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Parkpress
Ipari park: Vérüket adták

Európa legnagyobb tetôn kialakított nap-
elemparkja épült meg Gyôrben, az ipari
parkban, az Audi Hungaria logisztikai
központjának tetôfelületén. A kontinensen
is páratlan, világszínvonalú beruházás az
Audi Hungaria Zrt. és az E.ON Hungária
Csoport együttmûködésében valósult

A Gyôri Ipari Parkban mûködô Innovatív Group helyezte
üzembe Magyarország elsô, teljesen elektromos hajtás-
sal rendelkezô kamionját. A jármû sajtóbemutatóján Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kifejtette: az
ilyen fejlesztések segíthetik az ország gazdaságát, hogy
leküzdje a Covid-járvány okozta károkat. A cég azt terve-
zi, hogy mind a tíz hasonló feladatot ellátó kamionját
elektromosra cseréli a következô években. 

>  3. oldal

A koronavírus-járvány kihívá-
saira a legkülönfélébb módo-
kon reagálnak a cégek. A leg-
több vállalkozás igyekszik
megôrizni mû ködô ké pes sé -
gét, próbálja átszervezni te-
vékenységét, új termékeket
és piacokat keres, igyekszik
alkalmazkodni a megváltozott
körülményekhez. Az alkal-
mazkodás egyik követendô
példáját mutatja a Borsodi
Mûhely Kft., amely automata
hômérôkaput tervezett és
megkezdte annak gyártását.

>  6. oldal

Nem lehet olyan rossz a helyzet körülöttünk, hogy ne tudjunk segíteni a rászorulóknak — ez a gondolat volt
a kiindulópontja a Nemak Gyôr Kft. jótékonysági akciójának, melynek keretében rengeteg ru hanemû, élel-
miszer és tisztítószer gyûlt össze a rászoruló családok számára. >  7. oldal

Logisztikai központ: Átadták az Audi
tetôn kialakított napelemparkját 

meg. A több mint 36 ezer napelembôl álló
erômû évente több mint 9,5 GWh energiát
termel, és a zöld áramnak köszönhetôen
mintegy 4 900 tonnával kevesebb szén-
dioxid jut a levegôbe.

>  2. oldal

Innovatív Group: Úton
az elsô e-kamion

Borsodi Mûhely:
Hômérôkaput 
gyártanak

Nemak: Segítenek a szükségben
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>  1. oldalról

Az Audi Hungaria és az E.On Hungária cso-
port közös projektjének keretében az Audi
Hungaria két logisztikai központjának össze-
sen 160 000 négyzetméteres tetôfelületén ala-
kították ki Európa legnagyobb, tetôre épített
napelemparkját.
A 12 megawatt csúcsteljesítményû napelem-
park szimbolikus üzembehelyezése alkalmá-
ból rendezett eseményen részt vett Szijjártó
Péter, Magyarország külgazdasági és kül-
ügyminisztere, Peter Kössler, az Audi AG ter-
melésért és logisztikáért felelôs igazgatótaná-
csi tagja, dr. Karsten Wildberger, az E.ON SE
operatív igazgatója, Alfons Dintner, az Audi
Hungaria igazgatóságának elnöke, Kiss Attila,
az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazga-
tója, és prof. dr. Dézsi Csaba András, Gyôr
Megyei Jogú Város polgármestere.
A több mint 36 ezer napelembôl álló erômû
évente több mint 9,5 GWh energiát termel. Ez
az energiamennyiség 3 800 háztartás éves
energiaszükségletének felel meg. A megújuló
forrásból megtermelt zöld áramnak köszönhe-
tôen mintegy 4 900 tonnával kevesebb szén-
dioxid jut a levegôbe.
„Büszkén jelenthetem be, hogy az Audi Hun-
garia az idei évtôl eltérte „Mission Zero”
célkitûzését, és az Audi AG gyártó telephelyei

Az idei év sok cég számára hozott a korábban
megszokottakhoz képest új kihívásokat. Igaz ez
az egyedi gépgyártásra is, hiszen a pandémia
miatt sok volt a bizonytalanság az iparágban, és
sokszor kellett újratervezni a változó körülmé-
nyek és a változó megrendelôi igények miatt.
Az Alprosysnál azonban minden akadály elle-
nére sikeres évet zárhatnak. Komoly projektek
vannak a vállalkozás mögött, melyek során
megtanulták, hogy nem mindig kell, és sok-
szor nem is lehet a korábbi megoldásokhoz
ragaszkodni. Megtapasztalták például azt is,
hogy az online egyeztetések ugyanolyan haté-
konyak lehetnek, mint a személyesek, mindez
csak hozzáállás és jó kommunikáció kérdése.
Talán magunktól sosem próbáltuk volna ki, mi-
lyen lehet távolról, online üzembe helyezni egy ál-
talunk fejlesztett gépsort úgy, hogy a munkatár-
sunk a munka során csak a kamera képeit látja,
és az indiai partner szóban közvetíti, mi is történik
pontosan a helyszínen — számolt be Bera Attila,
az Alprosys Kft. ügyvezetô igazgatója az idei év
egyik legkülönlegesebb kihívásáról. — Egy ilyen
üzembehelyezéshez korábban a helyszínre utaz -
tak a munkatársaink, s bár most nem volt erre le-
hetôség, de így is sikerült a megrendelést teljesí-

