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POLGÁRMesteRI KÖszÖntő

Zalaegerszeg megyei Jogú Város polgármestereként 
nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a 
greentech Zalaegerszeg Zöld energia és Fenntart-

hatóság szakkiállítás, konferencia valamennyi látogatóját. 

a környezettudatos gondolkodás, a klímavédelem, az 
energiabiztonság és energiahatékonyság nem csupán 
hívószavak a zalai megyeszékhelyen, a városban a min-
dennapokban is nagy hangsúlyt kap a zöld gondolkodás, 
a technológiai fejlődés és a gazdasági növekedés. 

„a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön!” a városvezetés a környezetvédelmi 
aktivista, david Brower iménti gondolatát választotta 
mottóul, hiszen jól mutatja, mi határozza meg gon-
dolkodásunkat, milyen törekvések mentén fogalmaz-
tunk meg újabb célokat, feladatokat. egy település 
élhetőségét, működését, fejlődési lehetőségeit nagy-
mértékben befolyásolják zöldfelületei, jövőjét meg-
határozza azok nagysága, minősége, és az, miként 
bánunk természeti, épített, illetve turisztikai értékeink-
kel. Zalaegerszeg önkormányzata kiemelten fontos 
feladatának tekinti a zalai megyeszékhely környezeti 
állapotának megőrzését, a klímaváltozás elleni küz-
delmet. Döntéseinknek mindig is irányt szabott az 
ökotudatos szemlélet. környezeti adottságaink és az 
éghajlatváltozás egyre komolyabb kihívások elé állít 
bennünket. a nehézségek kivédésére klímastratégiát 
dolgozott ki a város. ebben tíz évre meghatároztuk az 
intézményrendszer energiatakarékos felújítását, vala-
mint új beruházások leghatékonyabb és legbiztonsá-
gosabb energiafelhasználása terén elérendő célszá-
mokat. további vállalásaink: 

1.  Csatlakoztunk nemzetközi klímavédelmi Under2 
koalícióhoz. a szövetség tagjai vállalták, hogy 2050-re 
80 százalékkal csökkentik az üvegházhatást okozó 
szén-dioxid-kibocsátásukat az 1990-es évek értékeihez 
képest. 

2.   Beléptünk az európai Polgármesterek szövetségébe, 
ahol 2030-ig a szén-dioxid kibocsátás legalább 40 
százalékos csökkentésére 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 hulladéklera-
kó környezetkímélő megoldással történő bővítését. 

6.    közel tízmilliárd forintos pályázati forrást nyertünk el 
az elena program keretében a káros anyag kibocsáj-
tás csökkentésének céljára 2024-ig. 

7.  részben az elena program, részben pedig keHoP 
forrás bevonásával újabb napelem parkot építünk 
2024-ig. 

8.   Ugyancsak az elena program keretében közel húsz 
önkormányzati intézményre napelemeket helyezünk 
el, tíz-tizenöt 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. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

10.  az önkormányzat és az önkormányza-
ti cégek elektromos meghajtású gép-
járműveket szereznek be. 

11. Hosszabb távú célunk, hogy az állam 
által irányított helyi tömegközlekedés-
ben (Volánbusz) csak alacsony kibo-
csátású eUro-6-os, illetve elektromos, 
vagy földgáz/Cng meghajtású buszok 
közlekedjenek. ez illeszkedik az új ál-
lami buszstratégiához is. Jó hír, hogy 
2022 tavaszán 11 új elektromos haj-
tású autóbusz forgalomba állításával 
ennek a programpontnak a megvalósí-
tása is elkezdődik. 

12. 2024-ig összesen 25 km új kerékpár-
utat építünk ki hat szakaszon (az első, 
6,5 km-es szakaszt már át is adtuk, 
másik három szakasz építése pedig 
zajlik, illetve most kezdődik), hogy mi-
nél többen tudjanak a mindennapok-
ban, akár munkahelyekre is kerékpárral 
közlekedni. 

13. Folytatjuk a gyermekek környezettuda-
tos tudatformálását, a zöld óvoda, 
ökoiskola, zöld campus programokat, 
a környezetvédelmi közösségi akció-
kat. 

14. kísérleti jelleggel a munkácsy mihály 
szakgimnáziumban és szakközépisko-
lában bevezettük a „Pet palack men-
tes iskola” programot, és ha működik, 
ha beválik, akkor kiterjesztjük a többi 
zalaegerszegi iskolára is. 

15. a restart országos sportfesztivált meg-
újítjuk, környezetvédelmi elemekkel bő-
vítjük, műanyag mentes (pohár, tányér, 
evőeszköz) zalaegerszegi fesztivállá 
átalakítva. 

16. kiemelt városi programmá emelkedik a 
városi zöldfelületek növelése, és ehhez 
kapcsolódóan hirdettük meg, hogy 5 
év alatt, 2024-ig 5 ezer fát ültetünk. az 
eredeti cél már teljesült, jelenleg több 
mint 8500 facsemeténél tartunk, de a 
program folytatódik, melynek része a 
meglévő fasorok és faállomány szak-
mailag átgondolt, ütemezett megújí-
tása is. 

17. a legfontosabb feladatunk továbbra 
is az, hogy megőrizzük az élhető kör-
nyezetet a jövő generációinak, ezért 
Zalaegerszeg megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, csatlakozva a megyei 
Jogú városok szövetsége közgyűlé-
sének egyhangú határozatához, meg-
erősítette a klímavédelem iránti elkö-
telezettségét. a hazai nagyvárosok 
az elmúlt években élharcosai voltak a 
klímavédelemnek, s ez a jövőben sem 
lehet másként. elköteleztük magunkat 
az életminőséget, technológiaváltást, 
versenyképességet, együttműködési 
képességet és jövőképet jelentő ügy 
mellett. zalaegerszeg a jövőben is ak-
tív szerepet fog vállalni a klímavéde-
lemben, hiszen mi is felelősek vagyunk 
a környezetünk megóvásáért. ezért 
továbbra is környezettudatos fejleszté-
seket hajtunk végre, és az erőforrások-
kal megfontoltan gazdálkodó várost 
alakítunk ki és a városüzemeltetés te-
rén is készek vagyunk a klímavédelmet 
is szolgáló innovatív megoldásokat 
bevezetni. 

