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DAS JAHR 2016 WIRD FÜR UNSERE MIT-
GLIEDSUNTERNEHMEN UND AUCH FÜR DIE 
DUIHK SELBST KAUM EINFACHER WERDEN 
ALS DAS GERADE ABGELAUFENE. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
in Ungarn und Deutschland werden durch 
die Entwicklung der Weltwirtschaft vermut-
lich nicht gerade verbessert, die Europäische 
Union steht in vielen Bereichen enormen Her-
ausforderungen gegenüber. In diesem Umfeld 
wird es für uns als Kammer noch wichtiger, 
unsere Mitglieder mit bedarfsorientierten 
Dienstleistungen und Veranstaltungen im 
Alltagsgeschäft zu unterstützen. Die Schwer-
punkte unserer Arbeit werden daher auch in 
diesem Jahr in jenen Bereichen liegen, die für 
eine Vielzahl von Firmen relevant sind. Kom-
petente Informationen zu Märkten, rechtli-
chen Fragen und Managementthemen gehö-
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ren ebenso dazu wie praxisorientierte Dienst-
leistungen bei der Geschäftspartnervermitt-
lung. Außerdem wird die DUIHK in diesem Jahr 
gleich auf drei wichtigen Messen in Budapest 
einen Gemeinschaftsstand errichten.

Immer mehr Mitglieder möchten selbst in die 
duale Berufsbildung einsteigen. In diesem 
Bereich werden wir daher – in Zusammen-
arbeit mit ungarischen und deutschen Kam-
merorganisationen – begonnene Pilotpro-
jekte sowie unsere Beratungstätigkeit für die 
Betriebe ausweiten. Schon im Februar werden 
wir zum dritten Mal unseren Berufsbildungs-
preis verleihen. Ein Schwerpunktthema die-
ses Jahres werden Forschung, Entwicklung 
und Innovation sein. Hier werden wir den Aus-
tausch der Mitglieder untereinander fördern, 
die Bedarfe der Wirtschaft zusammentragen 
und mit entsprechenden Empfehlungen an 

die politischen Entscheidungsträger in Ungarn 
vermitteln. Schließlich wollen wir als objektiver 
und konstruktiver Vermittler zwischen Wirt-
schaftspolitik und Geschäftswelt in beiden 
Ländern helfen, das allgemeine Investitions-
klima weiter zu verbessern und gegebenen-
falls Probleme zu vermeiden oder zu lösen. 
Im Februar startet erneut unsere traditionelle 
Konjunkturumfrage, die seit einem Jahrzehnt 
in der gesamten Region Mittel- und Osteu-
ropa durchgeführt wird, und Wirtschaftspo-
litikern wie Managern gleichermaßen eine 
fundierte Beurteilung der Standortqualität in 
Ungarn erlaubt.

Ende 2015 zählte unsere Kammer erneut deut-
lich mehr als 900 Mitglieder – ihre Zahl bewegt 
sich seit vielen Jahren  auf erfreulich hohem 
Niveau. Für diese Firmen und Organisationen 
soll die Mitgliedschaft in der DUIHK auch in 
diesem Jahr einen spürbaren Mehrwert brin-
gen. Wenn Sie Anregungen für unsere Arbeit 
haben, wird uns dies noch besser gelingen.

Gabriel A. Brennauer
Geschäftsführender Vorstand
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DIE DUIHK IST OFFIZIELLE Vertreterin der Messe Ber-
lin, der NürnbergMesse sowie der Spielwarenmesse 
eG und somit zum (teilweise vergünstigten) Kartenver-
kauf zu deren Veranstaltungen berechtigt. Zum Jah-
resbeginn finden gleich zwei interessante Messen in 
Deutschland statt:

FRUIT LOGISTICA Berlin: Die FRUIT LOGISTICA umfasst 
weltweit alle Geschäftsbereiche und Marktteilnehmer 
der Obst- und Gemüseindustrie und bietet den kom-
pletten Überblick über sämtliche Innovationen, Pro-
dukte und Dienstleistungen in allen Handelsstufen. So 
schafft die Fruit Logistica exzellente Kontaktmöglich-
keiten zu den wichtigsten Zielgruppen auf Entscheider-
Ebene. Vom 3. bis 5. Februar 2016 werden Unternehmen 
der gesamten Wertschöpfungskette des grünen Sorti-
ments – vom Global Player bis zu klein- und mittelstän-
dischen Anbietern in Berlin vertreten sein (weitere Infor-
mationen zum Programm unter www.fruitlogistica.de).

BIOFACH Nürnberg: Die Nürnberger BIOFACH gilt als die 
weltgrößte Fachmesse der Bio-Lebensmittelindustrie. 
Die große Auswahl und Vielfalt der Bioprodukte und 
-kosmetika machen sie einzigartig. Vom 10.-13. Februar 
präsentieren sich wieder über 2400 Aussteller dem 
Fachpublikum. Die DUIHK organisiert dieses Jahr erst-
malig unter dem Namen „BIOTÚRA 2016” eine Grup-
penreise zur Messe. Im Preis inbegriffen sind die Reise, 
drei Übernachtungen, Transfers, Gruppenbegleitung 
und Messeeintritt. Mittels des „Aktiver Messebesuch”-
Angebots sucht die Kammer potenzielle Geschäfts-
partner und organisiert Gesprächstermine auf der 
Messe. Es gibt noch wenige freie Plätze, aufgrund 
der großen Nachfrage wurde bereits die ursprüngli-
che Teilnehmerzahl erhöht. Geplant ist, die Gruppen-
reise auch 2017 durchzuführen (Weitere Informatio-
nen zum Messeprogramm unter www.biofach.de; zur 
Gruppenreise auf Ungarisch auf der DUIHK Webseite:  
www.ahkungarn.hu/biotura).    ❙

MESSEKARTEN ÜBER DUIHK SICHERN!

Die Anmeldefrist für den 

Messeworkshop Ungarn  

läuft bis zum 10.Februar. 

Weitere Informationen:

Tünde Simon-Lutring

Tel.: +36 1 3457 645

Simon-lutring@ahkungarn.hu

DIE DUIHK ORGANISIERT IN Zusammenarbeit mit 
der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-
Schwenningen einen Messeworkshop über die 
Lebensmittelindustrie, den Industrie- sowie den 
Automotive-Sektor Ungarns. Hierbei sollen Markt-
chancen in den Branchen dargestellt und die Work-
shop-Teilnehmer über die Vorteile einer Teilnahme 
an den thematisch passenden Messen informiert 
werden. Ziel des ersten Workshop-Teils (10.00-12.00 
Uhr) ist es, Informationen über den Industrie- und 
Automotive-Sektor in Ungarn zu vermitteln. In des-

sen Rahmen werden die Geschäftsmöglichkeiten 
in den beiden Branchen sowie die zwei zugehöri-
gen Fachmesse, die Industrietage und die Automo-
tive Hungary, vorgestellt. Zu beiden organisiert die 
DUIHK einen Gemeinschaftsstand, an dem deutsche 
Firmen und die Kammer-Mitglieder teilnehmen kön-
nen. Im zweiten Teil des Workshops (13.00-14.30 Uhr) 
werden die Lebensmittelindustrie Ungarns und die 
zugehörige Messe SHIRA präsentiert, auf der inte-
ressierte Unternehmen ebenso über den DUIHK 
Gemeinschaftsstand teilnehmen können.    ❙

