
Az egynapos workshop betekintést nyújt a SCHOTT Hungary Kft-nél megvalósí-
tott energetikai projektekbe. A vállalat 2016-ban kezdte sűrített levegős opti-
malizálási projektjét, amelyet azóta is nyomon követnek és folyamatosan to-
vábbfejlesztenek szakembereik. Ennek egy részeként egy hővisszanyeréses pro-
jekt is megvalósításra került. 
 
A workshop során külső szakértő ismerteti a sűrített levegős rendszerekkel kap-
csolatos alapokat, majd a vállalat munkatársai kiegészítik ezt saját tapasztalata-
ikkal, best practice-ikkel, cégre szabott megoldásaikkal, az eddig megvalósított 
projektek bemutatásával.  
 
A gyakorlatközeli programot egy gyárlátogatás teszi teljessé, melynek során a 
résztvevők testközelből megtekinthetik az eddigi projektek eredményeit. Az in-
teraktív workshop keretein belül természetesen lehetőség nyílik résztvevői kér-
dések, tapasztalatok, legjobb gyakorlatok megvitatására is. 
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Megvalósult energetikai projektek bemutatása a SCHOTT Hungary Kft.-nél 

Egynapos interaktív workshop sűrített levegős és hővisszanyeréses projektek bemutatásáról az ötlettől 
a megvalósításon át az elért eredményekig. 

 

A workshop helyszíne: SCHOTT Hungary Kft./Lukácsháza 

A vállalat rövid magyarországi története 
 
A Gyógyszeripari Csomagolóanyagok üzletágban a SCHOTT vezető szerepet tölt be 
a gyógyszeripari cégeknek szállító vállalatok között. Világszerte 13 országban, több 
mint 600 gyártósoron folyik a gyártás kiváló minőségű alapanyagokból, modern 
gyártási folyamatok és a legújabb technológiák alkalmazásával, folyamatos kutatá-
sok és fejlesztések mellett.  
 
A SCHOTT Hungary Kft.-t 1993-ban alapították Lukácsházán. Az itt gyártott csúcsminőségű termékek 
iránt nagy a kereslet. A vevők között hazai és külföldi vállalatok egyaránt megtalálhatóak.  
 
A termékek modern, automatizált gyártósorokon, szigorúan szabályozott folyamatok szerint készülnek, 
ahol a termelőgépek különböző speciális kamerarendszerekkel rendelkeznek. A késztermék a formázást 
követően mérősoron keresztül és a feszültségmentesítési lépés után a szomszédos csomagoló helyiségbe 
kerül, ahol a kozmetikai megfelelőség ellenőrzése után csomagolják. A magyarországi gyárban 26.000 
négyzetméteren évente közel 1,7 milliárd üvegcsét, ampullát és a cukorbetegség kezelésében használt 
karpullát gyártanak több féle színben és minőségben.  
 

 

Vezetőképzés, coaching – Kulcskompetenciák – Vállalati energiahatékonyság  
HR és szervezetfejlesztés – Szakképzési tanácsadás 
https://www.ahkungarn.hu/hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/ 

https://www.ahkungarn.hu/hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/


 

Aworkshop felépítése, tematikája 
 
A workshop során elsajátított elméleti ismereteket bejárásos audit során mélyítik el a réstztvevők, 
megvizsgáljuk az adott terület sűrített levegős rendszerét, továbbá méréseket végzünk, és az optimali-
zálásra javaslatot teszünk. 
 
Főbb témapontok 

● A sűrített levegő előállítás fizikája  
● Kompresszorok fajtái, energetikai tulajdonságai 
● Sűrített levegő rendszerek felépítése, elemei 
● Energiamegtakarítási lehetőségek sűrített levegős rendszerekben, az optimalizálás gyakorlata 
● Rendszeraudit, felmérésai és hibakeresési gyakorlat valós ipari környezetben 
 
Gyakorlati, azonnal bevethető tudás 

A résztvevők műszaki megoldásokat ismernek meg azt illetően, hogy hogyan lehet elkerülni a vesztesé-
geket, jártasságot szereznek a helytelen alkalmazások kiszűrésében.  
A workshop után a résztvevők munkahelyükön azonnali energiamegtakarítást tudnak elérni a megismert 
megoldások alkalmazásával. 
 
 

A workshop vezető szakembere 
 
Tóth Tibor a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte okleveles gépészmérnöki diplomáját, kompresszor 
és szivattyúszakértő, hosszú évekig a GanzAir Kompresszortechnika Kft. igazgatója, ezt megelőzően a 
GKG Mérnökiroda Bt. vezető mérnöke, valamint a Ganz-MÁVAG Kiskunhalasi Gépgyár fejlesztési osztály-
vezetője volt. Kezdő mérnök kora óta, immár közel 40 éve foglalkozik kompresszorok, sűrített levegő és 
gázrendszerek tervezésével, diagnosztikájával, energiahatékonysági felülvizsgálatával. Egyéb szakmai 
irányú képzettsége mellett EU PHARE energetikai auditor, továbbá EU PED és minőségügyi auditor. A 
Magyar Energiahatékonysági Testületnek, az Energetikai Berendezésgyártók Országos Szövetségének, 
valamint a Magyar Gépgyártók Országos Szövetségének cégképviselője. Gyakorlatközeli szakember, aki-
nek évtizedes tapasztalata van sűrített levegős rendszerek energiahatékonyságának javításában. 
 
Helyszín, időpont, jelentkezési feltételek 
 

A workshop helyszíne: SCHOTT Hungary Kft., 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1. 
A workshop időpontja: 2019. május 16. 8.30-17.00 
A Tudásközpont minden jelentkezést a befogadó vállalattal történt egyeztetést követően igazol 
vissza, ezen visszaigazolás nélkül a regisztráció nem teljes. A Tudásközpont fenntartja a jogot a 
jelentkezés elutasítására, amennyiben a befogadó vállalat üzleti érdekei úgy kívánják.  
 
Árak és kedvezmények 
 

● Teljes részvételi díj: 67.000 Ft + áfa/fő 
● DUIHK tagoknak / korai bejelentkezőknek 2019. április 16. 57.500 Ft + áfa/fő 
● DUIHK tagoknak korai bejelentkezés esetén: 50.500 Ft + áfa/fő 

● Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 50.500 Ft+áfa/fő,  
   nem tagoknak 57.500 Ft+áfa/fő 
 
A workshop étkezési költségét az ár tartalmazza, amely a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 
Kedvezményes jelentkezés határideje: 2019. április 16.  
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További információ és jelentkezés 
 

Kottmayer Krisztina 
projektfelelős – energiahatékonysági képzések   

Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712  
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 
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