Megtisztelő érdeklődésüket és jelenlétüket 
megköszönve, kívánok Mindannyiuknak kel-
lemes és tartalmas időtöltést! 

Balaicz zoltán
polgármester



T É M A K Ö R Ö K
KOrmÁNYzAtI strAtÉGIA

• klímavédelem
• környezetvédelem
• energia
• körforgásos gazdaság
• innováció
• digitális stratégia

AGrÁrIUm

• zöld agrárium
• fenntarthatóság és versenyképesség
• élelmiszerbiztonság

zÖLD eNerGIA

• energiabiztonság
• energiahatékonyság
• energiamix

víz

• felszíni, felszín alatti vizeink védelme
• öntözővíz

pÁLYAOrIeNtÁCIÓ, KÖrNYezettUDAtOs 
szemLÉLetFOrmÁLÁs

• környezetvédelmi, klímavédelmi szemléletformáló programok
• szakmai bemutatók
• interaktív, szakmai játékok
• általános iskolai diákok, középiskolák tanulói, felsőoktatásban tanuló hallgatók

zÖLD zALAeGerszeG

• Klímastratégiai Program és Cselekvési Terv
• a Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalíció tagja
• Európai Polgármesterek Szövetsége
• Zöld Zalaegerszegért Egyesület
• Zöld Kampusz
• ÖKOVÁROS Program – Zalaegerszeg a klímavédelemért
• Zala Zone Járműipari Tesztpálya
• napelempark
• Búslakpusztai Regionális Hulladéklerakó
• ELENA Program
• elektromos meghajtású járművek
• biogáz üzemű autóbuszok
• faültetési program



I N F O R M Á C I Ó K

     2 KORMÁNYZATI, VEZETőI fÓRUM 

     3 KONfERENCIA

     5 PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM

400 DIÁK

     5 ÁLTALÁNOS ISKOLA

     5 KÖZÉPISKOLA

     5 EGYETEM

A reNDezvÉNY szÁmOKbAN

1. Meglévő kapcsolatok ápolásának, új kapcsolatok kiala-
kításának lehetősége

2. Közvetlen, azonnali információhoz jutás a kapcsolódó 
területek kormányzati, önkormányzati, vállalati szerep-
lőitől

3. Reklámfelületek igénybevételének lehetősége a ren-
dezvényt megelőző médiakampány során és a helyszí-
nen

4. Többcsatornás, komplex marketing kampány szerve-
zése a helyi, regionális és országos médiumok alkal-
mazásával

mIÉrt ÉrDemes JeLeN LeNNI?



P R O G R A M
2021. 09. 23. CSÜTÖRTÖK

10.30
KÖSZÖNTŐK
Balaicz Zoltán, polgármester / ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGú VÁROS
Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
Dr. Sifter Rózsa, kormánymegbízott / ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

11.00
ZALAEGERSZEG A JÖVŐ VÁROSA
A házigazda város felvezető előadása
Bali Zoltán, alpolgármester / ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGú VÁROS

eNerGIAbIztONsÁG És eNerGIAHAtÉKONYsÁG
A hazai energiamix aktuális helyzete és jövője
Steiner Attila, államtitkár / ITM 

ZÖLD INNOVÁCIÓ, MINT A JÖVŐ ÚTJA
Tudomány és piac: aktuális zöld pályázati lehetőségek
Dr. Birkner Zoltán, elnök / NKfIH 

ZALAEGERSZEG A JÁRMŰIPARI, TECHNOLÓGIAI FORRADALOM 
ÉLvONALÁbAN
A zalaegerszegi Science Park bemutatása
Dr. Háry András, ügyvezető igazgató / ZALAEGERSZEGI TUDOMÁNYOS PARK KfT. 

tUDOmÁNY És INNOvÁCIÓ A KÖrFOrGÁsOs GAzDAsÁG szOL-
GÁLAtÁbAN
A nagykanizsai Körforgásos Gazdaság Tudományos és Innovációs Park 
Tóth Tihamér, stratégiai igazgató /  MOL-PE CIRCULAR ECONOMY SCIENCE PARK 

NONPROfIT ZRT. 

12.30 ebÉD

13.30
A DÉLUtÁNI prOGrAm meGNYItÓ beszÉDe
Joó István, kormánybiztos / 
                           PLANET BUDAPEST 2021 fENNTARTHATÓSÁGI EXPO ÉS VILÁGTALÁLKOZÓ

KLímAvÉDeLem A HAzAI berUHÁzÁsOK tÜKrÉbeN
Beruházások, nemzetgazdaság és klímavédelem
Ésik Róbert, elnök / HIPA 

eXpOrtFINANszírOzÁs És KLímAvÉDeLem
Klímavédelem exportfinanszírozói szemmel
Jákli Gergely, elnök-vezérigazgató / EXIM 

teCHNOLÓGIA És bIzALOm
Az önvezető járművek és az elektromobilitás aktuális trendjei és jövőképe 
Dr. Keszte Róbert, országigazgató / CONTINENTAL GROUP 

meGtervezzÜK! meGÉpítJÜK!
A NIf Zrt. Zalaegerszeg térségét érintő közlekedési beruházásai
Vizi Norbert, U1 Projektiroda vezető / NIf ZRT.

