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„Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, 
gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.”

Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg
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P O L G Á R M E S T E R I  K Ö S Z Ö N T Ő

„A földi élet jövője attól függ, hogy 
képesek vagyunk-e cselekedni. 
Sokan egyénileg is megtesznek 

minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak ak-
kor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek 
végbe a társadalomban, a gazdaságban és a po-
litikában.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármes-
tereként nagy tisztelettel és sok szeretettel kö-
szöntöm a 2022-es GreenTech Zalaegerszeg - 
Zöld Energia és Fenntarthatóság Szakkiállítás, 
Konferencia valamennyi látogatóját a neves 
természettudóstól, David Attenborough-tól köl-
csönzött gondolattal, mely hűen kifejezi e nagy-
szabású rendezvény célját és összecseng város-
unk törekvéseivel is. 

Egy település élhetőségét, működését, fejlő-
dési lehetőségeit, azaz jövőjét meghatározza, 
miként bánunk természeti, épített, turisztikai 
értékeinkkel. Döntéseinknek mindig is irányt 
szabott az ökotudatos szemlélet. Ennek jegyé-
ben ad otthont évről évre a zalai megyeszékhely 
a találkozónak, mely napirendre tűzi a klíma- és 
környezetvédelemmel, technológiai fejlődéssel, 
gazdasági növekedéssel, innovációval kapcsola-
tos legfontosabb kérdéseket. 

Környezeti adottságaink és az éghajlatváltozás 
egyre komolyabb kihívások elé állít bennün-
ket. Miként Oscar Wilde fogalmazott: „A termé-
szet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk 
gyermekeinknek, ahogy kaptuk.” A nehézségek 
kivédésére klímastratégiát dolgozott ki a város. 

Ebben tíz évre meghatároztuk az intézmény-
rendszer energiatakarékos felújítását, valamint 
új beruházások leghatékonyabb és legbizton-
ságosabb energiafelhasználása terén elérendő 
célszámokat. 

TOVábbi VállAláSAinK: 

1. Csatlakoztunk nemzetközi Klímavédelmi 
Under2 Koalícióhoz. A szövetség tagjai vál-
lalták, hogy 2050-re 80 százalékkal csök-
kentik az üvegházhatást okozó szén-dioxid-
kibocsátásukat az 1990-es évek értékeihez 
képest. 

2.   beléptünk az Európai Polgármesterek Szö-
vetségébe, ahol 2030-ig a szén-dioxid kibo-
csátás legalább 40 százalékos csökkentésé-
re tettünk vállalást. 

3.   Az északi ipari parkban napelem parkot 
építettünk. 

4.   Jelentős forrásokat fordítunk az egészséges 
ivóvíz ellátásra és a biztonságos szennyvíz 
kezelésre. 

5.   2024-ig megvalósítjuk a búslakpusztai hul-
ladéklerakó környezetkímélő megoldással 
történő bővítését. 

6.  Közel tízmilliárd forintos pályázati forrást 
nyertünk el az Elena program keretében a 
káros anyag kibocsájtás csökkentésének 
céljára 2024-ig.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

7.  Részben az Elena program, részben pedig 
KEHOP forrás bevonásával újabb napelem par-
kot építünk 2024-ig. 

8.    20 önkormányzati intézményre napelemeket he-
lyezünk el, 15 önkormányzati intézményen pedig 
energetikai korszerűsítést hajtunk végre a káros 
anyag kibocsátás csökkentése érdekében 2024-ig. 

9.  A városban már 17 elektromos töltőt építettünk 
ki, számukat tovább növeljük. 

10.  Az önkormányzat és az önkormányzati cégek 
elektromos meghajtású gépjárműveket szerez-
nek be. 

11. Hosszabb távú célunk, hogy az állam által irá-
nyított helyi tömegközlekedésben (Volánbusz) 
csak alacsony kibocsátású EURO-6-os, illetve 
elektromos, vagy földgáz/CnG meghajtású bu-
szok közlekedjenek. Ez illeszkedik az új állami 
buszstratégiához is. Jó hír, hogy 2022 őszén 11 új 
elektromos hajtású autóbusz forgalomba állítá-
sával ennek a programpontnak a megvalósítása 
is elkezdődik. 

12. 2024-ig összesen 30 km új kerékpárutat építünk 
ki hat szakaszon, hogy minél többen tudjanak 
a mindennapokban, akár munkahelyekre is ke-
rékpárral közlekedni. 

13.  Folytatjuk a gyermekek környezettudatos tu-
datformálását, a zöld óvoda, ökoiskola, zöld 
campus programokat, a környezetvédelmi kö-
zösségi akciókat. 

14.  Kísérleti jelleggel a Munkácsy Mihály Szakgim-
náziumban és Szakközépiskolában bevezettük 
a „PET palack mentes iskola” programot.

15.  A Restart országos sportfesztivált megújítjuk, 
környezetvédelmi elemekkel bővítjük, műanyag 
mentes (pohár, tányér, evőeszköz) zalaegerszegi 
fesztivállá átalakítva. 

16.   Kiemelt városi program a városi zöldfelületek 
növelése, és ehhez kapcsolódóan hirdettük 
meg, hogy 2024-ig 10 ezer fát ültetünk. Jelenleg 
9037 facsemeténél tartunk. A program része a 
meglévő fasorok és faállomány szakmailag át-
gondolt, ütemezett megújítása is. 

17.  A klímaváltozás káros hatásainak kivédése érde-
kében klímastratégiát dolgoztunk ki, melyben 
meghatároztuk a legfontosabb célszámokat.

18.  A feladatunk továbbra is az, hogy megőrizzük az 
élhető környezetet a jövő generációinak, ezért 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, csatlakozva a Megyei Jogú Városok Szövet-
sége közgyűlésének egyhangú határozatához, 
megerősítette a klímavédelem iránti elkötele-
zettségét. A hazai nagyvárosok az elmúlt évek-
ben élharcosai voltak a klímavédelemnek, s ez 
a jövőben sem lehet másként. Elköteleztük ma-
gunkat az életminőséget, technológiaváltást, 
versenyképességet, együttműködési képessé-
get és jövőképet jelentő ügy mellett. Zalaeger-
szeg a jövőben is aktív szerepet fog vállalni a klí-
mavédelemben, hiszen mi is felelősek vagyunk 
a környezetünk megóvásáért. Ezért továbbra is 
környezettudatos fejlesztéseket hajtunk végre, 
és az erőforrásokkal megfontoltan gazdálkodó 
várost alakítunk ki és a városüzemeltetés terén 
is készek vagyunk a klímavédelmet is szolgáló 
innovatív megoldásokat bevezetni. 