MESSEWORKSHOP UNGARN

Weitere Informationen:

Erika Gönczi

Tel.: +36 1 345 7638

gönczi@ahkungarn.hu

UNTER MEMBERS4MEMBERS (M4M) bieten Kammer-
mitglieder anderen Mitgliedern exklusive Vergünstigun-
gen bei Dienstleistungen und Produkten, sowohl für 
Unternehmen als auch deren Mitarbeiter. Aktuell gibt 
es etwa M4M-Vergünstigungen auf Übernachtungen, 
Gastronomie und Catering, Übersetzungen, Unterneh-
mensberatung, Weiterbildung und Finanzdienstleistun-

gen. Zudem verhilft die Teilnahme den Unternehmen 
zu mehr Transparenz sowie größeren Handels- und 
Geschäftschancen. Die M4M-Angebote werden wäh-
rend des Jahres ständig erweitert, doch besonders jetzt 
zu Jahresanfang lohnt es sich, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen. Über diesbezügliche Neuigkei-
ten informiert der wöchentliche DUIHK Newsletter.    ❙

MEMBERS4MEMBERS-ANGEBOTE NUTZEN!

DER GRÖSSTE VORTEIL der knapp neun Monate 
dauernden Weiterbildung ist nämlich, dass nach 
dem 160 Stunden umfassenden theoretischen Teil 
die Delegierten der teilnehmenden Firmen einen 
auf ihr eigenes Unternehmen zugeschnittenen 
Energieeffizienz-Projektplan erarbeiten, bei des-
sen Umsetzung sofort deutliche Ausgabensenkun-
gen erreicht werden können. Über die hier gesam-
melten Erfahrungen und die erreichten Ergebnisse 
sprachen wir mit Géza Baráth, ehemaliger Bereichs-
leiter bei der Dome Facility Services Kft., nun wis-
senschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Gebäu-
deenergetik und Gebäudetechnik der Technischen 
Universität Budapest.

Wie wurden Sie auf die EUREM-Weiterbildung auf-
merksam?

Als Bauingenieur begann ich, mich für Gebäude-
energetik zu interessieren. Hierfür ist ein über das 
an den Universitäten vermittelte Wissen auf dem 
Gebiet der Gebäudetechnik unabkömmlich. Das ist 
es, was ist primär suchte. Zum Glück stieß ich auf 
die Energiemanager-Weiterbildung der Kammer, wo 
man sich diese technischen Kenntnisse aus ener-
getischer Perspektive aneignen kann. Das war der 
größte Wert, den ich hier erhielt.

Wollten Sie an dem Kurs teilnehmen und haben 
ihn der Unternehmensleitung vorgeschlagen, oder 
hatte diese den Einfall?

Ich war der Initiator, aber die Idee stieß auf große 
Zustimmung, sie passte zu den Zielen und Plänen 
des Unternehmens. Es gab keine Diskussion oder lan-
ges Nachdenken über die Entscheidung, die Firmen-
leitung war leicht zu überzeugen.

Hat sich Ihre Teilnahme rückblickend gelohnt? 
Wenn ja, warum?

Sie hat sich in jedem Fall gelohnt. Einerseits als Privat-
mensch, da ich nun auf diesen Gebieten über ein viel 
breiteres Blickfeld verfüge und seitdem auch leben-

ENERGIEEINSPARUNGEN 
IN MILLIARDENHÖHE
INTERVIEW MIT GÉZA BARÁTH, EUREM-ABSOLVENT 2013

dige fachliche Kontakte aufbauen konnte. Meine Ent-
sendung zur Weiterbildung hat sich aber auch für 
die Dome Facility gelohnt, denn diese energetische 
Perspektive, die wir uns hier aneignen konnten, war 
sofort anwendbar im Facility Management-Sektor.

In welcher Zeit konnten Sie wieviel einsparen dank 
der Weiterbildung?

In meiner Projektarbeit schlug ich vor allem Maß-
nahmen ohne Neuinvestitionen oder Investitionen 
mit niedrigem Volumen, aber schneller Amortisa-
tion vor. Ich schätze die dadurch erreichten Einspa-
rungen auf 2 Mio. Forint. Bereits die Projektarbeit an 
sich hat eine Ersparnis eingebracht, die höher lag, 
als die Weiterbildungskosten. Der Kosten- und Zeit-
aufwand haben sich praktisch bereits während der 
Fortbildung amortisiert.

Anfangs scheute ich die Projektarbeit, denn ich 
hatte die Überprüfung eines Gebäudes gewählt, 
das relativ neugebaut war und das von einem 
sehr bewussten Betriebsteam betreut wurde. Ich 
befürchtete, nicht genügend Einsparmöglich-
keiten, Schwachpunkte zu entdecken, was das 
Wesentliche dieser Projektarbeit bildet. Die große 
Überraschung für mich war, dass man selbst beim 
bewusstesten Management noch neue Feinabstim-
mungsmöglichkeiten findet, mit denen man wei-
tere Einsparungen erreichen kann.

Was sind ihre Pläne für die Zukunft?

Seit dem Kurs sind zweieinhalb Jahre vergangen. 
EUREM hat meine tägliche Arbeitsroutine grund-
legend verändert. Nachhaltigkeit und Gebäude-
energetik wurden vorrangig. Ich habe in diesem 
Rahmen an zahllosen Projekten teilgenommen, 
vor allem Audits, aber auch bei der Vorbereitung 
von Bewerbungen an Energetik-Ausschreibungen. 
Sämtliche Projekte haben bedeutende Energie-
einsparungspotenziale offengelegt. Mein aktuells-
tes Vorhaben ist der Erwerb der Berechtigung zum 
gebäudeenergetischen Audit.  ❙

Weitere Informationen:

Krisztina Kottmayer 

Tel.: +36 1 454 0609

kottmayer@ahkungarn.hu

EUREM-Training

Die Energiemanager-

Ausbildung basiert auf 

der Lizenz des European 

EnergyManager (EUREM), 

welche der DUIHK und ih-

rem Wissenszentrum für 

ganz Ungarn erteilt wor-

den ist. Das Ausbildungs-

programm qualifiziert 

Fachkräfte von Unterneh-

men, Energieprozesse 

technisch zu optimieren 

und wirtschaftlich zu 

managen. Nach Absol-

vieren der theoretischen 

Ausbildungsmodule 

erarbeiten die Kursteil-

nehmer ein individuelles 

Projekt zur Optimierung 

einer energietechnischen 

Schwachstelle im eige-

nen Betrieb. 

2011 erhielt die DUIHK das Lizenzrecht zur Durchführung der „European EnergyManager” 
(EUREM) genannten internationalen Energiemanager-Weiterbildung. Das Programm  
läuft seitdem erfolgreich und hat über die Jahre gesehen den teilnehmenden Unternehmen 
insgesamt Einsparungen in Milliardenhöhe eingebracht. 