15.00 zÁrszÓ

KONFereNCIAterem



P R O G R A M
2021. 09. 24. PÉNTEK

10.30
KÖSZÖNTŐK
Balaicz Zoltán, polgármester / ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGú VÁROS
Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos 
Dr. Sifter Rózsa, kormánymegbízott / ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

10.45
meGNYItÓ beszÉD
KOrmÁNYzAtI INNOvÁCIÓs strAtÉGIA
A kormányzati innovációs és technológiai stratégia aktualitásai
Prof. Dr. Palkovics László, miniszter / ITM 

ZÖLD AGRÁRIUM: FELADATOK ÉS LEHETŐSÉGEK
A hazai agrárium fenntarthatósága és versenyképessége 
Dr. Nagy István, miniszter / AGRÁRMINISZTÉRIUM 

AGrIteCH: INNOvÁCIÓ És ÉLeLmezÉs
Indoor farm, mint a jövő élelmezési megoldása
Joerg Bauer, elnök-vezérigazgató / TUNGSRAM GROUP 

teCHNOLÓGIA És INNOvÁCIÓ
Zöld megoldások: a ZalaZONE Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya aktualitásai
Hamar Zoltán, cégvezető / AUTÓIPARI PRÓBAPÁLYA ZALA KfT.

ZÖLD KÖTVÉNYEK, A FINANSZÍROZÁS ÚJ GENERÁCIÓJA
A green bondokhoz kapcsolódó standardok és KPMG megoldások 
Szabó István, senior manager / KPMG MAGYARORSZÁG

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÖNTŐZŐVÍZ
A víz, amit megeszünk
Dr. Galambos Ildikó,  intézetvezető 
                 SOÓS ERNő KUTATÓ-fEJLESZTő KÖZPONT 

smArt CItY, DIGItÁLIs FALU 
– A JÖVŐ MEGÉRKEZETT
A digitális településüzemeltetési megoldások 
kihívásai és lehetőségei
Balla Attila,  vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettes 
                                DIGITÁLIS JÓLÉT NONPROfIT KfT. 

12.30 zÁrszÓ

12.45 ebÉD

KONFereNCIAterem



ALTE-GO Kft.
1033 Budapest, Kórház u. 6-12.
altego@alteo.hu

AVL ZalaZONE Próbapálya Kft.
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
info@avlzalazone.com • www.avlzalazone.com

AZBESZT Diagnosztika Kft. 
8800 Nagykanizsa, Király u. 4. 

3B Hungária Kft. 
8900. Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. 
info@3bh.hu • www.3bh.hu
+36 92 549 033, +36 92 549 020

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

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

Continental Automotive Hungary Kft. 
1092 Budapest, Köztelek utca 6.

Digitális Jólét Program, Smart City Project
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. 
digitalisjoletprogram@itm.gov.hu
www.digitalisprogram.hu

Energofish Kft 
1201 Budapest, Helsinki út 74
+36 70 620 6013
k.david@energofish.hu • www.energofish.hu

eKraft Europe Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.
info@ekraft.hu • www.ekraft.hu
 
Electrobus Europe Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
info@electrobus.hu

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

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.
+36 70 311 6288 ,+36 30 351 2271
info@hanaplast.com • www.hanaplast.com

HIRO-GEOTHERM Kft.
8900 Zalaegerszeg, Akácfa u. 5.
+36 20 344 7700
office@hirogeotherm.eu • www.hirogeotherm.eu

Hungarotek Építőipari Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3/b
info@hungarotek.hu • www.hungarotek.hu
+36 20 350 4089

HungAIRy LIFE integrált projekt
Koordináló kedvezményezett: 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park utca 2.
hungairy@hoi.hu •  www.hungairy.hu

HUMDA Magyar Autó-Motorsport 
Fejlesztési Ügynökség Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
kommunikacio@humda.hu

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

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

FICSAK Zalaegerszeg Alapítvány
+36 30 428 2202
ficsak.zeg@gmail.com • www.ficsakzalaegerszeg.hu
https://www.facebook.com/ficsakzalaegerszeg

Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft.
1137, Budapest, Katona József u. 41 1/8..
+36703914708 • www.platiosolar.com

Ikarus Vállalatcsoport
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.
info@ikarus.hu • www.ikarus.hu

 Kia Hungary Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 56.
+36 1 324 2000 • info@kiahungary.hu 

KPMG Magyarország
1134 Budapest, Váci út 31. 
+36 1 887 7100 • Fax:+36 1 887 7101
info@kpmg.hu

Kuube Hungary Kft.
1038 Budapest, Rózsadomb utca 33.
 +36 70 389 6028
 info@kuube.hu

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

NasteBau Kft. 
8900. Zalaegerszeg, Gazdaság u 70.
+36 92 596 964
nastebau@nastebau.hu • www.nastebau.hu

NRG CAR Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 100.
+36 24 300 869
www.nrgcar.eu • info@nrgcar.eu

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
1024. Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 
+36 1 819 9000 • info@kozut.hu

Man Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
2330 Dunaharaszti Csonka János u. 2.
+36 24 520 300 • www.man.hu

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

Mercedes-Benz Hungária Kft.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
+36 1 887 7000
www.mercedes-benz.hu

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs 
Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 2.
+36 94 501 418
 pannonnovum@pannonnovum.hu
 
Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 18/A
 +36 92 509 900
 kommunikacio@zek.uni-pannon.hu

Orca Aerospace Kft.
 7634 Pécs, Kovács Béla utca 42.
 +36 30 625 0645
info@orca-evtol.com • zsolt.koltai@orca-evtol.com

Rollin Technologies Kft.
8947 Zalatárnok Táncsics Mihály utca 2.
+36 30 645 5122 • info@rollindocking.com

Savaria Autóház Kft. 
9700 Szombathely, Pálya u. 3.