Megtisztelő érdeklődésüket, jelenlétüket kö-
szönöm, Mindannyiuknak kellemes és tartal-
mas időtöltést kívánok! 

bAlAiCZ ZOlTán
polgármester



XXI. század első évtizedeiben 
egyre több kihívással nézünk 
szembe. A technológiai, ipa-

ri fejlődés, az innováció, a járműipar, a digitális 
stratégia, a telekommunikáció és számtalan más 
szakmai terület egyre erőteljesebben hozza fel-
színre a környezet- és klímavédelmi szempontból 
is a fenntartható fejlődés kérdéskörét. Magyar-
ország az elmúlt évtizedekben egyre láthatóbb 
módon jelenik meg az innováció, különösen a jár-
műipar nemzetközi térképén. Folyamatosan zajla-
nak olyan beruházások, fejlesztések, melyek alap-
vetően határozzák meg mind jelenünket, mind 
gyermekeink, unokáink jövőjét. Az innovatív ipari, 
technológiai fejlesztések kiemelten jelentőséggel 
bírnak hazánk életére, de egyúttal folyamatosan 
generálnak klíma- és környezetvédelmi feladato-

kat is. Rendezvényünkkel szeretnénk bemutatni, 
hogy a klíma- és környezetvédelmi kérdéseket a 
technológiai fejlődés, a gazdasági növekedés ki-
emelt prioritásának szem előtt tartásával lehet és 
szükséges megoldani. 
A rendezvény tematikáiban érintjük a járműipar, a 
közlekedés, az okos város megoldások, a zöld épí-
tőipar, a megújuló energiák és a vízgazdálkodás 
témaköreit, kiemelten figyelembe véve az érintett 
területek innovációinak a fenttartható fejlődéssel 
történő összehangolásának bemutatását. Ennek 
érdekében a rendezvényre meghívjuk a kapcso-
lódó szakmai területek legfontosabb vállalati, in-
tézményi, kormányzati, önkormányzati szereplőit, 
akik számára a GreenTech Zalaegerszeg egyedül-
álló lehetőséget biztosít a szakmai tapasztalat-
cserére, a kapcsolatok erősítésére.

I I I .  G r e e n t e c h  Z a l a e G e r s Z e G •  A régió egyik legnagyobb zöld szakmai eseménye
•  Bemutathatja termékeit és szolgáltatásait a jelen 

lévő vállalati, intézményi, kormányzati és önkor-
mányzat szereplők számára

• Magas színvonalú szakmai előadások, kerekasztal-
beszélgetések

•  A rendezvényt komplex médiakampány támogatja
•  Szakmai támogatóink: ITM, NKFIH, DJP, MAGE, 

MAJOSZ, HUMDA, KSZGYSZ, ZMVA, ZMKIK, 
 PANNON EGYETEM, MCC
•  Várhatóan 70 kiállító, 300 szakmai látogató és 600 

diák vesz részt az eseményen

MIÉRT ÉRDEMES JELEN LENNI? TERVEZETT PROGRAMOK
• SZAKKIÁLLÍTÁS
• SZAKMAI KONFERENCIÁK
• IPARÁGI BEMUTATÓK
• ELEKTROMOS JÁRMŰVEK BEMUTATÓJA
• TESZTVEZETÉSEK
• ÜZEMLÁTOGATÁSOK
• ZALAZONE PÁLYABEJÁRÁS
• PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMOK

• 2 szakmai nap
• 2 konferencia
• 20 további szakmai program, bemutató
• 2 pályaorientációs program
• 80 kiállító
• 400 szakmai résztvevő
• 600 diák

• ZÖLD JÁRMŰGYÁRTÁS
• ZÖLD JÁRMŰIPARI FEJLESZTÉSEK
• OKOS VÁROS, OKOS KÖZLEKEDÉS, OKOS JÖVŐ
• VÍZGAZDÁLKODÁS
• ENERGIAFÜGGETELENSÉG
• ZÖLD ÉPÍTŐIPAR

A II. GREENTECH ZALAEGERSZEG 
SZÁMOKBAN

TÉMAKÖRÖK



a sZakMaI konFerencIa 
terVeZett ProGraMJa**

2022. MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK

09.30: KÖSZÖNTŐ

BALAICZ ZOLTÁN polgármester 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

VIGH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő

09.45: MEGNYITÓ, FELVEZETŐ ELŐADÁSOK

PrOf. Dr. PALkOVICS LÁSZLÓ
technológiai és ipari miniszter 

Dr. BIrkNer ZOLTÁN elnök / NKFIH
a Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform 
vezetője

Dr. GÁL ANDrÁS LeVeNTe szakmai vezető 
Digitális Jólét Program

10.45: KÁVÉSZÜNET

1. SZEKCIÓ:  
OKTATÁS, IPAR, ELEKTROMOBILITÁS

11.00: ELŐADÁSOK

Dr. NÉMeTH ISTVÁN PHD 
stratégiai rektorhelyettes
Pannon Egyetem Zalaegerszegi 
Egyetemi Központ

ÉLIÁS PÉTer környezetmenedzsment vezető
Audi Hungária Zrt.

BírÓ BALÁZS
villanyautosok.hu

11.50: SZÜNET

2. SZEKCIÓ: ZÖLD JÁRMŰIPAR ÉS INNOVÁCIÓ 
Zöld járműipari innováció és támogatások

12.10: TÉMAFELVETÉS

Dr. BIrkNer ZOLTÁN elnök / NKFIH

12.25: KEREKASZTAL

Dr. BIrkNer ZOLTÁN elnök / NKFIH

SVeN TSCHeLZek R&D vezető 
Continental Veszprém

GerGeN PÉTer 
elektromobilitás fejlesztési igazgató
Bosch Budapesti Fejlesztési Központ, 
Robert Bosch Kft.

fOjTyIk GÁBOr osztályvezető, 
Elektro-mobilitási inkubátor (eCubator)
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
Kutatás-Fejlesztési Központ

HAMAr ZOLTÁN cégvezető / APZ

SZABÓ rÓBerT 
digitális megoldásokért felelős igazgató
Huawei Technologies Hungary

Dr. Nyirő József elnök 
Magyar Járműalkatrészgyártók 
Országos Szövetsége

Moderátor: VÁrkONyI GÁBOr

13.30: SZÜNET

3. SZEKCIÓ: ZÖLD ÉPÍTŐIPAR
Lehetőség és kötelesség

13.45: TÉMAFELVETÉS

PrOf. Dr. BOrOS ANITA 
központvezető, egyetemi tanár, ESG-tanácsadó
GREENOLOGY 
Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont

14.00: KEREKASZTAL

Dr. NAGy ÁDÁM helyettes államtitkár / ITM

PrOf. Dr. BOrOS ANITA 
központvezető, egyetemi tanár, ESG-tanácsadó
GREENOLOGY 
Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont

kOVÁCS TAMÁS elnök / Szabadics Zrt.