Logisztikai központ: Átadták az Audi napelemparkját

Alprosys: Kihívások az egyedi gépgyártásban is

közül másodikként karbonsemlegesen mû kö -
dik, amelyhez a most átadott napelempark is
nagymértékben hozzájárult. A jövôben is azon
fogunk dolgozni, hogy környezetbarát megol-
dásainkkal megóvjuk a környezetet a jövô ge-
neráció számára“ — mondta Alfons Dintner, az
Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.
„Az E.ON Hungária
és az Audi Hungaria
25 éves együt tmû -
kö désének újabb
fontos fejezete ez a
beruházás. Büszkék
lehetünk, hogy kö-
zösen létrehoztuk Európa legnagyobb, tetôn
felépített napelemparkját. Hiszünk benne,
hogy ennek nem csupán gazdasági értéke
van, hanem jelentôs üzenetet is hordoz, mi-
szerint az Audi Hungaria és az E.ON Hungária
Csoport, azaz a magyar gazdaság két megha-
tározó szereplôje kész tenni a fenntartható Ma-
gyarországért. Ez hosszú távú célunk is, ezért
kötelezte el magát mindkét vállalat egy tisz-
tább, zöldebb, karbonsemleges mûködés
megteremtése mellett. Bízunk benne, hogy a
mostani együtt mû kö désünk mások számára is
inspirációt jelent, hogy közösen, partnerség-
ben többre vagyunk képesek. Olyan beruhá-
zást valósítottunk meg, amelyre nemcsak mi,
hanem az egész ország büszke lehet — fogal-

mazott a bemutatón Kiss Attila, az E.ON Hun-
gária Csoport elnök-vezérigazgatója.
Az Audi Hungaria a fenntartható mûködés
megvalósításának szellemében jelentôs ered-
ményeket ért el az energiafelhasználás, a
szén-dioxid-kibocsátás, a vízfelhasználás és a
lerakásra kerülô hulladék mennyiségének mér-

séklése terén. A
vállalat energiael-
látásának 75 szá-
zalékát már most
megújuló, geoter-
mikus energiából
fedezi, valamint a

vállalatnál keletkezett hulladék több mint 99
százalékát hasznosítják.
Az E.ON Hungária csoport mintegy 55 ezer
munkaórát fektetett a naperômû megépítésé-
be, és a következô 25 évben is felelôs lesz az
üzemeltetéséért. Az energiacég Magyaror-
szág klíma- és energiastratégiájával össz-
hangban elkötelezett a fenntartható és gaz-
daságos napenergia-felhasználásának szé-
les körû elterjesztése mellett. A teljes nemzet-
közi E.ON vállalatcsoport célja, hogy 2030-ra
a jelenlegi felére csökkentse karbonkibocsá-
tását, 2050-re pedig teljesen karbonsemlege-
sen mûködjön.

| audi.hu

tenünk. Emellett voltak géptesztelések is, amiket
vagy online közvetítettünk a partnereknek, illetve
készítettünk és küldtünk egy videófelvételt, azzal
mutattuk be az elvárt készültségi szintet. 
Bera Attila ügyvezetô igazgató hozzátette: „Azt
mondják, a rossz cégeket tönkreteszi a válság, a
jó cégek túlélik azt, a kiváló cégek pedig jobban

teljesítenek általa. Hiszünk abban, hogy minél
jobb szakemberek dolgoznak egy csapatban,
minél több szakértelem és kreativitás összponto-
sul egy helyen, annál sikeresebb lehet az adott
vállalat, és az Alprosys esetében ez mind adott.”

| alprosys.hu

Az Audi Hungaria az idei évtôl
elérte „Mission zero” célkitûzését
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>  1. oldalról

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter az Innovatív Group el-
sô, teljesen elektromos kamionját

156 millió forintból újult meg a
Szentiváni út Alsókert utca és az
ipari park közötti szakasza. A
komplex fejlesztés során nem-
csak az úttest felújítása történt
meg, de új kerékpárút is épült.
Nemrégiben készül el a Tatai úti
kerékpárút is, amely a Hecsei úti
körforgalmú csomópont és a Ti-
bormajori út csomópontja közötti
szakaszon épült meg, és csatla-
kozik a Hecsei úti körforgalom
meglévô kerékpárútjához, vala-
mint kétirányú kerékpáros átveze-
téssel a Tibormajori úthoz.
„Augusztusban indult, és alig
több mint három hónap alatt elké-
szült a fejlesztés, amely gördülé-
kenyebbé teszi az ipari park meg-
közelítését a gépjármûvel és a ke-
rékpárral közlekedôknek egya-
ránt” — mondta az útszakasz át-
adásán prof. dr. Dézsi Csaba And-
rás, Gyôr polgármestere. Az útpá-
lya egy részén a teljes pályaszer-
kezet, más részén pedig az asz-
faltréteg újult meg. Az út mindkét
oldalán kiemelt szegély, a teljes
szakaszon zárt csapadékvíz-elve-
zetô rendszer is épült, és az ivó-
vízvezeték-gerincet is bôvítették.
Egy másik TOP-os pályázat kere-
tében a Szentiváni úton az utca
északi oldalán, az útpályától elvá-
lasztva, egy oldalon vezetett két-
irányú, aszfaltburkolatú kerékpár -
út is épült. „A két projekt révén

Innovatív Group: 
Úton az elsô e-kamion

nem fejlesztettek még és nem állí-
tottak ipari hasznosítási szolgálat-
ba 40 tonna össztömeget kitevô,
teljesen elektromos kamiont.
Lipovics Tamás, az Innovatív Rak-
tárlogisztika Kft. ügyvezetô igaz-
gatója az e-kamion bemutatóján
elmondta, hogy közepes vállalko-
zásként csak akkor tudnak ver-
senyképesek maradni, ha innova-
tív megoldásokat alkalmaznak.
Ezért ruháztak be egy elektromos
kamionra, amelyet a jármûgyár ki-
szolgálásra használnak fel a nap
24 órájában. A cég jelenleg 157
embert foglalkoztat Gyôrben hat
telephelyén — tette hozzá. 
A nyilvános céginformációs ada-
tok szerint a cég tavaly 1,08 milli-
árd forint árbevételt ért el, 620,9
millió forinttal többet, mint 2018-
ban. Nyeresége 61,9 millió forint-
tal 182,5 millió forintra nôtt.
Bántó Rubentôl, az elektromos
kamion alvázát gyártó debreceni
székhelyû Elektromega Kft. igaz-

bemutató sajtótájékoztatóján úgy
fogalmazott: Európai és globális
összevetésben is egyedülálló fej-
lesztést hajtott végre az Innovatív-
cégcsoport, hiszen sehol máshol

gatójától a jelenlévôk megtudhat-
ták: a hazai fejlesztésû kamion
tisztán elektromos meghajtású,
egy töltéssel képes Debrecenbôl
a fôvárosba eljutni. Speciális fel-
használásra tervezték, így raktár-
logisztikai kiszolgálásra ideális,
és a kamiont rakodás közben is
lehet tölteni.
— Jelenleg a cégcsoport tíz kami-
onnal szállít az Audi jármûgyárai
között Gyôrben. Az elsô kamiont
már kiváltották elektromos kamion-
nal, és várhatóan 2022-re már
mind a tíz kamion elektromos lesz.
Egy elektromos kamion használata
egy évben a saját össztömegével
megegyezô károsanyagkibocsá-
tás-csökkentést eredményez egy
hagyományossal összevetve, és
ez a gyôri környezetvédelmi tervek
végrehajtását is segíteni fogja — tet-
te hozzá a sajtóbemutatón Szijjártó
Péter miniszter.

