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Nagy dolog készül Komáromban 
 

A dél-koreai SK Innovation a komáromi 

ipari parkban 97,5 milliárd forintos 

beruházással hozza létre az elektromos 

autókban használható 

akkumulátorokat gyártó üzemét - 

mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter az MTI beszámolója 

szerint.  

A gyár első ütemben 410 új 
munkahelyet teremt, a kormány a 
beruházásra 8,17 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást ad. 
 

Komoly autóipari beruházás érkezik 

 

Az SK Innovation Dél-Korea harmadik legnagyobb vállalata, Komáromba településével már három 
jelentős akkumulátorgyártó működik hazánkban, de a város ipari parkjában gyártja elektromos 
buszait a kínai BYD, és a közelben lévő Audi is megkezdte az autókat meghajtó elektromotorok 
gyártását. 
Az üzemcsarnok 430 ezer négyzetméteres lesz. A tömeggyártást 2020-ban kezdik meg, ekkor a 
gyártott akkumulátorok kapacitása 7,5 GWh lesz, ami 250 ezer autót szolgál ki. A második ütem 
építését a megrendelések függvényében indítják el, kapacitása megfelel az első ütemének - mondta 
Yoon Yea Sunnak, az akkumulátor-üzletág elnöke. 
A dél-koreai SK Innovation Zrt. 2017 novemberében jelentette be, hogy elektromos autókba 
használható lítium akkumulátorokat gyártó üzem építését tervezi a komáromi ipari parkban. A 
társaság a dél-koreai Szoszan városában már rendelkezik egy gyakorlatilag azonos technológiájú 
akkumulátorgyárral. A vállalat komáromi beruházásával akar betörni az európai piacra. 
A cég megjelenésével Közép- és Kelet-Európában három dél-koreai cég készíthet majd 
akkumulátorokat elektromos autókba. Az LG Chem 2018-ban Lengyelországban nyit üzemet, 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/komoly_autoipari_beruhazas_erkezik.652124.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/komoly_autoipari_beruhazas_erkezik.652124.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/komoly_autoipari_beruhazas_erkezik.652124.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/komoly_autoipari_beruhazas_erkezik.652124.html
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujabb_multi_valasztotta_magyarorszagot.652867.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/komoly_autoipari_beruhazas_erkezik.652124.html
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amelybe több mint 400 millió forint értékben fektetett be, a Samsung SDI pedig nemrég Gödön 
nyitotta meg 100 milliárd forintból épült, 600 embert foglalkoztató gyárát. 
 
Teljes cikk: 
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/nagy_dolog_keszul_komaromban.658263.html 
 
 

 

 
 

175 ezren dolgoznak a magyar autóiparban  

 

Versenyképes a magyar autóipar, ezt igazolja, 

hogy termelésének 91,8 százalékát külföldön 

értékesíti – mondta a külgazdasági és 

külügyminiszter. 

Szijjártó Péter február végén az Autózás 2.0 
című konferencián hangsúlyozta: az autóipar 
termelési értéke 2017-ben 8038 milliárd 
forintot tett ki, ami történelmi rekord, és a 
teljes magyar feldolgozóipari kibocsátás 28,7 
százalékát adta.    Az autóipar jelentős 
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az első 11 
hónap adatai alapján a magyar export értéke 
már meghaladta a 2016-os értéket, és elérheti 

a 100 milliárd eurót is, amire még nem volt példa Magyarországon – mondta a miniszter.    A magyar 
járműiparban tavaly mintegy 175 ezren dolgoztak, ez is rekord – jegyezte meg a miniszter. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/03/175-ezren-dolgoznak-magyar-autoiparban/ 
 
 

 
 
 

Jönnek a lebomló akkumulátorok  

 
Környezetbarát, a talajban a környezet károsítása nélkül 

lebomló akkumulátor kifejlesztését jelentette be a 

japán NTT távközlési vállalat. 

A Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) szerint a 
hálózatra kapcsolt eszközök és alkalmazások számának 
növekedésével előbb-utóbb gyakorlatilag 
kivitelezhetetlenné válik minden egyes, a különböző 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/nagy_dolog_keszul_komaromban.658263.html
http://jarmuipar.hu/2018/03/175-ezren-dolgoznak-magyar-autoiparban/
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készülékeket működtető akkumulátor begyűjtése és szakszerű feldolgozása, újrahasznosítása.   
  A horganyt, ritkaföldfémeket és más, a környezetre káros elemeket tartalmazó hagyományos 
akkumulátorokkal ellentétben az NTT által kifejlesztett akkumulátor egyebek között a műtrágyákban 
is alkalmazott vegyületekből készül és a környezet károsítása nélkül bomlik le. 
Az új akkumulátor áramtároló kapacitása azonban egyelőre jóval elmarad a hagyományos 
akkumulátorokétól, ezért továbbfejlesztést igényel. Az NTT emellett az akkumulátorhoz hasonlóan, a 
talajban környezetkárosítás nélkül lebomló különféle szenzorok kifejlesztését is tervbe vette Io T-
alkalmazások (a dolgok internete) számára. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/03/jonnek-lebomlo-akkumulatorok/ 
 
 

 
 
 
 
 

Ennyit a magyar bérekről: így előz minket még Kelet-Európa is 

 

Egy friss elemzés szerint az OECD tagállamai 

közül Luxemburgban a legmagasabbak a 

fizetések. A listában Magyarország igencsak 

hátul kullog. 