SERVICEANGEBOTE

További információ:

Zsuzsanna Sápi

Tel.: +36 1 3457 628

sapi@ahkungarn.hu

Zsófia Grabovszky

Tel.: +36 1 3457 632

grabovszky@ahkungarn.hu
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Weitere Informationen:

Marietta Németh

Tel.: +36 1 3457 626

nemeth@ahkungarn.hu

WER SICH OFT ÄRGERT, weil er scheinbar tau-
ben Ohren predigt oder weil sich Fehler wieder-
holten; wem es so vorkommt, dass sich die Ange-
stellten vor ihm fürchten, weil er leicht in die Höhe 
fährt; oder wenn man derjenige ist, der Kritik nicht 
zum Vorschein bringen kann – all diesen Personen 
kann die Kammer-Veranstaltung „Kritik als Chance 
zur Verbesserung / Wie man Kritik ausüben sollte“ 
Abhilfe schaffen. Bei dem halbtägigen Workshop 

kann am 9. Februar von 13 bis 17.30 Uhr u.a. fol-
gendes erlernt werden:
 negative Rückmeldungen korrekt und genau 

verfassen; 
 ehrliche, aber konstruktive Rückmeldungen geben;
 Kritik ausüben und ins Gesicht sagen sollte;
 durch Kritik die Leistung und Begeisterung der 

Mitarbeiter steigern und die Arbeitsatmosphäre 
positiv beeinflussen.    ❙

WORKSHOP „KRITIK ALS CHANCE 
ZUR VERBESSERUNG“

Weitere Informationen:

Zsuzsanna Csóka

Tel.: +36 1 243 3596

csoka@ahkungarn.hu

AM 11. DEZEMBER endete die Bewerbungsfrist für 
den Berufsbildungspreis (BBP) 2016. Für die von der 
DUIHK im Jahre 2013 begründete Auszeichnung 
liegen dieses Mal in den drei Kategorien Motiva-
tion, Kooperation und Innovation insgesamt 30 
Bewerbungen von 29 Bewerbern vor. Darunter 
befinden sich zehn Unternehmen, drei regionale 
Industrie- und Handelskammern, dreizehn Schulen 
und vier Organisationen. Die siebenköpfige BBP-
Fachjury hat bereits ihre Arbeit aufgenommen und 
sichtet die eingegangenen Bewerbungen. Die Ver-
leihung des BBP 2016 wird am 3. März im Festsaal 
der MKB Bank stattfinden.

Die DUIHK wird mit dem BBP im März bereits zum 
dritten Mal herausragende Projekte und Initiativen 
würdigen, die die praxisorientierte Ausbildung in 
Ungarn im besonderen Maße und beispielgebend 
fördern. Damit will der Preis Impulse für die zukunfts-
weisende Gestaltung der beruflichen Bildung in 
Ungarn geben. Seit ihrer Gründung engagieren sich 

die DUIHK und ihre Mitgliedsfirmen in vielfältiger 
Form für eine qualitativ hochwertige, praktische und 
praxisorientierte Berufsausbildung in Ungarn. Der 
Berufsbildungspreis der DUIHK würdigt den beson-
deren Stellenwert, den eine solcherart gestaltete 
Ausbildung für einen erfüllten Lebensweg junger 
Menschen hat. Zugleich will der Preis Betriebe moti-
vieren, sich in der beruflichen Bildung zu engagieren, 
weil sie damit soziale Verantwortung und wirtschaft-
liche Vernunft zum gegenseitigen Vorteil verbinden.
 
Um diese Ziele zu erreichen, will der Berufsbildungs-
preis der DUIHK
 Unternehmen – nicht nur die Mitgliedsunterneh-

men der DUIHK – anregen, entsprechende Projekte 
zu initiieren und zu verwirklichen.

 Akteure ermutigen, ihre Erfahrungen mit anderen 
zu teilen und ihre Aktivitäten über den eigenen 
Wirkungskreis hinaus bekannt zu machen.

 Besonders nachahmenswerte Beispiele einer mög-
lichst breiten Öffentlichkeit vorstellen.    ❙

MIT DEM JAHRESWECHSEL traten zahlreiche steu-
errechtliche Änderungen in Kraft. Einige der Neue-
rungen lassen auch nach deren Einführung Fragen 
offen. Die DUIHK möchte auf ihrer Vortragsveranstal-
tung am 10. Februar 09:30 - 11:00 Uhr eine Übersicht 
über die für Unternehmen wichtigsten rechtlichen 
und steuerlichen Regelungen und deren Umset-

zung in der Praxis geben. Dabei referieren über die 
rechtlichen Änderungen Frau Szopkóné Dr. Horváth 
Ildikó (Partner, Rechtsanwältin Rechtsanwaltskanz-
lei Szopkóné Dr. Horváth) und über Änderungen im 
Bereich Steuern Zoltán Lambert (Partner, Steuerex-
perte WTS Klient Adótanácsadó Kft.). Im Anschluss 
können den Experten Fragen gestellt werden.    ❙

BERUFSBILDUNGSPREIS 2016: 
30 BEWERBUNGEN

AKTUELLE NEUERUNGEN IN RECHT UND STEUERN

MITGLIEDERNEWS

NEUES LOGISTIKKONZEPT BEI 
MERCEDES IN KECSKEMÉT

AM 17. DEZEMBER kündigte Mercedes-Benz an, in sei-
nem Werk in Kecskemét ein neues, 15 Mio. Euro wer-
tiges Logistikkonzept zu installieren. Zur Einführung 
eines neuen Logistikkonzepts im Sinne Industrie 4.0 
wird die Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
für die Teileversorgung am Produktionsband im Werk 
Kecskemét rund 15 Mio. Euro investieren. Unter ande-
rem wird damit die Logistikhalle des Werks deutlich 

erweitert, die entsprechenden Bauarbeiten sollen laut 
Plan im I. Quartal 2016 beginnen und bis zum Sommer 
abgeschlossen sein. Das neue System besteht u.a. aus 
„Warenkörben”, die vollautomatisch Teile in der richti-
gen Menge und zur richtigen Zeit ans Montageband 
bringen. „Wir sind stolz darauf, als junges Werk die 
Vorreiter bei Mercedes-Benz Cars für ein ganz neues 
Logistikkonzept zu sein. Das ist eine große Anerken-
nung für das Team”, sagte Thomas Geier, Geschäfts-
führer der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
Kft. Der große Vorteil der Warenkörbe besteht laut 
dem Unternehmen darin, dass sie die Laufwege für 
die Montagemitarbeiter verkürzen und gleichzeitig 
sehr übersichtlich die richtigen Teile für den Einbau ins 
Fahrzeug zur Verfügung stellen.    ❙

FÜHRUNGSWECHSEL BEI 
MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA

ZUM ENDE DES JAHRES 2015 hin übergab Ingo 
Fröhlich die Geschäftsführung der auf den ungarn-
weiten Vertrieb von Modellen der Marke Mercedes-
Benz spezialisierte Mercedes-Benz Hungária Kft. an 
Jörg Schmidt. Fröhlich hatte fünf Jahre die Geschäfte 
der ungarischen Daimler-Tochter geleitet, bei dem 
deutschen Automobilhersteller war er insgesamt 20 
Jahre lang beschäftigt. Laut eigener Aussage werde 
er sich „auch als Unternehmer versuchen“. Schmidt 
war zuvor unter anderem Mercedes-Verkaufsleiter in 
Russland gewesen.    ❙