| innovativgroup.hu

Ipari park: Biztonságosabbá vált a közlekedés
komplex fejlesztés valósult meg”
— emelte ki Radnóti Ákos alpolgár-
mester, aki jelezte, az útszakasz
vízelvezetô rendszerét már a na-
gyobb kapacitású, kombinált víz-
nyelôkkel építették, amelyek a
nagy esôzések idején is biztosít-
ják a megfelelô vízelvezetést.

A közelmúltban elkészült Tatai úti
kerékpárúttal együtt a Szentiváni
út fejlesztése is egy nagyon fon-
tos beruházás a környéken lakók
és az ipari parkban dolgozók biz-
tonságosabb közlekedése érde-
kében. A beruházás során 427
méteren újult meg az út, és 474

méter hosszú kerékpárút épült.
Elkészült 447 méter hosszú zárt
csapadékvíz-gerincvezeték, 211
méter zárt csapadékvíz-bekötô
vezeték, és megtörtént az ivóvíz-
vezeték kiváltása 434 méteren.

| ipgyor.hu
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Borsodi Mûhely Kft. — operating in the International
Industrial Park of Gyôr — has designed and manu-
facture automatic thermometer gate. The built-in
special camera monitors the body temperature of
people walking through the gate, the measurement
accuracy of which is +/— 0.5 degrees Celsius.
When the person's body temperature reaches the
set value, the gate responds with an audible and vi-
sual signal. Alarms can be connected to a compu-
ter via software and warnings can be collected in a
database. In addition, it is significantly cheaper
than similar devices available on the market so far.
The gate is suitable for concerts, sport events or
schools, health care facilities where a solution
must be figured out to handle large number of
entrances.  It can also be useful for companies
where hundreds or thousands of workers’ quick
passage needs to be resolved in a short time
when shifts change. The main advantage of it
compared to manual thermometers is that it does
not require special staff; the already existing re-
ception service is suitable for its application. 
In case of purchase, the installation of the thermo-
meter gate is carried out by the employees of the
company, if there is a demand for installation in a
larger volume, the product is also provided in
sheet-mounted, transportable packaging.

The Innovative Group operating in the In-
dustrial Park of Gyôr has put the first fully
electric truck of Hungary into operation.
At the press conference of the vehicle,
Péter Szijjártó,  Minister of Foreign Affairs,
explained that such developments could
help the economy to overcome the
damage caused by Covid epidemic.
Tamás Lipovics, the managing director of
Innovatív Raktárlogisztika Kft., said at the
presentation of the e-truck that as a me-
dium-sized enterprise, it can only remain
competitive if it uses innovative solutions.

Europe's largest rooftop solar park was
constructed in Gyôr, in the industrial park
on the roof of the logistics centre of Audi
Hungaria. This unique, world-class in-
vestment on the continent was realized in
cooperation with Audi Hungaria Zrt. and
E.ON. Hungária Group.
The solar park was built on the roof of two
logistics centres of Audi Hungaria on a
160,000-square-meter surface. The 12-
megawatt high-performance plant, with
more than 36,000 solar cells, produces
more than 9.5 GWh energy per year and

The situation around us cannot be so bad that we
would not be able to help those in need — this idea
was the starting point of the charity action of Ne-
mak Gyôr Kft. Within its framework a lot of clothes,
food stuff and cleaning products were collected
for the families in need.
During the period of Advent many pallets of dona-
ted goods arrived from the factory of Nemak to
the Diocesan Caritas of Gyôr due to the charitable
collection announced in October. For a week and
a half, Nemak employees were able to donate
goods to those in need in four different categories.
In addition to durable food products, clothing and
children’s toys, cleaning products and disinfec-
tants are also greatly needed by those who are
struggling to get by in this pandemic period. In or-
der to get the offer to the best possible place, Ne-
mak was looking for a reliable and credible part-
ner, so it got to the Diocesan Caritas of Gyôr, whose
volunteers really know where and what kind of
help is needed.
"Many of such donations would be needed, the
charitable collection of Nemak is exemplary and
should be set an example" said Attila Lôrincz, the
head of the Diocesan Caritas of Gyôr, when he re-
ceived the donation.

Borsodi Mûhely:
Thermometer gate
production

Logistics centre: The solar park 
of Audi was handed over

emits about 4,900 tonnes less carbon dio-
xide into the air owing to green electricity.
“I am proud to announce that Audi Hun-
garia has achieved its “MissionZero” tar-
get from this year and is the second car-
bon-neutral production site of Audi AG.
The recently installed solar park has also
made a major contribution to reach this
target. We will continue to work to protect
the environment for the next generation
with our environmentally friendly solutions”,
said Alfons Dintner, Chairman of the
Management Board of Audi Hungaria.

