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EnErgEtik, SchulEn und kindErgär-
tEn, touriSmuS, WirtSchaft – unga-
riSchE gEmEindEn bEWEgEn Sich mit 
vErSchiEdEnEn ProjEktEn richtung 
nachhaltigkEit. diES gEht auS EinEr 
aktuEllEn StudiE dEr duihk zu kom-
munalEn invEStitionSPlänEn hErvor.  

An der Studie nahm jede zehnte Gemeinde 
Ungarns teil, was insgesamt 2,3 Mio. Ein-
wohnern entspricht. Die Kammer wollte 
wissen, welche Investitionspläne die Kom-
munen haben und wo es Kooperations-
möglichkeiten für deutsche Partner gibt. 
Eines der interessanten Ergebnisse der 
Erhebung ist, dass fast jedes vierte Inves-
titionsprojekt mit Energetik zu tun hat: 
energetische Gebäudemodernisierung, 
Solarparks oder Nutzung von Geothermie 
– die Gemeinden versuchen auf viele Arten, 
Kosten und zugleich die Umweltbelastung 
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zu senken. Ein anderes wichtiges Gebiet ist 
die Entwicklung und Förderung der lokalen 
Wirtschaft. Jede sechste Kommune inves-
tiert in das Gründen oder Entwickeln von 
Industrieparks, Fördern lokaler Unterneh-
men oder die Erweiterung bzw. Moderni-
sierung kommunaler Produktionsbetriebe. 
Auch touristische Entwicklungen dienen 
dem Wirtschaftsaufschwung. Ebenso plant 
jede sechste Gemeinde touristische Ent-
wicklungen, modernisiert ihr Kulturhaus 
oder baut Sportanlagen.

Der Gesamtwert der 500 kommunalen 
Investitionsprojekte beträgt mehr als 50 
Mrd. Forint, jedes zweite Projekt ist über 100 
Mio. Forint schwer. Daher haben die meis-
ten Bedarf nach externer Unterstützung bei 
der Finanzierung. 22 Prozent der Ortschaf-
ten können eigene Quellen abrufen, doch 
diese reichen meist nicht aus: bei 47 Prozent 

der Projekte würden sie EU-Fördergelder in 
Anspruch nehmen, bei 23 Prozent ungari-
sche staatliche Hilfen, in vielen Fällen beides. 
Auf Kredite würden sie nur in wenigen Fäl-
len (nur 2 Prozent der Projekte) zurückgrei-
fen. Jedes achte Investment wurde bereits 
begonnen, weitere 46 Prozent stehen vor 
der Vorbereitung; so würden 52 Prozent der 
Projekte im kommenden Jahr beginnen, 28 
Prozent 2018. Im Verlauf der Projekte würden 
zahlreiche Kommunen (57%) die Zusam-
menarbeit mit deutschen, z.B. bayrischen Fir-
men begrüßen, am liebsten als Technologie-
Zulieferer, gar Berater oder Projektpartner. 

Die Kammer organisiert am 27. Oktober eine 
Veranstaltung mit dem Titel „Beispiele für 
Siedlungsentwicklung aus Bayern“, auf der 
neben bayrischen Praxisbeispielen auch 
Details der Erhebung vorgestellt werden.    ❙

autor: Dirk Wölfer

Die Ergebnisse der Studie finden Sie zum Download 
auf unserer Webseite.
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Das Interview in voller 
Länge finden Sie auf 
WiU online unter neben-
stehendem QR-Code. 

Die Weishaupt Hőtechnikai Kft. feiert dieses Jahr ihr 
25-jähriges Bestehen, die ungarische Tochter war die 
erste in Osteuropa. Woher kam das Vertrauen in den 
Standort Ungarn?

Weishaupt ist schon seit 1973 in Ungarn präsent, 
Mitte der 1970er pflegte man enge Beziehungen zum 
damaligen Prometheus Unternehmen für Feuerungs-
technik, das im ganzen Land Weishaupt-Geräte ein-
baute. Damals wurde etwa das ungarische Parlament 
mit Weishaupt-Brennern ausgestattet. Es gab also 
bereits Anlagen in Ungarn, aber keinen eigenen Ser-
vice. Andererseits war Ungarn innerhalb des Ostblocks 
schon immer eine Ausnahme, die Ungarn verfügten 
bereits früh über viele fachliche Kenntnisse. Es waren 
also schon sämtliche technischen und fachlichen Vor-
aussetzungen vorhanden, die auch für den Service, 
Vertrieb und die Wartung nötig waren, auch dank der 
„Impex“-Gesellschaften, die bis 1991 die Außenhan-
delsaktivitäten im sozialistischen Staat koordinierten.

Gibt es vergleichbare Standorte in anderen Ländern?

Einzigartig macht uns die erwähnte Tatsache, die 
erste Weishaupt-Tochter in Osteuropa gewesen zu 
sein. Innerhalb der Weishaupt-Gruppe gibt es nur 
vier Produktionswerke: drei in Deutschland, eins in 
der Schweiz. Die Niederlassungen und Tochtergesell-
schaften machen alles, außer Produktion und F+E, und 
dies in einheitlicher Form auf einheitlichem Niveau. 
Das Service- und Vertriebsnetzt wurde schrittweise 
zunächst in Deutschland ausgebaut, danach folgte als 
erste Auslandsgesellschaft die französische und später 
Benelux Danach setzte eine Orientierung in Richtung 
Osten ein, unsere Existenz in Ungarn erleichterte das. 
Ähnlich große Tochtergesellschaften wie unsere gibt 
es heute in Rumänien, Tschechien, der Slowakei und 
den Ländern des ehemaligen Jugoslawien.

Gibt es Produkte, die auf dem ungarischen Markt 
besonders gefragt sind?

Der ungarische Markt fokussiert besonders auf den 
Preis. Deshalb ist hier vor allem ein Produkt aus dem 
Weishaupt-Portfolio gefragt: Feuerungsanlagen. Bei 
diesem gibt es immer weniger Mitbewerber, denn 
nicht alle Hersteller konnten mit dem steigenden 
F+E-Aufwand Schritt halten. Zugleich gibt es bei uns 
keine unterschiedlichen Ausführungen z.B. für West-

der Ungarische marKt
ist preisZentriert
interview mit JóZsef rácZ, geschäftsführer 
der weishaUpt hôtechniKai Kft.

europa und Osteuropa, es gibt keine Billig-, Mittel- 
und Premiumkategorie. Das ist meiner Meinung nach 
ein Vorteil, auf dem Markt jedoch ein Nachteil, denn 
in Ungarn gibt es im Bereich Heizsysteme viele Heiz-
kessel, Solarkollektoren und Wärmepumpen, die auf 
einem deutlich anderen Preislevel sind. Weishaupt 
möchte nichts an dieser über Jahrzehnte bewährten 
Philosophie ändern, was aber auch bedeutet, dass 
unsere geschäftlichen Möglichkeiten andere sind. Wer 
allerdings mit der niedrigeren ungarischen Kaufkraft 
argumentiert, liegt falsch: Energetische Investitionen 
sind langfristige, da überlegt man sich, ob man etwas 
alle 4-5 Jahre auswechseln will.

Warum setzt man Ihrer Meinung nach in Ungarn 
seltener auf Qualität?

Wenn ein Auto 15 Liter Kraftstoff verbraucht und 
ein anderes zehn, fällt die Auswahl meist leicht, aber 
Strom- und Gasrechnungen sind komplexer. Die Vor-
teile eines Qualitätsprodukts stehen in Ungarn nicht 
immer im Vordergrund, die Menschen spüren dessen 
Bedeutung oft noch nicht. Es gibt Millionen Gasge-
räte in Ungarn, viele müssten getauscht werden. 
Doch der ungarische Markt bleibt sehr preiszentriert, 
Qualität steht meist nicht im Vordergrund.

Wie begeht Weishaupt sein Jubiläumsjahr in 
Ungarn?

Nach der Jubiläumsfeier im Juni planen wir dieses 
Jahr noch zwei größere Veranstaltungen: eine davon 
steht im Zeichen der Weishaupt-Idee, die Jugend der 
Zukunft zu lehren. Dazu sind Schüler vieler Fachschu-
len eingeladen, denen wir vorführen wollen, wie eine 
moderne und zeitgemäße Feuerungsanlage aus-
sieht. Im Dezember gibt es dann unsere traditionelle 
„Kastanien-Party“. Schließlich wollen wir noch eine 
Roadshow veranstalten, bei der wir in ein Heizwerk 
besuchen, in dem gerade eine bedeutende Moderni-
sierung durchgeführt wird.    ❙

Zum Unternehmen

Die Weishaupt Hőtechnikai 
Kft. wurde 1991 gegrün-
det, der Firmensitz liegt 
in Biatorbágy. Aktuell 
verfügt die ungarische 
Tochter des deutschen 
Mittelstandsbetriebes der 
Feuerungstechnik über 
16 Beschäftigte. Das Un-
ternehmen erreichte 2015 
einen Netto-Jahresumsatz 
von 690 Millionen Forint.

józSEf rácz, 64 Jahre alt, verheiratet, 1 Kind.  
Seit 1997 bei der Weishaupt Hőtechnikai Kft.,  
als Geschäftsführer.

Das Gespräch führte Daniel Hirsch

serviceangebote

dEr vErband dEr ungariSchEn Reinigungs-
technologie (MATISZ) veranstaltet am 21.-22. Okto-
ber im B-Pavillon der HUNGEXPO auf 6.500 qm die 
Internationale Reinigungstechnologie-Expo „Tiszta-
Show“. Zu den Partnern der Organisatoren gehört die 
DUIHK, die bereits im Mai dieses Jahres beim Suchen 
von Ausstellern half. Die Themen der Veranstaltung 
decken vollständig diejenigen der Fachmesse Clean-
ing.Management.Services (CMS) ab, die im Septem-
ber 2017 von der durch die Kammer vertretenen 
Messe Berlin stattfinden wird. 

Die auf der TisztaShow ausstellenden Unternehmen 
haben die Möglichkeit, vor einem breiten Publikum 
zu präsentieren, wie es aktuell um das Gewerbe 
steht, welche Technologien, Geräte und Lösungen 

des 21. Jahrhunderts eingesetzt werden, um den 
höchsten fachlichen Anforderungen und zugleich 
den Erwartungen der Bevölkerung gerecht zu wer-
den. In Ungarn wird zum ersten Mal ein solches auch 
regional einzigartiges zweitägiges Fachevent veran-
staltet, das den Vertretern des Fachs und dem Fach-
publikum beweist, dass der Reinigungstechnologie-
Industriezweig Anerkennung verdient und auf dem 
gleichzeitig die Innovationen vorgestellt werden 
können, die die Reinigungsarbeit erleichtern oder 
qualitativ verbessern. Zu den Hauptthemen der Expo 
gehören u.a. Reinigungsgeräte und -mittel, Hygie-
nemittelportionierungssysteme und Hygienemittel, 
Behandlungsmittel, umweltfreundliches Reinigen, 
Reinigungsservice und -schulung sowie sonstige 
Fachgebiete der Reinigungstechnologie.    ❙