ROBERT BOSCH KFT. ERHÄLT 
STAATLICHE ZUWENDUNGEN

DIE REGIERUNG GEWÄHRT der Robert Bosch Kft. 
über fünf Jahre verteilt staatliche Zuwendungen für 
F&E-Aktivitäten in Höhe von insgesamt 5,37 Mrd. 
Forint. Dies geht aus dem zu Weihnachten erschie-
nen Magyar Közlöny, dem Amtsblatt der Regierung 
hervor. Als Finanzierungsquelle werden verbliebene 
Ressourcen im Nationalen Fonds für Forschung, Ent-
wicklung und Innovationen angegeben. Die Zuwen-
dungen steigen von 320 Mio. Forint, die bis Ende 
Februar 2016 überwiesen werden, stufenweise auf 
den Höchstbetrag von 1,86 Mrd. Forint im Jahre 
2020. Über die Zuwendungssumme sowie deren 
Taktung schließt das Nationale Amt für Forschung, 
Entwicklung und Innovation eine Vereinbarung mit 
dem Unternehmen. Der individuelle Regierungsbe-
schluss wird mit der herausragenden Stellung der 
Bosch-Gruppe auf dem ungarischen Arbeitsmarkt 
begründet, denn diese beschäftigt mehr als 10.000 
Mitarbeiter an den fünf Standorten Budapest, Hat-
van, Eger und Maklár sowie Miskolc.    ❙

AUDI HUNGARIA: REKORDJAHR 2015

DAS VERGANGENE JAHR war ein Rekordjahr für Audi 
Hungaria, wie das Unternehmen am 13. Januar per 
Pressemitteilung informierte. Mit insgesamt 2.022.520 
(2014: 1.973.734) produzierten Motoren und 160.206 
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Weitere Mitglieder- 

news finden Sie auf der 

DUIHK-Webseite.

ÚJ LOGISZTIKAI KONCEPCIÓ A MERCE-
DES-BENZ KECSKEMÉTI GYÁRÁBAN

DECEMBER 17-ÉN JELENTETTE BE a Mercedes-
Benz, hogy egy új, 15 millió euró értékű logiszti-
kai koncepciót fog telepíteni a kecskeméti gyárá-
ban. Az Industrie 4.0 szellemében bevezetendő új 
logisztikai koncepcióhoz kapcsolódóan a Merce-
des-Benz Manufacturing Hungary Kft. közel 15 mil-
lió eurós beruházást fog végrehajtani a gyártósorok 
alkatrészellátása tekintetében a kecskeméti gyárá-
ban. Többek között jelentősen kibővül a logisztikai 
csarnok, melynek építési munkálata a tervek szerint 
2016 első negyedévében kezdődik, és nyárig befe-
jeződik. Egyebek mellett a rendszer „árukosarakból” 
áll, melyek automatikusan szállítják az alkatrészeket 
az összeszerelő szalaghoz a megfelelő időpontban 
és mennyiségben. „Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen 
új üzemként úttörő szerepet vállalhatunk a Merce-
des-Benz Cars termelési hálózatában egy teljesen új 
logisztikai koncepciójának bevezetésében. Nagy elis-

merés ez a csapatnak”, mondta Thomas Geier, a Mer-
cedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatója. Az árukosarak előnye a vállalat szerint az, 
hogy lerövidítik az összeszerelő munkatársak által 
megtett távolságokat, valamint lehetővé teszik, hogy 
a megfelelő alkatrészek jól áttekinthetően legyenek 
hozzáférhetőek az összeszerelés folyamán.   ❙

VEZETÔVÁLTÁS A MERCEDES-BENZ 
HUNGÁRIÁNÁL

A 2015. ÉV VÉGÉVEL Ingo Fröhlich átadta a Mercedes-
Benz típusú modellek magyarországi értékesítésére 
specializált Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezeté-
sét Jörg Schmidtnek. Fröhlich öt évig vezette a magyar 
Daimler leányvállalat ügyeit, a német gépjármű-
gyártónál összesen 20 éven át volt alkalmazott. Saját 
elmondása szerint „vállalkozóként is ki fogja próbálni 
magát”. Schmidt korábban többek között a Mercedes 
értékesítési vezetője volt Oroszországban.   ❙

TAGVÁLLALATI HÍREK(135.232) Automobilen schloss man das Geschäfts-
jahr 2015 sehr erfolgreich ab. Die Zahl der Mitarbei-
ter stieg im vergangenen Jahr auf 11.411 (2014: 11.274). 
„Trotz der Herausforderungen im Jahr 2015 haben 
wir neue Bestmarken erzielt: Mit über zwei Millio-
nen Motoren ist uns ein Meilenstein in unserer Unter-
nehmensgeschichte gelungen. Unsere Automobil-
produktion hat ebenfalls Spitzenwerte erreicht”, sagt 
Peter Kössler, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Im 
neuen Jahr 2016 investieren wir weiter in die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit von Audi Hungaria. 
Die hohen Investitionen in den Standort sind nicht 
zuletzt ein Vertrauensbeweis des Audi-Konzerns in 
den ungarischen Standort.“ 2015 baute Audi Hunga-
ria sechs verschiedene Otto- sowie drei verschiedene 
Dieselmotoren in 202 Varianten, von 63 kW (86 PS) 
bis 449 kW (610 PS). Das Győrer Motorenwerk belie-
fert 32 Standorte des Volkswagen-Konzerns auf drei 
Kontinenten. In der Automobilproduktion wurden 
2015 insgesamt 160.206 Einheiten produziert, davon 
28.093 Audi TT Coupé, 7.417 Audi TT Roadster, 107.834 
A3 Limousine sowie 16.862 A3 Cabriolet.    ❙

REKORD AM BUDAPESTER FLUGHAFEN

„DER FRANZ-LISZT-FLUGHAFEN Budapest hat 2015 
mit 10,3 Mio. Passagieren so viele Reisegäste wie nie  
zuvor abgefertigt“, informierte der Vorstandsdirek-
tor der Flughafenbetreibergesellschaft Budapest Air-

port Zrt., Jost Lammers, am 15. Januar auf einer Pres-
sekonferenz. Gegenüber 2014 nutzten 12,5% mehr 
Passagiere Ungarns Hauptstadtflughafen. Ein sol-
cher Anstieg ist in der Region einmalig, in Warschau 
erreichte man ein Plus von 6,1%, in Prag 7,4%, mel-
dete die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Unter 
den Gründen hierfür hob Lammers hervor, dass 
mehrere Fluglinien ihre Kapazitäten erweitert haben, 
dass Air China ihre Peking-Verbindung startete und 
über Air Trans auch Toronto wieder direkt erreichbar 
ist. Laut dem Flughafen wird man 2018 mit erwar-
teten 12 Mio. Fluggästen an seine Kapazitätsgren-
zen stoßen, weshalb zunächst das Terminal 2B um 
eine Fluggastbrücke und neue Parkplätze erweitert 
wird. Der Bau der Brücke beginnt Ende 2016 und soll 
ein Jahr dauern. Lammers zufolge werde man dank 
kurzfristiger Entwicklungen die Flughafenkapazität 
auf 14-15 Mio., mit mittelfristigen auf über 15 Mio. 
Passagiere heben können. Geplant ist laut MTI auch 
die Errichtung eines neuen Terminals 2C.    ❙

WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER | KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT

Wallis Autókölcsönzô Kft.
Internationale Vermietung von PKW und 
LKW, Fahrerdienst

Váci út 141.