Nemak: 
They help in need

Innovative Group: 
The first e-truck is on the way

That’s why they invested in an electric
truck that will be used to serve the vehicle
factory 24 hours a day.
The Hungarian-developed truck is purely
electric and can travel from Debrecen to
the capital with a single charge. It is desig-
ned for special use, making it ideal for wa-
rehouse logistics service, what is more the
truck can be charged during loading.
Currently, the company group uses ten
trucks for transportation among the vehicle
factories of Audi in Gyôr. It is expected that
by 2022 all the trucks will be electric.
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Ein Tor mit automatischer Temperaturmessung wurde
von der Borsodi Mûhely Kft. /Borsoder Workshop
GmbH./ entworfen und hergestellt, die im Industriepark
Gyôr tätig ist. Eine in die Anlage eingebaute Spezial -
kamera überprüft die Körpertemperatur von Personen,
die das Tor passieren, wobei sie mit einer Genauigkeit
von +/- 0,5 Grad Celsius misst. Wenn die Körpertem -
peratur von Person den eingestellten Wert erreicht, reagiert
das Tor mit einem akustischen und einem visuellen
Signal. Die Signale können mittels Software mit einem
Computer verbunden werden, um sie dort in einer Daten-
bank zu sammeln. Darüber hinaus ist es bisher deutlich
billiger als vergleichbare Geräte auf dem Markt.
Das Tor eignet sich gut für Konzerte, Sportveranstaltun-
gen oder Schulen sowie für Gesundheitseinrichtungen,
in denen eine große Anzahl von Einlässen gelöst werden
muss. Dies kann auch für Unternehmen überaus  nütz-
lich sein, in denen das schnelle Passieren von Hunder-
ten oder Tausenden von Arbeitnehmern während einer
kurzen Zeit beim Schichtwechsel zu lösen ist. Der große
Vorteil gegenüber der manuellen Temperaturmessung
besteht darin, dass kein zusätzliches Personal erforderlich
ist, der bereits vorhandene Pförtnerdienst kann für diese
Aufgabe entsprechend eingesetzt werden.
Bei einer Bestellung wird die Installation des Thermometer-
 Tors von den Mitarbeitern des Unternehmens durchge-
führt, sollte eine Installation im größeren Umfang erfor-
derlich sein, wird das Produkt auch in einer auf eine Un-
terlage befestigten, transportablen Verpackung geliefert.

Die Innovativ Group im Industriepark
Gyôr setzte den ersten völlig elektrisch
angetriebenen e-Fernlastwagen in Un-
garn in Betrieb. Auf der Pressekonferenz
zum Fahrzeug brachte Peter Szijjártó Mi-
nister für Auswärtiges und Außenhandel
zum Ausdruck: solche Entwicklungen
können der Wirtschaft des Landes hel-
fen, um die durch die Covid-Pandemie
verursachten Schäden zu bekämpfen. 
Tamás Lipovics, Geschäftsführer der In-
novativ Raktárlogisztika Kft. /GmbH für
Innovative Lagerlogistik/ sagte auf der
Vorstellung von e-Fernlastwagen, dass
sie als mittelständiges Unternehmen nur
dann wettbewerbsfähig bleiben können,
wenn sie innovative Lösungen einset-

Europas größte Aufdach-Solaranlage
wurde im Industriepark Gyôr auf der
Dachfläche des Logistikzentrums der
Audi Hungaria installiert. Eine auch auf
unserem Kontinent einzigartige Inves ti -
tion auf Weltniveau wurde in Zusammen -
arbeit der Audi Hungaria Zrt. und der
E.ON. Hungaria Gruppe realisiert.
Der Solarpark wurde auf dem Dach der
beiden Logistikzentren von Audi Hungaria
mit einer Fläche von insgesamt 160.000
Quadratmetern installiert. Das Kraftwerk
mit einer Höchstleistung von 12-Mega -
watt erzeugt mit seinen 36.000 Solar -
zellen mehr als 9,5 GWh Energie pro Jahr

Borsodi Mûhely: Tore 
mit Temperatursensoren
werden hergestellt

Die Lage kann nicht so schlimm um uns herum
sein, dass wir den Bedürftigen nicht helfen könn-
ten — dieser Gedanke war der Ausgangspunkt für
die Wohltätigkeitsaktion der Nemak Gyôr Kft., in
deren Rahmen Kleidungsstücke, Lebensmittel
und Reinigungsmittel in großen Mengen für die
bedürftigen Familien gesammelt wurde. 
Viele-viele Paletten voll mit gespendeten Sachen ka-
men aus der Fabrik von Nemak zur Karitas in der
Diözese Gyôr /Gyôri Egyházmegyei Karitász/ als Er-
gebnis der in Oktober angekündigten Wohltätig -
keitssammlung. Die Mitarbeiter der Nemak konnten
eineinhalb Wochen lang in vier Kategorien Spenden
für die Bedürftigen anbieten. Neben Langzeitlebens-
mittel, Bekleidung und Kinderspielzeug sind in der
Pandemiezeit auch Reinigungs- und Desinfektions-
mittel dringend notwendig für diejenigen, für die
auch das tägliche Leben Sorgen bereitet. Damit die
angebotenen Sachen nach Möglichkeit die meist
Betroffenen erreicht, suchte die Nemak einen zuver-
lässigen und authentischen Partner, so kam sie an
die Karitas in der Diözese Gyôr, deren Freiwilligen
wirklich wissen, wo und was für Hilfe gebraucht wird.
Viele solche Spenden wären notwendig, die Samm-
lung von Nemak ist beispielhaft und nachahmungs-
würdig — sagte Attila Lôrincz, Leiter der Karitas in der
Diözese Gyôr bei der Übernahme der Spenden.

Nemak: 
Sie helfen in der Not

Innovatív Group: Der erste
e-Fernlastwagen ist auf den Straßen

zen. Deshalb investierten sie in einen
elektrischen Fernlastwagen, den sie 24
Stunden am Tag für den Service der
Kraftfahrzeugfabrik nutzen.
Der in Ungarn entwickelte Fernlastwa-
gen wird rein elektrisch betrieben, mit ei-
ner Ladung kann er aus Debrecen in die
Hauptstadt fahren. Es wurde für speziel-
le Verwendung konzipiert, so ist er für
Lagerlogistik ideal, wobei der Fernlast-
wagen auch während des Be- und Ent-
ladens aufgeladen kann werden.
Zurzeit macht die Firmengruppe mit 10
Fernlastwagen Transporte zwischen
der Fahrzeugfabriken von Audi in Gyôr.
Voraussichtlich werden 2022 alle zehn
Fernlastwagen elektrisch.