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

Servo Movement Kft.
Budapest, Galvani u. 6, 1117 
+36 20 344 0228
gyenge.laszlo@servomovement.com
www.servo.hu



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

TECH-MOBILE KFT.
1112 Budapest, Barackos köz 4. 
+36 30  301 2178
info@tech-mobile.hu

Teslasokk
info@teslasokk.hu • www.teslasokk.hu
+36 70 666 5770

Tungsram Operations Kft.
1044 Budapest, Váci út 77. Magyarország
+36/20 241 2052 • info@tungsram.com

TÜV Rheinland-KTI Kft.
1119 Budapest, Thán K. u. 3-5.
Projektiroda: ZalaZONE Jmű. Tesztpálya
8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1.
+36 1 371-5948 • tuv-kti@hu.tuv.com

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város-Klímastratégiája 
8900. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17. 
+36 92 502 100
www.zalaegerszeg.hu

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

Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 27.
 +36 92 596 372
 www.ganzszki.hu • info@ganzszki.hu

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

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u.74.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 53.
 +36 92 313 583
 www.zegszakkepzo.hu • info@zegszakkepzo.hu

Zala-Müllex Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.
+36 92 598 940
www.zalamullex.hu • info@zalamullex.hu

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. 
+36 92 900 036 • info@zkn.hu • www.zkn.hu

Zalavíz Zrt. 
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. 
+36 92 500 300
zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu

Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
+36 92 507 700
hivatal@zala.gov.hu

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

VisibleCrossing Kft. 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 
+36 30 201 3264
info@visiblecrossing.hu • www.visiblecrossing.hu

Volteum Kft.
1064 Budapest Vörösmarty u. 42.
+36203801957 9 info@volteum.io

WAE CEE Kft. – Opel
2040 Budaörs, Szabadság út 117.
cac@wallisautomotive.eu

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



HungAIRy LIFE integrált projekt 



A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ képzési kínálatában három 
fő terület szerepel: a gazdasági, az informatikai és a műszaki képzés. 
Az oktatás több szinten folyik, az alapképzés mellett megtalálható a 
mesterképzés és a felsőoktatási szakképzés. Emellett a szakirányú tovább-
képzésben is szerepet vállalunk. Duális képzésünkön pedig gyakorlati tudást 
szerezhetnek hallgatóink.

Mert nálunk két dolog kiemelten fontos: 
a jövő generációja és környezetünk fenntarthatósága

Kampuszunk rendkívül szép, 11 hektáros zöld területen helyezkedik el. 
216 férőhelyes kollégiumunk és modern oktatási épületeink fák között, füves 
parkban találhatók. Szívügyünk a fenntarthatóság és elkötelezetten törekszünk 
a környezetbarát megoldások alkalmazására.

kommunikacio@zek.uni-pannon.hu
zek.uni-pannon.hu

8900 Zalaegerszeg
Gasparich Márk utca 18/A

facebook.com/uni.zek

instagram.com/uni.zek

1A Datahouse Kft. Új forghely Szgk 100%E országos riport HU alapján. A hirdetésben megjelenített autó illusztráció.  
A Kia e-Niro elektromos modell hatótávja (közepes/nagy hatótáv): 289/455 km; elektromosenergia-fogyasztása1: 15,3−15,9 kWh/100 km; 
CO2-kibocsátása (vegyes): 0 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott 
mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti 
kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési 
ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.  

*Jelen hirdetésben feltüntetett adatok a www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia és a www.kia.com/hu/jogi-nyilatkozat oldalakon foglaltakkal 
együttesen érvényesek. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

Magyarország legnépszerűbb 
elektromos autója 2020-ban.1
Kia e-Niro
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MODERN VÁROSFEJLESZTÉS 
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HASZNÁLD A FÖLDET, NE KIHASZNÁLD!

Mail: office@hirogeotherm.eu
Tel.: +3620 344 7700
Web: www.hirogeotherm.eu



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 önrész nélkül.
-  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!



Soha nem volt nagyobb igény a mezőgazda-
ság megújítására, mint napjainkban, amikor 
az emberiségnek a népességnövekedés és a 
véges mennyiségben rendelkezésre álló szán-
tóföldek kettős kihívásával kell megbirkóznia. 
A Tungsram Agritech üzletága egy átfogó, in-
telligens megoldásokat tartalmazó portfolió-
val válaszol a kihívásokra, különös hangsúlyt 
fektetve a beltéri növénytermesztésre (indoor 
farming) és a vertikális farmokra. Korunkban 
a világnak arra van szüksége, hogy a növekvő 
élelmiszerigényt a városokhoz közel, nagyobb 
hatékonysággal és egész évben előállított ter-
mékekkel elégítse ki. A Tungsram Agritech 
által kifejlesztett fényforrások révén a termés-
átlag kiválóan optimalizálható a beltéri nö-
vénytermesztésben és a vertikális farmokon.

NÖVÉNYTERMESZTÉS 
A DIGITÁLIS 

KORBAN
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A zalaegerszegi székhelyű és Zalaegerszeg Megyei Jogú Városának 
100%-os tulajdonában álló Zala-Müllex Kft. több évtizedes tapaszta-
lattal nyújt komplex szolgáltatást a nyugat-dunántúli régióban ipari, 
közületi és lakossági partnereinek a környezetvédelmi kihívások keze-

lésében. Cégünk egyaránt foglalkozik veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
gyűjtésével és szállításával.

Tevékenységünk során kiemelt fi gyelmet fordítunk a környezetvédelmi és 
energetikai szempontokra, ezen belül az újrahasznosítás fontosságára és a 
különböző ökorendszerek alkalmazására, valamint évről évre egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a hulladékok szelektív gyűjtésére és hasznosítására.

A Zala-Müllex Kft. a búslakpusztai telephelye mellett a Vas megyei Haraszti-
faluban üzemeltet regionális központot, ahol Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala 
megyében egyedüliként tudja kezelni a pala- és más azbeszttartalmú veszé-
lyes hulladékot.
A hulladékkezelés mellett a több lábon állás jegyében vállalatunk szolgáltatási 
portfóliójában egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az építőiparhoz kötődő te-
vékenységeink is, ezen kívül 
a Zala-Müllex Kft. az útépítés egyes munkafázisainak elvégzéséhez megfelelő 
szaktudású munkatársakkal és szállítójárművekkel, valamint rakodógépekkel 
is rendelkezik. Részt veszünk Zalaegerszeg téli síkosságmentesítési munkála-
taiban, illetve az állami közútkezelő cég fenntartásában lévő utakon is hótolási 
és sószórási munkálatokat látunk el. 
Társaságunk számos hulladékgyűjtési programba bekapcsolódik, segíti az 
iskolák és a civil szervezetek ilyen irányú tevékenységét.  Küldetésünknek 
tekintjük az illegális hulladéklerakók felszámolását, amit a lakossági bejelen-
tések alapján folyamatosan végzünk, ezzel is próbáljuk elősegíteni egy még 
élhetőbb környezet kialakítását.
A Zala-Müllex Kft. célja, hogy a hatékonyság, a fenntarthatóság és a környe-
zetvédelem szempontjainak maximális fi gyelembevétele mellett az üzleti, 
illetve lakossági partnerei magas szintű elégedettségére végezze feladatát. 
Cégünk munkaköri kötelességének tekinti a környezetvédelmet, 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, fi zikai, kémiai, bakteriológiai 
vizsgálatát. Fejlesztéseink eredményeképpen folytatunk biogáz termelést, amelyet hő és villamos energiaként hasznosí-
tunk, illetve biometánt állítunk elő CNG üzemű járműfl ottánk 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



