
 

 

Pályázati tájékoztató  

 
CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1/1 tulajdoni hányadát képező 

2766 Tápiószele, külterület (természetben 2766 Tápiószele, Györgyei út 14.) 

szám alatti, 0152/3; 0152/4; 0152/5 helyrajzi számok, kivett ipartelep, kivett 

épület megnevezésű ingatlanokról 

a  

5000 Szolnok, Kőrösi út 66-76.szám alatti, 6732 helyrajzi szám, kivett ipartelep, 

irodaház, festőműhely és raktár megnevezésű ingatlanról 
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1.  Az ingatlan helyszíni adatai  

A település elhelyezkedése 

Tápiószele város Pest megyében, a Nagykátai járásban. Ceglédtől észak-északkeletre, 

Nagykátától délkeletre, a 311-es főút és a Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal (Tápiószele 

vasútállomás) található. 

Az ingatlan elhelyezkedése, megközelítése 

Az ingatlan Tápiószele keleti szélén helyezkedik el, a Györgyei út 14.szám alatt. Közvetlen 

környezetében lakóházak, beépítetlen területek találhatóak. Megközelíteni aszfaltozott úton 

lehetséges busszal, személyautóval, vonattal. A telep bejáratánál 50 férőhelyes parkoló 

található. A személyi bejárat az 1. irodaépület földszinti porta részén keresztül került 

kialakításra, míg a teherporta északabbra, a régi víztorony közelében kapott helyet. A terület 

saját vasúti leágazással rendelkezik a 120a jelű (Budapest-Újszász-Szolnok) vasútvonalról, 

amelyet főként a kész termékek szállítására használtak. 

A Tápiószelei telephelyet körülvevő kerítés 1520 fm  nagyelemes beton kerítéselem és 220 fm 

acéloszlopos kerítés. 

 

Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai 

Az ingatlan sík területen helyezkedik el. Alakja szabálytalan alakú telkek együttese, a telkek 

egymástól fizikailag nem elválasztottak. Az ipartelep teljesen kerített, tömör beton kerítés, drót 

kerítés, utcafront felől sorompóval. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Településen belüli elhelyezkedését a következő kép szemlélteti: 

 

 

 

 



 

 
 
 

Közműellátottság 

Telephelyen lévő víz, csatorna, tűzi víz, gáz, sűrített levegő közművek becsült hossza anyaga, és 

átmérője:  

Ivóvíz hálózat:  -  Gerinchálózat  1950 fm  átm 2”-4” kpe/öntöttvas csővezeték  

Tüzivíz hálózat:  Gerincvezeték  2500 fm. átm. 100 mm kpe csővezeték (28db. Felszíni 

tűzcsappal)  

Csatorna hálózat: 

- szennyvíz hálózat:  - 2390fm   átm. 200-mm gravitációs betoncső (112 db. tisztítóakna) 

- csapadékvíz hálózat  -  2830 fm átm. 300mm-600mm-900 mm gravitációs betoncső (120 db. 

tisztítóakna) 

Gázvezeték:  -  Külső gerincvezeték 955 fm átm. 100-150 mm vas-kpe cső-vezeték  

Sűrített levegő hálózat: külső hálózat 650 fm átlagos átm. 70-80 mm 

 

A telephely burkolt felületeinek nagysága anyagfajtánként és teherbírásonként 

négyzetméterben megadva.  

- 11940 m2 nagyteherbírású beton út  

-  90 m2 kisteherbírású térkő járda 

-  470 m2 kisteherbírású beton járda 

- 6760 m2 nagyteherbírású beton tároló terület 

- 1525 m2 parkoló betonozott 

- 800 m2 parkoló zúzottkő 

          

Térvilágítás: 

 148 db egyágú lámpatestes kandeláber 

.2 db dupla lámpatestes kandeláber 

1 db hármas lámpatestes kandeláber 

1 db négyes lámpatestes kandeláber 

------------------------------------------------------------ 

 Összesen: 152 db (kb fele működőképes) 

 

Az ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályozás 

Az értékelt ingatlant Gip1 ipari terület övezetbe tartozik.  



 

 
 
 

               

                    

 
 
 
 
 



 

 
 
 

2. Felépítmények leírása, műszaki jellemzői 

A telep három telekből áll, ezek a következő hrsz-úak: 0152/3; 0152/4; 0152/5. A telkek 

összterülete 227.041 m2, a terület szabálytalan alakú. A telkek egymástól fizikailag nem 

elválasztottak, egy egységet képeznek. A telek felszíne sík. A telepen három nagyméretű, kb. 

9.000; 12.000; 15.000 m2 alapterületű csarnok található. Ezek közül kettő külső darupályával 

összekapcsolt. A csarnokokon kívül számos kiszolgáló épület helyezkedik el a területen: 

raktárak, irodák, szociális épületek, fenntartási épületek, egyéb kisebb műhelyek, nem üzemelő 

épületek. Az összes iroda épület a terület nyugati oldalára, a Györgyei út irányába szervezett. A 

0152/4 hrsz-ú ingatlanra vezetékjogok vannak bejegyezve a Tigáz-DSO Kft és az ÉMÁSZ 

Hálózati Kft részére.  

Az épületek legnagyobb része 1970-ben épült. A CG Electric Systems Hungary Zrt. 1996-ban 

költözött ide, ekkor számos felújításra került sor. Tetőcserét végeztek, szendvicspaneleket 

építettek be, ipari padlót alakítottak ki, fűtéskorszerűsítést végeztek. 

Szám Megnevezés Alapterület [m2] Funkció falazat fütött helyiség építés ideje
1. Portaépület 994 Irodák beton elemes igen 1970
2. Öltözőépület 706 Öltözők beton elemes igen 1970
3. Készülékgyár 9313 Gyártócsarnok szendvics panel igen 1995
4. Forgógépgyár 12075 Gyártócsarnok két rétegű kopolit üveg igen 1974
5. Raktár 700 Raktár téglafalazat nem 1968
6. Üzemfenntartás 1507 Karbantartás téglafalazat igen 1968
7. EMPIS 354 Használaton kívül téglafalazat nem 1968
8. Asztalos műhely 587 Faipari megmunkálás téglafalazat igen 1972
9. Transzformátorgyár raktár 648 Raktár szigetelt lemez igen 1995

10. Takarító szertár 330 Raktár betonit lemez nem 1972
11. Tűzivíz tárolók 400 Víztározó nem kell tanúsítvány 2005
12. Kompresszorház 551 Gépház téglafalazat nem 1978
13. Tárcsanöntő műhely, laborok 1072 Gyártás, adminisztráció betonit lemez igen 1980
14. Villamos fogadóállomás 550 Energia betáplálás téglafalazat nem 2005
15. Irodaépület 440 Használaton kívül téglafalazat nem 1974
16. Irodaépület 440 Használaton kívül téglafalazat nem 1974
17. Irodaépület 300 Használaton kívül téglafalazat nem 1974
20. Víztorony 100 Használaton kívül nem kell tanúsítvány 1970

20.a. Víztorony 100 Vízkitermelés nem kell tanúsítvány 1980
21. Teherporta 18 Teherforgalom ellenőrzés téglafalazat igen 2005
27. Acetilénfejlesztő 300 Használaton kívül két rétegű kopolit üveg nem 1974
28. Homokszóró 105 Homokszórás két rétegű kopolit üveg nem 1974
29. Szennyvíztisztító 450 Víztisztítás nem kell tanúsítvány 1985
33. Készülékgyár raktár 648 Raktár két rétegű kopolit üveg igen 2005
34. Transzformátorgyár 15024 Gyártócsarnok szendvics panel igen 2005
35. Vegyianyag raktár 500 Raktár téglafalazat igen 1974
37. Irodaépület 2069 Irodák szigetelt lemez igen 1980
41. Veszélyeshulladék tároló 70 Hulladéktárolás téglafalazat nem 2005
42. Veszélyeshulladék tároló 240 Hulladéktárolás téglafalazat nem 2005
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1. Az ingatlan helyszíni adatai  