„saUbere show“ – Kammer ist partner
  der reinigUngstechnologie-expo

Weitere Details zur Tiszta-
Show auf www.tisztashow.hu 
sowie unter info@matisz.org.
Die DUIHK als offizielle Vertre-
tung der Messe Berlin vertreibt 
auch Teilnahmekarten an 
interessierte Besucher und 
unterstützt Aussteller bei ihrer 
Teilnahme an der Messe CMS 
vom 19.-22.09.2017 in Berlin. 
Weitere Informationen:
Simon-Lutring Tünde
Tel.: + 36 1 345 7645
simon-lutring@ahkungarn.hu
www.cms-berlin.de

diE „mitarbEitErfördErung” ist eine Trainings-
reihe des Deutsch-Ungarischen Wissenszentrums 
(DUWZ) an drei Halbtagen, dessen Ziel es ist, dass 
die Führungskräfte mit einer effektiven Kommunika-
tion das für sie passendste Team zusammenstellen 
können. Das Training leistet Unterstützung dabei, 
wie die Teilnehmer die Entwicklung der Mitarbeiter 
messen können, wie sie ihre Kritik konstruktiv ver-

fassen können oder wie sie ihre Kollegen am bes-
ten durch positive Rückmeldungen entwickeln kön-
nen. Zwischen den Modulen haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, das theoretisch Gelernte praktisch 
anzuwenden, und am Ende der Weiterbildung gibt 
es auch eine schriftliche Bewertung des Trainers 
über die erzielten Ergebnisse.    ❙

training: mitarbeiterförderUng 
Trainingstermine: 
22. September, 6. Oktober, 3. 
November, 13-17:30 Uhr.
Weitere Informationen:
Zsuzsanna Csóka
Tel.: +36 1 243 3596
csoka@ahkungarn.hu

Die Teilnahme ist exklusiv nur 
für DUIHK-Mitgliedern mög-
lich und kostenfrei, jedoch an 
eine Registrierung gebunden. 
Weitere Informationen und 
Registrierung:
Erika Gönczi
Tel.: +36 1 345 7638
gonczi@ahkungarn.hu

im rahmEn dES nächStEn durch die DUIHK orga-
nisierten Fachbesuchs führt die QSR24h Hungary 
Kft. am 26 September an ihrem Sitz in Győr Techni-
ken der Prozessoptimierung vor, die sie gemeinsam 
mit ihren über 900 Partnern aus der Automobilindu-
strie (u.a. Škoda, VW, Audi, ZF, Magna, Faurecia etc.) 
erprobt hat. Auf die Vorträge folgen spielerische 
und praktische Aufgaben aus dem Alltag, mit denen 
der Gastgeber den Teilnehmern die Bedeutung ein-
zelner Prozesse und deren dauerhafter Optimierung 
verdeutlichen möchte.    ❙

fachbesUch: proZessoptimierUng
bei der Qsr24h hUngary
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diE duihk organiSiErt vom 27.-29. September 
eine dreitägige, aus Vorträgen und Kooperationsge-
sprächen bestehende Veranstaltung mit dem Titel 
„Energieeffizienz in der Industrie – Tendenzen und 
Lösungen in der Praxis“. Am ersten Tag werden deut-
sche und ungarische Experten über die aktuelle Situ-

ation und Trends berichten; ferner präsentieren sich 
innovative deutsche Unternehmen, die in Ungarn 
Geschäftskontakte aufbauen möchten. An den 
darauffolgenden zwei Tagen bietet sich für die an 
Kooperation interessierten ungarischen Firmen die 
Möglichkeit, mit ihnen Einzelgespräche zu führen.    ❙

energieeffiZienZ in der indUstrie:
vorträge Und matchmaKing

Das DUWZ startet das 
nächste EUREM-Training 
am 27. Oktober. Bis zum 
27. September gibt es ne-
ben dem Mitglieder- auch 
einen Frühbucherrabatt.
Weitere Informationen 
und Registrierung: 
Krisztina Kottmayer 
Tel.: +36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu

Weitere Informationen 
zum Urban Solutions 
Award auf Ungarisch 
unter nebenstehendem 
QR-Code. 

Die Teilnahme an der 
Veranstaltung und an  
den Kooperationsgesprä-
chen ist kostenlos, eine 
Vorabregistrierung ist 
jedoch erforderlich. 
Weitere Informationen 
und Anmeldung:
Erika Szabó
Tel.: + 36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu

daS dEutSch-ungariSchE forum ist eines der 
wichtigsten Begegnungsforen im Dialog zwischen 
den beiden Ländern. Das Forum wird in diesem 
Jahr an der Andrássy Universität in Budapest, am 
25. und 26. Oktober stattfinden. Neben den Ver-
tretern der Außenministerien der beiden Länder 
erwartet die DUIHK als Mitorganisator auf der dies-
jährigen Veranstaltung Entscheidungsträger und 
Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, sowie weitere Persönlichkeiten, 
die sich für die Stärkung der deutsch-ungarischen 
Beziehungen engagieren. Als Eröffnungsredner hat 

vor kurzem Stanislaw Tillich, Minis-
terpräsident des Freistaates Sach-
sen – dessen offizielle Vertreterin 
in Ungarn die DUIHK ist – und Prä-
sident des Bundesrates, seine Teil-
nahme zugesagt. 

Das Deutsch-Ungarische Forum legt traditionell 
großen Wert auf eine offene, konstruktive Debatte, 
wofür die Plenarsitzungen, Arbeitsgruppen und das 
„Junge Deutsch-Ungarische Forum“ eine ausge-
zeichnete Gelegenheit bieten.    ❙

deUtsch-Ungarisches forUm 2016: 
intensiver bilateraler aUstaUsch

nur jEdES fünftE untErnEhmEn hat von dem EU-
Projekt „Ausbildung von Menschen mit niedrigem 
Bildungsabschluss und von öffentlich Beschäftigten” 
gehört, das bei Anstellung von öffentlichen Beschäf-
tigten verschiedene Förderungsmöglichkeiten für 
Arbeitgeber bietet. Dies geht aus einer aktuellen 
Studie der DUIHK hervor, die diese auf Initiative des 
Ministeriums für Nationale Wirtschaft (NGM) durch-
geführt hat. Um in Zukunft mehr öffentlich Beschäf-
tigte erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt vermitteln zu 

können, erwarten die Unternehmen bereits vor der 
Einstellung Informationen seitens der Arbeitsämter, 
welche Art von Arbeitskräften zur Verfügung ste-
hen. Darüber hinaus empfehlen die Firmen staatliche 
Förderungen, zum Beispiel für Fortbildungen ihrer 
Arbeitnehmer. Peter Cseresnyés, der für Beschäftigung 
zuständige Staatssekretär im NGM informierte nach 
Auswertung der Umfrageergebnisse, dass noch im 
Herbst eine Informationskampagne über die verfüg-
baren Fördermöglichkeiten gestartet wird.    ❙

beschäftigUngspolitiK: firmen nicht
aUsreichend informiert

Die vollständige Umfrage 
ist auf Ungarisch erreichbar 
unter: www.ahkungarn.hu/
kozmunkafelmeres

am 15. juni EndEtE diE 9. ungarische Energiema-
nager-Qualifizierung mit einer Zeugnisübergabe. 
Weitere 10 ausgebildete Teilnehmer, also insge-
samt 86 hervorragende Energetik-Experten hat das 
bereits seit 2011 in Ungarn laufende EUREM (Euro-
pean EnergyManager) Training hervorgebracht. 
Das exklusive Recht zur Durchführung der unter 
deutschem Lizenzrecht stehenden internationa-
len Ausbildung in Ungarn erhielt die DUIHK, die 
Organisation übernimmt das Deutsch-Ungarische 
Wissenszentrum (DUWZ) der Kammer. Die Veran-
stalter müssen sich jedes Jahr einer strengen Qua-
litätskontrolle unterziehen, in deren Rahmen unter 
den weltweit über 50 aktiven Organisatoren gerade 
einmal drei – die Lizenzinhaber in Nürnberg, Öster-
reich und Ungarn – eine hervorragende Bewertung 
für ihre fehlerfreie Organisation und Ausrichtung 
erhielten. Mit noch mehr Stolz erfüllt das DUWZ, 
dass auf der vergangenen internationalen EUREM-
Konferenz in Prag ein ungarischer Teilnehmer, Gyula 
Rucz von der Hirschmann Car Communications Kft. 
den internationalen EUREM-Preis in der Kategorie 
Mittelunternehmen gewann (wir berichteten hierü-
ber ausführlich in einer früheren Ausgabe). EUREM 
ist eine einzigartig umfassende, 17 verschiedene 

