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Tovább íródik a Masterplast növekedési sztorija 
Összeállt a stratégia a Masterplast következő nagy ugrásához 

 
Befektetői konferenciáján mutatta be eredményvárakozásait és középtávú üzleti stratégiáját a Masterplast. A magyar többségi tulajdonú 
építőanyag és egészségipari gyártó vállalat példátlanul sikeres évet tudhat maga mögött és hasonlóan kedvező kilátásokkal tekint a folytatás 
elé. A középtávú stratégia alapján az árbevétel 2024-ben átlépheti a 300 millió eurót, és az adózott eredmény több, mint 70 százalékot 
növekedve 26 millió euró fölé ugorhat. 
 
Előrejelzése alapján minden korábbi rekordját felülmúlta a 2021-es évben a Masterplast. Az árbevétel 55 százalékos növekedést követően 190,3 
millió euróra emelkedett, miközben az eredményesség még nagyobb mértékben bővült. Az EBITDA értéke a duplájára ugrott és átlépte a 22 
millió eurót, míg az adózott eredmény 15,4 millió eurós értékével közel 2,5-szerese a bázis év teljesítményének. A példátlanul sikeres év mögött 
az európai építőipari és szigetelőipari konjunktúra és a Vállalat piaci részesedésének növekedése áll. A Vállalat stabil alapanyag-ellátásának és 
bővülő saját gyártásának köszönhetően növelte versenyképességét és partnereinek számát. Az egészségipari szegmensben a német üzem 
termelése és a nagy volumenű egészségügyi védőoverál értékesítés is fokozta a Társaság eredményességét. 
 
Számos fejlesztési projekt is zajlott 2021-ben a Masterplastnál, melyek már 2022-ben támogatják a további növekedést. A Vállalat központi 
telephelyén átadásra kerültek az egészségipari textíliát és az egészségügyi késztermékeket gyártó új üzemek, valamint új logisztikai kiszolgáló 
egységek épültek. Szabadkán az idei év elején lezárul az üvegszövet gyártásfejlesztés harmadik lépcsője, amivel tovább bővül a globálisan is 
jelentős üzem kapacitása, működési hatékonysága és gyártói szolgáltatásainak köre. Az összesen mintegy 43 millió euró értékben megvalósult 
beruházások finanszírozását a Társaság megnövekedett eredményessége, sikeres kötvénykibocsátásai és állami támogatások biztosították.  
 
A megvalósult fejlesztések mellett további beruházások vannak folyamatban. A korábban bejelentett XPS szigetelőanyag gyártásfejlesztés 
Szabadkán a tervek szerint halad, a 14 millió eurós befektetéssel létesülő üzem 2023-ban kezdi meg a termelést. Az ismert projektek mellett egy 
új építőipari üzleti szegmens elindításáról is tájékoztatta a befektetőket a Társaság vezetése. Az építőipar kihívásaira és a fogyasztói igényekre is 
választ adva, az évtized legígéretesebb és nagy valószínűséggel leggyorsabban fejlődő építőipari szegmensébe, a moduláris építészetbe lép be 
gyártóként a Masterplast. A moduláris technológia több szempontból is hatékonyabb megoldást kínál a hagyományos építési módszerrel 
szemben. A termelés ellenőrzött üzemi körülmények között történhet az év 12 hónapjában, akár folyamatos műszakban. A szabványos 
épületmodulokból számos épülettípus gyártható, amely felhasználása széles körben alkalmazható.  
A technológia segítségével nagyon gyorsan, alacsony helyszíni élőmunka igénnyel építhető lakóház, nyaraló, iroda, öltöző, munkásszálló, orvosi 
rendelő, edzőterem, vagy akár vendéglátó egység is. A Vállalat beszállítói kapcsolatrendszere, saját gyártási háttere, gyártói tudása és tőkeereje 
jelentős versenyelőnyt biztosít a Masterplast számára. Az első üzem Székesfehérvár vonzáskörzetében létesül, és a tervek szerint 2022 végére 
már beindul a termelés. A működés első teljes évében 500 épületmodul legyártása a cél, amellyel nagyságrendileg 10 millió eurós árbevételt 
érhet el 2023-ban az új üzletág. 
 
A jövő tekintetében az iparágak kedvező kilátásai, az elért eredményesség, a stabil ellátási lánc, a már megvalósított és a folyamatban lévő 
fejlesztések, valamint az erős pénzügyi háttér és az akvizíciós lehetőségek alapján építette fel a menedzsment a következő 3 éves növekedési 
tervét.  
Az Európai Uniós klímavédelmi politika anyagi forrásokat biztosít az épületenergetikai felújítási programokhoz, ami a szigorodó energetikai 
szabályozással karöltve hosszabb távon is növekvő keresletet eredményez a szigetelőipar számára. Az újonnan induló moduláris épületgyártó 
üzletág pedig az építőipar sürgető kivitelezési kapacitás éhségére és az új épületek azonnali igényére nyújt piacképes megoldást. Az 
egészségipar kilátásai szintén kedvezők, az ágazat jelentőségét jelentősen átértékelte a pandémia. Az üzletágban megvalósult gyártó eszköz és 
szervezeti fejlesztés stabil alapot ad az üzletág fejlődéséhez. A piac bővülésének kiaknázásához az árualapot a stabil ellátási lánca és a bővülő 
saját gyártói háttere biztosítja a Masterplast számára. 
 
Új, középtávú eredmény előrejelzést tett közzé a Társaság vezetése, amiben újabb szintugrás elérését célozta meg a Masterplast. 2024-ben a 
Vállalat árbevétele elérheti a 305 millió eurót, mialatt az EBITDA aránya 13,4 százalékra rúghat, és meghaladja a 40 millió eurót. Az adózott 
eredmény 72 százalékkal bővülhet a 2021-ben várható rekorderedményhez képest, és elérheti a 26,5 millió eurós értéket. Ezzel az egy 
részvényre jutó eredmény 2024-ben már 1,8 euró fölé emelkedhet. A Társaság a bővülő eredményét a jövőben is elsősorban az új 
beruházások megvalósítására kívánja fordítani, megtartva emellett a stabilan növekvő osztalékszintjét.  
 
„A Masterplast növekedési stratégiája újabb szintlépést eredményezhet a következő években, mivel több olyan folyamatban lévő beruházás is 
termőre fordul, amely jelentős potenciállal rendelkezik. Meggyőződésem, hogy a részvényesi értéknövekedés dinamikája folytatódhat, és bízom 
benne, hogy a befektetőink továbbra is elégedett lesznek a Masterplast részvénnyel.” -tette hozzá Tibor Dávid a Masterplast elnöke. 
 

 
A Masterplast Nyrt. 
Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyag gyártó és 
forgalmazó vállalata. A cégcsoport 9 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, és további 30 országba értékesíti termékeit. A Budapesti 
Értéktőzsdén, a prémium kategóriában jegyzett vállalat 2020-as árbevétele 122,7 millió euró volt. 
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