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Am 3. märz wurden herAusrAgende 
BerufsBildungsprojekte in feierlichem 
rAhmen im festsAAl der mkB BAnk mit 
dem von der duihk vergeBenen Berufs-
Bildungspreis 2016 gewürdigt.

Ausgezeichnet wurden die MOBILIS Köz-
hasznú Nonprofit Kft. aus Győr (Kategorie 
Innovation), Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. 
aus Pécs (Kategorie Motivation) und Profes-
sio – Cluster der Metallindustrie und Berufs-
bildung aus Győr (Kategorie Kooperation). 
Einen Sonderpreis erhielt die Industrie- und 
Handelskammer des Komitats Győr-Moson-
Sopron. Die Preise wurden von Wirtschafts-
minister Mihály Varga, dem deutschen 
Botschafter Heinz-Peter Behr und dem Präsi-
denten der Ungarischen Industrie- und Han-
delskammer, László Parragh überreicht.
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DUIHK-Präsident Dale A. Martin betonte, 
dass ein anspruchsvolles Berufsbildungs-
system in Ungarn wie Deutschland elemen-
tare Voraussetzung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit sei. Er wies darauf 
hin, dass jüngsten Erhebungen der Kam-
mer zufolge immer mehr Unternehmen 
in Ungarn einem Mangel an Fachkräften 
gegenüberstehen. „Das kann längerfristig 
das Wachstum bremsen, daher wird sich 
die Kammer auch künftig aktiv für die Wei-
terentwicklung des Berufsbildungssystems 
in Ungarn engagieren“, sagte Martin.

Varga erklärte, dass Ungarn ein Berufs-
bildungssystem aufbauen wolle, das ein 
starkes Rückgrat für die Wirtschaft bildet. 
„Besonders hoch werte ich die hervor-
ragende Unterstützung, die wir – auch 

durch den Berufsbildungspreis – von der 
DUIHK und ihren Mitgliedsunternehmen 
erhalten“, betonte er. Das Engagement 
der DUIHK und der in Ungarn tätigen 
deutschen Unternehmen berge eine ein-
deutige Botschaft: es zeige, dass sie an 
der Zusammenarbeit  interessiert seien 
und Teil der Entwicklung des ungarischen 
Berufsbildungssystems sein wollen.

Botschafter Behr erinnerte daran, dass die 
duale Berufsbildung heute ein Schlüsselfak-
tor für die wirtschaftliche Wettbewerbsfä-
higkeit, stabile soziale Verhältnisse und hohe 
Beschäftigung sei. Daher steige das Interesse 
am deutschen Modell kontinuierlich, dessen 
Merkmal darin bestehe, dass es auf enger 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, 
Industrie- und Handelskammern sowie dem 
Staat beruht. Der Ansatz gemeinschaftlichen 
Wirkens habe in Ungarn Fuß gefasst, kons-
tatierte der Botschafter, die Zusammenset-
zung der Bewerber für den Preis bestehe 
zu etwa gleichen Teilen aus Berufsschulen, 
lokalen Handelskammern und Firmen.   ❙

duihk Vergibt berufsbildungspreis 2016

von  Dirk Wölfer
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welche rolle spielt der stAndort gyôr für 
den Audi-konzern?

Audi Hungaria ist heute wesentlicher Bestandteil der 
Audi-Produktionsfamilie, worauf auch Ungarn und 
die Menschen der Region Győr stolz sein dürfen. 
Jeder fünfte Motor im VW-Konzern kommt aus Győr. 
Auch mit der vollwertigen Automobilfabrik sind wir 
aus dem Fertigungsverbund nicht mehr wegzuden-
ken und für das Wachstum des Konzerns unverzicht-
bar. Der Standort  ist keine „verlängerte Werkbank“ 
für günstige Produktion, sondern einer der etablier-
ten Zentren neben Ingolstadt und Neckarsulm. Wir 
haben über die Motoren- und Fahrzeugproduktion 
hinaus einen eigenen  Werkzeugbau und eine Tech-
nische Entwicklung in Győr etabliert.

ihr wechsel Aus ingolstAdt nAch gyôr ist 
noch nicht lAnge her, sie können dAher 
direkt vergleichen. muss ein werk in 
ungArn Anders geführt werden Als eins in 
deutschlAnd?

Grundsätzlich nicht, denn in unserem weltweiten 
Produktionsnetzwerk herrschen globale Produkti-
onsstandards mit den gleichen Abläufen und damit 
im Grunde auch gleichen Regeln. So wollen wir 
sicherstellen, dass, egal wo unser Kunde seinen Audi 
bekommt, wenn das Auto die vier Ringe trägt, erhält 
er die gleiche Qualität. Die Menschen im Manage-
ment, die ich während meines Berufslebens kennen 
gelernt habe, so auch in Ungarn, waren ihrerseits 
einige Zeit in Ingolstadt. Innerhalb des Konzerns 
ist die Unternehmenskultur sehr ähnlich. Es gibt 
natürlich ein paar kulturelle Unterschiede zwischen 
Deutschland und Ungarn. Jedoch minimieren sich 
diese in einem Unternehmen deutlich.

lAut der Aktuellen duihk konjunkturum-
frAge ist üBer die hälfte der unternehmen 
unzufrieden mit dem fAchkräftenAchschuB, 
wie ist die situAtion Bei ihnen? 

Wir beobachten die Entwicklungen genau. Das 
könnte sich, wenn man nicht gegensteuert, zu 
einem Problem entwickeln. Die Zukunft Ungarns 
kann nicht das Ausführen von einfachen Produk-
tionstätigkeiten sein. Wenn man hochwertige 
Produktion und somit hochwertige Arbeitsplätze 

stolz Auf gyôrs  
bedeutung für Audi
interView mit peter kössler, Vorsitzender der geschäftsführung  
bei Audi hungAriA motor kft.

hierher holen will, braucht man natürlich auch ent-
sprechend qualifizierte Fachkräfte. Wir bei Audi tun 
dafür sehr viel: Das beginnt schon im Kindergar-
ten, geht weiter über die Audi Hungaria Schule, wo 
mehrsprachiger Unterricht bereits schon im frühen 
Schulalter angeboten wird, bis hin zu den Koope-
rationen mit Hochschulen, in deren Rahmen wir 
angehende Ingenieure während des dualen Studi-
ums für die Wirtschaft vorbereiten. Bei Audi Hun-
garia werden jährlich rund 250 junge Leute im Rah-
men der dualen Berufsausbildung ausgebildet, bis 
heute sind es insgesamt über 1.700 Azubis.

welche vorteile Bietet ungArn im vergleich 
zu Anderen investitionsstAndorten? 