energetische Themenkreise (z.B. Gebäudeenerge-
tik, Beleuchtung, Heiztechnik, Belüftungs- und Kli-
matechnik, Nutzung erneuerbarer Energien bzw. 
Unterstützung bestehender Systeme mit erneuer-
baren Energien) streifende praxisorientierte Aus-
bildung. Fachleute mit jahrzehntelanger Erfahrung 
aus der Wirtschaft lehren hier, in erster Linie Mit-
arbeiter von Produktionsbetrieben. Die Besonder-
heit des Trainings liegt im internationalen Netz, 
Networking und der am Ende des Kurses anzufer-
tigenden praktischen Projektarbeit, die den Unter-
nehmen sofortige Einsparungen in Millionenhöhe 
– in Ungarn bei jedem Betrieb im Schnitt über 15 
Mio. Forint jährlich – einbringen. Die Höhe der Ein-
sparungen ist innerhalb von kürzester Zeit multi-
plizierbar über die Erweiterung des Projekts sowie 
der Ausarbeitung und Verwirklichung weiterer 
ähnlicher Konzepte. Das EUREM-Programm wuchs 
in den vergangenen fünf Jahren zu Ungarns füh-
rendem Energieeffizienz-Training heran. Zahlreiche 
Stellenangebote setzen einen EUREM-Abschluss 
voraus, das hier angeeignete Wissen sichert eine 
hervorragende Grundlage auf Unternehmensseite 
zur fachlichen Förderung obligatorischer energeti-
scher Audits und der Norm ISO 50001.    ❙

eUrem-energiemanager: QUalifiZierUng 
mit sofort-effeKt

am 29. auguSt organisierte die Budapesti Elekt-
romos Művek Nyrt. (ELMŰ) auf ihrem Sportgelände 
einen Partnerabend, auf dem die DUIHK auch mit 
einem Stand präsent war. Dem Austausch zwi-
schen dem Energieversorger und seinen Partnern 
verliehen die sommerabendliche Stimmung, die 
Lokation am Donauufer, die Live-Jazzmusik sowie 
die Möglichkeit zum Ausprobieren verschiedener 

elektronischer Fortbewegungsmittel (z.B. Segway, 
Elektroroller) eine besondere Atmosphäre. In der 
Eröffnungsrede des Abends wurde an den Urban 
Solutions Award von ELMŰ erinnert, der gemein-
sam mit der DUIHK im November übergeben wird. 
Die Bewerbungsfrist für den Preis läuft noch bis 
zum 3. Oktober. Bisher seien 21 Bewerbungen ein-
gegangen, hieß es.    ❙

dUihK präsentiert sich aUf 
elmÛ-partnerabend

im rahmEn ihrES jahrESthEmaS 2016 beschäf-
tigte sich die DUIHK am 7. September mit innovati-
ven Kooperationen, die helfen, kostengünstig neue 
Produkte zu entwickeln und dadurch neue Märkte 
zu erschließen. Balázs Zeitler, Projektmanager im 
Bereich Forschung & Entwicklung bei der Siemens 
Zrt., referierte über innovative Kooperationsfor-
men von Großunternehmen, Universitäten und 
Forschungsinstituten. Nach einer kurzen thema-
tischen Eröffnung durch Dr. Thomas Narbeshuber,  
DUIHK Vorstandsmitglied und Geschäftsführer BASF 

