G. u. 18/a. 

Telefon: +36-82/511-296

Fax: +36-82/511-297

Dúzs György

Beruházási Vezérigazgató

Telefon: +36-30/548-8655

duzs.gyorgy@mega-logistic.hu

Danika Tibor

Üzemeltetési Vezérigazgató

Telefon: +36-30/560-2100

danika.tibor@mega-logistic.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK