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



→ európai színvonalú közlekedési 
 infrastruktúra megteremtése
→ magas szintű szaktudás
→ új technológiák és innovatív 
 megoldások alkalmazása
→ társadalmilag elfogadott 
 projektek megvalósítása
→ biztonságos P+R és B+R 
 parkolók létesítése 
→ akadálymentesítés
→ a lakott területek zaj- és 
 légszennyezéstől való megóvása
→ a természet- és az emberi értékek védelme
→ környezeti hatások figyelembe vétele 

Cégünk az ország legnagyobb  
állami beruházó cége. 

Célunk, hogy a magyarországi utak, intermodális 
csomópontok, kerékpárutak építésével, a vasúti 
infrastruktúra modernizálásával, illetve a  
belvízi hajózási projektek megvalósításával  
a mindennapok közlekedését biztonságosabbá, 
kényelmesebbé és gyorsabbá tegyük. 

MEGTERVEZZÜK, 
MEGÉPÍTJÜK!

WWW.NIF.HU
WWW.FACEBOOK.COM/NIFZRT
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 Az LM-REVANS KFT.  
termékcsaládja az egyszer használatos 
műanyagok használata helyett nyújt 
alternatívát, cselekvési lehetőséget pazarló 
életvitelünk megfékezésére, a tudatos 
fogyasztói magatartás kialakítására, 
elmélyítésére.  

A  termékcsalád legnagyobb 
szegmensét a vásárláshoz használható 
csomagolási eszközök alkotják, melyek a 
mindennapi vagy hétvégi családi 
bevásárlások elengedhetetlen kellékei.  

Hasznosak, praktikusak és szépek.  
Használatuk kifejezi a gondoskodást, a gondolkodó, tudatos fogyasztói 
magatartást.  

 

Az LM-REVANS KFT.  hitvallása, hogy MINDENKI a saját közegében tud 
tenni a környezetéért. Stresszmentes, apró lépésekkel változtatni tudunk 

szokásainkon, hogy saját magunknak is és 
a jövő generációjának egy  

ZÖLDEBB 
VILÁGOT     

teremtsünk. 

     

 

 

  

Az LM-REVANS KFT.                    termékcsa-
ládja az egyszer használatos műanyagok hasz-
nálata helyett nyújt alternatívát, cselekvési le-
hetőséget pazarló életvitelünk megfékezésére, 
a tudatos fogyasztói magatartás kialakítására, 
elmélyítésére.

A                  termékcsalád legnagyobb szeg-
mensét a vásárláshoz használható csomagolási 
eszközök alkotják, melyek a mindennapi vagy 
hétvégi családi bevásárlások elengedhetetlen 
kellékei.
Hasznosak, praktikusak és szépek. Használa-
tuk kifejezi a gondoskodást, a gondolkodó, tu-
datos fogyasztói magatartást.

Az LM-REVANS KFT. hitvallása, hogy MINDEN-
KI a saját közegében tud tenni a környezeté-
ért. Stresszmentes, apró lépésekkel változtatni 
tudunk szokásainkon, hogy saját magunknak 
is és a jövő generációjának egy

ZÖLDEBB 
VILÁGOT 

teremtsünk.



Az eKraft Europe Kft. magyar tulajdonú innovatív vállalat, amely azzal a céllal 
jött létre, hogy az univerzálisan használható elektromos hajtásláncok fejlesz-
tésében és integrálásában piacvezető szerepet töltsön be. Rendszerünk min-
den járműbe beszerelhető, ahol egy tengely meghajtása a feladat a hajókon át 
a bányagépekig.

Elektromos hajtásunkat magunk fejlesztjük, amely több évnyi kutatás és tesz-
telés eredménye. Ötvözzük a nagy gondossággal kiválasztott beszállítók alkat-
részeit és az eKraft prémium minőségű rendszerelemeket.

Az eKraft hajós üzletága kiemelkedő. Célunk, hogy a hajózás minden területén 
kiszolgáljuk az igényeket, a folyóktól a tavakon át a tengerekig. A modern és 
széles körben terjedő elektromos meghajtást újragondolva ültetjük át a hajós 
kultúrába. Az akár utólag is beépíthető 180-360 lóerős rendeszerek kiemelke-
dő teljesítményének köszönhetően gyors, szórakoztató hajózást tesz lehetővé 
meghajtásunk és akár vízisportolhatunk is vele.