 

A település elhelyezkedése 

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye és a Szolnoki járás székhelye, 

a Tisza egyik legfontosabb átkelőhelye. Szolnok az Alföld közepén, Budapesttől 100 km-re, 

a Tisza partján, a Zagyva torkolatánál fekszik. Éghajlata kontinentális, a forró, száraz nyarat 

általában hideg tél követi. Ezen a tájon legmagasabb a napsütéses órák száma, az átlagos 

csapadék mennyiség 480–500 mm. A természeti adottságok közül kiemelkedő, hogy a város és 

térsége igen gazdag élővizekben. A Tisza és a Zagyva mellett a Holt-Tisza és a Holt-Zagyva is 

bővelkedik természeti értékekben. 

 

Az ingatlan elhelyezkedése, megközelítése 

Az ingatlan Szolnok nyugati szélén helyezkedik el, a Kőrösi út 66-76.szám alatt. Közvetlen 

környezetében gyárak, üzemek, beépítetlen területek találhatóak. Megközelíteni aszfaltozott 

úton lehetséges busszal, személyautóval, vonattal. A telephely gyalogos bejárata a Kőrösi út 

mentén fekvő irodaház portáján keresztül, míg gépkocsis megközelítésre az irodaépület mellett, 

a Kőrösi úti teherportán keresztül biztosított. A területre az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

részére vezetékjog bejegyzett: 11 kV közcélú földkábelre 73 m2 vezetékjog, valamint 0,4 kV 

közcélú légvezetékre egy/vagy földkábelre 166 m2 vezetékjog. A terület sík, alakja több helyen 

tört – több kisebb telek egyesítéséből alakult ki - , szabálytalan alakú. 

 

Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai 

Az ingatlan sík területen helyezkedik el. Alakja szabálytalan alakú. Az ipartelep teljesen 

kerített, drótkerítés, utcafront felől sorompóval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Településen belüli elhelyezkedését a következő kép szemlélteti: 

 

 



 

 
 
 

Az ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályozás 

Az ingatlan Gipe-21-17553 egyéb ipari terület övezetbe tartozik.        

            

 

 

 



 

 
 
 

Közműellátottság 

A telephely összközműves: víz, gáz, villany, csatorna az ingatlanon belül megtalálható. 

 

 

2. A felépítmények leírása, műszaki jellemzői 

 

Az épületek legnagyobb része az 1980-as években épült, komolyabb felújítás az utóbbi 

időszakban nem történt. A csarnok és irodaépületek karbantartottak, azonban az épületek 

nagyobb része rossz állapotú, bontandó, használatra nem alkalmas. 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

Alapterület kimutatás 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

A 2766 Tápiószele, Györgyei út 14. szám és 5000 Szolnok, Körösi út 66-76. 

szám alatti telephelyeken, található jelentős értékű műszaki és egyéb 

berendezések, gépek, járművek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

A gyárat három fő termelőegység alkotja, amelyek Tápiószelén találhatók 

- a transzformátorgyár (fő termékek: egy és három fázisú olajszigetelésű transzformátorok), 

- a forgó gépek gyár (fő termékek: nagyteljesítményű csúszógyűrűs és kalickás indukciós 

motorok), 

- és a készülékgyár (fő termékek: SF6 gázszigetelésű nagyfeszültségű tokozott kapcsoló 

berendezések, nagyfeszültségű átviteli és elosztó rendszerek, hagyományos szigetelésű 

szakaszolók és szakaszolóhajtások)  

 
A fenti egységeket szolgálja ki Szolnokon található 

- vasszerkezeti  

- és sajtoló vagy présüzem. 