H-1138 Budapest

Péter Újváry   Key Account Manager

Tel.: +36 1 451 4220

E-Mail: peter.ujvary@sixt.hu

www.sixt.hu

MKB Consulting Kft.
Förderungs- und Finanzberatung

Lôportár utca 24.

H-1134 Budapest

Dr. Zoltán Bánfi   Manager

Tel.: +36 70 708 0187

E-Mail: banfi.zoltan@mkb.hu

www.mkbconsuting.hu
 

Magyar RTL Televízió Zrt.
Fernsehveranstalter 

Nagytétényi út 29.

H-1222 Budapest

Tamás Krista   Assistent des  

Programmdirektors

Tel.: +36 30 866 9290

E-Mail: tamas.krista@rtl.hu

www.rtl.hu 

Alfa-Human Kft.
HR-Dienstleistungen 

Szent István utca 13.

H-3580 Tiszaújváros

Zoltán Szentesi   Senior HR Berater

Tel.: +36 30 201 0163

E-Mail: szentesi.zoltan@alfahuman.hu

www.alfahuman.hu

Logi-Store Kft.
Einzelhandel mit Metallwaren 

Gyár utca 2.

H-2040 Budaörs

Attila Somogyi   Handelsdirektor

Tel.: +36 70 450 9922

E-Mail: somogyi@logi-store.hu

www.logi-store.hu

KONTAKT

A tartalomból:

 részletes bérezési adatok 83 tipikus beosztáshoz

 a magyar munkaerőpiac bemutatása: 
 trendek és keretfeltételek

  részletes kereseti adatok 
 az NFSZ forrásai alapján (Excel-táblázatok) 

 nemzetgazdasági bér- és foglalkoztatési statisztikák 
 a KSH adatai alapján (Excel-táblázatok)

Bérezési Tanulmány Magyarország 
2015 | 2016

További információk és megrendelés:
DUIHK – Kelemen Tamás
Tel.: +36 1 345 7617    E-Mail: kelemen@ahkungarn.hu
www.ahkungarn.hu/hu/kiadvanyok/
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Nemzetközi vállalatok Magyarországon

Alkalmazottak és vezető beosztásúak
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Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara

Lövőház utca 30.

1024 Budapest

Magyarország | Ungarn

Tel.: +36 1 345 7624

Fax: +36 1 345 7614

E-mail: woelfer@ahkungarn.hu

Web: www.ahkungarn.hu

Bérezési Tanulmány 2015 | 2016 

A Bérezési Tanulmány részletes, aktuális információkat nyújt a magyaror

szági nemzetközi vállalatok bérezési gyakorlatáról. Az elemzés közel 12 600 

munkavállaló bérezési adatainak feldolgozásán alapul.

A tartalomból:

 83 tipikus munkakör részletes bérezési adatai

 A magyar munkaerőpiac általános jellemzői

 Egyéni keresetek statisztikái a Nemzeti Foglalkoztatási

 Szolgálat adatainak alapján (Excel táblázatok)

 Nemzetgazdasági bér és foglalkozatási statisztikák a KSH, 

 valamint az NFSZ adatai alapján (Excel táblázatok)

www.duihk.hu

Kienbaum Management 

Consultants

Tuchlauben 8

1010 Wien

Ausztria | Austria

Tel.: +43 1 533 51 88-22

Fax: +43 1 533 51 88-40

E-mail: compensation.vienna@kienbaum.com

Web: www.kienbaum.com Magyarország 2015 | 2016

Nemzetközi vállalatok Magyarországon

Alkalmazottak és vezető beosztásúak

Bérezési Tanulmány 

Projektirányítás:

Andreas Lerch, Kienbaum 

Dirk Wölfer, DUIHK
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Szerzők:

Andreas Lerch, Kienbaum  

Dirk Wölfer, DUIHK 

Kelemen Tamás, DUIHK

17. kiadás

        
 Full 

english 

     v
ersion

        
included!

Megrendelés: Kelemen Tamás

E-mail: kelemen@ahkungarn.hu  Tel.: +36 1 345 7617
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ÁLLAMI TÁMOGATÁST KAP A ROBERT 
BOSCH KFT.

A KORMÁNY ÖT ÉVRE elosztva összesen 5,37 milli-
árd forint támogatást biztosít a Robert Bosch Kft.-nek 
kutatás-fejlesztési célokra. Az erről szóló kormányha-
tározat a Magyar Közlöny karácsonyi számában jelent 
meg. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Alap felhalmozódott szabad marad-
ványa lesz. A kormányhatározat szerint február végéig 
320 millió forint támogatásban részesül a cég, a szub-
venciók 2020-ig fokozatosan emelkednek az 1,86 mil-
liárd forintos teljes összegig. A támogatás összegéről 
és ütemezéséről támogatási szerződést köt a céggel 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. 
A kormányhatározatot a Bosch-csoport a magyaror-
szági munkapiacon betöltött kiemelkedő helyzeté-
vel indokolják, a cég több mint 10 000 munkavállalót 
foglalkoztat öt helyszínen: Budapest mellett Egerben, 
Hatvanban, Makláron és Miskolcon.   ❙

AUDI HUNGARIA: REKORDÉV 2015

2015 EGY REKORDÉV VOLT az Audi Hungaria szá-
mára, tudatta a vállalat január 13-án egy sajtóköz-
leményben. Összesen 2 022 520 (2014: 1 973 734) 
gyártott motorral és 160 206 (2014: 135 232) jármű-
vel zárta a cég az évét. A munkatársi létszám az előző 
évben 11 411 (2014: 11 274) főre emelkedett. „A 2015-
ös esztendő kihívásai ellenére rekordokat döntöttünk, 
hiszen több mint kétmillió gyártott motorral mér-
földkőhöz érkeztünk vállalatunk történetében. Jár-
műgyárunk ugyancsak csúcseredményt ért el. Eze-

ket a sikereket képzett és motivált munkatársainknak 
köszönhetjük”, mondta Peter Kössler ügyvezető igaz-
gató. „2016-ban is folytatjuk az Audi Hungaria nem-
zetközi versenyképességét elősegítő beruházásokat, 
amelyek nem utolsó sorban az Audi-konszern a győri 
telephelybe fektetett bizalmát jelzik.” Az Audi Hun-
gariánál 2015-ben hat különböző Otto- illetve három 
különböző dízelmotor készült 202 változatban, 63 kW 
(86 LE) és 449 kW (610 LE) teljesítményintervallum-
ban. A győri motorgyár termékeivel a Volkswagen-
konszern 32 járműgyártó telephelyét látja el három 
kontinensen. A járműgyártásban – ahol jelenleg több 
mint 4.000 munkatárs dolgozik – 2015-ben összesen 
160 206 autó készült, ebből 28 093 Audi TT Coupé és 
7 417 Audi TT Roadster, 107 834 Audi A3 Limousine 
valamint 16 862 Audi A3 Cabriolet.   ❙