Az univerzális, elektromos hajtásrendszerek mellett foglalkozunk a villamos-
energia-tárolás lehetőségeinek feltérképezésével, járműipari teszteléssel, be-
ágyazott és magas szintű szoftverfejlesztéssel.

www.ekraft.hu

info@ekraft.hu

A TÜV Rheinland KTI-Kft. a TÜV Rheinland cégcsoport magyarországi,
valamint kelet-európai képviselője a járműves szakterületen, továbbá kijelölt
műszaki szolgálat a járművek, valamint bizonyos felépítményeinek ENSZ / EU
/ nemzeti jóváhagyási vizsgálatára.
A cég tevékenységei közé tartozik többek között a járművek típus- és egyedi
vizsgálata, egyéb speciális járművizsgálatok és jóváhagyások, amelyek
magukba foglalják a személygépjárművek mellett utánfutók,
motorkerékpárok, quadok, mopedautók, valamint haszon és mezőgazdasági
járművek és pótkocsik vizsgálatát, jóváhagyását is. A cég a felsorolt járművek
mellett, azok biztonsági rendszereinek és alkatrészeinek funkcionális
biztonsági vizsgálatával, tesztelésével és jóváhagyásával is foglalkozik. Ezek
közé sorolhatók például a fékrendszerek, gumiabroncsok, ülések, valamint a
visszapillantó tükrök is. A vizsgálati tevékenységek közé tartoznak még a
különleges járművek általános és munkavédelmi vizsgálatai, villamos hajtású
járművek tesztelése és villamosfogyasztás-mérése, valamint konvencionális
hajtású autóbuszok és egyéb járművek üzemanyagfogyasztás-mérése.
A vizsgálati és jóváhagyási feladatok mellett a cég, az ezekhez szükséges
mérőberendezések, programok és eljárások fejlesztésével is foglalkozik, mint
például mérési szoftverek, próbapadok, görgős fékpadi ráfutófék vizsgáló,
hagyományos és elektronikus légfékrendszer vizsgáló berendezések.
A cég szakértői tanácsadást is folytat, továbbá szakértői különböző ENSZ és
EU munkacsoportokban is közreműködnek.
2020-tól kezdődően pedig a ZalaZONE Járműipari Tesztpályán létrehozott
lokációban fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS), valamint magas
szinten automatizált és autonóm járműfunkciók vizsgálatával, tesztelési
eljárások fejlesztésével is foglalkozik elősegítve a jövő járműtechnológiáinak
mielőbbi biztonságos bevezetését.

Kapcsolat:
E-mail: tuv-kti@hu.tuv.com
Telefon: +36 1 371 5948
Honlap: https://tuvkti.hu/hu 
Cím: 1119 Budapest, 

Than Károly utca 3-5.
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FENNTARTHATÓ EXPORTFINANSZÍROZÁS

exim.huEXIM Hungary

MOBILITÁS. 
MÁR 150 ÉVE DOBOG 
A SZÍVÜNK ÉRTE. 

#OpenPositionswww.continental-jobs.com



Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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.

Kombinált jegyek, 
bérletek, 

utazási ajánlatok

Fedélzeti és mobil 
utastájékoztatás, 

WIFI,
GYSEV Magazin

Nagycenki 
Széchenyi 

Múzeumvasút, 
Expresszó, 
Teki Café

Villamosított 
vonalhálózat, 
környezetbarát 

közlekedés

FLIRT és Ventus
motorvonatok,

RaaberCity kocsik

Karrierlehetőségek:
gysev.karrierportal.hu 

/allasok

Utascentrum, 
Webáruház, 
E-ügyintézés

www.gysev.hu www.facebook.com/GYSEV.Zrtgysev@gysev.hu



A KPMG nemzetközi csapata és budapesti irodánk speciális hazai szaktudással 
rendelkező kollégái már számos komplex ESG projektben támogatták ügyfeleinket  
a stratégia alkotástól kezdődően a szabályozói megfelelési feladatokon keresztül  
az operatív implementációig.

© 2021 A KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a KPMG International Limited („KPMG 
International”)  angol „private company limited by guarantee” társasághoz kapcsolódó független tagtársaságokból álló KPMG globális szervezet 
tagtársasága. Minden jog fenntartva. A KPMG név és logó a KPMG globális szervezet független tagtársaságai által licenc alapján használt védjegyek.

„Korábban inkább értékrendi kérdésként tekintettek a vállalatok az ESG-témára 
(a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok érvényesítésére). Most viszont 

azt látjuk, hogy azok a társaságok, amelyeknek az ESG-szempontok szerint jobb  
a működésük, közép- és hosszú távon üzleti szempontból is fenntarthatóbbak.”

A zöld kötvényekhez kapcsolódó egyedi szolgáltatásaink:

• Zöld kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó folyamatok és 
keretrendszer kialakítása

• Pénzügyi tanácsadás és impact reporting

• Zöld kötvény tanúsítás: A zöld kötvény kibocsátás előtt és után 
javasolt a külső független fél által tanúsítás ICMA Green Bond 
Principles és Climate Bonds Standard keretrendszereknek 
megfelelően

Kapcsolat:
Wieder Gergő 
T: 06-70 333-1471 
gergo.wieder@kpmg.hu

Szabó István  
T: 06-70 370-1812 
istvan.szabo@kpmg.hu

kpmg.hu

ESG-hez kapcsolódó kiemelt tanácsadási szolgáltatásaink

Átvilágítás
Stratégia 

kialakítása
Implementáció

Fenntarthatósági 
jelentés készítése  

és tanúsítása

Zöld finanszírozási 
lehetőségek 

feltérképezése
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ZÖLD
FENNTARTHATÓ

KÖZÚT 

Zajvédőfalak telepítése 
Lakott területek térségében a gépjárműforgalom által  
okozott zajhatások és környezeti terhelés csökkentése. 

 

C-ITS okosút 
Zalaegerszegen 8, illetve Győrben 10 helyszínen olyan  
városi pilotot indítunk, mely által intelligens közlekedési  
rendszerek teszik még „zöldebbé” a közlekedést.  
A jelzőlámpaprogramok megosztásán keresztül  
hatékonyabbá tehető a járművek üzemanyag felhasználása 
és így a károsanyag-kibocsátás csökkentése is. 

Dinamikus  
forgalomszabályozás  
A járműforgalom optimális szabályozás annak  
érdekében, hogy az autók károsanyag kibocsátása  
csökkenthető legyen, egyben gyorsabb és folyamatos  
közlekedést biztosítunk a járművek számára. 

Eljutási idők kijelzése  
Az M0-s autóúton két, egymástól x távolságra lévő  
pont között méri a rendszer, hogy az egyes járművek  
mennyi idő alatt teszik meg ezt az útszakaszt, és ez  
alapján a változtatható jelzésképű tábláinkon megjelenítjük,  
hogy az egyes desztinációk hány perc alatt érhetők el. 