Logistikzentrum: 
Audis Solarpark wurde übergeben

und dank des Ökostroms werden rund
4.900 Tonnen weniger Kohlendioxid in
die Luft freigesetzt.
„Voller Stolz kann ich sagen, dass Audi
Hungaria dieses Jahr das Ziel „MISSION:
ZERO” erreicht hat und als zweiter Stand -
ort der AUDI AG CO2-neutral arbeitet.
Der jetzt übergebene Solarpark hat
dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Auch in Zukunft werden wir an umwelt-
freundlichen Lösungen arbeiten, um die
Umwelt für die kommende Generation
zu bewahren”, sagt Alfons Dintner,
Vorsitzender des Vorstands der Audi
Hungaria.
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Automata hômérôkaput tervezett
és gyárt a Gyôri Ipari Parkban
mûködô Borsodi Mûhely Kft. A
speciális berendezés egy hôkame-
ra segítségével állapítja meg a test
hômérsékletét. A kapu jól alkal-
mazható olyan koncerteknél, sport-
eseményeknél vagy iskoláknál,
egészségügyi intézményeknél,
ahol meg kell oldani a nagyszámú
beléptetéseket. A berendezés rá -
adásul az eddig a piacon található
hasonló készülékeknél lényegesen
olcsóbb. A vállalat gyorsan reagált
a koronavírus-járvány miatt kiala-
kult helyzetre, és mérnökei mind-
össze egy hét alatt megtervezték a
berendezést. A cég tevékenységi
körének egyre hangsúlyosabb ele-
me az egyedi célgépek gyártása,
nagy igény van az automatizált
gépsorok kialakítására, így ezen a

A West Hungária Bau Kft. a tava-
szi 13,5 milliós lélegeztetôgép-
adomány után most december-
ben ismét nagy értékû tárgyi ado-
mánnyal segítette a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház és az ott
dolgozó orvosok munkáját. 
A West Hungária Bau Kft. és a
gyôri Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház együttmûködése közel 20
éves múltra tekint vissza, melynek
keretében számos, a korszerû és
hatékony gyógyítást segítô orvosi
eszközzel gyarapodott a kórház
eszközparkja — derült ki az ado-
mány átadása alkalmából szerve-
zett eseményen.
A jelenleg hazánkat is súlyosan
érintô járvány idején Paár Attila tu-
lajdonos-ügyvezetô igazgató szá-
mára még fontosabb, hogy segít-
se a járvány elleni küzdelemben
az orvosokat, egészségügyi dol-
gozókat, ezért a WHB és a Gyôri
Kórházért Alapítvány támogatási
megállapodást írt alá egy tízmillió
forint értékû ultrahang-diagnoszti-
kai készülékrôl.
A nagy értékû berendezést decem-
ber 2-án a WHB képviseletében
Paár Attila ügyvezetô igazgató adta
át dr. Tamás László Jánosnak, a
kórház fôigazgató fôorvosának.
Dr. Tamás László János beszédé-
ben elmondta, hogy a GE Health -
care Versana Active típusú, laptop

Borsodi Mûhely: Hômérôkapu gyártásába kezdtek
területen folyamatosan biztosítot-
tak a megrendelések. Az itt dolgo-
zó munkatársak a jelentôs leterhe-
lés mellett is idôt tudtak szakítani a
hômérôkapu megtervezésére.
Kollégáink fejlesztettek egy új ter-
méket, melynek ötletét az
adta, hogy október elejétôl
már kötelezô az iskolákban,
óvodákban, nagyobb intéz-
ményekben a testhômér-
séklet mérése. Ahol egy-
szerre, egy idôben nagy lét-
számú belépôt kell ellenôrizni, ott
jó szolgálatot tehet ez a termék. Ez
egy fémdetektorhoz hasonló átjá-
ró, amely az áthaladó testhômér-
sékletét méri, ellenôrzi — mondta el
a fejlesztésrôl Borsodi Mónika, a
Borsodi Mûhely Kft. ügyvezetôje.
A kapu maga alumínium profilváz,
festett lemezburkolattal, padlóhoz
rögzíthetô lábakkal. Piros és zöld
LED-fényjelzéssel plusz hangjel-

zéssel reagál a belépôkre. Tartozik
hozzá érintôkijelzôs monitor, be -
épített PC-vel, valamint professzio-
nális, automata testhômérséklet-
mérô kamera, képrögzítési funkció -
val. A beépített speciális kamera

ellenôrzi a kapun átsétáló szemé-
lyek testhômérsékletét, mérési
pontossága +/— 0,5 Celsius-fok.
Amennyiben a személy testhômér-
séklete eléri a beállított értéket, a
kapu hang- és fényjelzéssel reagál.
Számítógéppel szoftveresen ösz-
szeköthetô, és adatbázisban gyûjt -
hetôek a riasztások.
A kapu, az iskolák, közintézmé-
nyek mellett olyan vállalatok szá-

mára is hasznos lehet, ahol
mûszakváltáskor több száz vagy
több ezer dolgozó gyors áthala-
dását kell rövid idô alatt megolda-
ni. Nagy elônye, hogy a kézi láz-
méréssel szemben nem igényel

külön személyzetet, az
egyébként is létezô por-
taszolgálat megfelelô a
használatához.
A berendezés iránt elsô-
sorban eddig oktatási in-
tézmények mutattak ér-

deklôdést, de a Borsodi a terme-
lôüzemek, gazdálkodó szerveze-
tek megkeresésére is számít.
Megrendelés esetén a hômérôka-
pu beépítését a cég munkatársai
végzik, ha nagyobb volumenben
mutatkozna igény a telepítésre,
lapra szerelt, szállítható csoma-
golásban is biztosítják a terméket.