REKORD A HAZAI REPÜLÔTÉREN

„MINDEN EDDIGINÉL TÖBB utast kezelt 2015-ben 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, összesen 10,3 
millió utazó fordult meg a ferihegyi légikikötőben”, 
mondta Jost Lammers, a repteret működtető Buda-
pest Airport Zrt. vezérigazgatója egy sajtótájékoz-
tatón január 15-én. A 2014-es évhez képest 12,5 
százalékkal többen vették igénybe a repülőtér szol-
gáltatásait. Ekkora mértékű fejlődés a régió egyetlen 
országában sem volt; Varsóban 6,1 százalékkal, Prá-
gában 7,4 százalékkal nőtt az utasforgalom, írja az 
MTI. Ennek okai közül Lammers kiemelte, hogy több 
légitársaság is kapacitást bővített már meglévő jára-
tain, elindult az Air China pekingi járata és Torontó-
val is visszaállították a közvetlen összeköttetést az 
Air Transattal. A repülőtér számításai szerint 2018-ra 
elérik a 12 milliós utasszámot, amely a mostani kapa-
citások felső határa, emiatt fejleszteni kell a repülő-
teret. Ennek részeként a rövidtávú tervek között sze-
repel egy új móló, utashíd építése a 2B terminálon, 
illetve a parkolók bővítése. A mólót még 2016 végén 
elkezdik építeni és várhatóan egy év alatt fejezik be. 
A vezérigazgató szerint a rövidtávú beruházásokkal 
14-15 millióra lehet a repülőtér kapacitásait emelni, a 
középtávúakkal pedig a 15 milliót is meghaladhatja. 
A tervek között egy új, 2C terminál is szerepel, olvas-
ható az MTI beszámolójában.   ❙

DECEMBER 11-ÉN ÉRT VÉGET a pályázati időszak a 
2016. Szakképzési Díjra (BBP). A 2013-ban a DUIHK által 
létrehozott kitüntetésre ez alkalommal a három kate-
góriában, Motiváció, Kooperáció és Innováció, össze-
sen 30 pályázat érkezett be 29 pályázótól. Ezek között 
található tíz vállalat, három regionális Ipari és Kereske-
delmi Kamara, tizenhárom iskola valamint négy szer-
vezet. A BBP hét fős szakmai bíráló bizottsága már fel-
vette munkáját és áttekinti a beérkezett pályázatokat. 
A BBP 2016 díjátadója mácius 3-án az MKB Bank dísz-
termében kerül megrendezésre. 

A DUIHK márciusban immár harmadszor fogja a Szak-
képzési Díjával méltatni azon kiemelkedő projekteket 
és kezdeményezéseket, melyek jelentős mértékben 
és példaértékű módon segítik elő a gyakorlatorien-
tált szakképzést Magyarországon. A díj célja, hogy 
ösztönözze a magyarországi szakképzési rendszer 
fejlesztését. A DUIHK és tagvállalatai az alapítás óta 
kiemelt figyelmet fordítanak a szakmailag magas szín-

vonalú, hasznos tudást közvetítő és gyakorlatorien-
tált szakképzés támogatására. A DUIHK Szakképzési 
Díja a fenti elvek szerint szervezett képzés kiemel-
kedő szerepét méltatja a fiatalok szakmai életútjának 
beteljesülésében. A díj egyúttal ösztönözni kívánja a 
vállalatokat, hogy vállaljanak szerepet a szakképzés 
rendszerében, mert e képzés révén kölcsönösen elő-
nyös módon kapcsolható össze a társadalmi felelős-
ségvállalás a gazdasági előnyökkel.
 
E célok elérése érdekében a DUIHK Szakképzési Díja
 ösztönözni kívánja a vállalatokat – nem csak a 

DUIHK tagjait –, hogy kezdeményezzenek és való-
sítsanak meg szakképzési projekteket,

 bátorítani kívánja az érintetteket, hogy tapasztala-
taikat másokkal is megosszák és szélesebb körben 
megismertessék, illetve

 kommunikációs csatornát kíván biztosítani a pél-
daértékű eredmények és kezdeményezések nép-
szerűsítésére.   ❙

2016. SZAKKÉPZÉSI DÍJ: 30 PÁLYÁZAT

További információ:

Németh Marietta

Tel.: +36 1 3457 626

nemeth@ahkungarn.hu

További információ:

Csóka Zsuzsanna

Tel.: +36 1 243 3596

csoka@ahkungarn.hu

További híreket 

tagjainkról a DUIHK 

weboldalán talál.

AZ ÚJ ÉVBEN SZÁMOS adózási változás lépett 
hatályba. Egyes újítások a hatálybalépésük után is 
számos kérdést hagynak megválaszolatlanul. A feb-
ruár 10-i előadás révén 09:30–11:00 órakor a DUIHK 
egy áttekintést szeretne nyújtani a vállalkozásokra 
vonatkozó legfontosabb jogi és adózási szabályvál-
tozásokról, és azok a gyakorlatba való átültetéséről. 

A jogi változásokról Szopkóné Dr. Horváth Ildikó (Part-
ner, ügyvéd Szopkóné Dr. Horváth Ügyvédi Iroda), 
és ezután az adóügyi változásokról Lambert Zoltán 
(Partner, adószakértő WTS Klient Adótanácsadó Kft.) 
fog referálni. Az előadásokat követően a résztvevők 
kérdések tehetnek fel a szakembereknek.   ❙

AKI IDÔNKÉNT BOSSZANKODIK, mert látszólag csak 
a falnak beszél vagy, mert hibák ismétlődtek; aki úgy 
érzi, hogy beosztottjai tartanak tőle, mert könnyen 
dühbe jön; vagy aki az a típus, aki nem tudja szóvá 
tenni a kritikáját – mindezen személyeknek nyújt 
segítséget a Kamara „Szemébe mondva – Kemény 
kritika gyakorlása” című rendezvénye. Ezen a félnapos, 
február 9-én 13 és 17:30 óra között megrendezésre 
kerülő workshopon többek között megtanulhatja:

 negatív visszajelzéseket korrekten és pontosan 
megfogalmazni;

 mindig őszinte, mégis építő hatású visszajelzése-
ket adni;

 a saját dolgozókra a „szemébe mondva” stílusú kri-
tikát alkalmazni;

 a kemény kritikán keresztül a dolgozók munkatel-
jesítményét javítani és a munkahelyi légkört pozi-
tívan befolyásolni.   ❙

AKTUÁLIS ADÓ- ÉS JOGI VÁLTOZÁSOK

„SZEMÉBE MONDVA” WORKSHOP

SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATOK
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További információ:

Sápi Zsuzsanna

Tel.: +36 1 3457 628

sapi@ahkungarn.hu

Grabovszky Zsófia

Tel.: +36 1 3457 632

grabovszky@ahkungarn.hu

A DUIHK a Messe Berlin, a NürnbergMesse, valamint 
a Spielwarenmesse eG hivatalos képviselője, és ezál-
tal jogosult e vásárok rendezvényei jegyértékesíté-
sére (részben kedvezményesebb áron) is. Az új év 
kezdetére mindjárt két érdekes vásár kerül megren-
dezésre Németországban:

FRUIT LOGISTCA Berlin: Évente egyszer Berlin a zöld-
ség-gyümölcs kereskedelem fővárosává válik, amikor 
a FRUIT LOGISTICA a zöldség-gyümölcs ágazat teljes 
értékesítési láncának – a termelőktől kezdve egészen 
a kiskereskedőkig – felvonultatásával egy egyedülálló 
fórumot biztosít az üzleti kapcsolatok hatékonyabbá 
tételére. Nincs másik olyan szakkiállítás, ahol ilyen 
széles körű kínálattal találkozhat. A FRUIT LOGISTICA 
2016 február 3-tól 5-ig egy tető alá hozza az összes 
szektort a zöldség-gyümölcs iparban (további infor-
máció a programhoz németül a rendezvény webol-
dalán: www.fruitlogistica.de).

BIOFACH Nürnberg: A nürnbergi BIOFACH a világ legna-
gyobb nemzetközi bio-élelmiszeripari szakvására. A bio-
termékek és biokozmetikumok sehol máshol nem látott 
sokszínűsége és választéka teszi egyedülállóvá. Február 
10-13. között ismét több mint 2400 kiállító várja a szakmai 
látogatókat. A DUIHK idén első alkalommal „BIOTÚRA 
2016” néven egy csoportos utazást szervez a vásár meg-
látogatására, melynek ára tartalmazza az utazás, valamint 
a három éjszaka költségeit, transzfert, csoportkísérőt és a 
vásári belépőt. Az „Aktív vásárlátogatás” ajánlat keretén 
belül pedig a Kamara felkutatja potenciális üzleti part-
nereit és lehetőséget biztosít a személyes egyeztetésre 
a vásáron. Szabad helyek még korlátozott számban elér-
hetőek, mert a nagy érdeklődésre való tekintettel a lét-
szám kibővítésre került. A tervek szerint a BIOTÚRA 2017-
ben is létrejön (További információ a vásár programjáról 
németül a rendezvény weboldalán: www.biofach.de; az 
utazáshoz kapcsolódó bővebb információ a DUIHK web-
oldalán: www.ahkungarn.hu/biotura).   ❙

VEGYE VÁSÁRI BELÉPÔJÉT A KAMARÁNÁL!

Jelentkezési határidô  

a Szakvásár workshop  

Magyarországra  

február 10. 

További információ:

Simon-Lutring Tünde 

Tel.: +36 1 3457 645

Simon-lutring@

ahkungarn.hu

További információ:

Gönczi Erika 

Tel.: +36 1 345 7638

gönczi@ahkungarn.hu

A DUIHK  a Messe Berlin, a NürnbergMesse, valamint 
a Spielwarenmesse eG hivatalos képviselője, és ezál tal 
jegyértékesíté sre is jogosult (részben kedvezménye-
sebb áron) e vásárok rendezvényeire. Az új év kezde-
tén mindjárt két érdekes vásár kerül megren dezésre 
Németországban: Ezáltal a workshop résztvevői tájéko-
zódni tudnak a piaci lehetőségekről ezekben az ágaza-
tokban és a hozzájuk tartozó tematikus szakvásárokon 
való részvétel előnyeiről. Az első, 10 órától 12 óráig tartó 
workshop-rész célja, hogy információkkal lássa el a részt-
vevőket a magyarországi ipari és gépjármű szektorról.  

E rendezvény révén az üzleti lehetőségek a két ágazat-
ban valamint a két hozzájuk tartozó szakvásár, az Ipar 
napjai és az Automotive Hungary kerülnek bemuta-
tásra. Mindkét rendezvényhez a DUIHK szervez közös-
ségi kiállítóstandot, melyen német cégek és a Kamara 
tagvállalatai képviseltethetik magukat. A workshop 
második részén, amely 13 órától 14:30 óráig tart, 
Magyarország élelmiszeripara valamint a hozzá tartozó 
szakvásár, a SHIRA kerülnek bemutatásra. Az utóbbin 
ugyanúgy képviseltethetik magukat az ebben érdekelt 
vállalatok a DUIHK közösségi kiállítóstandján.   ❙

A MEMBERS4MEMBERS (M4M) keretein belül a 
DUIHK számos tagvállalata cégeknek és azok dol-
gozói számára biztosít exkluzív kedvezményeket 
szolgáltatások igénybevételénél és termékek meg-
vásárlásánál. Mindemellett a M4M programhoz 
csatlakozó cégek kereskedelmi és üzleti lehetőségei 
is bővülnek. Jelenleg M4M-kedvezmények léteznek 

szállások, gasztronómia és catering, fordítások, vál-
lalkozói tanácsadás, továbbképzés, valamint pénz-
ügyi szolgáltatások terén. A M4M ajánlatok évköz-
ben is folyamatosan bővülnek, de most évkezdetkor 
különösen érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Az 
erre vonatkozó újdonságokról a hetente megjelenő 
DUIHK hírlevélből is értesülhetnek.   ❙

SZAKVÁSÁR WORKSHOP 
MAGYARORSZÁG

ÉLJEN A MEMBERS4MEMBERS 
AJÁNLATAINKKAL!

A KÖZEL KILENC HÓNAPON ÁT TARTÓ képzés legna-
gyobb előnye ugyanis, hogy a 160 órás elméleti részt 
követően a résztvevő cégek delegáltjai egy a saját 
vállalatukra vonatkozó energiahatékonysági projekt-
tervet dolgoznak ki, melynek megvalósításával azon-
nal jelentős mértékű költségcsökkentést érhetnek el. 
Az itt szerzett tapasztalatokról és elért eredmények-
ről kérdeztük Baráth Gézát, a Dome Facility Services 
Kft. korábbi üzletágvezetőjét, aki most a Budapesti 
Műszaki Egyetem Épületenergetikai és Épületgépé-
szeti Tanszékének tudományos segédmunkatársa.

Hogyan talált rá az EUREM képzésre? 

Építészmérnökként kezdtem érdeklődni az épület-
energetika iránt, és ehhez nélkülözhetetlenek az 
egyetemi oktatásnál mélyebb szintű épületgépé-
szeti ismeretek. Ez az, amit főként kerestem. Szeren-
csére megtaláltam a Kamara energiagazdász képzé-
sét, ahol ezeket a gépészeti ismereteket energetikus 
szemmel lehetett elsajátítani. Ez volt a legnagyobb 
érték, amit itt kaptam.

Ön szeretett volna részt venni a kurzuson és java-
solta a vállalatvezetésnek, vagy a vállalatvezetés 
vetette fel az ötletet?

Én voltam a kezdeményező, viszont az ötlet abszolút 
egybehangzott, passzolt a vállalat céljaival és tervei-
vel. Nem volt vita vagy hosszabb gondolkodás ezen a 
döntésen, meggyőzhető volt a cégvezetés.