Győri kísérleti jelzőlámpa projekt  
Jelzőlámpás csomópontokban gyűjtünk közlekedési  
adatokat, a rendszer levegőminőség szenzor adatokból  
számítja ki, hogy mely forgalmi irányoknak kell több zöldet 
adni annak érdekében, hogy a járművektől származó  
károsanyag kibocsátást csökkentsék, és be is tud majd  
avatkozni a jelzőlámpaprogramokba. 

Automata síkosságmentesítő  
berendezések használata 
Meteorológiai adatok szerint célzottan,  
csak a szükséges mértékben végzi a  
rendszer az út síkosságmentesítését. 

melyekkel a környezeti terhelést igyekszünk csökkenteni az állami  
úthálózaton és annak térségében:

www.kozut.hu
További információk projektjeinkről: 

A Magyar Közút Nonprot Zrt. az országos, 32 ezer  
kilométeres közúthálózat üzemeltetőjeként elhivatott  
a fenntartható, körforgásos gazdaság megteremtésében,  
és a környezetbarát technológiák alkalmazásában. 
 

Projektjeink,
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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!

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 
korosztályt felölelő, ilyen komplex multidiszciplináris 
képzést nyújtó, ennyi neves külföldi és hazai szakte-
kintélyt foglalkoztató tehetséggondozó intézmény. Az 
MCC számára elsődleges a feltörekvő nemzedék ma-
gas színvonalú képzésének biztosítása. Az alapítvány 
küldetésének tekinti, hogy minden tehetségnek – aki 
élni akar az alapítvány kínált lehetőségekkel –, ne szo-
ciális 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. 

Részletes információ:
zalaegerszeg@mcc.hu

Várunk minden leendő ötödikes, valamint középiskolás diákot ingyenes programjainkon! 

CsAtlAKozz te is Az MCC zAlAi Közösségéhez!



Az új Q4 e-tron modell kombinált elektromosáram-fogyasztása: 15,8–18,2 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!

Éld át a fejlődést!
Az új, tisztán elektromos Audi Q4 e-tron.
A jövő hozzáállás kérdése

AUDI Q4 e-tron Sajto 180x180.indd   1 2021. 09. 16.   11:00:53

OUR SOLUTIONS
PLATIO design paving solution makes solar technology 
part of the modern architecture. It provides new clean 
energy source for homes, green companies or smart 
cities and even offers e-mobility solutions.

www.platiosolar.com         

info@platio.cc

+36 70 391  4708         

WALK WITH US, 
TALK WITH US!

PLATIO 
SOLAR PAVEMENT

CLEAN ENERGY UNDER YOUR FEET

PLATIO SOLAR is a Hungary-based green tech  

company focusing on creating sustainable building  

materials: solar pavers.

PLATIO is an innovative, solar paver, that provides 

clean energy source, also is an eco-friendly product, as 

its base is made out of recycled plastic. By combining 

these features, our product is a double green building 

material.

PLATIO functions as traditional solar panels, while 

offering an aesthetic and space-saving solution for 

areas where conventional solar technologies cannot 

be deployed.

OTTHONOK

ZÖLD VÁLLALATOK

E-MOBILITÁS

OKOS VÁROSOK

PLATIO 
NAPELEMES TÉRBURKOLAT

TISZTA ENERGIA A LÁBAD ALATT

A PLATIO SOLAR egy magyar, green-tech vállalat, a PLATIO 
napelemes térburkolat megálmodója és gyártója, melyet 2015-
ben alapított három fi atal, lelkes mérnök.

A PLATIO egy olyan innovatív, napelemes térburkolat, amely 
nem csak tiszta energiát termel, de környezetkímélő is, mivel a 
termék alapja újrahasznosított műanyagból készül, ezáltal dup-
lán zöld, környezetbarát építőanyag.

A PLATIO térkövek azon felül, hogy úgy működnek, mint a ha-
gyományos napelemek, egy esztétikus, helytakarékos építőipa-
ri megoldás olyan területekre, ahova a klasszikus napelemek 
nem telepíthetőek.

MEGOLDÁSAINK
PLATIO dizájn építőipari megoldása a napelemes technológiát 
a modern építészet részévé teszi. A PLATIO zöld, tiszta energiát 
kínál az otthonoknak, zöld vállalatoknak, okos városoknak, va-
lamint e-mobilitási megoldásokkal is rendelkezik. 

WALK WITH US, 
TALK WITH US

www.platiosolar.com

info@platio.cc

+36 70 391 4708





MIKROMOBILITÁSI
FLOTTA MEGOLDÁSOK

TÖLTÉS / DOKKOLÁS / FOGLALÁS / ELSZÁMOLÁS / SZERVIZTÁMOGATÁS

A bejárás és a napközbeni közlekedés
gazdaságos és fenntartható megoldása 
zárt körű sharing rendszerekkel, cégek,

szervezetek számára. 

MICROMOBILITY FLEETS

KINEK JÓ?

Cégek, intézmények, ipari parkok, irodaházak

Közületek, önkormányzatok, campusok

Járműkölcsönzők, kereskedők, flottakezelők

Hotelek, szálláshelyek, turisztikai szolgáltatók 

1 autó helyett több elektromos kisjármű

1 tulajdonos helyett több felhasználó

Sok jármű helyett 1 flotta

MÉRT JÓ?

www.servo.hu 

info@rollindocking.com
rollindocking.com
Rollin Technologies Kft.

e-roller dokkoló- és töltőállomás rendszerek

a fenntartható mikromobilitásért



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



NASTE Bau Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 70.
Tel.: +36 92/596-964 • Mobil: +36 30/247-0066
www.nastebau.hu

A ZÖLD TÖBB MINT EGY SZÍN

Tájépítészet: parképítés, 
parkfenntartás, gyepfelújítás,  
gépi gyeptelepítés, játszótér 
építés, sportpályák építése

Burkolatok építése: tér- és 
terméskő burkolatok építése

Vízépítés: csapadékvíz 
elvezetési- építési munkák, 
tóépítés, öntözőrendszerek, 
víz- és kerttechnikai rendszerek 
építése
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Digitális Jólét Program (DJP) 
Áttörés a digitális fejlesztésben 

Magyarország kormánya az elsők között ismerte fel a digitális 
átalakulás fontosságát és indította el 2015 végén - az internet-
ről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció, az 
InternekKon eredményei alapján – a digitális ökoszisztéma egé-
szét érintő Digitális Jólét Programot (DJP). A DJP célja, hogy 
Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció 
nyertesei közé kerülhessen. A DJP keretében elkészültek a 
következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stra-
tégiák és több fontos, európai viszonylatban is meghatározó 
döntést hoztunk a digitális ökoszisztéma valamennyi szerep-
lőjével közösen. 