| borsodimuhely.hu

WHB: Újabb nagy értékû eszközadomány a kórháznak

kivitelû ultrahang-diagnosztikai
készüléket elsôsorban az intenzív
osztályon használják, ahol nagy-
ban megkönnyíti a fertôzött, illetve
fertôzésgyanús betegek ultrahan-
gos vizsgálatát.
Az orvosoknak nagyon sok eset-
ben nehéz megoldani, hogy az in-
tenzív osztályon ápolt, fertôzött
betegeket szükség esetén ultra-
hang- vagy CT-vizsgálatra küldjék.
Különösen igaz ez azon súlyos ál-
lapotban lévô betegek esetében,
akiknek a gyógyítása lélegeztetô-

géppel történik, ezáltal nem szál-
líthatók. A most átadott új eszköz
jelentôsen enyhít ezeken a nehéz-
ségeken, mivel a segítségével a
szükséges diagnosztikai vizsgá-
latokhoz nem kell a betegeket
mozdítani, azok a betegágynál el-
végezhetôk.
Természetesen az adomány a ké-
sôbbiekben is segíti az orvosok
munkáját, hisz az orvosi eszköz-
park frissítésére folyamatosan
szükségük van a betegek haté-
kony gyógyításában.

Az átadón a fôigazgató fôorvos
külön köszönetet nyilvánított Paár
Attila ügyvezetô igazgatónak, és
a gyôri székhelyû West Hungária
Bau Kft. munkatársainak, hogy
hasonlóan a korábbi évekhez,
most, a Covid-19-járványveszély
idején is az elsôk között támogat-
ják kórházunkat.
Paár Attila ügyvezetô igazgató
hangsúlyozta, hogy „A jelenlegi
helyzetben összefogásra van
szükség, hogy mindenki a saját
eszközeivel segítse a járvány elle-
ni küzdelmet. A WHB életében
mindig is kiemelten fontos volt a
helyi szintû társadalmi felelôsség-
vállalás, a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház támogatása pedig
egyébként is kiemelt helyen van a
cég adományozási politikájában,
és ezt a jövôben is folytatni kíván-
juk” — mondta a tulajdonos.
Az adományozással a West
Hungária Bau Kft. további célja,
hogy példát mutassanak azok-
nak, akiknek szintén módjukban
áll segíteni.
„Ebben a nehéz idôszakban na-
gyon fontos, hogy újra visszatalál-
junk az összefogáshoz és megta-
láljuk a segítségnyújtás és a szo-
lidaritás különbözô eszközeit” —
mondta el Paár Attila.

| whb.hu

A berendezés egy hôkamera
segítségével állapítja meg
a test hômérsékletét
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Ebben az évben is szervezett ön-
kéntes véradást a Borsodi Mûhely
Kft. a Gyôri Ipari Parkban. A már
hagyományosnak mondható ese-
ményen a segítség adásban élen
járnak a Borsodi munkatársai, de a
park valamennyi önkéntesének le-
hetôsége volt a csatlakozásra. A
vállalat évek óta számít a munka-
társak segítségére, akik közül

>  1. oldalról

Sok-sok raklapnyi felajánlott holmi
érkezett az adventi idôszakban a
Nemak gyárából a Gyôri Egyház-
megyei Karitászhoz, az október-
ben meghirdetett jótékonysági
gyûjtés eredményeként. Az akció
a vállalatnál hagyományosan
megrendezett HSE-hét része volt,
amely — elnevezése az angol
egészség, biztonság és környezet
szavakból ered — minden évben az
egészségmegôrzésre, munkabiz-
tonságra, a környezetre való odafi-
gyelés fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet. Bár a koronavírus-járvány
miatt a megszokott és kedvelt te-
matikus programok egy része idén
elmaradt a Nemaknál, éppen ez a
nehéz idôszak adta az ötletet a
gyûjtés megszervezésére. 
„Ebben a helyzetben mindannyi-
an érezzük a Nemaknál, mennyi-
re nehéz alkalmazkodni a meg-
változott körülményekhez, életvi-
telhez, s tudjuk, hogy a nehéz
sorsú családok számára ez még
több és még nagyobb kihívást
jelent” — mondta Csizmadia Ta-
más, a Nemak üzemi tanácsá-
nak elnöke az adományok átadá-
sakor. „Nem tudtuk, hogy fogad-
ják majd a kollégák a kezdemé-
nyezést, de örömmel láttuk, hogy
rengetegen megmozdultak, és

Ipari park: Vérüket adták járvány idején
rendszerint sokan nyújtják a kezü-
ket a jó ügy érdekében.
A Borsodi Mûhely Kft. hetedik al-
kalommal szervezett véradást a
cég dolgozói és az ipari parkban
mûködô vállalatok más munkatár-
sai számára. A Borsodinál az üz-
leti sikerek mellett fontosnak tart-
ják a társadalmi szerepvállalást,
különösen akkor, ha egyéb nehe-

zítô körülmények között, így a
mostani vírusjárvány idején, foko-
zottan szükség van a segítségre.
Borsodi Mónika, a cég ügyveze-
tôje az elsôk között nyújtotta kar-
ját a decemberi véradó napon,
ezzel is példát mutatva a munka-
vállalóknak.
„Azért szervezzük ezeket a véradá-
sokat, hogy ilyen módon, ezzel az

önzetlen segítséggel is támogas-
suk embertársainkat, akiknek
szükségük van a vérre. Azt gon-
dolom, hogy ebben a koronavíru-
sos idôben még fontosabb, hogy
megfelelô készletekkel rendelkez-
zenek az egészségügyi intézmé-
nyek” — mondta el az ügyvezetô.
Hozzátette azt is: bár éppen a jár-
ványra való tekintettel felmerült a
kérdés, lehet-e véradásra hívni a
kollégákat most, de a Vöröskereszt
munkatársai megnyugtatták a kez-
deményezôket, hogy a megfelelô
biztonsági elôírások szigorú betar-
tásával nem jelent veszélyt a segít-
ségnyújtás megszervezése. 
Természetesen a segítségadás-
ban minden évben élen járnak a
Borsodi munkatársai, de mindig
akadnak, így idén is voltak, akik
más cégektôl is éltek a lehetôség-
gel. Ôket csakúgy, mint a családi
vállalkozás saját munkavállalóit,
borsodis hölgyek saját készítésû
süteményekkel várták.