DOrMÁN jÓZSef / ZÁÉV Zrt.

VArGA ANTAL / Duna Aszfalt Kft.

Dr. TOLDI OTTÓ  kutatási vezető 
MCC, Klímapolitikai Intézet

Moderátor: BÓDy GÉZA újságíró

15.20: ZÁRSZÓ



2. SZEKCIÓ: VÍZGAZDÁLKODÁS
Kutatás-fejlesztés és üzemeltetés

11.45: TÉMAFELVETÉS

Dr. GALAMBOS ILDIkÓ intézetigazgató / Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ

12.00: KEREKASZTAL

Dr. GALAMBOS ILDIkÓ intézetigazgató / Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ

Dr. LAky DÓrA egyetemi docens 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

ArNHOffer ANDrÁS vezérigazgató / Zalavíz Zrt.

BOrSOS krISZTINA / Hidrofilt Kft.

kArCSAI DÁVID pályázati és innovációs menedzser / Energofish Kft.

Dr. ÖrLős LÁszLó ügyvezető igazgató / Nyugat-Balkáni Zöld Központ

Moderátor: ILCSIk CSABA elnök / KEXPORT Klaszter 
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

13.00: ZÁRSZÓ

2022. MÁJUS 27., PÉNTEK

09.30: KÖSZÖNTŐ

BALAICZ ZOLTÁN polgármester 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

VIGH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő

09.45: A KONFERENCIA MEGNYITÓ ELŐADÁSA

BALI ZOLTÁN alpolgármester
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

STeINer ATTILA államtitkár / ITM

1. SZEKCIÓ: 
OKOSVÁROS, OKOSKÖZLEKEDÉS, OKOSJÖVŐ

Közlekedési és üzemeltetési megoldások  

10.15: TÉMAFELVETÉS

TÓTH PÉTer 
közlekedésért felelős helyettes államtitkár / ITM

10.30: KEREKASZTAL

TÓTH PÉTer 
közlekedésért felelős helyettes államtitkár / ITM

BALI ZOLTÁN alpolgármester
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

BALLA ATTILA ügyvezető-helyettes / DJP

NyuL ZOLTÁN 
beruházási vezérigazgató-helyettes / NIF Zrt.

erős VeroNika
zöld mobilitási igazgatóhelyettes és Zöld Busz 
Program szakmai vezető

NÉMeTH TAMÁS 
szolgáltatásfejlesztés és projekt igazgató
Volánbusz Zrt.

BerTALAN ZSOLT 
csoportszintű technológiai innovációs igazgató 
MVM

PukLer GÁBOr elnök
Jövő Mobilitása Szövetség 

Moderátor: 

CSIky-MÉSZÁrOS ÁDÁM 
vezető szakértő / DJN Kft.

11.30: SZÜNET



AVL-ZalaZone Kft.
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
info@avlzalazone.com, 
marketing@avlzalazone.com

AZBESZT Diagnosztika Kft.
8800 Nagykanizsa, Király u. 4.
info@azbesztdiagnosztika.hu
www.azbesztdiagnosztika.hu
+36 70 709 5000

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 
info@alteo.hu
+36 1 236-8050 

3B Hungária Kft.
8900 Zalaegerszeg, 
Wlassics Gyula út 13.
info@3bh.hu
www.3bh.hu
+36 92 549 033

Blurby Kft.
2800, Tatabánya, Kőműveskert u. 9.
flora@blurbybike.com, info@blurbybike.com
+36 30 640 8906

Büchl Hungaria Kft.
9027 Győr, Csörgőfa sor 8
 info@buechl.hu
+36 96 516 620

Continental Automotive Hungary Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.
zita.pressing@continental.com

Császár Autószerviz Kft.
8900 Zalaegerszeg, Sport utca 3
ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
+36 92 511 460

Digitális Jólét Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
titkarsag@djnkft.hu

Energofish Kft.
(www.energofish.hu )
1201 Budapest, Helsinki út 74
k.david@energofish.hu
A kiállított eszköz weblapja: http://tomonitoring.hu/
+36 70 620 6013

Electromega Kft.
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
info@electromega.hu
www.electromega.hu 
+36 20 315 9998

Eximbank Zrt. és  MEHIB Zrt.
1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
exim@exim.hu
exim.hu
+36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200
Fax: +36 (1) 269 4476, +36 (1) 269 1198

K I Á L L Í T Ó I  L I S T A 
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FCA CENTRAL&EASTER EUROPE Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9400 Sopron,
Mátyás király utca 19.
 gysev@gysev.hu
www.gysev.hu

HANA-PLAST GROUP KFT.
8900 Zalaegerszeg, 
Závodszky utca 1. 178/2 hrsz.
info@hanaplast.com
www.hanaplast.com
+36 70 311 6288 ,+36 30 351 2271

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
- HungAIRy LIFE IP
1223 Budapest, Park utca 2.
hungairy@hoi.hu 
+36 1 362 8100 

Huawei Technologies Hungary Kft.
1133 Budapest, 
Váci út 116-118. 
Agora Torony, 6. emelet
www.huawei.hu

HUMDA Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
info@humda.hu

 Hyundai Holding Hungary Kft.
1112 Budapest, Budaörsi út 227.
www.hyundai.hu
+36 1 887 5700

Ikarus cégcsoport
H-8000 Székesfehérvár, 
Vásárhelyi út 5.
Sipos Zoltán, CEO
zoltan.sipos@electrobus.hu
www.ikarus.hu
+36 20 312 2235

LM-REVANS Kft.
8900 Zalaegerszeg, 
Újhegyi út 35/A.
zsaklen222@gmail.com
+36 20 527 2628

Orca Aerospace Kft.
7634 Pécs, Kovács Béla u. 42
www.orca-evtol.com

Kuube Hungary Kft.
1038 Budapest, Rózsadomb utca 33.
 mate@kuube.hu

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, 
Széchenyi tér 3-5.
info@kvartelyhaz.hu
+36 20 441 0659
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NasteBau Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u 70.
nastebau@nastebau.hu
www.nastebau.hu
+36 92 596 964

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
INFO@NIF.HU
+36 1 4368 100

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 
Zalaegerszegi Képzési Központ
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Sali.zsofia@mcc.hu
www.mcc.hu
https://www.facebook.com/MCCFIT
+36 30 263 5015

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 
info@kozut.hu
+36 1 819 9000

MIELL GreenLife Kft.
9800 Vasvár, Járdányi Professzor utca 8.
office@miellgreen.com

Microsec zrt.
1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.
www.microsec.hu

Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/A
kommunikacio@zek.uni-pannon.hu

ProComp Kft.
WSS – Water Saving System
Csöpögő víz, víz alatti üzem mellett működő, 
tömegáram-minimumot mérő és távadó 
elektronikus vízmennyiség mérőrendszer, 
ivóvízhálózatok vízveszteségének csökkentésére
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 3.
+3692550373
procomp@procompkft.hu

Savaria Autóház Kft. 
9700 Szombathely, Pálya u. 3.
https://www.savariaautohaz.hu/

Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18.
+3693502927
info@sooswrc.hu

SPIRIT AUTO Kft.
8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1/D.
spiritauto@spiritauto.hu
www.spiritauto.hu/zalaegerszeg
+36 92 599 900

Szabadics Zrt. 
8800 Nagykanizsa, Király u. 4. 
info@szabadics.hu
www. szabadics.hu
+36 70 709 5000

TriplaKomfort Kft.
8761 Pacsa, Deák Ferenc utca 18.
+36302029923
triplakomfort@gmail.com

TÜV Rheinland-KTI Kft.
1119 Budapest, Thán K. u. 3-5.
tuv-kti@hu.tuv.com
https://tuvkti.hu/hu  
+36 1 371 5948

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.
 infozmva@zmva.hu
+36 92 316 033

Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum
8900 Zalaegerszeg, Jókai utca 4-6.
igazgatosag@csany-zeg.hu
www.csany-zeg.hu
+36 92 511 800

Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 27.
info@ganzszki.hu
zala-ganz.www.intezmeny.edir.hu
+36 92 596 372

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
8360 Keszthely, Gagarin u.2-4.
suli@asboth.edu.hu
www.asbothkeszthely.hu 
+36 83 311 596

Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikum
8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1
titkarsag@szechenyitechnikum.hu
www.szechenyitechnikum.hu
+36 92 510 838

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24.
zmkik@zmkik.hu
www.zmkik.hu
+36 92 550 514

Zala-Müllex Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.
info@zalamullex.hu
www.zalamullex.hu
+36 92 598 940
 
Zalavíz Zrt. 
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. 
zalaviz@zalaviz.hu
www.zalaviz.hu
+36 92 500 300

ZalaZONE Research & Innovation
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
zone@apz.hu

VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.hu
+36 1 219 8000

WAE CEE Kft. 
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
cac@wallisautomotive.eu
+36 23 999 712

WHC Holding Kft.
8900 Zalaegereszeg, Ady Endre u. 2.
whc@whc.hu
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technológiákat
Üzemeket

alkotunk

tervezünk • gyár tunk • szerelünk

3B Hungária Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. • Tel.: +36 70/489-4466
info@3bh.hu • www.3bh.hu

A NIF Zrt. az ország 
legnagyobb állami 
beruházó cége

Célunk az, hogy a magyarországi utak, autópályák, kerékpárutak, intermo-
dális csomópontok építésével, valamint a vasúti infrastruktúra modernizá-
lásával a mindennapok közlekedése gyorsabb és biztonságosabb legyen. 

A magas színvonalú mérnöki munka során a maximális minőségi követel-
ményeknek történő megfelelés mellett külön hangsúlyt fektetünk a kör-
nyezet megóvására. Ennek keretében telepített növényzettel védjük a 
lakosságot a forgalom okozta káros környezeti hatásoktól. A növényzet 
és az állatvilág védelme érdekében vadvédő kerítéseket és vadátjárókat 
építünk, műfészkeket, madárodúkat helyezünk ki. Az építési munkákat ma 
már minden esetben megelőzi a régészeti lelőhelyek feltárása is.

→ országos közúthálózat fejlesztése és felújítása
→ a gyorsforgalmi úthálózat és határmenti infrastruktúra fejlesztése
→ vidéki városok úthálózatának fejlesztése
→ a legkörnyezetkímélőbb közlekedési forma, a vasút  
 infrastruktúrájának fejlesztése, korszerűsítése
→ dízel vontatású vonalszakaszok villamosítása a környezetvédelmi  
 szempontokkal összhangban
→ madárvédelem a felsővezeték és a zajárnyékoló falak esetében
→ zaj- és rezgésvédelmi intézkedések
→ akadálymentesítés
→ kisléptékű forgalombiztonsági beavatkozások
→ új technológiák és innovatív megoldások alkalmazása 

MEGTERVEZZÜK, MEGÉPÍTJÜK!

2022. MÁJUS 26-27.     www.nif.hu      nifzrt      nifzrt

05_NIF_greentech_konferencia_200x200mmm_szoroanyag.indd   1 2022. 05. 05.   10:20



W I N G S  O N  D U T Y

Our mission is  to save more l ives with sustainable aviation technology.

ORCA provides a SAFE, FAST,  and more EFFICIENT alternative for today ’s 
emergency medical  transportation.
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ZalaegersZeg
VesZprém
TaTabánya
pápa www.csaszarauto.hu



ENERGOFISH KFT.

REAL TIME TÓMONITORING
VÍZVIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE ALKALMAS 
MULTIFUNKCONÁLIS ESZKÖZ FEJLESZTÉSE

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: VEKOP-2.1.7-15-2016-00519

Köszönjük a magyar állam  
és az Európai Unió támogatását.

A támogatás összege:

66,59 millió forint

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

W W W . M I E L L G R E E N . C O M

Ú j r a h a s z n o s í t o t t
m ű a n y a g b ó l  

VÉDJÜK EGYÜTT A
KÖRNYZETET!

Rólunk:

A MIELL Green a MIELL Group tagja. 
2021-ben alakult meg azzal a céllal, hogy az újrahasznosított termékekkel szolgálja a fenntarthatóságot és környezetvédelmet.
Célunk a fa kiváltása újrahasznosított alapanyagból készült termékekkel, így védve a természetet. 

310 db PET palacknyi újrahasznosított
alapanyagból.

800 db PET palacknyi
újrahasznosított alapanyagból.

3550 db PET palacknyi újrahasznosított
alapanyagból. 

4360 db PET palacknyi újrahasznosított
alapanyagból.

354 db PET palacknyi
újrahasznosított alapanyagból.

100 db PET palacknyi újrahasznosított
alapanyagból.

kerítés-és kertészeti
elemek



Állami támogatással
519 999 Ft-tól

MAGYA
R

T E R M
É K

BLURBY BIKE
Elektromos kerékpár



Villamosított 
vonalhálózat

Ütemes menetrend
Korszerű járművek
Kombinált utazások

Mobil 
utastájékoztatás

Wifi
Online ügyintézés

Utascentrum

Webáruház
Nagycenki 
Széchenyi 

Múzeumvasút
Expresszó

Küldetésünk az utazási és áruszállítási 
igényekhez a lehető legoptimálisabban 
illeszkedő, komplex vasúti szolgáltatások 

biztosítása a kelet-ausztriai 
és a nyugat-dunántúli régióban, 

ügyfélcentrikus, minőség- és 
fejlesztésorientált vállalati környezetben.

Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút

www.gysev.hu



Testet ölt az energia.
IONIQ 5.
Teljesen elektromos.

A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek és visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Az 5 év kilométer-korlátozás nélküli, a 8 év nagyfeszültségű  
akkumulátor-garancia és a hatótáv részleteiről, kérjük, érdeklődjön a márkakereskedőjénél vagy a www.hyundai.hu oldalon. A kép illusztráció.

Mi a legfontosabb számodra? A céljaid? A családod? A karriered? Bármerre is vezessen az utad,  
az IONIQ 5-re számíthatsz. 481 kilométeres hatótávolság. Csak egy példa, mely az IONIQ 5  
képességeit szemlélteti. Tudj meg többet a www.hyundai.hu oldalon!

HYU_KAMPANYOK_IONIQ5_greentech_180x180.indd   1 2022. 04. 26.   10:51:49

A több, mint 125 év buszgyártói múlttal rendelkező Ikarus tel-
jes megújuláson ment keresztül az elmúlt években. Fejlesz-
téseink fókuszában a környezetbarát elektromos buszok és 
az azokat kiszolgáló, zöld energia tárolásával működő töltő 
rendszerek állnak.  A tervezési és gyártási folyamatokat to-
vábbra is kizárólag magyar szakemberek végzik, az elektro-
mos buszok mechanikai, elektromos és szoftverfejlesztése 
is egyaránt hazai mérnökök munkája, járműveink az Ikarus 
székesfehérvári gyártó üzemeiben készülnek. 

ELEKTROMOS BUSZ
Az Ikarus 120e az első Magyarországon tervezett és gyár-
tott, európai típusengedéllyel rendelkező, tisztán elektromos 
városi autóbusz. Az Ikarus 120e a magyar mérnökóráknak, a 
székesfehérvári gyártásnak és az egyre szélesebb körű hazai 
beszállítói teljesítménynek köszönhetően 50%-ot meghala-
dó magyar hozzáadott értékkel készül. 

Az Ikarus fejlesztő, tervező, gyártó mérnökei új technológiák 
bevezetésével, alkalmazásával a legújabb piaci igényeknek, 
elvárásoknak megfelelő buszt alkottak. Az Ikarus 120e az ex-
port piacokon is versenyképes, a rendkívül igényes németor-
szági piacon is sikerrel megállja a helyét.

TÖLTÉS
Az Ikarus az elektromos buszok mellett, a szabványos proto-
kollnak megfelelő, más elektromos járművek töltésére alkal-
mas töltő berendezés családot is kifejlesztett.

ENERGIATÁROLÁS
Zöld járművet legjobb zöld energiával üzemeltetni. Mivel a 
buszok töltése többnyire az éjszakai üzemszünet idején tör-
ténik, ezért a napból származó energiát tárolni szükséges. Az 

Ikarus kifejlesztette a napenergiát tárolni képes akkumuláto-
ros rendszerét, amely a nappali feltöltést követően, a szüksé-
ges időpontban, nagy teljesítmény leadással képes a buszok 
töltéséhez szükséges energiát biztosítani.

TELEMETRIA
A városi autóbuszok szinte folyamatosan jelen vannak a vá-
rosi közlekedésben, ezért a legtöbb és legátfogóbb informá-
ciót képesek közvetíteni a kooperatív közlekedési rendsze-
rek és a kialakulóban lévő önvezető világ számára. Az Ikarus 
okosbusz rendszere méri, gyűjti és feldolgozza az adatokat. 
Az adatok és információk jelentős része telemetrikus rend-
szeren keresztül jut a központi szerverekbe, ahol bigdata 
környezetben tárolódik további feldolgozásra. A kapott in-
formációkat az Ikarus mérnökei összefüggéseiben vizsgálják 
és elemzik, hogy az egyes tulajdonságok egymásra gyakorolt 
hatásaiból következtetéseket vonjunk le.

Fő célunk, hogy az Ikarus autóbuszok okos funkciói ne pusz-
tán kényelmi szolgáltatásokat nyújtsanak, hanem meghatá-
rozó szereplői legyenek a Smart City világának. 

Büszkék vagyunk az Ikarus elért eredményeire, 
az innovatív műszaki megoldásainkra. Ügyfeleinkkel 

hosszan tartó, szilárd kapcsolat kialakítására törekszünk.



Tudtad?  1 db RePohár teljes élettartama alatt egy nagy 
szemeteszsáknyi eldobható poharat vált ki. 
Látogass meg minket a Greentech 4-es standján 
és elmondjuk a betétdíjas visszaváltható repohárrendszer lényegét!



NAPELEMES 
 OKOSBÚTOROK

WWW.KUUBE.HU

Fenntartható fejlesztés a világ bármely pontján
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A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyedülálló 
tehetséggondozó intézmény, amely az általá-
nos iskolától egészen az egyetemig, sőt, azon 

túl is biztosít ingyenes képzési lehetőségeket az ér-
deklődők számára Kárpát-medence-szerte. Nemcsak 
Magyarországon, de máshol sem működik ennyi kor-
osztályt felölelő, ilyen komplex multidiszciplináris kép-
zést nyújtó, ennyi neves külföldi és hazai szaktekin-
télyeket foglalkoztató tehetséggondozó intézmény. 
Az MCC számára elsődleges a feltörekvő nemzedék 
magas színvonalú képzésének biztosítása. Az alapít-
vány küldetésének tekinti, hogy minden tehetségnek 
– aki élni akar az alapítvány kínált lehetőségekkel –, 
ne szociális vagy gazdasági helyzetén múljon a sikere.

Az MCC Zalaegerszegi Képzési Központja lehetőséget 
kínál arra, hogy a zalai felső tagozatos és középiskolás 
diákok az érdeklődésüknek megfelelő, az iskolai tan-
anyagot kiegészítő ismereteket a megyeszékhelyen 
szerezzék meg. Az általános iskolások szombati, töb-
bek közt robotika, természettudományos kísérletek, 

művészet, matematika vagy média témájú élmény-
foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket, a középisko-
lások pedig a budapesti képzési napok mellett hely-
ben is részt vehetnek neves szakemberek izgalmas 
előadásain, valamint változatos témájú készség- és 
képességfejlesztő tréningeken. Válogatott oktatói 
csapatunkat elismert tanárok, kutatók, művészek, 
cégvezetők és sportemberek alkotják, akik 2021 szept-
emberétől Zalaegerszegen is vezetnek gyakorlatori-
entált, interaktív, kiscsoportos képzéseket, kötetlen 
beszélgetéseket változatos témakörökben. A diákok 
a zalaegerszegi közösségi térben új ismerősökre, ba-
rátokra is lelhetnek hasonló érdeklődésű, környékbeli 
diáktársaikban. A korszerű belvárosi oktatótermekben 
angol és német nyelvórákon vehetnek részt, amelye-
ken a hangsúlyt a beszédkészség-fejlesztésre helyez-
zük. A tudásfejlesztés mellett a továbbtanulási tervek, 
s a jövőbeli karrierlehetőségek feltérképezésében is 
segítséget nyújtunk alumni hálózatunk bevonásával. 

Várunk minden leendő ötödikes, valamint középiskolás diákot ingyenes programjainkon! 

CSATLAKOZZ TE IS AZ MCC ZALAI KÖZÖSSÉGÉHEZ!



A FEJLŐDÉS FOLYAMATOS
A JÖVŐ? ELEKTROMOS  
ÚJ OPEL MODELLEK MÁR ELEKTROMOS ÉS PLUG-IN HIBRID VÁLTOZATBAN.



A vállalkozás:
A cég főbb tevékenysége nem fémes alapanyagú, 
közmű csővezeték rendszerek korszerű diagnosz-
tikai állapotfelmérése, melynek célja a megrende-
lők részére olyan lényeges információk biztosítása, 
mely alapján az üzemeltető cégek pontosan meg-
határozott adatok alapján, célzott helyen képesek 
elvégezni a szükséges javításokat, rekonstrukciókat. 
Ennek segítségével fenntartható módon végezhető 
el a költségvetés és a tervezés elkészítése, valamint 
a költséghatékony végrehajtás és kivitelezés.

Szolgáltatás:
A csővezeték diagnosztika segítségével a döntés-
hozók, illetve megrendelők számára olyan infor-
mációkat szolgáltatunk, amik nagyban segítik a 
döntéshozatalt azzal kapcsolatban, hogy a meglévő 
vezetékek biztonságos és fenntartható üzemelteté-
séhez milyen feladatokat szükséges elvégezni. Mi-
vel konkrét mért adatok alapján meghatározhatóvá 
válik egy vezetékszakasz állapota, így a legmegfe-
lelőbb módszer válaszható ki a rendszerfejlesztés-
hez. Így optimális befektetéssel a legjobban csök-
kenthető a hálózati veszteség, mely elsődleges cél 
a fenntartható fejlődésben.

www.azbesztdiagnosztika.hu

SZOLGÁLTATÁSOK
AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA!AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA!AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA!AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA!

- Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek, SKODA új modellek és használt autók értékesítése.
- Különböző modellek rövidebb és hosszabb távú bérlésének lehetősége.
-  VW, Škoda és SEAT márkaszervizünk mellett bármilyen autótípus szervizigényével, javításával fordulhatnak
 hozzánk. 
-  Karosszéria-lakatos és fényező műhelyünk egy apró horpadás, vagy egy komolyabb sérülés esztétikai javí-
 tására is tökéletes megoldást kínál.
-  Fényezés nélküli jégkár- és horpadásjavítási technológiánkkal színeltérés nélkül, eredeti fényében vará-
 zsoljuk újjá sérült autóját!
-  Egyedülálló, 5.5 tonnás emelő a haszongépjárművek szervizmunkáihoz.
-  Futómű-beállítás az optimális futásteljesítményért.
-  Szélvédőcsere, üvegkár-rendezés.
-  Kényelmi szolgáltatásunk: teljes körű biztosítási kárügyintézés a kárfelvételtől a javításon át a biztosítói 
 kárrendezésig, bármely gépjárműtípusra.

Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek, SKODA új modellek és használt autók értékesítése.

A SPIRIT AUTO-nál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szervizszolgáltatásokat igénybe vevő 
ügyfeleink is mindig elégedetten távozzanak. A megye legnagyobb márkafüggetlen szervizében 
széleskörű szolgáltatások, jól képzett szakemberek, kiemelt ügyfélkezelés és a versenyképes árak 
várják Önt, és autóját.

A speciális szaktudás, a XXI. századi technológia, a kitűnő műszerezettség, és a rendelkezésre álló 
helyi raktárkészlet lehetővé teszi, hogy gépjárműtípustól függetlenül magas színvonalon, rövid 
határidő alatt történjen meg minden javítás, alkatrészcsere és időszakos szervizelés.

Értékesítésünk hétköznapokon 8:00-tól 17:00-ig, szervizünk 8:00-tól 16:30-ig tart nyitva.

MODERN TECHNOLÓGIA, VERSENYKÉPES ÁRAK, 
ELSŐRANGÚ KISZOLGÁLÁS!

SPIRIT AUTO - Az autód lelke!

Várjuk márkakereskedésünkben és szervizünkben Zalaegerszegen, a Bozsoki utca 1/D. szám alatt, továbbá 
megtalálnak minket az interneten (Spirit Auto/Zalaegerszeg) és a Facebookon is! Kérdés esetén állunk a 
rendelkezésükre a 06 92 / 599-900-as telefonszámon.

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

 kárrendezésig, bármely gépjárműtípusra.

Térjen be hozzánk Ön is, és tapasztalja meg személyesen, hogy a SPIRIT AUTO megérdemli bizalmát!
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képviselője járműves
műszaki járművek,

járművek
járművizsgálatok

személygépjárművek különböző
mezőgazdasági

járművek járművek

járművek
járművek

járművek

mérőberendezések,
görgős

szakértői szakértői különböző
közreműködnek

kezdődően Járműipari

járműfunkciók
elősegítve jövő járműtechnológiáinak

mielőbbi

Kapcsolat:



ZOLD.VOLANBUSZ.HU

100%-ban elektromos autóbusz

KÖZÖSEN, ZÖLDEN

ZOLD.VOLANBUSZ.HUKÖZÖSEN, ZÖLDEN

100%-ban elektromos autóbusz

A közösségi közlekedés használatával önmagában sokat tehetünk
környezetünk megóvásáért.

Új, környezetkímélő járművek beszerzésével és üzemeltetésével
éves szinten több ezer tonnával kevesebb CO2 kerül a levegőbe.

 
A fenntartható és magas színvonalú közösségi közlekedés

megteremtése a Volánbusz egyik legfontosabb vállalati filozófiája.

ZÖLDRE VÁLTUNK.

ZOLD.VOLANBUSZ.HU
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KISMAMA-SZÖVETKEZETNYUGDÍJAS-SZÖVETKEZET

DIÁKMUNKA

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS

BÉRSZÁMFEJTÉS

www.whc.hu
HA KELL
EGY JÓ CSAPAT

A WHC-NÁL AZÉRT DOLGOZUNK, HOGY:
   A LEGJOBB KARRIER LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTSUK
   EMBERI ÉRTÉKEKRE ÉPÜLŐ MUNKAERŐPIACOT TEREMTSÜNK
   KÖZÉP-EURÓPA MEGHATÁROZÓ HR SZOLGÁLTATÓJA LEGYÜNK

LÁTOGASS MEG MINKET

MÁJUS 26-27-ÉN
A GREENTECH-EN
A 12. STANDON!



A zalaegerszegi székhelyű és Zalaegerszeg Megyei Jogú Városának 100%-os tulaj-
donában álló Zala-Müllex Kft. több évtizedes tapasztalattal nyújt komplex szol-
gáltatást a nyugat-dunántúli régióban ipari, közületi és lakossági partnereinek a 

környezetvédelmi kihívások kezelésében. Cégünk egyaránt foglalkozik veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok gyűjtésével és szállításával, 2021-ben 100 000 tonna hulladékot 
kezeltünk telephelyeinken. Tevékenységünk során kiemelt fi gyelmet fordítunk a környe-
zetvédelmi és energetikai szempontokra, az újrahasznosítás fontosságára, valamint a 
hulladékok szelektív gyűjtésére és hasznosítására.

A Zala-Müllex Kft. a búslakpusztai telephelye mellett a Vas megyei Harasztifaluban üze-
meltet regionális központot, ahol Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében egyedüli-
ként tudja kezelni a pala- és más azbeszttartalmú veszélyes hulladékot. A hulladékkezelés 
mellett a több lábon állás jegyében vállalatunk szolgáltatási portfóliójában nagy jelentő-
séggel bírnak az építőiparhoz kötődő tevékenységeink is. Részt veszünk Zalaegerszeg téli 
síkosságmentesítési, illetve a megyeszékhely út- és járdafelújítási munkálataiban is.

Társaságunk számos hulladékgyűjtési programba is bekapcsolódik, segíti az iskolák és 
a civil szervezetek ilyen irányú tevékenységét.  Küldetésünknek tekintjük az illegális hul-
ladéklerakók felszámolását, 2021-ben Zala és Vas megyében közel 2500 m3 illegálisan 
elhelyezett hulladéktól tisztítottuk meg környezetünket. A társadalmi felelősségvállalás je-
gyében az elmúlt évben a teljesség igénye nélkül nagyszabású faültetési akciót tartottunk 
Zalaegerszegen, jótékonysági rendezvényeket, szakmai konferenciákat, tehetséggondozó 
rendezvényeket, kulturális eseményeket és szervezeteket, sportrendezvényeket és sport-
egyesületeket támogattunk, részt vettünk Zalaegerszeg humanitárius segítségnyújtási 
akciójában, Föld napi pályázatot hirdettünk, dolgozói rendezvényeket szerveztünk, de 
rendszeresen részt veszünk civil véradásokon is.

A Zala-Müllex Kft. Zalaegerszeg 25 legnagyobb adózója, Zala megye 50 legnagyobb fog-
lalkoztatója és a megye 100 legnagyobb árbevételt elérő cége között egyaránt szerepel. 
Célunk, hogy a hatékonyság, a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak 
maximális fi gyelembevétele mellett az üzleti, illetve lakossági partnereink magas szintű 
elégedettségére végezzük feladatunkat. Cégünk munkaköri kötelességének tekinti a kör-
nyezetvédelmet, a Zala-Müllex Kft. a tiszta környezet őre.
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A ZALAVÍZ ZRT. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szolgáltatói engedélyével rendelkező víziközmű 
szolgáltató Társaság.

Alaptevékenységeink az ivóvíztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás. A vidéki 
vízművek és szennyvízelvezető-, tisztító rendszerek megépültével ma 162 településen közel 150 ezer lakost lát el szol-
gáltatásaival. Ellátási területén száz százalékos a vezetékes ivóvízzel való ellátottság és örvendetesen gyarapszik azok-
nak a településeknek a száma is, amelyekben a szennyvízcsatorna hálózat is kiépül. A komplex vízgazdálkodás érdeké-
ben végzünk csatornatisztítást, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtést (szippantott szennyvíz), 
akkreditált laboratóriumunkban ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz- és szennyvíziszap mintavételét, fizikai, kémiai, bakteriológiai 
vizsgálatát. Fejlesztéseink eredményeképpen folytatunk biogáz termelést, amelyet hő és villamos energiaként hasznosí-
tunk, illetve biometánt állítunk elő CNG üzemű járműflottánk üzemeltetéséhez.

Küldetésünknek tekintjük, hogy minőségi, megbízható szolgáltatást nyújtsunk Felhasználóinknak, előremutató és ha-
tékony technológiák alkalmazásával. Fő célkitűzésünk, hogy partnereink számára olyan megoldásokat kínáljunk, amely-
lyel növelhetjük szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségüket, és hozzájárulhatunk üzleti sikereikhez.

Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztés mellett. Hiszünk abban, hogy az elmúlt időszakban elvégzett és a köz-
eljövőben tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciókkal és beruházásokkal unokáink közműhálózatát építjük 
meg, melyet megelégedettséggel használnak majd a jövőben. Fontosnak tartjuk, hogy a jelenben olyan értéket teremt-
sünk, amellyel hosszú távon magas minőségi színvonalon működő közösségi szolgáltatóként állhatunk Felhasználóink-
nak és partnereinknek rendelkezésére.

Zalavíz Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

+36 92 500 300
 zalaviz@zalaviz.hu

www. zalaviz.hu
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AZ ELEKTROMOS 
MEGHAJTÁS SZAKÉRTŐJE 

• Nagy össztömegű tehergépjárművek,
hulladékszállító tehergépkocsik, 

konténerszállítók, nyerges vontatók
átalakítása elektromos hajtásláncra

• Környezetvédelem, fenntarthatóság, 
nulla emisszió, ZAJCSÖKKENTÉS

• Több mint 15 év tapasztalat

• Több mint 100 hazai és nemzetközi projekt

• Több mint 15.000 üzemóra

• Több mint 85.000 megtett kilométer

ELECTROMEGA KFT.

www.electromega.hu                info@electromega.hu

+36 20 315 9998

Feladataink

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hiva-
tal) célja a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) alapján,  hogy kialakítsa a hazai 
kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) kormányzati koordinációjának 
és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, biz-
tosítva a rendelkezésre álló források hatékony, átlátható és értékte-
remtő felhasználását.