Digitális Jólét Program 2.0 

A Digitális Jólét Program kibővítése, a Digitális Jólét Prog-
ram 2.0 a digitális előnyszerzés stratégiája, hiszen a magyar 
gazdaság, az állami működés és a magyar társadalom digi-
tális fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz 
digitalizációt támogató programokat, köztük az okos város fej-
lesztések témakörében is. 

DJP2030 – Digitális államkormányzás 

A DJP továbbvitelének, a Digitális Jólét Program 2030-nak egyik 
fő feladata, hogy olyan új megoldásokra és intézményekre te-
gyen javaslatot, amelyek a nemzetközi együttműködésben is 
hatékonyan értelmezik, kezelik a digitalizáció teremtette globá-
lis kihívásokat és lehetőségeket. A DJP kiindulási pontja, hogy 
az állam felelős a polgárok digitális jólétéért is, ezért a DJP2030 
központi témája a digitális államkormányzás. 

Civitas Sapiens – Okos város 

A jövő egyik fő gazdasági tényezője a város. A Digitális Jó-
lét Program célja, hogy a települések, a polgárok, a vállal-
kozások és a közösségek minél szélesebb körben ki tudják 
használni az Okos Város-i fejlesztések kínálta lehetősége-
ket. A hamarosan elérhetővé váló Okos Város Piactér célja, 
hogy a digitalizációs települési fejlesztések kiépítésében a 
helyi önkormányzatok és az okosmegoldásokat fejlesztő ma-
gánvállalatok minél magasabb szakmai színvonalon működ-
hessenek együtt. Az Okos Város Piactér egy olyan digitális 
platform, ahol egymásra találhatnak az okosváros- termékek 
szállítói, fejlesztői, illetve ezek potenciális megrendelői: az 
önkormányzatok, valamint azok gazdálkodó szervezetei, hát-
térintézményei. 

A Piactéren kizárólag olyan termékek, szolgáltatások találha-
tóak majd meg, amelyek előzetesen sikeresen teljesítették 
egy validációt, a szakértői értékelések elvárásait. A vizsgálat fő 
szempontjai, hogy a Piactéren megjelenő termékek valós társa-
dalmi igényeket teljesítsenek, megfelelő, korszerű műszaki szín-
vonalat képviseljenek és jogi szempontból tisztázott, átlátható 
működéssel rendelkezzenek, valamint a hosszú távon is stabil 
működésűnek értékelt fejlesztések, szolgáltatók képesek legye-
nek garantálni a fenntartható üzemeltetést. 

A Piactéren szereplő termékeket egy jól hasznosítható, átfogó 
termék- és céginformációkat tartalmazó ún. „termékadatlap” 
mutatja be, amelynek része a termék szakértők általi minősíté-
sének eredményét tartalmazó rövid összefoglaló is. A potenciá-
lis megrendelők az adatlapon szereplő információk segítségével 
megalapozott döntést hozhatnak majd arról, hogy mely termé-
kek, illetve szolgáltatások kerüljenek kiválasztásra a tervezett 
digitális fejlesztéseik során. 

https://digitálisjoletprogram.hu 

https://www.civitassapiens.hu/ 
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EGY ÚJ GENERÁCIÓ 
SZÁMÁRA.

Lépjen be a Mercedes-EQ világába! Az új, teljesen elektromos EQA most 
19 877 000 Ft-tól az Öné lehet. Figyelemre méltó egyéniség, jövőbe mutató dizájn, 

emberközpontú innováció. Fedezze fel: www.mercedes-benz.hu/EQA

EQA 250 áramfogyasztás (kombinált): 19,0 –17,5 kWh/100 km (WLTP); 
CO2-kibocsátás (kombinált): 0 g/km.

Az ajánlat 2021. október 5-től december 31-ig érvényes.  A kép illusztráció. A tájékoztatás nem 
teljes körű. A részletekért látogasson el weboldalunkra vagy márkakereskedéseinkbe.





FŐVÉDNÖK
Dr. ÁDer JÁNos, Magyarország köztársasági elnöke 

VÉDNÖK

Varga mihÁly, miniszter / Pénzügyminisztérium 

Dr. Nagy istVÁN, miniszter / Agrárminisztérium 

prof. Dr. palKoVics lÁszló, miniszter / itm 

sziJJÁrtó pÉter, miniszter / KülgAzdAsági és Külügyminisztérium 

Dr. sifter rózsa, kormánymegbízott / zAlA megyei KormányhivAtAl 

Vigh lÁszló, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos

Balaicz zoltÁN, polgármester / zAlAegerszeg megyei Jogú város

SZERVEZŐ: Városmarketing és Rendezvényszervező Bt. 

PROJEKTVEZETŐ: DR. Kis-KáDi Tamás és KoVács KáRoly • info@vrevent.hu • +36 30 993 1378

PROJEKTKOORDINÁTOR: Panulin BeRnaDeTT • + 36 30 182 8183

info@vrevent.hu • www.greentechzalaegerszeg.hu
www.facebook.com/GreenTech Zalaegerszeg • www.instagram.com/greentechzalaegerszeg

TÁRSSZERVEZŐ:
DiGiTális JóléT nonPRofiT KfT. 
1016 Budapest, naphegy tér 8. • e-mail: titkarsag@djnkft.hu

HELYSZÍN: ZalaZone Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya




