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Új KÖVET-tagok  
Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. 
Vezető mérnöki megoldások több mint 90 éve

Az 1931-ben Münchenben hűtőgyártóként alapított cégünk a 
folyamatos fejlődésre való törekvésünknek köszönhetően a keres-
kedelmi hűtés és feldolgozás globális szakértőjévé vált. Több mint 
50 irodánk és 6 gyártóüzemünk található világszerte.
Vállalatunk ipari ágazatok széles körének nélkülözhetetlen sze-
replője: számos megoldást nyújtunk az élelmiszerek frissen tar-

tásától kezdve az irodaházak kellemes beltéri hőmérsékletének 
biztosításán keresztül a megújuló energiával történő távfűtésig.
A Güntner-Tata Kft. 1990 óta meghatározó része a cégcsoportnak, 
immáron közel 1500 munkatársával Tata és a kistérség legna-
gyobb munkaadójaként van jelen. A gyártást a legkorszerűbb, 
folyamatosan megújuló gyártógépek támogatják, innovatív mér-
nöki megoldások erősítik.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy közösségként segítsük tár-
sadalmunk fejlődését – közösen keressük a jólét, a jövőbeni gene-
rációk boldogulásának, valamint környezetünk védelmének és 
megőrzésének lehetőségeit. Ez a felelősségérzet vezetett minket 
arra, hogy KÖVET tagok legyünk, egyre inkább fenntartható 
módon szeretnénk üzletmenetünket megvalósítani.

MET Services Kft. 

A svájci központú MET Csoport európai integrált energiavállalat, 
tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra is. Leányvállalatai 
révén 14 országban van jelen, és 25 ország gázpiacán kereskedik.
A MET üzleti stratégiájának meghatározó része a megújuló
energiatermelés. A cégcsoport célja 2023-ra 500 megawattot 
meghaladó, nap- és szélerőművekből álló megújuló portfóliót lét-
rehozni a kelet-közép-európai térségben. A MET-en belül külön 

divízió foglalkozik a megújulókkal, és a vállalat több országban is 
zöld termékeket, illetve szolgáltatásokat kínál az ügyfeleknek (pél-
dául: zöld áram, energiaaudit).
Szintén az üzleti stratégia részeként hozta létre a MET Cso
port a Mind the fYOUture programot, amely három területre 
összpontosít: fiatal tehetségek támogatása, egészség és kör
nyezetvédelem. A vállalat támogat minden olyan kezdeményezést, 
amivel az irodai életünket zöldebbé tehetjük, és közben az egészsé-
günket is szolgálja – támogatjuk az alternatív közlekedési módokat, 
így például a kerékpáros munkába járást, jótékonysági futás mellé 
is beálltunk, az irodákból száműztük a műanyag palackokat, és a 
tudatos energiafogyasztás felé tereljük a munkatársakat.

Zsolnai László: Boldogság és gazdaság
Szerző: Szabó János / KÖVET Egyesület 

A Corvinus Egyetem tanára, Zsolnai László 
szerkesztésében látott napvilágot a Bol-
dogság és gazdaság című könyv, ami a 
Typotex kiadó gondozásában jelent meg 
2010-ben. A gazdasági etika témaköréből 
készült a válogatás, a gazdasági tevé-
kenység újfajta megközelítésével. A budd-
hizmus életviteli tanításait a gyakorlatba 
átültetve a túlfogyasztásra és a természeti 
erőforrások pazarló, környezetromboló fel-
használásán alapuló vadgazdaság helyett 
kínál lehetséges alternatív utat, gyakorlati 

példákkal alátámasztva. A „nem-ártás” és 
a „kevesebb több” jegyében végzett, mások 
segítésére irányuló gazdasági tevékenység 
ökológiailag is fenntartható, emellett béké-
sebb boldogabb életet eredményez.
Bár a multinacionális vállalatoknak számos 
technológia újítást és nagyszerű termé-
keket köszönhetünk, az adok-kapok egyen-
súly egyre jobban felborul a növekedés és a 
profittermelés kényszere miatt. A termelést 
fejlődő országokba szervezik ki az óriásvál-
lalatok, ezért helyi előállítás helyett az áru 

a világ másik feléből jut el a fogyasztókhoz. 
A gyártási folyamatok automatizálása, a 
mesterséges intelligencia széles körű terje-
dése a munkanélküliség aggasztó növeke-
déséhez vezet, a költséghatékonyság és az 
adóoptimalizálás miatt gyakoriak az üzem-
bezárások. Az élelmiszeriparban keletkező 
nyereség kétharmadát a kereskedőláncok 
fölözik le, akik gazdasági erőfölényükkel 
visszaélnek a gazdálkodók kárára. Túl 
sokat veszünk el a természettől…
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