In Ungarn passt das Gesamtpaket:  Für Ungarn 
spricht, was für viele in der Automobilbranche wich-
tig ist: die Nähe zum europäischen Kunden bzw. 
die Möglichkeit zur gleichmäßigen Verteilung sei-
nes Produktionsvolumens über die Welt. Ungarn 
ist daher interessant, weil es nah an den Heimats-
tandorten liegt – von Győr nach Ingolstadt beträgt 
die Flugzeit eine Stunde.  Dadurch kann vieles, was 
persönliche Präsenz erfordert, zügig erledigt wer-
den. Ungarn ist auch von den Arbeitskosten her 
nach wie vor attraktiv, die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sind positiv, die Infrastruktur sehr 
gut. Hier läuft vieles deutlich effizienter als etwa in 
Deutschland. Die lokalen Behörden gehen sehr kon-
struktiv mit den Investoren um. Wir haben ein aus-
geprägtes Netz an Zulieferern, die sich mittlerweile 
etabliert haben. Inzwischen hat sich in der mit-
telosteuropäischen Region ein ganzes Automobil-
Cluster gebildet, das es sehr attraktiv macht, hier zu 
investieren. Ein weiterer Punkt ist das Engagement 
der ungarischen Politik, die sich über die mehr als 
zwanzigjährige Geschichte der Audi Hungaria stets 
als guter Partner gezeigt hat.   ❙

Zum Unternehmen

Die AUDI HUNGARIA 
MOTOR Kft. wurde 1993 
gegründet, der Firmen-
sitz liegt in Győr. Aktuell 
verfügt die ungarische 
Tochter des deutschen 
Automobilherstellers Audi 
knapp 11.500 Beschäftigte. 
Das Jahresergebnis betrug 
2015 nach Steuern  
442 Millionen Euro bei 
einem Jahresumsatz von 
7,9 Milliarden Euro.

peter kössler, 56 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. 
Seit Oktober 2015 bei der Audi Hungaria Motor Kft. 
als Vorsitzender der Geschäftsführung. Seit 2009 
Mitglied des Aufsichtsrats der Audi AG.

das gespräch führten  Dirk Wölfer und Daniel Hirsch
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gute zulieferbeziehungen  
brAuchen tiefes VertrAuen

Anlässlich des Besuches des bayrischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer in Budapest fand am 
4. März an der Andrássy Universität Budapest (AUB) 
im Rahmen des Ungarisch-Bayrischen Forums die 
Konferenz „Europäische Herausforderungen“ statt. 
Neben Reden von Seehofer und Parlamentspräsident 
László Kövér gab es auch ein Panelgespräch mit dem 
für Wirtschaftsregulierung zuständigen Staatssekre-
tär István Lepsényi, dem für Hochschulbildung zustän-
digen Staatssekretär László Palkovics und DUIHK-Präsi-
dent Dale A. Martin. 

Lepsényi betonte, das Wachstum der ungarischen 
und bayrischen Wirtschaft untrennbar miteinander 
verbunden sei und Ungarn stärker auf innovative 

wirtschAftspArtner bAyern
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interView mit peter kössler, Vorsitzender der geschäftsführung  
bei Audi hungAriA motor kft.

Am 9. märz fand ein von der Arbeitsgruppe Lie-
ferantenentwicklung initiierter und von der DUIHK 
organisierter Fachbesuch zum Thema „Zusammen-
arbeit mit lokalen Lieferanten“ im Budapester Werk 
der Siemens Zrt. Power and Gas statt. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch Ilona Balogh, stellvertre-
tende DUIHK-Geschäftsführerin, in der sie allen 
Beteiligten für die Möglichkeit des Betriebsbesuchs 
dankte, lauschten die 43 Teilnehmer der Eröff-
nungspräsentation des gastgebenden Unterneh-
mens. Jan-Marc Lischka, Plant Manager und Árpád 
Goszták, CFO bei Siemens Power and Gas Budapest 
betonten, dass gegenseitiges Vertrauen zwischen 
Lieferanten und Kunden von höchster Bedeutung 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sei. Alle Sie-
mens-Lieferanten seien international wettbewerbs-
fähig, ganze 90 Prozent der Instandhaltungsarbei-
ten werden durch lokale Zulieferer ausgeführt. Die 
Zusammenarbeit mit ungarischen Firmen erfolge 
nicht aus Patriotismus, sondern weil diese lohnend 
für beide Seiten sei. Siemens erwarte auch ein akti-
ves Engagement seitens der Zulieferer, z.B. durch 
eigene Vorschläge zur Kostenreduzierung. 

Csaba Molnár, Geschäftsführer Ecool Kft., referierte 
über komplexe Lösungen im Bereich Fluidmanage-
ment. Sein Betrieb stehe seit 1995 in enger Verbin-
dung mit Siemens, Just-in-time-Lieferungen bilden 
die Grundlage der Zusammenarbeit, wofür man eine 
eigene Software für die Bedarfsmessung und das 
Monitoring entwickelte. „Wichtig ist nicht nur die 
gelieferte Ware, sondern auch gute Beratung und 
Dienstleistungen“, fasste Molnár zusammen. Über 

den hohen Instandhaltungsanspruch westeuropä-
ischer Firmen trug József Horváth, Geschäftsführer 
HFP-K-Kft., vor. Ihre Zusammenarbeit mit deutschen 
Unternehmen in Ungarn begann mit Knorr Bremse, 
dadurch gelang der Aufbau eines erweiterten Netz-
werks zu deutschen Firmen. Siemens beliefere man 
seit 1997 mit komplexen Maschinen. „Aufgrund 
erfolgreicher Durchführung wurden wir auch mit 
der Wartung der Schaufelproduktion beauftragt, 
zudem gab es sogar Aufträge für Projekte außerhalb 
Ungarns“, so Horváth. Durch die Zusammenarbeit mit 
Siemens kam es zu einer Produktivitätssteigerung, 
was die eigene Wettbewerbsfähigkeit erhöhte und 
wiederum einen gegenseitigen Nutzen darstelle. 

Dr. Judit Kapcsos-Bató, Marketing Direktorin Volánpack 
Zrt., sprach über Möglichkeiten zur Kostenreduzie-
rung und Effizienzerhöhung im Bereich Verpackung. 
Die Anpassung an die deutschen Vorschriften – etwa 
die hohen Ansprüche von Siemens – sei herausfor-
dernd, aber lohnend. Die Integration von Software 
bei Siemens zur schnelleren Bearbeitung bringe Kos-
ten- und Zeitvorteile, schloss die Managerin. 

Anschließend besichtigten die Teilnehmer in Grup-
pen das Werk. Dort hieß es, dass die Zulieferer mit 
dem Werksablauf und den Maschinenfunktionen 
voll vertraut sein müssen, um eine optimale Betreu-
ung zu gewährleisten. Daher sei auch eine dauer-
hafte Anwesenheit auf dem Werksgelände nützlich. 
Der Fachbesuch endete mit einem gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch und Networking während 
eines Stehempfangs.   ❙
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Anlässlich des Besuches des bayrischen Minis-
terpräsidenten Horst Seehofer in Budapest fand am 
4. März an der Andrássy Universität Budapest (AUB) 
im Rahmen des Ungarisch-Bayrischen Forums die 
Konferenz „Europäische Herausforderungen“ statt. 
Neben Reden von Seehofer und Parlamentspräsident 
László Kövér gab es auch ein Panelgespräch mit dem 
für Wirtschaftsregulierung zuständigen Staatssekre-
tär István Lepsényi, dem für Hochschulbildung zustän-
digen Staatssekretär László Palkovics und DUIHK-Präsi-
dent Dale A. Martin. 

Lepsényi betonte, das Wachstum der ungarischen 
und bayrischen Wirtschaft untrennbar miteinander 
verbunden sei und Ungarn stärker auf innovative 

Industrie setzen müsse. Palkovics zufolge habe man 
bei der Reform der ungarischen Hochschulbildung 
die seit Jahrzehnten angewendeten Erkenntnisse 
aus Deutschland angewendet, um deren wirt-
schaftliche Integration zu steigern. Martin hob her-
vor, dass rund ein Viertel von Ungarns Import und 
Export mit Deutschland zusammenhänge, bei den 
Investitionen falle das Verhältnis sogar noch stärker 
aus. Zugleich verlieh er der Sorge der Unternehmen 
in Sachen Fachkräftemangel Ausdruck: laut der vor 
kurzem abgeschlossenen DUIHK Konjunkturum-
frage 2016 sei mehr als jedes zweite teilnehmende 
Unternehmen unzufrieden mit dem Fachkräftean-
gebot. Daher müsse laut Martin der Bildung beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt werden.    ❙

wirtschAftspArtner bAyern
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Das nächste Training der 
Kammer für Produktions-
leiter findet an folgenden 
Tagen statt: 18.–19. Mai, 
31. Mai –1. Juni, 17. Juni.

Weitere Informationen: 
Zuzsanna Csóka 
csoka@ahkungarn.hu
Tel.: +36 1 243 3596

4. Beratungstag 
der DUIHK
12. April, 10-17 Uhr
Haus der Deutsch-Unga-
rischen Wirtschaft

Weitere Informationen:
Marietta Németh 
Tel.: +36 1 345 7626
nemeth@ahkungarn.hu

serViceAngebote

Am 1. märz hat die Kammer ihre 22. Konjunktu-
rumfrage abgeschlossen. Insgesamt 227 Führungs-
kräfte von vorwiegend ausländischen Firmen haben 
Ihre Einschätzung zur Konjunkturlage und Investi-
tionsklima in Ungarn abgegeben. Die Vorstellung 

der wichtigsten Ergebnisse findet im Rahmen einer 
öffentlichen Pressekonferenz, parallel zum 4. Bera-
tungstag der DUIHK am 12. April statt. Mihály Varga, 
Minister für Nationale Wirtschaft hat bereits seine 
Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt.    ❙

dAs Bei der kAmmer über die längste Tradition 
verfügende Training hat zum Ziel, das im Leben der 
Produktionsfirmen eine Schlüsselrolle spielende 
mittlere Management zu entwickeln. Denn diese 
Produktionsleiter haben die Möglichkeit, unmittel-
bar auf das Produktionsergebnis ein zu wirken. Die 
Weiterbildung vermittelt Kenntnisse und Methoden, 
mit deren Anwendung Produktionsleiter, Meister, 
Gruppen- und Werksleiter, Kostenstellenverant-
wortliche, Segment- und Fabrikleiter ihre Produk-
tionsleitungsaufgaben noch erfolgreicher erledi-
gen und ihre Führungsaufgaben noch bewusster 
erfüllen können. Ferner können sie sich mit ihrer 

Führungsrolle besser identifizieren und mit ihren 
Angestellten, Kollegen und Vorgesetzten ergebni-
sorientierter kommunizieren. Das 5-tägige Training 
findet viermal pro Jahr im Haus der Deutsch-Unga-
rischen Wirtschaft statt. Darüber hinaus befindet 
sich das Training seit Jahren auch auf der In-House-
Trainingspalette der Kammer. So kann diese ihren 
Kunden z.B. maßgeschneiderte Mittel des Konflikt-, 
Zeit- und Stressmanagements, der Persönlichkeits-
entwicklung oder Motivation und des Delegierens 
„frei Haus“ zum Firmensitz als Weiterbildung für 
Schichtleiter oder Workshop für Führungskräfte in 
der Produktion bringen.    ❙

der 4. BerAtungstAg der duihk am 12. April 
bietet Gelegenheit, sich in Einzelgesprächen mit 
den Experten der Kammer über aktuelle Geschäfts-
chancen, Trends und Rahmenbedingungen in 
den deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehun-
gen zu informieren. Angeboten werden Beratun-
gen u.a. zu folgenden Themen: DUIHK Mitglied-
schaft, Geschäftspartnervermittlung, Export nach 
Deutschland, Messeteilnahme in Deutschland oder 
Ungarn, Standortsuche und Firmengründung in 

Deutschland, MwSt.-Erstattung in Deutschland und 
in der EU, Mitarbeiterentsendung, Management-
Trainings, Lean und Energieeffizienz-Trainings, 
Berufsbildung in Ungarn, Werbemöglichkeiten in 
DUIHK-Medien, Veranstaltungsorganisation für Mit-
glieder. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kos-
tenlos, jedoch ist eine vorherige Anmeldung und 
Rückbestätigung erforderlich. Die Zahl der Einzel-
gespräche ist begrenzt, Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.    ❙

konjunkturumfrAge 2016: 
ergebnisse im April

5-tägiges  
trAining für pro-
duktionsleiter

umfAssender berAtungstAg 
bei der kAmmer

moderne führung durch coAching

wir begrüssen unsere neuen mitglieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt
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die duihk orgAnsiert eine dreitägige Qualifizierung 
zum Thema „Fast-Nullenergiegebäude“ am 11., 18. und 
25. Mai. Die drei Trainer sind qualifizierte Passivhaus-
Experten. Die jetzt startende Qualifizierung deckt ein 
Defizit ab, da sie sich neben Neubauten auch mit der 
energetischen Modernisierung von bereits bestehen-
den Gebäuden beschäftigt. Das Training kommt dank 
einer Kooperation der Kammer mit dem Landesver-
band der Passivhausbauer (PAOSZ) zustande. 

Die Veranstaltung bereichert die Palette der seit 
Jahren erfolgreich bei der Kammer laufenden Qua-
lifizierungen zum Thema Energetik, z.B. dem EUREM 
EnergyManager-Training. Zudem werden zwei Infor-
mationsreisen zum Thema Energieeffizienz veran-
staltet: eine für ungarische Experten nach Deutsch-
land (6.–9. Juni), eine für deutsche Unternehme nach 
Ungarn (26.–29. September).    ❙

trAining: fAst-null-
energieVerbrAuch in gebäuden

serViceAngebote
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sorientierter kommunizieren. Das 5-tägige Training 
findet viermal pro Jahr im Haus der Deutsch-Unga-
rischen Wirtschaft statt. Darüber hinaus befindet 
sich das Training seit Jahren auch auf der In-House-
Trainingspalette der Kammer. So kann diese ihren 
Kunden z.B. maßgeschneiderte Mittel des Konflikt-, 
Zeit- und Stressmanagements, der Persönlichkeits-
entwicklung oder Motivation und des Delegierens 
„frei Haus“ zum Firmensitz als Weiterbildung für 
Schichtleiter oder Workshop für Führungskräfte in 
der Produktion bringen.    ❙

die führung mit coAching-Ansicht wird zurecht 
als die Management-Methode des 21. Jahrhunderts 
bezeichnet, da die Entwicklung von Selbstständigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter bei 
ihr im Mittelpunkt steht. Wie ihr Name schon zeigt, 
ist es eine moderne und wirksame Management-
Ansicht, bei der die Ziele und Mittel des Coachings 
als Basis dienen. Die Themen des von der Kammer 
angebotenen Trainings sind folgende: Management-
Grundlagen, Manager-Fähigkeiten, Management-
Modelle, die Coaching-Methode, Situative Führung 

(Basismodell), Manager-Kommunikation, die Asser-
tivität des Managers, die Funktionen von Führungs-
kräften anhand der Coaching-Ansicht, Motivation, 
Führungsmittel, die konsultative Annäherung, Frage-
technik, empathisches Schweigen, Problemlösung 
und Konfliktmanagement anhand der Coaching-
Ansicht, Leistungsmanagement, Teambildung, 
Motivationsfragebogen und Verhaltenstest. Das 
zweitägige Training wird geleitet von dem erfahre-
nen Coach Andrea Kiss, die seit vielen Jahren mit der 
DUIHK zusammenarbeitet.    ❙

umfAssender berAtungstAg 
bei der kAmmer

moderne führung durch coAching

wir begrüssen unsere neuen mitglieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

springer & jacoby kft.
werbung und marketingberatung 

Orbánhegyi út 5.

H-1126 Budapest

péter sikos Geschäftsführer

tel.: +36 20 934 4488

E-Mail: sikes.peter@sjbp.hu

www.sjbp.hu

login Autonom kft. 
softwareentwicklung für hr  
kontrolling und managementsysteme,  
zeiterfassungssysteme

Kossuth Lajos utca 97.

H-1203 Budapest, 

csaba otti Geschäftsführer

tel.: +36 70 314 6077

E-Mail: otti.csaba@login.hu

www.login.hu

techem kft. 
Vertrieb von messgeräten mit funk

Váci út 45. A épület 7. emelet

H-1134 Budapest

györgy tófalvi Geschäftsführer

tel.: +36 1 374 1010

E-Mail: gyorgy.tofalvi@techem.hu 

www.techem.hu

platt 2003 kft. 
herstellung von metallkonstruktionen  
und pelletheizöfen 

Berva Ipartelep 2411

H-3324 Felsôtárkány

szabolcs Varga Vertriebsleiter

tel.: +36 30 478 4166

E-Mail: szabolcs.varga@platt.hu

www.platt.hu

Ardagh Aluminium 
packaging hungary kft. 
herstellung von Aluminium Aerosol 
Verpackungen 

Árpád utca 78.

H-7477 szenna 

thierry marchat Werksleiter

tel.:+36 82 584 924

E-Mail:  

thierry.marchat@ardaghgroup.com

www.ardaghgroup.com 

Weitere Informationen:
Éva Skultéti
Tel.: +36 1 454 0611
skulteti@ahkungarn.hu

Weitere Informationen:
Krisztina Kottmayer
Tel.: +36 1 4540 609
kottmayer@ahkungarn.hu
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Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.

Auch Kleinere  
schaffen Großes

Würden Sie zwischen  
den News aus den 

großen Konzernen auch 
etwas über die Neuigkeit 

in ihrem Betrieb hier 
lesen? Gerne berichten 

wir auch über Sie und Ihr 
Unternehmen. Halten  

Sie uns auf dem Laufen-
den per E-Mail an 

magazin@ahkungarn.hu

mitgliedernews
thyssenkrupp inVestiert über 30 
mrd. forint in ungArn

in den kommenden jAhren wird ThyssenKrupp 
in Ungarn insgesamt mehr als 30 Mrd. Forint inves-
tieren, etwa ab diesem Frühling ein neues Werk in 
Jászfényszaru errichten, teilte Marc de Bastos Eckstein, 
Geschäftsführer der ThyssenKrupp Presta Hungary 
Kft. (Foto), am 23. Februar auf einer Pressekonferenz 
in Budapest mit. In diesem soll 2017 die Produktion 
von elektronisch unterstützten Lenksystemen und 
Zylinderkopfdeckeln mit integrierten Nockenwel-
len anlaufen. Dabei werden laut dem Manager fast 
500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Ausbau der 
Kapazitäten in Ungarn sei erforderlich, da die Kom-
ponentensparte des Konzerns in den vergangenen 
Monaten große Aufträge internationaler Automo-
bilhersteller gewonnen hat. Laut Karsten Kroos, Vor-
sitzender des Bereichsvorstands der Business Area 
Components Technology der ThyssenKrupp AG 
lokalisiere man zum ersten Mal in Europa die Pro-
duktion zweier unterschiedlicher Technologien an 
einem Standort, was helfe, wettbewerbsfähige Kos-
tenstrukturen anbieten zu können. Außenminister 
Péter Szijjártó zufolge unterstützt Ungarns Regie-
rung die Investition mit Fördergeldern in Höhe 
von 10,6 Mrd. Forint. ThyssenKrupp ist seit 1999 in 
Ungarn präsent, 2007 wurde die ThyssenKrupp 
Presta Hungary Kft. gegründet. 2013 eröffnete das 
Werk in Győr, in dem für Audi Fahrwerke gefertigt 
werden. ThyssenKrupp beschäftigt gegenwärtig ca. 
1.000 Mitarbeiter in Ungarn.   ❙

hirschmAnn cAr communicAtion 
bAut neue produktionshAlle

wie der sich in deutschem Eigentum befind-
liche Automobilzulieferer Hirschmann Car Com-
munication Kft. am 24. Februar informierte, wird er 
aufgrund einer positiven Auftragsentwicklung eine 
neue Produktionshalle an seinem Standort in Béké-
scsaba errichten. Im vergangenen Geschäftsjahr 
wurden demnach ein Netto-Umsatz von 46 Mio. 
Euro realisiert und bereits Anfang Januar 50 neue 
Mitarbeiter eingestellt. Damit erhöhte sich der Per-
sonalstand der Firma auf mehr als 600 Personen. 
Hirschmann plant weitere Personalerweiterungen 
in der nahen Zukunft. Dieses Wachstum sei jedoch 
ohne kontinuierliche Investitionen in den Standort 
nicht denkbar. Vor weniger als fünf Jahren wurde 
der Firmensitz schon bereits mit einem neuen Pro-
duktionsgebäude erweitert, nun soll eine zusätzli-
che, 1.400 qm große Fertigungshalle inklusive Büro-
fläche, Gemeinschaftsräumen und Anlagen für neue 

Technologien errichtet werden. Das Gesamtvolu-
men der planmäßig bis Ende September fertig zu 
stellenden Investition liegt bei über 1 Mio. Euro.   ❙

prAktiker und corVinus stArten 
duAle Ausbildung

die BAumArktkette Praktiker startet ab Septem-
ber gemeinsam mit der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Corvinus-Universität am Campus 
Székesfehérvár eine duale Hochschulausbildung, 
informierte das Unternehmen am 25. Februar. 
Neben dem theoretischen Unterricht werden die 
Studenten für Management und Finanzen in der 
Budapester Praktiker-Zentrale in drei Jahren an 
einer praktischen Ausbildung in den Abteilungen 
Finanzen, Controlling, Rechnungslegung, Marketing 
und Personalwesen teilnehmen. Ildikó Szijj-Kállai, 
HR-Direktorin der Praktiker Építési- és Barkácspia-
cok Magyarország Kft., erklärte, dass man gemein-
sam mit Bildungsinstituten nach praxisorientierten 
Ausbildungen strebe, die dem wirklichen Marktbe-
darf entsprechen.   ❙

kooperAtionsVereinbArung zur 
finAnzierung der Andrássy uni

Am 26. feBruAr wurde in Budapest eine Koopera-
tionsvereinbarung über die Fortsetzung der Finan-
zierung der deutschsprachigen Andrássy Universität 
Budapest (AUB) unterzeichnet. Die ungarische Regie-
rung stellt demnach weiterhin das Festetics-Palais als 
Universitätsgebäude und der die Universität betrei-
benden Öffentlichen Stiftung für die Deutschspra-
chige Universität Budapest jährlich mindestens 420 
Mio. Forint zur Verfügung. Unterstützt wird das inter-
nationale Kooperationsprojekt zudem von der deut-
schen Bundesregierung, der österreichischen Regie-
rung, den Bundesländern Baden-Württemberg und 
Bayern. Bis Ende 2017 steuern Österreich, Baden-
Württemberg und Bayern jährlich jeweils 500.000, 
die Bundesregierung jährlich mindestens 375.000 
Euro zur AUB-Finanzierung bei. Der entsprechende 
Vertrag wurde von dem für Hochschulbildung ver-
antwortlichen Staatssekretär László Palkovics, der 
Beauftragten des Freistaats Bayern, Gabriele Stauner, 
dem österreichischen Botschafter Ralph Scheide, 
dem deutschen Gesandten Manfred P. Emmes sowie 
dem Beauftragten von Baden-Württemberg, Peter 
Frankenberg, unterzeichnet. Die 2001 gegründete 
AUB gilt als wichtiges Bindeglied zwischen den alten 
und neuen EU-Mitgliedsstaaten in den Bereichen 
Forschung und Bildung.   ❙
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30 milliárd forintot fektet be  
A thyssenkrupp mAgyArországon

Az elkövetkezô évekBen a német technológiai 
konszern összesen több, mint 30 milliárd forintot fog 
befektetni Magyarországon. Marc de Bastos Eckstein, a 
Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. ügyvezető igazga-
tója, egy február 23-án, Budapesten tartott sajtótájé-
koztatón tudatta, hogy többek között Jászfényszarun 
hoznak létre egy új gyárat tavasztól. Ebben 2017-től a 
cég elektromos kormányrendszereket és hengerfejbe 
integrált vezérműtengelyeket gyártana. A projekt 
révén csaknem 500 új munkahely jönne létre a cégve-
zető szerint. A magyarországi gyártókapacitások növe-
lése szükséges lenne, mert a konszern alkatrészellátó 
részlege az elmúlt hónapokban nagy megrendelése-
ket kapott nemzetközi gépjárműgyártóktól. Karsten 
Kroos, a ThyssenKrupp AG Business Area Components 
Technology üzletága elnökségének vezetője szerint 
ez az első alkalom, hogy Európában két különböző 
technológia gyártását egy telephelyen lokalizál a cég. 
Ez sokat segítene abban, hogy versenyképes költség-
struktúrákat tudjanak kínálni. Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter bejelentette, hogy a kormány 
10,6 milliárd forintos támogatásban részesíti a beruhá-
zást. A ThyssenKrupp 1999 óta van jelen Magyarorszá-
gon, 2007-ben alapították meg a Thyssenkrupp Presta 
Hungary Kft-t. 2013 júniusában nyílt meg a győri gyár-
egységük, ahol az Audi számára gyártanak futóműve-
ket. Jelenleg közel 1.000 alkalmazottat foglalkoztat a 
ThyssenKrupp Magyarországon.   ❙

Új gyártócsArnokot épít  
A hirschmAnn cAr communicAtion

A német tulAjdonBAn lévô autóipari beszállító 
Hirschmann Car Communication Kft. február 24-én 
tudatta, hogy a megbízások pozitív alakulásának 
köszönhetően úgy döntött, hogy új gyártócsarnokot 
épít békéscsabai telephelyén. Az elmúlt üzleti évben 46 
millió euró nettó árbevételt realizált és már január elején 
50 új munkavállalót vett fel a cég. Ezzel a dolgozók össz-
létszáma több, mint 600 főre emelkedett. A Hirschmann 
további személyzetbővítést tervez a közeljövőben. Ilyen 

mértékű növekedés szerintük elképzelhetetlen folya-
matos beruházások nélkül. Mintegy öt évvel ezelőtt 
már egyszer bővült a telephely egy új gyártócsarnokkal, 
most egy további, 1.400 nm alapterületű gyártócsar-
nok épül irodákkal, szociális helyiségekkel, valamint az 
új technológiákhoz szükséges gépekkel. A beruházás 
összértéke meghaladja az 1 millió eurót. A csarnok vár-
hatóan szeptember végére készül el.   ❙

A prAktiker és A corVinus duális 
képzést indítAnAk

A prAktiker BArkácsáruházlánc a Budapesti 
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának 
Székesfehérvári Campusával közösen szeptembertől 
duális képzést indít gazdálkodás és menedzsment, 
valamint pénzügy-számvitel szakon, közölte a cég 
február 25-én. A barkácsáruházlánc a hároméves 
duális képzés alatt budapesti központjában – többek 
között a pénzügyi, kontrolling, számvitel, marketing 
és HR-osztályon – fogja biztosítani, hogy a vállalati 
ösztöndíjban részesülő hallgatók az egyetemi elmé-
leti oktatás keretében szerzett tudást szakmai gyakor-
laton egészíthessék ki. Szijjné Kállai Ildikó, a Praktiker 
Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. HR-veze-
tője elmondta, hogy az oktatási intézményekkel közö-
sen arra törekszenek, hogy a valós piaci igényeknek 
megfelelő, gyakorlatorientált képzések induljanak.   ❙

megállApodás Az Andrássy 
egyetem finAnszírozásáról

feBruár 25-én, Budapesten együttműködési megál-
lapodást írtak alá az Andrássy Egyetem Budapest (AUB) 
finanszírozásának folytatásáról. A magyar kormány 
eszerint továbbra is rendelkezésre bocsátja a Feste-
tics Palotát, mint egyetemi épületet, ezen túl pedig az 
egyetemet működtető Budapesti Német Nyelvű Egye-
temért Közalapítvány számára pénzügyi hozzájáru-
lást nyújt évente legalább 420 millió forint összegben.  
A nemzetközi együttműködési projekt révén továbbá 
az osztrák, a baden-württembergi, illetve a bajor part-
nerek 500-500 ezer, míg a német szövetségi kormány 
évente legalább 375 ezer euróval támogatják az AUB 
működését 2017 végéig. Az erről szóló szerződést  
Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár; 
Gabriele Stauner, a Bajor szabadállam megbízottja; Ralph 
Scheide osztrák nagykövet; Manfred P. Emmes, a német 
nagykövetség követe, valamint Peter Frankenberg, a 
Baden-Württemberg tartomány Andrássy egyetemért 
felelős biztosa írták alá. A 2001-ben alapított AUB-t fon-
tos kapocsként tartják számon a régi és új uniós tagálla-
mok között a felsőoktatás és kutatás terén.   ❙

tAgVállAlAti hírek

További híreket 
tagjainkról a DUIHK 
weboldalán talál.

A Kicsik is nagyot 
alkotnak

Olvasna a nagy konszer-
nek hírei közt valamit  
az Ön cégének  
aktualitásairól is itt?  
Szivesen beszámolunk 
Önről és vállalatáról is.  
Híreit a következő  
email címre várjuk:  
magazin@ahkungarn.hu
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március 9-én A duihk a beszállítófejlesztési mun-
kacsoport kezdeményezésére szakmai céglátogatást 
szervezett a Siemens Zrt. Power and Gas budapesti 
üzemébe „Együttműködés helyi beszállítókkal” 
témában. Balogh Ilona, a DUIHK ügyvezető helyette-
sének rövid köszöntője után, melyben minden érin-
tettnek megköszönte az üzemlátogatás lehetőségét, 
a 43 látogató a vendéglátó vállalat prezentácóját 
hallgathatta meg. Jan-Marc Lischka, plant manager 
és Goszták Árpád, a Siemens Power and Gas Buda-
pest CFO-ja kihangsúlyozták, hogy a beszállítók és 
ügyfeleik közötti kölcsönös bizalom nélkülözhetet-
len a sikeres együttműködéshez. Minden Siemens-
beszállító nemzetközileg is versenyképes, a karban-
tartási munkálatokat 90 százalékban helyi beszállítók 
és alvállalkozók végzik. A magyar cégekkel nem pat-
riotizmusból működnek együtt, hanem azért, mert 
a közös munka mindkét fél számára megéri. A Sie-
mens a beszállítói részéről aktív közreműködést vár 
el, például a költségek csökkentésére irányuló saját 
javaslatok formájában. 

Molnár Csaba, az Ecool Kft. ügyvezetője, a fluid 
management terén alkalmazott komplex megol-
dásokról referált. Az ő vállalata már 1995 óta szoros 
kapcsolatban áll a Siemens-el, az együttműködés 
alapját „just-in-time”-szállítások képezik, amihez egy 
saját szoftvert is fejlesztettek a szükségletek megál-
lapítására és a monitorozásra. „Nemcsak a szállított 
áru fontos, hanem a megfelelő szaktanácsadás és 
a kapcsolódó szolgáltatások” foglalta össze Molnár.  
A nyugat-európai vállalatok magas karbantartási igé-

nyéről Horvát József, a HFP-K-Kft. ügyvezetője, tartott 
előadást. Cége a német vállalatokkal való együttműkö-
dést a Knorr Bremse-vel kezdte, melynek révén később 
sikerült egy komoly hálózatot kiépítenie német cégek-
kel. A Siemensnek 1997 óta beszállítói, komplex beren-
dezésekkel. „A sikeres kivitelezésnek köszönhetően 
a turbinalapát-gyártás karbantartásával is megbíztak 
bennünket, sőt ezen felül még Magyarországon kívüli 
projektekre is kaptunk megbízást” – mondta Horváth. 
A Siemens-el való együttműködésnek köszönhetően 
növekedett a termelékenységük, s ezáltal a versenyké-
pességük is, ami így szintén kölcsönös haszonnal járt. 

Batóné dr. Kapcsos Judit, a Volánpack Zrt. marke-
ting igazgatója, a csomagolásban elérhető költség-
csökkentésről és hatékonyságnövelésről beszélt.  
A német előírásoknak – főleg a Siemens magas elvá-
rásainak – való megfelelés ugyan kihívást jelentene, 
de megéri. A gyorsabb feldolgozás érdekében történt 
szoftverintegráció a Siemensnél nemcsak költségelő-
nyökkel jár, hanem időt is megtakarít, mondta zárszó-
ként a menedzser-asszony. 

Ezt követően a résztvevők csoportokban megtekin-
tették az üzemet. Ennek során elhangzott, hogy a 
beszállítóknak teljes mértékben tisztában kell lenniük 
az üzemben zajló folyamatokkal és a berendezések 
működésével, hogy optimális ellátást tudjanak nyúj-
tani. Ezért nagyon hasznos, ha folyamatosan jelen van-
nak az üzem területén is. A szakmai céglátogatás egy 
közös tapasztalatcserével ért véget és az állófogadás 
során lehetőség nyílt a kapcsolatépítésre is.    ❙

A jó beszállítói kApcsolAt 
AlApjA A bizAlom

március 4-én, A mAgyAr-BAjor fórum kere-
tében került megrendezésre „Az Európa előtt álló 
aktuális kihívások” című konferencia a budapesti 
Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen. Horst 
Seehofer bajor miniszterelnök és Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke beszédeit követően egy panel-
beszélgetés zajlott Lepsényi István, gazdaságfejlesz-
tésért és -szabályozásért felelős államtitkár, Palkovics 
László, oktatási államtitkár, valamint Dale A. Martin, a 
DUIHK elnökének (fotó) részvételével.

Lepsényi kihangsúlyozta, hogy egymástól elválaszt-
hatatlan a magyar és a német, különösen pedig a 
bajor gazdaság növekedése, majd kitért arra, hogy 

bővíteni kell a fejlődés zálogát jelentő innovációs 
ipart. Palkovics szerint a magyar felsőoktatás megújí-
tásakor alapelvnek vették azokat a Németországban 
már évtizedek óta alkalmazott felismeréseket, hogy 
tovább növeljék annak gazdasági beágyazottságát. 
Martin kiemelte, hogy Magyarország importjának és 
exportjának negyede Németországhoz köthető, de 
a befektetéseknél ennél is nagyobb az arány. Ugyan-
akkor osztja a vállalatok a szakképzett munkaerő ren-
delkezésre állásával kapcsolatos aggodalmát: a DUIHK 
nemrég lezárt, 2016. évi konjunktúra-felmérése szerint 
minden második válaszadó vállalatvezető elégedetlen 
a szakképzett munkaerő kínálattal. Éppen ezért Martin 
szerint kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatásra.   ❙

mAgyAr-bAjor gAzdAsági 
kApcsolAtok

konjunktÚrA-felmérés: áprilisbAn 
jelennek meg Az eredmények

átfogó konzultációs 
nAp A kAmAránál
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A Kamara termelésirányítói 
vezetőképzésének következő 
tréningnapjai: május 18-19., 
május 31. - június 1., június 17. 

További információ: 
Csóka Zsuzsanna
csoka@ahkungarn.hu
Tel.: +36 1 243 3596

A DUIHK 4.  
konzultációs napja
április 12., 10-17 óráig
Német-Magyar Gazdaság Háza

További információ:
Németh Marietta 
Tel.: +36 1 345 7626
nemeth@ahkungarn.hu

nyéről Horvát József, a HFP-K-Kft. ügyvezetője, tartott 
előadást. Cége a német vállalatokkal való együttműkö-
dést a Knorr Bremse-vel kezdte, melynek révén később 
sikerült egy komoly hálózatot kiépítenie német cégek-
kel. A Siemensnek 1997 óta beszállítói, komplex beren-
dezésekkel. „A sikeres kivitelezésnek köszönhetően 
a turbinalapát-gyártás karbantartásával is megbíztak 
bennünket, sőt ezen felül még Magyarországon kívüli 
projektekre is kaptunk megbízást” – mondta Horváth. 
A Siemens-el való együttműködésnek köszönhetően 
növekedett a termelékenységük, s ezáltal a versenyké-
pességük is, ami így szintén kölcsönös haszonnal járt. 

Batóné dr. Kapcsos Judit, a Volánpack Zrt. marke-
ting igazgatója, a csomagolásban elérhető költség-
csökkentésről és hatékonyságnövelésről beszélt.  
A német előírásoknak – főleg a Siemens magas elvá-
rásainak – való megfelelés ugyan kihívást jelentene, 
de megéri. A gyorsabb feldolgozás érdekében történt 
szoftverintegráció a Siemensnél nemcsak költségelő-
nyökkel jár, hanem időt is megtakarít, mondta zárszó-
ként a menedzser-asszony. 

Ezt követően a résztvevők csoportokban megtekin-
tették az üzemet. Ennek során elhangzott, hogy a 
beszállítóknak teljes mértékben tisztában kell lenniük 
az üzemben zajló folyamatokkal és a berendezések 
működésével, hogy optimális ellátást tudjanak nyúj-
tani. Ezért nagyon hasznos, ha folyamatosan jelen van-
nak az üzem területén is. A szakmai céglátogatás egy 
közös tapasztalatcserével ért véget és az állófogadás 
során lehetőség nyílt a kapcsolatépítésre is.    ❙

bővíteni kell a fejlődés zálogát jelentő innovációs 
ipart. Palkovics szerint a magyar felsőoktatás megújí-
tásakor alapelvnek vették azokat a Németországban 
már évtizedek óta alkalmazott felismeréseket, hogy 
tovább növeljék annak gazdasági beágyazottságát. 
Martin kiemelte, hogy Magyarország importjának és 
exportjának negyede Németországhoz köthető, de 
a befektetéseknél ennél is nagyobb az arány. Ugyan-
akkor osztja a vállalatok a szakképzett munkaerő ren-
delkezésre állásával kapcsolatos aggodalmát: a DUIHK 
nemrég lezárt, 2016. évi konjunktúra-felmérése szerint 
minden második válaszadó vállalatvezető elégedetlen 
a szakképzett munkaerő kínálattal. Éppen ezért Martin 
szerint kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatásra.   ❙

március elsején lezárta a Kamara idei konjunk-
túra-felmérését. Összesen 227 cégvezető, főleg kül-
földi érdekeltségű vállalatok képviselői, nyilatkozott a 
magyarországi konjunkturális helyzetről és a befekte-
tői hangulatról. Idén először a DUIHK 4. konzultációs 

napjának programjával párhuzamosan, április 12-én, 
nyilvános sajtókonferencia keretében kerülnek bemu-
tatásra a DUIHK 22. Konjunktúra-felmérésének aktuális 
eredményei. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
már visszaigazolta részvételét a rendezvényre.    ❙

konjunktÚrA-felmérés: áprilisbAn 
jelennek meg Az eredmények

szolgáltAtási AjánlAtok

A kAmArA A legnAgyoBB hagyományra visszate-
kintő képzésével a termelésben dolgozó vezetőket 
célozza meg, mivel ez az a termelő vállalatok életé-
ben kulcsfontosságú vezetői réteg, amely közvet-
lenül képes hatni a termelés kimenetelére. A képzés 
célja, hogy a termelésirányítók, mesterek, csoport- és 
művezetők, költséghely-felelősök, valamint szeg-
mens-, vagy gyárvezetők még eredményesebben 
lássák el termelésirányítási feladataikat, még tudato-
sabban végezzék vezetői feladataikat. Továbbá, hogy 
még könnyebben azonosuljanak vezetői szerepükkel, 
és még sikeresebben kommunikáljanak beosztott-

jaikkal, kollégáikkal, valamint a vállalati hierarchiában 
vezető társaikkal, és ezáltal növeljék a termelés szín-
vonalát. Az ötnapos tréning évente négyszer kerül 
megrendezésre a Német-Magyar Gazdaság Házában. 
Továbbá évek óta rendszeresen szerepel ez a fajta 
képzés a Kamara kihelyezett tréningjeinek a palet-
táján. Ilyen módon cégre szabott formában tudja 
„házhoz vinni” ügyfeleinek pl. a konfliktus-, idő-, és 
stressz-menedzsment, a személyiségfejlesztés vagy 
a motiválás, delegálás eszköztárát művezetőképzés 
vagy vezetői workshop címen.    ❙

A duihk 4. konzultációs nApjA során, április 
12-én, egyéni konzultációk keretében lehetőség nyí-
lik a magyar-német kapcsolatokban rejlő üzleti lehe-
tőségek, aktuális piaci trendek és a keretfeltételek 
alakulásának pontosabb megismerésére. A Kamara 
szakemberei többek között a következő témakö-
rökben nyújtanak tanácsadást: DUIHK tagság, üzleti 
partnerközvetítés, export Németországba, részvétel 
németországi vagy magyarországi vásárokon, telep-

helykeresés és cégalapítás Németországban, ÁFA 
visszatérítés Németországban és az EU-ban, kikülde-
tés, vezetői tréningek, lean és energiahatékonyság 
tréningek, magyarországi szakképzés, hirdetési lehe-
tőségek a kamarai médiákban, rendezvényszervezés 
tagvállalatok részére. A rendezvényen való részvé-
tel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyéni 
megbeszélések száma korlátozott, a jelentkezések a 
beérkezés sorrendjében kerülnek visszaigazolásra.    ❙

5 nApos 
termelésirányítói 
Vezetôképzés

átfogó konzultációs 
nAp A kAmAránál



10 Wirtschaft in Ungarn03 | 2016

gyôr is büszke lehet 
Az Audi sikereire

A duihk háromnApos szakmai továbbképzést indít 
közel nulla energiaigényű épületek témában május 11., 
18., és 25-én Mindhárom oktató minősített passzív-
ház szakértő. Hiánypótló a most induló képzés, mivel 
az új építésű ingatlanok mellett a meglevő épületek 
energetikai korszerűsítésével is foglalkozik. A képzés a 
Passzívházépítők Országos Szövetsége (PAOSZ) és a 
Kamara együttműködésében valósul meg. 

A rendezvény gazdagítja a Kamara már évek óta sike-
resen futó energetikai tematikájú tréningek, mint pl. 
az EUREM energiagazdász, palettáját. Emellett két 
szakmai út energiahatékonyság témában kerül meg-
rendezésre: egyet magyar szakembereknek Német-
országba (június 6-9-ig), egyet német vállalatok szá-
mára Magyarországra (szeptember 26-29-ig).   ❙

képzés: közel nullA 
energiAigényû épületek

A coAching szemléletû vezetést méltán nevezik 
a 21. század vezetési módszerének, hiszen középpont-
jában a beosztottak önállóságának, felelősségtuda-
tának fejlesztése áll. Amint azt a neve is jelzi, ez egy 
modern és hatékony vezetési szemlélet, amelyhez a 
coaching céljai és eszköztára szolgáltatják az alapot.  
A Kamara által szervezett tréning témakörei a követke-
zők: vezetői alapismeretek, vezetői készségek, vezetői 
modellek, coaching módszertan, helyzetfüggő veze-

tés (alap modell), vezetői kommunikáció, a menedzser 
asszertivitása, vezetés funkciói coaching szemlélettel, 
motiváció, vezetői eszköztár, a konzultatív megközelí-
tés, kérdezéstechnika, empatikus hallgatás, a coaching 
szemléletű problémamegoldás és konfliktuskezelés, 
a teljesítmény menedzselése, csapatépítés, motivá-
ciós kérdőív és viselkedési teszt. A két napos trénin-
get tapasztalt coach vezeti, Kiss Andrea már sok éve a 
Kamara együttműködő partnere.    ❙

coAching szemléletû Vezetés

További információ:
Skultéti Éva 
Tel.: +36 1 4540 611
skulteti@ahkungarn.hu

További információ:
Kottmayer Krisztina 
Tel.: +36 1 4540 609
kottmayer@ahkungarn.hu

Közel 200 vállalat vett részt a 2016. évi 
Konjunktúrafelmérésen. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Az eredményeket 2016. április 12-én Varga Mihály  
Nemzetgazdasági miniszterrel együtt fogjuk bemutatni. 
A rendezvényre tagjainkat szeretettel várjuk!   

Szintén április 12-én kerül megrendezésre a Kamara  
4. Konzultációs napja. Tagjaink ezen a napon  
díjmentesen konzultálhatnak a DUIHK szakembereivel üzleti 
lehetőségekről, jogi kérdésekben valamint képzési témákban.

www.duihk.hu/konzultaciosnap

2016. április 12.  
Információ és konzultáció első kézből
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milyen szerepet tölt Be A gyôri gyár Az Audi 
konszernnél?

Az Audi Hungaria ma lényeges tagja az Audi gyárak 
családjának, amire Magyarország és a győri térség 
lakosai büszkék lehetnek. A VW-konszernen belül 
minden ötödik motor Győrben készül. A teljes ter-
melési folyamatot megvalósító járműgyárunk is 
szerves része a konszernen belüli egyesített gyár-
tási hálózatnak, és nélkülözhetetlen annak növe-
kedéséhez. A gyárat nem „kihelyezett műhelynek” 
tekintjük, ahol olcsón lehet összeszerelni, hanem 
meghatározó járműgyártó központnak Ingolstadt és 
Neckarsulm mellett. Mára a motor- és járműgyártás 
mellett egy szerszámgyárat és egy motorfejlesztő 
központot is létrehoztunk már Győrben.

nemrégiBen váltott ingolstAdtBól gyôrBe, 
ezért közvetlenül össze tudjA hAsonlítAni, 
hogy másként kell-e egy mAgyArországi 
gyárAt vezetni, mint egy németországit?

Alapvetően nem, hiszen az egész világra kiter-
jedő gyártási hálózatunkban egységes a gyártás 
szabályozása ugyanazokkal a folyamatokkal és 
ezért alapvetően ugyanazokkal a szabályokkal. Így 
akarjuk biztosítani, hogy függetlenül attól, hogy 
a vevőnk hol vásárolja az Audiját: ha négy gyűrű 
van a hűtőrácson, akkor azonos minőséget kap. 
A szakmai pályafutásom során megismert veze-
tők, így a magyarországiak is, dolgoztak egy ideig 
Ingolstadtban. A konszernen belül nagyon hasonló 
a vállalati kultúra. Természetesen akad néhány kul-
turális különbség Német- és Magyarország között, 
ugyanakkor egy vállalatnál egyértelműen minimá-
lisra csökkennek ezek a különbségek.

