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SAJTÓKÖZLEMÉNY
1 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁS KORSZERŰ ALUMÍNIUM-TECHNOLÓGIÁK KIFEJLESZTÉSÉRE
KONZORCIUMI FORMÁBAN
Innovatív alumínium termékekkel kapcsolatos fejlesztésben működik együtt az
Arconic-Köfém Kft. , a Miskolci Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és
a Dunaújvárosi Egyetem által alkotott konzorcium
Konzorciumot hozott létre az Arconic-Köfém Kft. a Miskolci Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a
Dunaújvárosi Egyetem részvételével. Az együttműködő partnerek az autóipar, a gépipar és más felhasználói
piacok számára fejlesztenek majd korszerű hengerelt alumíniumtermék-technológiákat.
A 978,38 millió Ft vissza nem térítendő támogatást egy három évig tartó projektre fordítják, melynek keretében
korszerű termékjellemzőkkel rendelkező új alumíniumötvözeteket, valamint új gyártástechnológiákat
fejlesztenek.
„A konzorcium hatékonyan egyesíti az egyes tagok különféle anyagokra vonatkozó és innovációs
szakértelmét, valamint az alkalmazott tudomány és a műszaki fejlesztés terén szerzett jártasságát” – mondta
Péhl Tibor, az Arconic-Köfém GRP-BCI (Hengermű-Öntöde) gyáregységének igazgatója. „128 évre
visszatekintő műszaki innovációs múlttal rendelkező vállalatként az Arconic büszkén vesz részt ebben az
együttműködésben, melynek célja az alumínium-megoldások következő generációjának kifejlesztése."
A konzorciumot az Arconic-Köfém GRP-BCI (Hengermű-Öntöde) gyáregysége fogja vezetni - mely a
vállalatcsoport Globális Hengerelt Termékek (Global Rolled Products) üzletágához tartozik -, és az
egyetemekkel való szoros együttműködés révén a felsőoktatás számára is hozzáférést biztosít a gyárban
elérhető korszerű technológiákhoz és innovatív megoldásokhoz.
A konzorcium a Széchenyi 2020 Program keretében valósítja meg a fejlesztést. A projekt a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban meghirdetett GINOP-2.2.1 „K+F versenyképességi
és kiválósági együttműködések” című felhívás keretében nyerte el a támogatást.
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Az Arconic Magyarországról
A 128 éves Arconic (korábban Alcoa) 1993-ban vásárolt többségi tulajdont a székesfehérvári
Könnyűfémműben (most Arconic-Köfém Kft.), mely vállalat 2016-ban ünnepelte 75 éves fennállását.
Az Arconic fontos szerepet tölt be Magyarországon, egyike a legnagyobb 100 vállalatnak és a 10 legnagyobb
termeléssel foglalkozó befektető között van Magyarországon. Munkavállalóinak létszáma 2.200 fő. Az Arconic
Magyarországon vezető beszállítója a kereskedelmi szállítmányozásnak, a légiközlekedésnek, az ipari
gázturbina és az általános ipari piacoknak a Székesfehérváron működő Arconic Keréktermék és
Szállítmányozási Termékek (Arconic Wheel and Transportation Products, AWTP), a Globális Hengerelt
Termékek (Global Rolled Products, GRP) és az Erőmű és a Meghajtó Rendszerek (Arconic Power &
Propulsion, APP) üzletágai termelésével. A légiközlekedési és a kereskedelmi szállítmányozási piacokat a
Nemesvámoson működő Arconic Rögzítő Rendszerek és Gyűrűk (Arconic Fastening Systems and Rings,
AFSR) termelése szolgálja ki. Az Arconic Kovácsolt és Sajtolt Termékek (Arconic Forgings and Extrusions,
AFE) üzletága Egerben pedig az autóipar vezető beszállítója.
Az Arconic szintén Magyarországon, Székesfehérváron hozta létre Globális Szolgáltató Központját, mely az
európai és bizonyos észak-amerikai pénzügyi és adminisztratív területek kiszolgálását végzi.
Az Arconic több mint 10.3 millió USD összeggel támogatja a közösségi kezdeményezéseket 1993 óta.

A Miskolci Egyetemről
A Miskolci Egyetem Északkelet-Magyarország meghatározó felsőoktatási intézménye, amely széles, a
műszaki tudományoktól egészen a társadalom- és humán tudományokig terjedő spektrumon végzi oktatási és
kutatási tevékenységeit. Jelenleg mintegy 10 ezer hallgató folytatja tanulmányait a miskolci Egyetemvárosban.
Az erős, komoly műszaki hagyományok folytán az intézmény életében napjainkban is kiemelt szerepet
játszanak az ipari kapcsolatok, együttműködések.

A Széchenyi István Egyetemről
A Széchenyi István Egyetem nyitott, szolgáltató egyetem, amely képes átfogó módon kiszolgálni Győr, egy
sikeres társadalmi, gazdasági, kulturális központ működését. A Széchenyi István Egyetem Győr és a térség
fejlődésének kulcsa: magas tudományos minőség mellett, az állami forrásokkal tudatosan és takarékosan
gazdálkodva olyan mérnöki, informatikai, jogi, igazgatási, tanító, gyógy- és műszaki pedagógiai, nemzetközi,
gazdaságtudományi, üzleti, agrár- és élelmiszertudományi, sport- és egészségtudományi, szociális,
zeneművészeti szakokon képez jól felkészült, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező, fitt és lelkileg
kiegyensúlyozott diplomásokat, akikre a társadalmi, gazdasági környezetnek szüksége van.

A Dunaújvárosi Egyetemről
A Dunaújvárosi Egyetem az alkalmazott tudományok egyeteme! Három intézete van: műszaki, informatikai,
társadalomtudományi intézetek, valamint a tanárképző központ, négy felsőoktatási szakképzési szakon, tíz
alapképzési továbbá öt mesterképzési szakon és hét szakirányú továbbképzésen nyújt piacképes tudást.