Visszatekintve, Ön szerint megérte részt venni? Ha 
igen, akkor miért? 

Mindenképpen megérte. Egyrészt, mint magánember, 
mert sokkal szélesebb látókörrel rendelkezem most 
ezekben az ismeretekben, és azóta is aktív szakmai kap-
csolatokat tudtam kiépíteni. De a Dome Facilitynek is 
megérte elküldenie a képzésre, hiszen ez az energeti-
kus szemlélet, amit itt elsajátíthattunk, azonnal haszno-
sítható volt a facility management szektorban.

MILLIÁRDOS NAGYSÁGRENDÛ 
ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSOK
INTERJÚ BARÁTH GÉZÁVAL, AZ 2013-AS EUREM KÉPZÉS VÉGZÔSÉVEL

Mennyi idő alatt mekkora megtakarítást sikerült 
elérnie a képzésnek köszönhetően? 

A projektmunkámban főként beruházásmen-
tes, vagy alacsony beruházású, de gyors megtérü-
lésű javaslatokat tettem. Körülbelül 2 millió forintra 
becsülöm az ezekkel elért szinte azonnali megtakarí-
tást.  Már maga a projektmunka olyan megtakarítást 
ért el, amely magasabb volt, mint a képzés költsége. 
Gyakorlatilag már a képzés folyamán megtérült a 
befektetett költség és idő.

Én egy kicsit tartottam a projektmunkától a legele-
jén, hiszen egy olyan épület vizsgálatát választottam, 
ami viszonylag új építésű, és amelyet nagyon tudatos 
üzemeltető csapat működtetett. Tartottam tőle, hogy 
nem fogok találni elég megtakarítási lehetőséget, 
olyan gyenge pontokat, ami ennek a projektmunká-
nak a lényege. A legnagyobb meglepetés számomra 
az volt, hogy a legtudatosabb üzemeltetés mellett is 
mindig találunk olyan további finomhangolási lehető-
ségeket, melyekkel további megtakarítást érhetünk el.

Mik a jövőbeli tervek, kilátások?

Két és fél év telt el a kurzus óta, és elmondhatom, 
hogy az EUREM alapvetően megváltoztatta a min-
dennapi munkavégzésem. A fenntarthatósági szem-
lélet, az épületenergetika lett az elsődleges. Ezen 
belül számos projektben vettem részt, főként auditok, 
és energetikai pályázatok előkészítésében, és vala-
mennyi projekt jelentős energia-megtakarítási poten-
ciálokat tártam fel. Jelenlegi tervem az épületenerge-
tikai auditori jogosultság megszerzése.   ❙

2011-ben kapta meg a DUIHK a „European EnergyManager” (EUREM) nevû nemzetközi 
Energiagazdász képzés szervezésére és lebonyolítására vonatkozó licencjogot. 
A program azóta is sikeresen fut, az évek során már összesítve nézve milliárdos 
nagyságrendû megtakarítást hozott a résztvevô vállalatok számára.

EUREM képzés

Az Energiagazdász kép-

zést Magyarországon a 

European EnergyManager 

(EUREM) liszensz alapján 

kizárólag csak a DUIHK és 

a Tudásközpont jogosult 

megvalósítani. A képzési 

program révén a vállalati 

szakemberek megtanul-

ják az energiafolyamatok 

mûszaki optimalizálását  

és gazdasági menedzse-

lését. A résztvevôk az 

elméleti képzést követôen 

kidolgoznak egy egyéni 

projektet, amelyben a saját 

vállalatuk valamely ener-

giatechnikai szempontból 

gyenge pontját alapul vége 

keresik a megoldást annak 

optimalizálására.

További információ:

Kottmayer Krisztina

Tel.: +36 1 454 0609

kottmayer@ahkungarn.hu
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A DUIHK-t a Szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német Szövetségi 
Parlament határozata alapján.
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A 2016-OS ÉV FELTEHETŐEN SEM TAGVÁL-
LALATAINKNAK, SEM KAMARÁNKNAK NEM 
LESZ EGYSZERŐBB, MINT A TAVALYI. 

A magyarországi és németországi üzleti keret-
feltételek a világgazdasági fejlemények hatá-
sára valószínűleg nem fognak érezhetően 
javulni, az Európai Unió pedig számos terü-
leten néz majd komoly kihívások elé. Ebben 
a környezetben számunkra Kamaraként még 
fontosabb, hogy a szükségletekhez igazodó 
szolgáltatásokkal és rendezvényekkel segít-
sük a mindennapos üzletmenetet. Munkánk 
főbb súlypontjai ezért idén is olyan terüle-
tekre összpontosulnak, melyek számos vál-
lalat számára mérvadóak. Ebbe a megbíz-
ható piaci információk, a szakértő támogatás 
jogi kérdésekben, menedzsment-témákban 
ugyanúgy beletartoznak, mint az üzleti part-

2016-BAN IS SZÍNVONALAS
AJÁNLATOKKAL TAGJAINKÉRT

nerközvetítést segítő gyakorlatorientált szol-
gáltatások. Ezen kívül idén a DUIHK három 
fontos budapesti szakvásáron is képviselteti 
magát közösségi kiállítóstanddal.

Egyre több tagvállalatunk szeretne bekap-
csolódni a duális szakképzésbe. Ezért 
ezen a területen – magyar és német kama-
rai szervezetekkel együttműködve – kibő-
vítjük a már megkezdett pilot-projekteket 
és kiterjesztjük a cégeknek nyújtott tanács-
adói tevékenységünket is. Februárban fogjuk 
immáron harmadik alkalommal átadni „Szak-
képzési Díjunkat”. Az idei év egyik kiemelt 
témája a kutatás, fejlesztés és az innová-
ció lesz. Ezen a területen támogatjuk a tagok 
egymás közti véleménycseréjét, felmérjük és 
összegezzük a gazdaság részéről felmerülő 
igényeket és megfelelő ajánlásokat teszünk 

a magyarországi politikai döntéshozók felé. 
Végezetül objektív és konstruktív közvetí-
tőként a két ország gazdaságpolitikája és 
üzleti szférája között, szeretnénk segíteni az 
általános befektetői hangulat további javí-
tásában és adott esetben a felmerülő prob-
lémák elkerülésében, illetve megoldásában. 
Februárban indul ismét a hagyományos éves 
konjunktúra-felmérésünk, melyet immár egy 
évtizede a közép-kelet-európai régió egé-
szében elvégzünk, és amely mind a gazda-
ságpolitikusok, mind a vállalatvezetők szá-
mára megbízható és tárgyilagos képet ad a 
magyarországi befektetési környezetről.

2015 végén Kamaránk ismét több mint 900 
tagot számlált – a taglétszám már évek óta 
örvendetesen magas. Ezeknek a cégeknek 
és szervezeteknek a kamarai tagság idén is 
érezhető többletértéket kínál. Ha észrevéte-
leikkel segítik munkánkat, ez még jobban 
fog sikerülni.   ❙

Gabriel A. Brennauer
ügyvezetô elnökségi tag