A német-mAgyAr ipAri és kereskedelmi kAmArA 
legújABB konjunktúrA-felmérése AlApján A 
vállAlAtok töBB mint fele elégedetlen A szAk-
emBer-utánpótlássAl; mi A helyzet önöknél?

Gondosan figyeljük a változásokat, amelyek ellen-
intézkedések hiányában problémát okozhatnak. 
Magyarország jövője nem lehet csupán az egy-
szerűbb gyártó tevékenységek végrehajtása. Ha 
minőségi gyártást és gépeket akarnak ide von-
zani, illetve minőségi munkahelyeket létrehozni, 
akkor természetesen a megfelelően szakképzett 

gyôr is büszke lehet 
Az Audi sikereire
interjÚ peter kössler-rel, Az Audi hungAriA motor kft. 
ügyVezetése elnökéVel

munkaerőre is szükség van. Mi az Audinál nagyon 
sokat teszünk ezért: ez már az óvodával kezdődik, 
az Audi Hungaria Iskolával folytatódik, ahol már a 
kisiskolás kortól kínálják a több tannyelvű oktatást, 
és ez egészen a felsőoktatási együttműködésig 
tart, amelynek keretében a mérnöknek tanulókat 
már a duális felsőfokú képzés keretében készítjük 
fel a munka világára. Az Audi Hungariánál a duális 
szakképzés keretében évente mintegy 250 fiatal 
részesül képzésben, máig összesen több mint 1.700 
szakmunkástanulót képeztünk.

milyen elônyöket kínál mAgyArország más 
Beruházási helyszínekhez viszonyítvA?

Magyarországon  a teljes „csomag” megfelelő: 
mellette szól, ami az autóiparban sokaknak fon-
tos: közel van az európai vevőkhöz ill. a gyártási 
volument egyenletesen lehet teríteni a világban. 
Magyarország tehát azért érdekes, mert közel esik 
hazai gyáregységeinkhez – Győrből egy óra alatt ér 
a repülőgép Ingolstadtba. Ennek köszönhetően sok 
mindent, ami esetleg személyes jelenlétet igényel, 
gyorsan el lehet végezni. Magyarország az élő-
munka költsége tekintetében is változatlanul vonzó, 
pozitív a gazdasági feltételrendszer és nagyon jó az 
infrastruktúra. Itt sok minden még hatékonyabban 
is működik, mint Németországban. A helyi hivata-
lok nagyon konstruktívan bánnak a befektetőkkel. 
Jól fejlett hálózatot alakítottunk ki a ma már bevett 
beszállítóinkkal. A közép-kelet-európai térségben 
ma már egy egész autóipari klaszter alakult ki, ami 
nagyon vonzó az itteni beruházásoknál. Szintén 
szempont a magyar politika hozzáállása: az Audi 
Hungaria több mint húszéves eddigi története 
során mindig jó partnernek bizonyultak.    ❙

peter kössler,  56 éves, 2 gyermek apja.  
2015 októberétől az Audi Hungaria Motor Kft.  
ügyvezetésének elnöke. 2009 óta az Audi AG 
felügyelő bizottságának tagja.

A beszélgetést folytatta:  Dirk Wölfer és Daniel Hirsch
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A vállalatról

Az Audi Hungaria Motor 
Kft.-t 1993-ban alapítot-
ták, győri székhellyel.  
A német autógyártó 
magyar leányvállalatánál 
jelenleg közel 11.500 fő 
dolgozik. Az éves adózott 
eredmény 2015-ben  
442 millió euró 7,9 milliárd 
eurós árbevétel mellett.

tés (alap modell), vezetői kommunikáció, a menedzser 
asszertivitása, vezetés funkciói coaching szemlélettel, 
motiváció, vezetői eszköztár, a konzultatív megközelí-
tés, kérdezéstechnika, empatikus hallgatás, a coaching 
szemléletű problémamegoldás és konfliktuskezelés, 
a teljesítmény menedzselése, csapatépítés, motivá-
ciós kérdőív és viselkedési teszt. A két napos trénin-
get tapasztalt coach vezeti, Kiss Andrea már sok éve a 
Kamara együttműködő partnere.    ❙

coAching szemléletû Vezetés

www.duihk.hu/konzultaciosnap

2016. április 12.  
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március 3-án kiemelkedô, szAkképzés-
sel kApcsolAtos projekteket ünnepé-
lyes keretek között, Az mkB BAnk dísz-
terméBen méltAtott A duihk A 2016. évi 
szAkképzési díjávAl.

Kitüntették a MOBILIS Közhasznú Nonprofit 
Kft-t Győrből (Innováció kategória), a Hauni 
Hungaria Gépgyártó Kft-t Pécsről (Motivá-
ció  kategória) és a Professio Fémipari és 
Szakképzési Klasztert Győrből (Kooperáció 

kategória). Különdíjban részesült a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. A díjazottak Varga Mihály nem-
zetgazdasági minisztertől, Heinz-Peter Behr 
német nagykövettől és Parragh László a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöké-
től vehették át a kitüntetéseket.

Dale A. Martin, a DUIHK elnöke, kiemelte, 
hogy Magyarországon éppúgy, mint 
Németországban a magas színvonalú szak-

képzési rendszer a gazdasági versenyké-
pesség elemi feltétele. Rámutatott, hogy 
a kamara legfrissebb felmérése szerint 
szakemberhiánnyal szembesül egyre több 
magyarországi vállalat. „Ez hosszabb távon 
a gazdasági növekedést fékezheti, ezért a 
Kamara a jövőben is aktívan részt vesz a 
hazai szakképzési rendszer továbbfejlesz-
tésében”, mondta Martin. 

Varga elmondta, hogy Magyarországnak az 
az érdeke, hogy olyan szakképzési rendszert 
építsen ki, amely erős hátországot jelent a 
gazdaság számára. „Külön nagyra értéke-
lem azt a kiemelkedő támogatást, amelyet 
a DUIHK-tól és tagvállalataitól kapunk, töb-
bek között az életre hívott Szakképzési Díj 
révén is, képzési rendszerünk fejlesztésé-
hez”, hangsúlyozta. A DUIHK és a magyaror-
szági német nagyvállalatok szerepvállalása 
szerinte egyértelmű üzenetet hordoz: azt 
mutatja, hogy Németország, a magyaror-
szági német vállalatok érdekeltek az együtt-
működésben, részesei kívánnak lenni a 
magyar szakképzés fejlesztésének.

Behr nagykövet arra emlékeztetett, hogy 
a duális szakképzés ma kulcsfontosságú 
tényező a gazdasági versenyképesség, 
társadalmi kiegyensúlyozottság és magas 
foglalkoztatottság biztosításában. Ezért 
folyamatosan nő az érdeklődés a német 
modell iránt, mely jellemző alapja, hogy a 
versenyszféra, a kereskedelmi és iparkama-
rák valamint az állam szoros együttműkö-
désén alapul. A közös cselekvés gondolata 
egyre jobban érvényesül Magyarországon, 
állapította meg Behr, az idei Szakképzési 
Díjra pályázók összetétele majdnem azo-
nos arányban állt cégekből, szakképző isko-
lákból, és helyi iparkamarákból.   ❙

három mAgyAr 
szerVezetet díjAztAk
átAdták A 2016. éVi szAkképzési díjAkAt

szerzô  Dirk Wölfer
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