Kft., sprach der Referent über die Methode, welche 
sich bei Siemens weltweit bewährt hat und zusätz-
liche Vorteile bietet: mit niedrigen Kosten kreative, 
gebildete, junge Experten kennenzulernen, Mitar-
beiter fast ohne Risiken zu rekrutieren, und dabei das 
Unternehmensimage zu verbessern. Zeitler hielt fest: 
„Eine Kooperation mit Universitäten und Startups 
stellt immer eine Investition dar. Schließlich entste-
hen neue Arbeitsplätze.“ Am Ende der Veranstaltung 
konnten die Anwesenden dem Referenten Fragen 
stellen und gemeinsam diskutieren.    ❙

innovation: Kooperationen Zwischen
wirtschaft Und forschUng

Die nächste Veranstaltung 
zum Jahresthema der DUIHK 
findet am 19. September 
bei der Siemens Zrt. statt. 
Dort wird Leonard Muigg, 
Siemens AG Austria einen 
Vortrag zum Thema „Indus-
trie 4.0 – die nächste Phase 
der industriellen Revolution“ 
halten. Weitere Informatio-
nen und Registrierung unter 
nebenstehendem QR Code.
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mitgliedernews
weiss KUnststoffverarbeitUng 
erweitert werK in gyôr

diE WEiSS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG 
gab am 3. August bekannt, ihr Werk in Győr zum 
dritten Mal zu erweitern. Mit knapp 2 Mio. Euro soll 
bis Sommer 2017 eine 2.000 qm große, weitere Halle 
gebaut werden, die Platz für 25 Spritzgießmaschinen 
und entsprechende Weiterverarbeitungs- und Mon-
tagekapazitäten bieten soll. Der Baubeginn ist für 
Oktober 2016 vorgesehen, die Produktion soll vor-
aussichtlich im Juni 2017 beginnen. Mehrere größere 
Neuaufträge von Automobilherstellern sollen laut 
Unternehmensangaben für die Grundauslastung der 
zusätzlichen Kapazitäten sorgen. Den zweiten Stand-
ort des Unternehmens im bayrischen Illertissen will 
Weiss damit zunächst nicht erweitern. Jürgen Weiss, 
Geschäftsführer der Weiss Kunststoffverarbeitung 
GmbH & Co. KG, erklärt: „In Illertissen fertigen wir mit 
höherem Automationsgrad, in Győr ist der Anteil der 
manuellen Montagetätigkeiten höher. Deshalb ist 
Győr der Fertigungsstandort für mittlere Serien und 
besonders kostensensible Bauteile, während wir in 

Illertissen anspruchsvolle Komponenten und Bau-
gruppen in großen Serien fertigen. Diese Arbeitstei-
lung, die wir flexibel handhaben, hat sich bewährt.“ 
Dass die Entscheidung für Györ fiel, hat seinen Grund 
auch in den schnelleren Möglichkeiten der Umset-
zung: Das Grundstück ist vorhanden, der Baubeginn 
kann zügig erfolgen. Damit baut das Unternehmen 
zum dritten Mal das Werk in Györ aus. 2007 startete 
die Produktion dort zunächst in gemieteten Werks-
hallen, die schnell zu klein wurden und 2011 einen 
Neubau erforderten, der 2013 erweitert wurde.    ❙

aldi eröffnete Zwei neUe filialen

diE aldi magyarorSzág ÉlElmiSzEr bt. hat 
am 4. August in Csepel und in Kecskemét je einen 
neuen Laden eröffnet, teilte das Unternehmen mit. 
Die Geschäfte im Csepel Plaza in Budapests XXI. 

Bezirk und nahe dem Bahnhof Kecskemét erwarten 
ihre Kunden mit allerlei Eröffnungsangeboten, hieß 
es dort. „Ich freue mich sehr, dass wir die Anzahl 
unserer Kaufhäuser in solch einem Tempo erhöhen 
können. In Kecskemét ist dies bereits unser zwei-
tes Geschäft, das aufgrund seiner innerstädtischen 
Lage gut erreichbar ist, jenes in Csepel ist deswegen 
besonders, weil es nach Szeged das zweite in einem 
Plaza ist“, sagte Tibor Székács, Geschäftsführer der 
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. Die deutsche Kette 
verfügt damit über 113 Läden in Ungarn. Der größte 
Rivale von Aldi, Lidl betreibt in Ungarn 170 Geschäfte, 
Penny Market wiederum ca. 200 Läden.    ❙