 
Vasszerkezeti üzem, Szolnok 

A vasszerkezeti üzem fő profilja transzformátor szekrények és vasszerkezeti elemeinek 

 gyártása. A gyártás különböző anyagminőségű és méretű tábla lemezekből történik. Az 

üzemben működő főbb termelő eszközök: 

- MESSER CNC láng és plazmavágó berendezés 

- EWM hegesztő berendezések 

- Forgácsoló gépek 

- Préselő gép (400 t) 

- Él hajlító gép (1000 t) 

- Szemcseszóró kabin (új építésű) 

- Festőkabin (régi építésű) 

- Festőkabin (új építésű) 

- Cinkszóráshoz kialakított kabin 

- Felső pályás híddaruk (30 t és 10 t teherbírású) 

- Külső telepítésű, fülkés bak daru (10 t teherbírású) 

 
A forgácsoló műhelyben 2011-ben megszűnt a szerszámgyártás. A szerszámgyártáshoz 

használt főbb nagypontosságú gépek (helyzetfúró, CNC szikraforgácsoló) 2011 óta 

üzemen kívül vannak helyezve. 

Szolnokon történik egy különálló csarnokban a forgó gépek lemez testeinek sajtolása. 

A gyártáshoz két új beszerzésű sajtoló gépet használnak. 

 

 

 



 

 
 
 

Transzformátorgyár, Tápiószele 

A tápiószelei gyárban történik a transzformátorok részegységeinek legyártása és 

összeszerelése és a komplett összeszerelt transzformátorok villamos és mechanikus 

tesztelése. 

A gyártás során felhasznált nagy értékű berendezések: 

Gombolyító műhely: 

- gombolyító gépek tekercsgyártáshoz ( 16 db gép ebből 5 db új beszerzésű) 

- önjáró 20 t teherbírású akkumulátoros szállító berendezés 

- híddaruk (30 t,20 t, 12 t, 10 t teherbírásúak) 

- hidraulikus hajlító szerszámok 

- PLC vezérelt tekercs préselő gép (300 t) 

- 6 db motorizált szerelő platform (új beszerzésű) 

- 2 db fél bakdaru (10 t, új beszerzésű) 

- 2 db PLC vezérlésű szárító kályha 

Összeszerelő műhely: 

- 2db vasmagrakó állvány (60t és 220t teherbírású) 

- 3db motorizált légpárnás szerelő állás (új beszerzésű) 

- 3db nagy teherbírású motorizált szerelő állvány(5t,10t teherbírású, új beszerzésű) 

- 2db PLC vezérlésű szárító kályha (MICAFIL gyártású) 

- Mobil és fix telepítésű olajkezelő berendezések 

- Mobil vákuumozó berendezések 

- Híd daruk (120t, 50t) 

- Festő kabin (új építésű) 

Próbaterem: 

A próbateremben végzik el a kompletten összeszerelt transzformátorok villamos 

tesztelését. A próbateremben nagy értékű modern tesztelő berendezések találhatóak. A 

főbb berendezések: 

- Passoni lökő generátor (1 200 000 V előállítására alkalmas) 

- Kondenzátor telep (kül és beltéri) 

- 2db próbatermi transzformátor (saját gyártású) 

- 3db generátor (saját gyártású) 

- Nagyfeszültségű rezonáns mérő berendezés (új beszerzés) 

- Analizátorok 

- Áttételmérő műszerek 



 

 
 
 

- Áramváltó vizsgáló műszerek 

- Szigetelés vizsgáló műszerek 

- Gáz analizátor, olaj vizsgálathoz 

- Olaj átütés vizsgáló 

- Moduláris légpárnás mozgató rendszer (480 tonna max teherbírású) 

 
A mérőberendezések teljes mértékben megfelelnek a mai nemzetközi 

követelményeknek. 

 

 

 PRÉS- ÉS FRÖCCSSZERSZÁMOK, GOMBOLYÍTÓ MAGOK, LEMEZELŐ 

SZERSZÁMOK 

 
A szolnoki présüzemben a többi üzem által felhasznált különböző formájú 

lemezalkatrészek előgyártása történik. Ezeket különböző lemez kivágó és alakító 

szerszámokkal állítják elő, táblalemezekből vagy klf. idomacélokból, zömében 

hegesztéssel. Ennek megfelelően az üzem eszközei legnagyobb részét lemezalakító, 

lemezvágó és különböző asztalméretű mechanikus és hidraulikus működtetésű 

présgépek alkotják. A gépek kora és állapota változó. Megtalálhatók az egyedi méretű 

munkadarabok megmunkálására alkalmas gépek, amelyeket már csak kivételes 

alkalmakkor használnak. A nagyméretű transzformátor „edényeket” előmunkálva 

hegesztéssel kapcsolják össze, felületüket előkezelik és festik, erre megfelelő számú és 

méretű felületelőkezelő-festő-szárító kamrák szolgálnak. Kapacitásuk a jelenlegi 

gyártáshoz viszonyítva túlméretezett. 

