
 

A workshop betekintést nyújt az ipari méréstech-
nika, automatizálás, folyamatirányítás és az 
energiagazdálkodás/energiairányítás elméleté-
be, gyakorlatába és összefüggéseibe.  
 

A résztvevők megismerkednek a mérés- és szabá-
lyozástechnika matematikai, fizikai és műszaki 
alapjaival, az egyes ipari alkalmazásokkal, az 
energiamonitoring és az épületfelügyeleti/
automatizálási rendszerek sajátosságaival, vala-
mint azok vállalati energiagazdálkodásban betöl-
tött szerepével.  

 

A mérésadatgyűjtés, az adatbányászat, a kiértékelés és a beavatkozás lehetőségeinek és technikáinak el-
sajátításával a résztvevők képessé válnak az EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rend-
szer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos mérés- és szabályozástechnikai feladatok szer-
vezésére és irányítására is, úgy mint a KPI-ok/ETM-ek tervezése, korrekciós tényezők alkalmazása, ener-
giaátvizsgálások, célok és előirányzatok tervezése, ellenőrzés és hatásvizsgálat, stb.  
 

A képzés második felében a résztvevők megismerkedhetnek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
kecskeméti gyáregységében alkalmazott megoldásokkal, best-practice-ekkel. 
 
 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012 márciusában 
nyitotta meg gyárát Kecskeméten. Kevesebb, mint négy évvel a 
termelés indítását követően Kecskemét, a dél-alföldi régió, sőt 
immár Magyarország meghatározó befektetője és munkaadója 
lett. 
 
Három világszerte sikeres Mercedes modell készül a hazai gyár-
ban. Az első Magyarországon is gyártott termék a B-osztály volt; 
míg 2013-ban a négyajtós CLA coupé, illetve 2015 januárjában a 
kombi CLA Shooting Brake gyártását is megkezdte a kecskeméti 
gyár. Külön büszkeség, hogy ez utóbbi két típust kizárólag itt Ma-
gyarországon gyártják az egész világ számára, illetve több mint 
180 országba exportálják őket. 
 
Az elmúlt évek folyamatos kapacitásbővítésének köszönhetően a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
Kft. több mint 4.000 munkavállaló számára biztosít munkahelyet. A kapacitásbővítéssel párhuzamosan a 
hazai székhelyű beszállítók száma is folyamatosan növekedett. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár ma már 
32 hazai székhelyű beszállítóval dolgozik, és 2012 óta több mint 500.000 autó gördült le a gyártósorról. 
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Kétnapos interaktív workshop a mérés- és szabályozástechnika szerepéről az ipari energiahatékonyság-
ban, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti telephelyén. 

 

A workshop helyszíne: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft./Kecskemét 

 



 

Tematika  
 
1. nap:  
● a mérés célja, a mérőkörök felépítése 
● mérési feladatok, mérendő paraméterek, mérési hibák az energetikában 
● a mérésadatgyűjtés eszközei az energetikában 
● EMS rendszerek 
● a szabályozás célja, a szabályozók részei, P, PI, PID szabályozók 
● szabályozási feladatok, szabályozott szakaszok, szakaszok viselkedése 
● az ipari energiagazdálkodás szabályozástechnikai eszközei 
● BMS rendszerek 

● Gyárlátogatás: az üzemegység energiaellátásának áttekintése, területi vezetők segítségével  
 
2. nap:  
● Gyárlátogatás: az ellátott területek bejárása és a termelői folyamat megismerése 
● a mérő- és szabályzókörökre, szabályzási algoritmusokra, szabályzó paraméterekre és ezek termelés-
re/minőségre gyakorolt hatásainak ismertetése 

● EMS, BMS és szerepük az EIR működtetésében: plan - do - check - act 
 ◦ Plan:  ∙ a tervezés alapja a mérés 
   ∙ az energiatervezés folyamata és a tervezés méréstechnikai háttere 
   ∙ a mérés szerepe az energiaátvizsgálásban, energiateljesítmény-mutatók (ETM-ek) 
 ◦ Do:   ∙ a vállalati célok teljesülésének nyomon követése a mért adatok segítségével 
   ∙ beruházások és elvárt eredmények 
   ∙ szabályzástechnikai fejlesztések és a hatékonyság növelése 
 ◦ Check:  ∙ az eredményesség mérése 
   ∙ tervszámok és tényadatok összehasonlítása az EIR működtetésében 
 ◦ Act:  ∙ a belső és külső auditok és vezetőségi átvizsgálás méréstechnikai támogatása 
   ∙ a belső auditok kimenő adatai 
   ∙ a management review bemenő adatai 
   ∙ adatok és információk a vezetőségi döntéshozatalban 
 
A workshop vezető előadója  
 
Köteles Géza a hazai energetikai veszteségfeltárás és rendszerfejlesztés egyik legtapasztaltabb 
szakembere. Az elmúlt 12 évben mintegy 60 vállalat veszteségfeltárását és rendszerfejlesztését irányí-
totta. 2007/2008-ban megalkotta az Energy Management & Controlling Standard (emcs) rendszerszab-
ványt, amely a jelenleg érvényben lévő ISO 50001 szabvány előképének tekinthető.  
 
Helyszín, időpont, jelentkezési feltételek 
 

A workshop helyszíne: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., 6000 Kecskemét, Mercedes út 1. 
A szolgáltató minden jelentkezést a befogadó vállalattal történt egyeztetést követően igazol vissza, 
ezen visszaigazolás nélkül a regisztráció nem teljes. A szolgáltató fenntartja a jogot a jelentkezés el-
utasítására, amennyiben a befogadó vállalat üzleti érdekei úgy kívánják.  
 
Árak és kedvezmények 
 

● Teljes részvételi díj: 152.000 Ft + áfa/fő/2 nap 
● DUIHK tagoknak / korai bejelentkezőknek (min. 30 nappal a képzés előtt): 129.000 Ft + áfa/fő/2 nap 
● DUIHK tagoknak korai bejelentkezés esetén: 107.000 Ft + áfa/fő/2 nap  
● Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 107.000 Ft+áfa/fő/2 nap,  
   nem tagoknak 129.000 Ft+áfa/fő/2 nap. 
A workshop étkezési költségét az ár tartalmazza, amely a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 
 
 
 

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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