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A BYD Company Ltd. egy piacvezető multinacionális csúcs-
technológiai vállalat, amelynek központja a kínai Sencsen-
ben található. 1995-ös alapítása óta a társaság igen komoly 
szakértelmet halmozott fel az újratölthető-akkumulátorok 
gyártásában, mellyel a fenntartható fejlődés fáradhatat-
lan szószólójává vált. A világ több mint 50 országában és 
régiójában van jelen megújuló energiára épülő megol-
dásaival. A BYD 22 év fejlesztést követően megalkotta az 
úgynevezett Nulla Károsanyag-kibocsátású Energia Öko-
szisztémáját, amelynek négy fő alapköve: a megfizethető 
napenergia-termelés, a megbízható energiatárolás, a leg-
modernebb elektromos közlekedés és a korszerű egysínű 

BYD Company Ltd. is a leading high-tech multinational 
company based in Shenzhen, China. Since its establish-
ment in 1995, BYD has developed solid expertise in re-
chargeable batteries, becoming a relentless advocate of 
sustainable development. It has successfully expanded 
its renewable energy solutions globally with operations 
in over 50 countries and regions. After 22 years’ develop-
ment, BYD has created a Zero Emissions Energy Ecosystem 
– affordable solar power generation, reliable energy stor-
age, cutting-edge electrified transportation and a state of 
the art monorail. These Four Green Dreams make BYD an 
industry leader in the energy and transportation sector. 
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vasút. E „Négy Zöld Álom” teszi a BYD-t egy iparágvezető 
világcéggé az energia- és közlekedési ágazatokban. A BYD 
részvényeit a Hongkongi Értéktőzsdén és a Sencseni Érték-
tőzsdén jegyzik. 

 Budapest, 2017. április 4. – A BYD a mai napon meg-
nyitotta első európai buszgyárát az észak-magyarországi 
Komáromban. A vállalat hivatalos neve: BYD Electric Bus 
and Truck Hungary Kft. A BYD a 2015-től 2018-ig tartó há-
rom éves időszak során összesen mintegy 20 millió eurót 
(kb. 6,2 milliárd forintot) fektet be az új létesítménybe. A 
300 fős végleges létszámot nagyrészt helyben toborzott, 
műszaki hátterű magyar munkavállalók alkotják majd, akik 
két műszakban évente 400 elektromos buszt fognak ösz-
szeszerelni. Az itt gyártott buszokat a kontinentális Európa 
vásárlói számára fogják exportálni.
 A létesítmény kezdetben városi és távolsági közlekedésre 
szánt elektromos buszokat fog gyártani, amelyet a későb-
biekben további termékek követnek majd. A gyár öt épü-
letből áll: egy központi irodából, egy akkumulátortesztelő 
és karbantartó központból, egy minőségellenőrző és vízszi-
várgás-tesztelő létesítményből, egy busz- és teherautó-ösz-
szeszerelő csarnokból, valamint egy járműfestő üzemből.
 A tervek szerint a magyarországi gyár fogja előállítani 
azon buszok alvázszerkezetét is, amit a BYD-ADL partner-
kapcsolat keretében az Egyesült Királyságban, valamint a 
BYD nemrég bejelentett franciaországi gyárában fognak 
összeszerelni.

Kapcsolat: Yongping Chen, ügyvezető 
Tel: +36 30 327 5038 (HU)

 E-mail: yongping.chen@byd.com

BYD is listed on the Hong Kong and Shenzhen Stock Ex-
change. 
 On 4th April 2017, BYD opened the first owned bus 
plant in Europe in the northern Hungarian town of Koma-
rom. The full name is BYD Electric Bus and Truck Hungary 
Kft. The new plant sees an investment by BYD that will to-
tal some €20 million (or about HUF 6.2 billion) until 2018. 
Eventually it will employ some 300 people, the vast ma-
jority being locally recruited Hungarians with a technical 
background, who will assemble up to 400 electric buses 
a year on two shifts. Those buses will be exported to cus-
tomers across continental Europe. 
 Initial output will be electric buses and coaches but 
other products will soon follow. The plant consists of five 
buildings: a main office, a battery test and maintenance 
centre, an inspection line and water leak test booth, a bus 
and truck assembly hall and a paint shop. 
 It is planned that the Hungary plant will produce the bus 
chassis for the UK (for assembly into complete vehicles un-
der the BYD ADL partnership) and the newly announced 
BYD factory in France. 
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