2011-ig a szerszámokat is itt gyártották az ehhez szükséges szerszámgép most is 

megtalálható, de munka hiányában nem üzemeltetik azokat.  

 
A vállalat fő termelőegységei és az ott használt eszközök a következők:  

 
Présüzem, Szolnok  

A présüzemben a többi gyár által felhasznált különböző alakú lemezalkatrészek 

elkészítése történik. Ezeket különböző alakú kivágó szerszámokkal állítják elő, 

táblalemezekből. Ennek megfelelően az üzem eszközei legnagyobb részét lemezvágók, 

különböző méretű és évjáratú présgépek, a lemezeken a megfelelő pozíció 



 

 
 
 

meghatározására szolgáló jelölőgépek (jelölőplazma) és számos sajtoló vagy kivágó 

szerszám alkotja.  

2011-ig a szerszámok gyártása is itt történt, így van néhány berendezés (pl. helyzetfúró) 

amelyet a szerszámgyártáshoz használtak de 2011 óta nem működik.  

A lemezeket elektromágneses tulajdonságaik javítására esetenként bevonattal látják el; 

ehhez rendelkezésre áll egy festő-szárítófülke.  

 
Transzformátorgyár, Tápiószele  

Az eszközpark jelentős részét a transzformátorok gyártásához szükséges 

terkercselő/gombolyító gépek olajkezelő és olajregeneráló berendezések (fix beépítésű 

és mobil kivitelbe is), a termékek tesztelésére használt próbatranszformátorok, 

impulzusgenerátorok, kondenzátortelep, kapcsolótáblák, kompenzátorok teszik ki. 

Működnek még ebben a gyárban a termékek festését, illetve a tekercsek lakozását végző 

festő és szárítóberendezések, valamint az ezeket kiszolgáló vákuum- és légszivattyúk.  

 
Forgó gépek gyár, Tápiószele  

Ebben a gyárban nagyméretű és nagyteljesítményű indukciós motorok gyártása történik.  

NC esztergagépek, NC horizont fúró-maró gépek, karusszel esztergagépek, marógépek, 

fúrógépek, radiál és NC fúrógépek, és egy NC megmunkáló központ vesznek részt a motorok 

fém alkatrészeinek előállításában. A motorok tekercseit gyantával impregnálják. Ehhez egy 

nagy értékű autoklávrendszer és impregnáló berendezés áll rendelkezésre a hozzá tartozó 

kiszolgáló tartályokkal és szivattyúkkal együtt. Itt is használják az elkészült motorok 

teszteléséhez szükséges villamos infrastruktúra elemeit (transzformátorok, elosztók, 

kapcsolótáblák).  

 
 
Anyagmozgató/szállító berendezések  

Az anyagmozgató gépek a nagy értékű eszközök közé tartoznak. Ebbe a csoportba tartoznak a 

különböző teherbírású futódaruk, konzolos daruk, forgódaruk, futómacskák, szállítókocsik, kézi 

raklapemelők, ollós emelő és az emelővillás targoncák.  

 
Irodagépek és irodabútorok  

Az eszközök listájában fénymásolók, másológépek és néhány irodabútor szerepel.  
 
Számítástechnikai eszközök  



 

 
 
 

A számítástechnikai eszközök személyi számítógépek (laptop és desktop számítógépek), néhány 

szerver, valamint a hozzájuk tartozó szünetmentes tápegységek, egy adatgyűjtő rendszer és egy 

projektor szerepel.  

 
 

 