Az NKFI Hivatal küldetése, hogy kialakítsa a kutatásfinanszíro-
zás koordinált, kiszámítható és fenntartható ösztönzőrendszerét, 
amelyben a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az inno-
váció ösztönzésével Magyarország ne csak szabályszerűen, hanem 
célszerűen használja fel a KFI célú forrásokat, erősítse hazánk  glo-
bális versenyképességét,  és minél eredményesebb kapcsolódjon  be 
az Európai Kutatási Térségbe.

Az NKFI Hivatal célkitűzése a nemzeti innovációs rendszer meg-
erősítése, a tudományos központok, vállalatok és vállalkozások di-
namikus együttműködésének ösztönzése, a vonzó innovációs kör-
nyezet kialakítása.

A Hivatal készíti elő hazánk tudományos kutatási, fejlesztési és in-
novációs stratégiáját, kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Alap forrásait, képviseli Magyarország Kormányát és a ma-
gyar KFI közösséget a nemzetközi és európai KFI szervezetekben.

Értékvállalásunk
• átláthatóság
• kiválóság
• elfogulatlanság
• bizalom

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
www.nkfih.gov.hu
+36 1  795 9500



A Microsec európai szinten elismert, eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltató. A világon
az elsők között nyújt az intelligens járművek és közlekedési infrastruktúra elemek kommuniká-
ciójának biztonságához szükséges, auditált V2X PKI szolgáltatást.



GREEN

����������������
Vegyes áramfogyasztás: 130-149 wh/km; CO2-kibocsátás: 0 g/km. A bemutatott számok WLTP adatok. Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU 
jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi 
részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések, a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem 
technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket.  Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek 
vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg. A 8 év / 160 000 km akkumulátor garancia Passion felszereltségi szinttől elérhető. 
A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat csak bizonyos modellekre és a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, az ajánlat és a garancia 
részleteiről érdeklődjön a www.fiat.hu oldalon vagy a márkakereskedésekben.

AZ ÚJ 500.
A MI JÖVŐNK, A MI DÖNTÉSÜNK. Csak akkor van esélyünk egy mindenki számára jobb jövőre, ha 
teljesen fenntartható világot teremtünk Az új 500, elődeihez hasonlóan, egy fenntartható jövő felé 
mutat a 2. szintű autonóm vezetési rendszerekkel és zéró szén-dioxid-kibocsátással. EGYÜTT ELÉRHETŐ 
EGY JOBB JÖVŐ. 
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MINDENKI EGERSZEGRE!

2022. jÿnius 17–19.

2022. június 26. – augusztus 16.

Gyere zöldben!

Gyere a zöldbe!

2022. augusztus 26-28.
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Környezettudatosság 
az útépítésben

A Duna Csoporthoz tartozó Hódút Freeway Kft. 
Téten beüzemelt aszfaltkeverő gépének 
Magyarországon még nem alkalmazott 
újrahasznosítási rendszerével növelhető a 
visszanyert aszfalt aszfaltkeverékbe történő 
felhasználása. Az úgynevezett parallel dobos 
rendszer új távlatokat nyit a visszanyert aszfalt 
aszfaltkeverékekben történő felhasználásában.  

Innováció és digitalizáció

A ZalaZone beruházás kihívásai új folyamatokat 
indítottak be vállalatunknál. 
A különböző speciális platformok kialakításhoz az 
úgynevezett 3D-s aszfaltbeépítési technológiát 
hazánkban vállalatunk alkalmazta először 
Zalaegerszegen. A rendszer alapját a kellő 
részletességgel elkészített felületmodellek adták. 
A legfontosabb felületrészek ellenőrzését nagy 
pontosságú lézerszkenneléssel hajtottuk végre. 
Az ilyen és ehhez hasonló tevékenységek 
rendszerbe történő integrálását (BIM szemlélet) 
tudatosan fejlesztjük vállalatunknál.

Járműipari tesztpálya 
építése: óriási kihívás, 
beérett munka

Vállalatunk eddigi legösszetettebb 
projektje 2022-ben átadásra került.  
A ZalaZone Járműipari Tesztpálya 265 
hektáron megvalósult projektjén 12 
különböző funkcionális platform, 
összekötő és kiszolgáló hálózatok 
létrehozásával a régió legszínvonalasabb 
beruházását zártuk sikeresen.  



A szenvedély
a fejlődés motorja.

Az új Audi e-tron GT quattro modell kombinált elektromosáram-fogyasztása: 18,8–19,6  kWh/100 km (WLTP), kombinált CO₂-kibocsátása: 0 g/km. 
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 
érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, 
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi 
illusztráció, és többletfelszereltségeket is tartalmazhat. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a márkakereskedésekben!

Az új, tisztán elektromos Audi e-tron GT quattro.
A jövő hozzáállás kérdése

more than event

Városmarketing és Rendezvényszervező Bt.
GREENTECH 
Zöld energia és fenntarthatóság
szakkiállítás, konferencia  
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 7/A I/3.
www.vrevent.hu
info@vrevent.hu

Ügyvezető
Dr. Kis-Kádi Tamás és Kovács Károly 
info@vrevent.hu

Kapcsolat 
Panulin Bernadett
+36 30 182 8183
info@vrevent.hu

2023. MÁJUS

GREENTECH2023
I V .  Z Ö L D  E N E R G I A  É S  F E N N T A R T H A T Ó S Á G 
S Z A K K I Á L L Í T Á S ,  K O N F E R E N C I A



FŐVÉDNÖKÖK
OrBÁN VIkTOr miniszterelnök*

Dr. ÁDer jÁNOS korábbi köztársasági elnök*

VÉDNÖKÖK
PrOf. Dr. PALkOVICS LÁSZLÓ miniszter / ITM*

VArGA MIHÁLy miniszter / Pénzügyminisztérium*
SZIjjÁrTÓ PÉTer miniszter / Külgazdasági-és külügyminisztérium*

VIGH LÁSZLÓ országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
BALAICZ ZOLTÁN polgármester / Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

SZERVEZŐ: Városmarketing és rendezvényszervező Bt.
PROJEKTVEZETŐK: Dr. kis-kádi Tamás és kovács károly

info@vrevent.hu • +36309931378
PROJEKTKOORDINÁTOR: Panulin Bernadett

bernadettpanulin@vrevent.hu • +36301828183
www.greentechzalaegerszeg.hu

TÁRSSZERVEZŐ
Digitális jólét Nonprofit kft.

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
titkarsag@djnkft.hu

Zala Megyei kereskedelmi és Iparkamara
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.

+3692550514
zmkik@zmkik.hu • www.zmkik.hu

*A felkérés folyamatban van.