| ipgyor.hu

Nemak: Segítenek a szükségben a rászorulóknak
az ipari üzemnek ez a kemény vi-
lága nincs híján az érzékenység-
nek. A környezetünkre való odafi-
gyelés egyébként is része a cég
kultúrájának, nemcsak hazai, ha-
nem nemzetközi szinten is, s
most bebizonyosodott, hogy ez
a cselekvô szemlélet szûk kör-
ben, lokálisan is „mûködik”.
Öröm volt nap mint nap elsétálni
az üzemcsarnokban elhelyezett
gyûjtôládák mellett és látni, hogy
gyûlnek az adományok. Nagyon
jó érzés, hogy a kollégáink ennyi-
re aktívak voltak. A várakozáson
felül átérezték ennek a jelenlegi
helyzetnek a súlyát, és ebben ta-
lán az az érzés is benne van egy
kicsit, hogy nem lehetünk annyira

nehéz helyzetben, hogy segíteni
ne tudjunk” — mondta a dolgozói
képviselet vezetôje. Hozzátette:
kisebb helyi gyûjtések eddig is
elôfordultak a Nemaknál, akkor
azonban mindig személyes érin-
tettség okán fogtak össze a kol-
légák, például egy családi tragé-
dia sújtotta munkatársuk megse-
gítésére.  
A Nemak dolgozói másfél héten át
négy kategóriában tehettek felaján-
lást a rászorulók részére; a tartós
élelmiszerek, ruhanemûk és gye-
rekjátékok mellett a tisztító- és fer-
tôtlenítôszerekre is égetô szüksége
van most, a járványhelyzetben
azoknak, akiknek a mindennapi
megélhetés is gondot jelent. Hogy

a felajánlás a lehetô legjobb helyre
kerüljön, megbízható és hiteles
partnert keresett a Nemak, így ju-
tott el a Gyôri Egyházmegyei Kari-
tászhoz, amelynek önkéntesei va-
lóban tudják, hol és milyen segít-
ségre van szükség. 
„Segítségre pedig mindig szük-
ség van” — mondja Lôrincz Attila,
a Gyôri Egyházmegyei Karitász
vezetôje, aki 32 önkéntes csapa-
tot fog össze, lefedve az egyház-
megye teljes területét. A koronaví-
rus-járvány miatt ugyan a segítôk
megszokott találkozója a közel-
múltban elmaradt, így is sikerül
azonban a legjobb helyre eljuttat-
ni a nemakos dolgozók által fel-
ajánlott sok-sok holmit. 
„Sok ilyen felajánlásra lenne szük-
ség, példaértékû és követendô a
Nemak gyûjtése. Szerencsére azt
tapasztaljuk, hogy a járványhely-
zet felerôsítette a szolidaritást az
emberekben, erôsödött az össze-
fogás, a segíteni akarás. Több
céggel, intézménnyel mûködünk
együtt, de még iskolákkal is, ahol
többek között — az „Angyalbatyu”
program keretében — apró kará-
csonyi ajándékcsomagokat ké-
szítenek és gyûjtenek össze a di-
ákok a szegény sorsú társaik szá-
mára” — mondta Lôrincz Attila.          

| ontsdformaba.hu



Az ENGIE Magyarország Kft.-t hazánk egyik vezetô energetikai szolgáltatójaként jegyzi a szakma. A cég tagja a világ 70 országában
153 ezer embert foglalkoztató, a globális energiaátalakulás úttörô vállalatának, az ENGIE-konszernnek. Dr. Czipf Csongor PhD, a mintegy
százfôs ENGIE Magyarország Kft. gyôri ügyvezetôje legfôbb küldetésének a teljes költségalapú gondolkodás népszerûsítését tartja.

VENDÉGSAROK

Az ENGIE Magyarország Kft. komplex és kör-
nyezetbarát energetikai megoldásokat kínál
ügyfeleinek. A projektek teljes körû megvalósítá-
sát biztosítjuk a tervezéstôl a kivitelezésen át a fi-
nanszírozással egybekötve egészen az üzemel-
tetésig, karbantartásig, és a teljes körû energia-
szolgáltatásig — vázolta a cég tevékenységi kö-
rét röviden dr. Czipf Csongor ügyvezetô.
Az ENGIE Magyarországon az energia- és táv-
hôszolgáltatás, illetve a kapcsolt villamosenergia-
és hôtermelés területén van jelen. Munkáik tíz-
 tizenöt százaléka támaszkodik megújuló energia -
forrásokra, és az arány folyamatosan nô.
Partnereik közé tartozik mintegy száz önkor-
mányzat, nyolcezer otthon és hat város — Sá-
toraljaújhely, Sárbogárd, Nagyatád és Kôszeg —,
ahol a távhôt szolgáltatják, illetve Pétfürdô és
Siófok, ahol távhôt termelnek. Ezek összessé-
gében az eltelt évek alatt mintegy negyedével
kevesebb gázt használtak fel a fûtéshez, me-
legvíz-elôállításhoz, vagyis jóval kevesebb
szén-dioxiddal terhelték a környezetet, mint a
korábbi energetikai rendszereik.
Rekonstruálták és ötéves projektben mû köd tették
a gyôri kórház hôközpontját. A Széchenyi István
Egyetem szintén a céget bízta meg az épületgé-
pészeti karbantartással. Dolgoztak Koroncó pol-
gármesteri hivatalának fûtés rekonst rukcióján,
Sop ronban pedig tizenegy önkormányzati intéz-
mény energiahatékonyságán javítottak. Leg-
utóbb a Dana új csarnokának épületgépészeti
rendszerét építették ki. A Spar üzlethálózat kilenc-
venegy üzletét tartják karban szerte az ország-
ban, de gondoskodnak a TI Automotive Kft. épü-
letgépészeti rendszerének zavartalan mû kö dé -
sérôl is. Az épületgépészeti karbantartási, üze-
meltetési, javítási tevékenységük kiterjed a fûtési,
hûtési, légkondicionáló, vízellátó, szellôzô, klíma-
technikai spinkler, sûrített levegôs és napelemes
rendszerekre is. Szakembereik munkája a Keleti
pályaudvar és az Opel szentgotthárdi gyárának
energetikai felújítása egyaránt, ahol húszszázalé-
kos energia-megtakarítást értek el az általuk java-
solt energetikai beruházások megvalósítása révén.
Az ENGIE Magyarország végezte a teljes körû
épületgépészeti kivitelezési munkálatokat a Con-
tinental budapesti 4 000 négyzetméter és az Em-
nech péceli 12 000 négyzetméter alap te rületû
csarnokaiban, valamint a HillSide irodaházban. 
Kockázatmentes fejlesztési lehetôségeket kí-
nálunk a megrendelôinknek — mutatott rá az
egyik legfontosabb kérdésre, a finanszírozásra
dr. Czipf Csongor. — Elôfinanszírozzuk a teljes
beruházást, amelyet a késôbbi megtakarítás
fedez, ezért a rugalmas, minôségi munkában,
a hosszú távra szóló, biztonságos szolgálta-
tásban, a garantált hatékonyságban vagyunk
érdekeltek. Nincs olyan energetikai probléma,
amelyre ne tudnánk megoldást kínálni. Ez le-

