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Magna Cosma bérelt:         13,369 
m2
Épületek:                   4,260 m2

ALCOA KÖFÉM  Ipari  Park  Épületek & 
Területek:
Teljes Terület: 818,134 m2 ebből  Épületek: 
225,230 m2 Keréktermék 33,970 m2

Epületek:  28,802 m2

Öntöde 107,470 m2
Épületek: 28.075 m2

Hengermű 70,306 m2
Épületek : 66,090 m2

SAPA-Présmű: 178,903 m2
Épületek :  49.130 m2

HOWMET   5,850 m2
Épületek :   3,073 m2

Központi Szolg.: 389,063 m2
Épületek :  23,365 m2

SAPA, bérelt                 18,593 m2
Épületek:                  15,330 
m2

Alcoa Köfém Kft  BUk összes:  
Terület: 639,231 m2
Épületek: 176,100 m2



Meghatározó Ipari Vállalat Magyarországon

A 10 legnagyobb külföldi befektetések 
egyike termelési területen
A legnagyobb US befektetés a GE és a 
Flextronics után
Éves árbevétel $ 600 M. Top 50-es listán 
Magyarországon.
Top 30-as listán, mint exportőr. 
Top 100-as listán, munkáltató, több mint 
1600 alkalmazott



Hengermű - Termékek
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Hengermű – Vevők
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http://www.alumeco.com/
http://www.tefal.fr/


Keréktermék: Gyártmányok
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  Keréktermék: Vevők
•Vontató és vontatmány 
gyártók
•Busz gyártók
•Viszonteladók

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.lenhardt-fahrzeugbau.at/Schmitz-Logo.gif&imgrefurl=http://www.lenhardt-fahrzeugbau.at/partner.html&h=1189&w=1684&sz=16&tbnid=WYHSfSebfRQJ:&tbnh=105&tbnw=150&hl=nl&start=1&prev=/images?q=schmitz+logo&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=G
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.trailus.de/img/fruehauf_logo.gif&imgrefurl=http://www.trailus.de/fruehauf/fruehauf.html&h=42&w=201&sz=3&tbnid=i83ntxZjpIUJ:&tbnh=20&tbnw=99&hl=nl&start=17&prev=/images?q=fruehauf+logo&svnum=10&hl=nl&lr=


HOWMET :  Termékek /Vevők

Ipari gázturbina részegységek (szuperötvözetek)

 
    

          

Vevők:



Kötőelem: Termékek - Vevők

Titánium kötőelemek 
repülőgépirai felhasználásra, 
vevők:

Ipari reteszek repülőgépekhez



Kötőelem: Termékek - Vevők

Zárbetétek ipari és hadiipari 
felhasználásra, néhány vevő:
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Energiairányítási Rendszer : Miért?

Ugyanolyan vevői igény lesz rá, mint pl.  a zöld kártyára – autó, 
ház
Cégcsoport környezetvédelmi céljai, víziója, missziója
Pénzügyi
 Vetítési alap: 

 Vill. Energia: 178 GWh/év
 Földgáz: 44 Mm3/év
 Sűrített levegő: 100 Mm3/év
 Ipari víz: 12 Mm3/év
 Gőz: 110 000 GJ/év
 Éves ktg: M44,0 $ / M8 800 Ft
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Energiairányítási Rendszer : Miért?



AZ EIR bevezetése 1. 

A magunkkal szembeni elvárás megfogalmazása
 Mit szeretnénk? Miért? Hogyan? Kivel? 

MSZ EN 16001 tanácsadó felkutatása, felkérése
 Ütemterv kidolgozása, erőforrások feltérképezése

Tanúsító cég felkérése (BSI angol tanúsító szervezet)
 Nem volt jól kipróbált gyakorlat a szabvány tanúsítására
 Az EIR tanúsítási protokoll kezdeti fázisban volt

Felkészítés folyamatának megkezdése
 Részletes és pontos ütemterv kidolgozása
 Feladatok, felelősök határidők pontos rögzítése

Tényleges munka elvégzése, majd tanúsító audit
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01/01/2011 03/01/2011 05/01/2011 07/01/2011 09/01/2011 11/01/2011 13/01/2011 15/01/2011 17/01/2011 19/01/2011 21/01/2011 23/01/2011 25/01/2011 27/01/2011 29/01/2011 31/01/2011 02/02/2011 04/02/2011 06/02/2011 08/02/2011 10/02/2011 12/02/2011 14/02/2011 16/02/2011 18/02/2011 20/02/2011 22/02/2011 24/02/2011 26/02/2011 28/02/2011 02/03/2011 04/03/2011 06/03/2011 08/03/2011 10/03/2011 12/03/2011 14/03/2011 16/03/2011 18/03/2011 20/03/2011 22/03/2011 24/03/2011 26/03/2011 28/03/2011 30/03/2011 01/04/2011 03/04/2011 05/04/2011 07/04/2011 09/04/2011 11/04/2011 13/04/2011 15/04/2011 17/04/2011 19/04/2011 21/04/2011 23/04/2011 25/04/2011 27/04/2011 29/04/2011

felső vezetés és munkatársak tájékoztatása
szükséges lépések és operatív intézkedések

rendszerépítés áttekintő menete
Külső és belső audit menete

minőségügyi rendszer áttekintés
MIR-EIR kapcsolódás meghatározása

energ helyzetfelmérés terepi és műszaki …
információk és dokumentumok begyűjtése

energiavételezési helyek azonosítása
energiafogyasztók azonosítása és besorolása

alaptérkép létrehozása
lehetséges vezsteséghelyek azonosítása

ad-hoc intézkedések létrehozása
energiapolitika kidolgozása

felelősség és működési terület azonosítása
kézikönyvfejezetek kidolgozása

folyamatábrák, hivatkozások
munkaköri leírások módosítása

jogi követelmények azonosítása
szabványkövetelmények testre szabása

eljárások kidolgozása
folyamat visszacsatolások kidolgozása

irányelvek kidolgozása
célkitűzések kidolgozása

célok és programok keretei kidolgozása
energiahatékonysági terv kidolgozása

mérési terv létrehozása

havaria tervek átdolgozása
audit programok kidolgozása

auditálási eljárások kidolgozása

audit értékelése
felsővezetés tájékoztatásának kidolgozása

külső és belső kommunikációs rendszer 
záró EIR auditok

helyesbítő intézkedések ellenőrzése
audit értékelése

a felsővezetés tájékoztatása a rendszerről
igazolás kiadása a rendszer megfelelőségéről

auditra felajánlás

Az EIR bevezetése 2.
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Az EIR bevezetése 3.  EN 16001

Nihil novi sub Sole! – Nincs új a Nap alatt! Vagy mégis?
 Folyamat és rendszerszemlélet, elkötelezettség, gondolkodás!

Mindent csináltunk, de mégsem úgy ahogy kellett volna!
 A szabvány megadta a keretet az addigi munkánkhoz!

A felkészítés teljes időtartama kb. 3 hónap volt, ehhez a felhasznált 
erőforrások: 5 Alcoa-s kolléga heti kb. 5 óra munkája + a felkészítő 
cég 45 nap munkája

A felkészítés és auditálás során feltárt hiányosságok 
kiküszöbölésével tényleg hatékonyabb lett a szervezet!

Az energia programok és célok, majd azok megvalósítása újra 
előtérbe helyezte a helyenként már elfeledett fejlesztési/fejlődési 
lehetőségeket

Új irányt vettünk az energiahatékonyságban és hisszük, hogy ez 
üzleti partnereinknek is előnyére válik!
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Tanúlságok, következtetések



Az EIR bevezetése 4.  MSZ EN ISO 50001 átállás

2012 nyarán elhatározás, hogy átállunk az "új" rendszerre!

Az EN 16001-ről átállás kb. 3 hónap munkát igényelt, a hasonlóság 
a két rendszer között igen nagy!

A rendszer már megfelelően működött, csak csiszolni kellett rajta 
kicsit, pár helyen:
 Fejlesztettük a javaslattevő rendszert
 Energia alapállapotot vettünk fel, amihez viszonyítjuk a 

fejlődésünket
 Fejlesztettük az energiaszolgáltatási rendszer karbantartási 

folyamatait
 Pontosítottuk a programok és célok hatékonyságának 

ellenőrzését, mérését
 Fejlesztettük a vevői kommunikációt a pontosabb szolgáltatás 

biztosítása végett

2012.10.24-27 Sikeres MSZ EN ISO 50001 tanúsítás BSI UK által
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Eredmények

Össztelephelyi meddőkompenzálás új módszer szerinti megvalósítása

Sűrített levegő szivárgási veszteségmegelőző rendszer

Ipari hűtővíz rendszer szabályozása

VSD vezérlési rendszer használata a nagy teljesítményű villamos 
motoroknál

Gőz-kondenzvíz leválasztó rendszer karbantratási folyamatának a 
fejlesztése

Az előrejelző karbantartási technikák kiterjesztése az eddig nem vagy 
csak részben ellenőrzött energiaszolgáltatási egységekre

Dolgozók aktív részvétele az energiahatékonyság növelése terén
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