Azt vizsgálták egy friss OECD kutatás keretein 
belül, hogy az amerikai dollárban mért 
vásárlóerő-paritáson kifejezve az egyes 
tagállamokban dolgozó emberek mekkora 
fizetést vihetnek haza. A kutatásból kiderült, 
hogy a listát Luxemburg vezeti: az európai 
ország egy átlagos dolgozója közel 63 ezer 
dollárt vihet haza egy évben. 
 
Nem sokkal maradnak el ettől az amerikaiak és a 
svájciak, mindkét ország dolgozói 60 ezer dollár 
körüli jövedelemnek örvendhetnek. A lista alján 
Mexikó található - a közép-amerikai ország egy 
átlagos dolgozója mindössze 15 ezer dollárt 
vihet haza egy évben. 

 
Az utolsó előtti helyen ugyanakkor nem más áll mint Magyarország: a hazánk esetében mért közel 22 
ezer dolláros érték csak ennyire volt elegendő. Ez azt jelenti, hogy az OECD kelet-európai tagállamai 
is mind lehagytak bennünket: Lettországban valamennyivel 22 ezer dollár felett, Litvániában közel 
23 ezer dollárt, Szlovákiában pedig 23,5 ezer dollárt vihetnek haza egy évben az emberek. 
Még ebbe a 25 ezer dollár körüli kategóriába tartozik egyébként Csehország, Észtország, 
Lengyelország, és Görögország is. Más, szintén hozzánk közeli országokkal szemben azonban már 
jóval jelentősebb Magyarország lemaradása: Szlovéniában a vizsgált érték már 35 ezer dollárt, 
Németországban 46 ezer dollárt, Ausztriában pedig 48 ezer dollárt tesz ki. 
 

http://jarmuipar.hu/2018/03/jonnek-lebomlo-akkumulatorok/
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Teljes cikk: 
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ennyit-a-magyar-berekrol-igy-eloz-minket-meg-kelet-europa-
is.1064489.html 
 
 

 
 
 

Az Audi, az Italdesign és az Airbus egy közös tanulmánya  
 
A Genfi Nemzetközi Autószalonon az Audi, az 
Italdesign és az Airbus egy közös 
tanulmánnyal jelentkezik. A „Pop.Up Next” 
egy olyan tisztán elektromos, teljesen 
automatizált koncepció, amely a vízszintes és 
a függőleges irányú mobilitást is támogatja 
Az ultra könnyű kétüléses utas kabin akár az 
autó modulhoz, akár a repülő modulhoz is 
hozzákapcsolható. Az Audi az 
akkumulátortechnológia és az automatizálás 
területén szerzett szakértelmével segíti a 
projekt megvalósulását. 

 
„A kreativitás elengedhetetlen, mikor új városi mobilitási koncepciókról és az emberek egyedi 
igényeiről van szó. Az Italdesign az innovatív technológiák és az extrém prototípusok kiapadhatatlan 
forrása. A „Pop.Up Next” egy merész vízió, amely hosszú távon megváltoztathatja a jövő városainak 
életét.” – nyilatkozta Dr. Bernd Martens, az Audi igazgatótanácsának a beszerzés területéért felelős 
tagja, az Italdesign elnöke. 
 
Az Italdesign jövőbe mutató járműkoncepciókat készít az Audi illetve világszerte számos ügyfél 
számára. Jörg Astalosch, az Italdesign vezérigazgatója szerint: „a jövő városi mobilitásának 
szabályait különböző szereplők határozzák meg. Büszkék vagyunk rá, hogy a repülőgépipar vezető 
vállalata, az Airbus és az Italdesign közösen kutatja a jövő mobilitásának megoldásait.” Astalosch 
úgy véli, a „Pop.Up Next” egy olyan rugalmas, igény alapú tanulmány, amely a városlakók számára 
megnyitja a mobilitás harmadik dimenzióját. Az Italdesign a városok, egyetemek és a témában 
érintett felek teljes hálózatát kihasználva törekszik arra, hogy növelje a jövő mobilitási 
megoldásainak elfogadottságát a városokban. A „Pop.Up” első változatának premierje éppen a Genfi 
Autószalonon volt látható egy évvel ezelőtt. 
 
A „Pop.Up Next” lényegesen könnyebb elődjénél, és a belső tér is átalakult a korábbi tanulmányhoz 
képest. További információk a „Pop.Up Next” koncepcióról a https://www.italdesign.it/geneva2018 
oldalon érhetők el. 
 
Teljes cikk: 
http://www.autoszektor.hu/hu/content/az-audi-az-italdesign-es-az-airbus-egy-kozos-tanulmanya 
 
 

 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/ennyit-a-magyar-berekrol-igy-eloz-minket-meg-kelet-europa-is.1064489.html
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ennyit-a-magyar-berekrol-igy-eloz-minket-meg-kelet-europa-is.1064489.html
http://www.autoszektor.hu/hu/content/az-audi-az-italdesign-es-az-airbus-egy-kozos-tanulmanya
https://www.italdesign.it/geneva2018
http://www.autoszektor.hu/hu/content/az-audi-az-italdesign-es-az-airbus-egy-kozos-tanulmanya
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Pénzt ajánl egy cég, hogy a dolgozói kerékpárral járjanak munkába 
 

Nem akármilyen kezdeményezéssel próbálja 

ösztönözni az új-zélandi Make Collective vállalat a 

kollégáit arra, hogy kerékpárral járjanak be dolgozni. 

 

Konkrétan napi 5 dollárt ajánlnak fel annak, aki 
hajlandó nyeregbe pattanni, hogy biciklivel közlekedjen 
a munkahelyére. A nagyon elszántaknak pedig, akik 
több mint hat hónapig résztvevői ennek a programnak, 
napi 10 dollárt ajánlanak fel. A pénzt év végi 
bónuszként zsebelhetik be a dolgozók. 
 
A cég főnöke, Tim Chesney szintén nagy kerékpáros. 

Szerette volna arra ösztönözni a körülötte lévő embereket, hogy ők is gyakorolják ezt a hasznos 
tevékenységet. Fitté tesz, egészséges, környezettudatos és még utazást is élménnyé varázsolja. 
Chesney a legjobb ösztönzést erre a megoldásra a pénzben látta. 
 
Christchurch városában, ahol ez a kis cég is működik, egyre nagyobb figyelmet szentelnek a 
kerékpáros infrastruktúra kiépítésére, növelve ezzel a biciklisek biztonságát. Ez pedig 
kulcsfontosságú abban, hogy minél többen kerékpárra merészkedjenek. Chesney reméli, hogy a 
jövőben majd más vállalatok is csatlakoznak a kezdeményezéshez, akár Új-Zélandon, vagy a világ 
más tájain. 
Magyarországon is vannak ösztönző kampányok. Például a korábban népszerű Bringázz a munkába! 
kampányt a következő hónapokban indítják ismét újra. 
 
Teljes cikk:  
https://flowcycle.hu/penzt-ajanl-egy-ceg-hogy-kerekparral-jarnak-be-dolgozni-a-
kollegak/amp/?__twitter_impression=true 
 
 

 
 
 

Így választanak munkát a fiatalok  

A Z generáció tagjai fontosnak tartják a jó 

karrierlehetőségeket és azokat a 

munkahelyeket részesítik előnyben, ahol 

meg tudják valósítani elképzeléseiket – 

derült ki egy nemrég végzett kutatásból. A 

felmérést a Continental Hungaria Kft., az 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági 

Kara, valamint a Budapesti Gazdasági 

Egyetem közösen végezte. 

A kutatás többek között arra kereste a 
választ, milyen szempontok alapján 

https://flowcycle.hu/testsulycsokkentes-munkaba-valo-kerekparozassal/
https://flowcycle.hu/tavasszal-ujraindul-bringazz-munkaba-kampany/
https://flowcycle.hu/penzt-ajanl-egy-ceg-hogy-kerekparral-jarnak-be-dolgozni-a-kollegak/amp/?__twitter_impression=true
https://flowcycle.hu/penzt-ajanl-egy-ceg-hogy-kerekparral-jarnak-be-dolgozni-a-kollegak/amp/?__twitter_impression=true
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választanak munkahelyet a Z generáció tagjai, de azt is vizsgálták, mit jelent számukra a siker és a 
karrier?  
A felmérést két lépcsőben végezték el a szakemberek. Kvalitatív kutatás keretében harminc mini 
fókusz-interjút készítettek a Z generációhoz tartozó alanyokkal, majd kvantitatív felmérés keretében, 
CAPI-módszer segítségével 1178 kérdőívet értékeltek ki. 
 
Arra vonatkozóan, hogy mi tesz ideálissá egy munkahelyet, a felmérésben részt vevő fiatalok döntő 
többsége a megfelelő fizetést (89%), valamint a cég, vagy vállalat megbízhatóságát (80%) jelölte 
meg válaszul. Meglepő módon a válaszadók kisebb része tartotta fontosnak a barát, vagy ismerős 
ajánlását (32%) a munkahelyet illetően és az adott cég hírneve sem volt annyira jelentős. (32%). A jó 
karrierlehetőségeket és csapatmunka fontosságát azonban a válaszadók 65 százaléka jelölte meg. A 
kutatás arra is rávilágított, hogy a kiszámítható munkabeosztás sem élvez prioritást a Z generáció 
tagjainak. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/03/igy-valasztanak-munkat-fiatalok/ 
 
 

 
 
 
 

Fiatal magyar kutató tudományos munkája hozhat fordulatot az autóiparban 

 
 

Újszerű, az autó- és repülőgépiparban alkalmazott 
alapanyag forgácsolás-technikai lehetőseit vizsgálja a 
műegyetemi doktorandusz. 
 

 Geier Norbert (a nyitóképen), a BME Gépészmérnöki 
Kar (GPK) Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti 
Tudományok Doktori Iskola posztgraduális 
képzésében résztvevő fiatal kutató egy ma 
Magyarországon még kevesek által vizsgált 
szakterületen folytat kutatásokat: szénszállal erősített 
polimer kompozit (angolul carbon fibre-reinforced 
polymer, CFRP), azaz egy műszaki úgynevezett 
„nemfémes” anyag forgácsolhatóságát elemzi. Ez az 
újszerű alapanyag a gépjármű- és a repülőgépipar 

fejlődésének köszönhetően egyre szélesebb körben vált ismertté, ezért is nő az igény az eddigi 
forgácsolási technikák optimalizálására, valamint az így keletkező anyaghibák csökkentésére, 
kiküszöbölésére. 
 
Geier Norbert modellezte a CFRP forgácsolásakor keletkező erőket, továbbá a kezelt felület mikro- és 
makrogeometriai tulajdonságait. Kutatásaiban már létező, modern kísérlettervezési és kiértékelési 
módszerek alapján finomította a megmunkálási folyamatparamétereket, hogy javítson a forgácsolt 
alaksajátosságok minőségén. Elmondta, hogy a különböző szálirányokban eltérőek az 
anyagtulajdonságok, a forgácsolhatósági körülmények is irányfüggőek, ezért a régóta kutatott, 

http://jarmuipar.hu/2018/03/igy-valasztanak-munkat-fiatalok/
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fémes anyagok forgácsolás-technológiájában szerzett ismeretek már közvetlenül nem 
alkalmazhatók. 
 
– Megmunkálás után az anyag szélén különböző elvágatlan kis szálak maradhatnak, amelyek 
mennyiségére, gyakoriságára, hosszára, a keletkezés okaira és körülményeire, valamint az általuk 
kiváltott hatásra valamilyen egzakt mérőszámmal szeretnék magyarázatot adni a kutatásaimban. 
Erre önálló mérési metódust alkottam meg, és egy dimenzió nélküli, fajlagosított mérőszámmal 
írtam le a tapasztalataimat – osztotta meg a PhD-hallgató legújabb, az interjú idején még publikálás 
alatt álló tudományos eredményeit a bme.hu oldalon. 
Geier szerint a kiváló fajlagos mechanikai tulajdonságokkal rendelkező könnyed és nagy szilárdságú 
CFRP-nek széleskörű felhasználási lehetősége van az iparban. Ezt alkalmazzák például a 
szélerőművek akár 70 méter hosszú lapátjainak alapanyagaként, az autóiparban elsősorban 
karosszéria-gyártáshoz, sporteszközök (például horgászbot vagy snowboard deszka) elkészítéséhez, 
az űrtechnológiában, humanoid robotok egyes részegységeinek alapjaként, de belőle készül a 
harcászati és utasszállító repülőgépek szerkezetének csaknem fele. 
– Egyelőre a jelentős alapanyag és előgyártási költségek, továbbá a nehéz forgácsolhatóság jelentik a 
CFRP elterjedésének gátját – beszélt a kihívásokról, hozzátéve, hogy mindezek ellenére így is ígéretes 
jövőt jósol a high-tech anyagnak és a tökéletesített forgácsolási eljárásnak. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/oktatas/Fiatal-magyar-kutato-tudomanyos-munkaja-hozhat-fordulatot-az-
autoiparban/24828/ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://autopro.hu/oktatas/Fiatal-magyar-kutato-tudomanyos-munkaja-hozhat-fordulatot-az-autoiparban/24828/
https://autopro.hu/oktatas/Fiatal-magyar-kutato-tudomanyos-munkaja-hozhat-fordulatot-az-autoiparban/24828/