ENGIE Magyarország: Komplex energetikai
megoldásokkal támogatják partnereiket

het fûtési, hûtési, világítási, gôz- vagy sû rí -
tettlevegô-ellátást, hôvisszanyerést biztosító
energetikai berendezés, ami meghibásodott,
elavult és rekonstrukcióra vár, vagy teljesen új
épületgépészeti projekt. A hazai tapasztalatok
és a nemzetközi háttértámogatás révén olyan
stratégiai kihívásokra is életciklusra szóló vála-
szokat tudunk adni, mint a hôszivattyúk, a
nap  elemek, a biomassza, a geotermia, a hul-
ladék hô, a biogáz, a faapríték hasznosítása,
vagy testvérvállalatunk, a Fabricom révén akár
elektromos töltôállomások telepítése. Vállala-
tunk auditorként is a cégek rendelkezésére áll,
segítünk áttekinteni a fogyasztási gyakorlatot,
feltárjuk a gyenge, kevésbé hatékony pontokat
és optimalizált megoldásokat javaslunk, ame-
lyeket meg is valósítunk.
A koronavírus-járvány nyomán kialakult hely-
zet visszaesést okozott a gazdaság szinte va-
lamennyi szegmenségben. A Gyôr-Moson-
Sopron megyei vállalkozások jelentôs részét
érinti a recesszió, a cégek keresik az eszközö-
ket a felmerült nehézségek eredményes leküz-
désére. Ezen eszközök egyike lehet az energia -
hatékonyság növelése vagy a meglévô épü-
letgépészeti rendszer áttervezést követô át-
alakítása akár TAO-kedvezmény igénybevé-
tele mellett is, amely minden vállalkozás szá-
mára kínál rövid és hosszú távú megtakarítá-
si lehetôséget. 
Jól érzékelhetô, hogy a vállalkozások jelentôs
részénél keresik azokat az utakat, melyek a
költségek csökkentéséhez, illetve a hatékony-
ság növeléséhez vezetnek — osztotta meg friss
tapasztalatait dr. Czipf Csongor, az ENGIE Ma-
gyarország Kft. gyôri ügyvezetôje. — Megjele-
nik az igény a vállalkozás által felhasznált ener-
gia megtakarítására.

Dr. Czipf Csongor ügyvezetô elmondta: már a
tudatos energiafelhasználással, odafigyelés-
sel, a berögzült üzemeltetési szokások meg-
változtatásával is 2-7 százalékos energiameg-
takarítás érhetô el a vállalatoknál. Ezen a szin-
ten még beruházásra sincs szükség a költsé-
gek csökkentéséhez. Az ENGIE energetikai
szakreferensként tudja támogatni a vállalato-
kat ezen törekvéseik megvalósításában.
A következô lépés lehet olyan energiahatékony-
ságot növelô eszközök alkalmazása, melyek be-
vezetése már beruházást igényel. Ez sem jelent
azonban feltétlenül anyagi terhet a cég számára,
hiszen az ENGIE Magyarország Kft. rendelke-
zésre áll olyan konstrukciókkal, melyek biztosít-
ják, hogy az energetikai szakvállalatok vállalják
a tervezés, a kivitelezés mellett a finanszíro-
zást is. Ugyanakkor a megtakarítás a megren-
delô büdzséjében azonnal jelentkezik, s ez az
adott rendszertôl függôen elérheti akár a 80
százalékot is. Az ilyen jellegû konstrukciókban
tehát részletekben is kifizethetô a beruházás
megvalósítására fordított összeg, melyre fede-
zetet nyújt a hatékonyabb energiafelhaszná-
lásból származó megtakarítás. 
Dr. Czipf Csongor ügyvezetô hozzátette: egyre
többen választják az alternatív, megújuló forrá-
sok felhasználását energetikai rendszerük
korszerûsítésekor. Ugyanis a zöld energiára
alapuló megoldások ma már nem drágábbak,
mint a hagyományos, fosszilis energiát fel-
használó technológiák. Az így kialakított rend-
szerek igazodnak a nemzeti klímavédelmi stra-
tégiához, megfelelnek a CO2-semlegességi
kö vetelményeknek, alkalmazásukkal fenntart-
ható módon növelhetik a vállalkozások energia -
hatékonyságukat.
Amennyiben az elôbbiekben ismertetett kompe-
tenciák alapján az ENGIE Magyarország szakér-
tôi csapatában megfelelô partnert látnak energia -
hatékonysági és költségmegtakarítási céljaik el-
érésében, akkor keressék gyôri irodájukat a
megadott elérhetôségek valamelyikén!

ENGIE Magyarország Kft.
(székhely: 1191 Budapest, Üllôi út 206.)
Dr. Czipf Csongor PhD
ügyvezetô igazgató
9024 Gyôr, Hunyadi utca 14.
Telefon: +36 96 335 816
E-mail: officegyor.hu@engie.com