sap hUngary startet programmier-
wettbewerb

biS zum 16. SEPtEmbEr können angehende Infor-
matiker an einem Programmier-Wettbewerb der 
SAP Hungary Kft. teilnehmen, dessen Hauptpreis mit 
800.000 Forint dotiert ist, teilte das Softwareunter-
nehmen am 26. August mit. Bewerben konnten sich 
laut Mitteilung Studierende sowie Karriereeinsteiger 
mit maximal 5 Jahren Berufserfahrung, sowohl als 
Einzelperson oder als Gruppe mit maximal 3 Per-
sonen. Im Laufe des Wettbewerbs müssen verein-
fachte Beispielaufgaben im Umfeld der SAP HANA 
Cloud Platform (HCP) bewältigt, ein funktionieren-
der Prototyp angefertigt und die Entwicklungsdo-
kumentation bis zum Ende der Wettbewerbsfrist 
eingereicht werden. Ein technischer Koordinator 
von SAP steht den Bewerbern zur Seite, der diese 
online betreut. Dem ersten Platz winken 800.000 
Forint, dem zweiten 200.000 Forint und dem dritten 
100.000 Forint Siegprämie. Ferner wird jede gültige 
Bewerbung mit der Einladung zu einem HCP-Lehr-
gang belohnt, einzelne wertvolle Arbeiten zudem 
mit der Möglichkeit zur Betreuung der Diplomarbeit 
durch SAP-Konsulenten, zur Teilnahme an SAP-Pro-
jekten bzw. am SAP-Berufsausbildungsprogramm 
oder gar einem Jobangebot.    ❙

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!

Wichtige geschäftliche Mei-
lensteine, Änderungen in 

Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-

santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 

Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu

wir begrüssen Unsere neUen mitglieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

grenkeleasing magyarország Kft. 
leasing für bürokommunikation, 
materialfinanzierung, it leasing

Váci út 91.

H-1139 Budapest 

Krisztián nemes   Geschäftsführer

tel.: +36 1 235 7047

knemes@grenke.hu

www.grenke.hu

novák ipari és 
Kereskedelmi Kft. 
metallverarbeitung und montage

juharfa utca 11.

H-2089 telki 

ágnes baják   Key Account Manager

tel.: +36 20 255 1310

agnes.bajak@novakkft.hu

www.novakkft.hu 

prozesstechnik Kropf 
hungária Kft. 
industrielle prozessautomatisierung

Ezerjó u. 3/a.

H-9011 Gyôrszentiván 

andrea berezvai-nagy   Büroleiterin

tel.: +36 96 476 279

andrea.nagy@kropf-solutions.com

www.kropf-solutions.com 

psm-protech hungaria Kft. 
Kunststoffverbund teile,  
baugruppen, montage

Kaszaházi út 43.

H-8900 zalaegerszeg

endre istván panker   Plant Manager

tel.: +36 92 510 476

endre.panker@psm-protech.com

www.psm-protech.com 

np hungária Kft. 
Kuststoff-spritzguss

Ipari park 07/54. hrsz.

H-5440 Kunszentmárton

mónika Kóczán   Einkaufsleiterin

tel.: +36 56 561 100

mkoczan@np-hungaria.com

www.sintex-np.com 

humilitas Kft. 
überlassung und vermittlung von  
arbeitskräften, personalberatung,  
schulgenossenschaft

Berda józsef utca 10.

H-1043 Budapest 

lászló horváth   Vertriebsdirektor

tel.: +36 1 369 1875

horvath.laszlo@humilitas.hu

www.humilitas.hu 

hans pausch hungária Kft. 
blech- und stahlbearbeitung,  
schweißen, biegen, laserschneiden

zrínyi utca 20.

H-8718 tapsony

istván Krennert   Geschäftsführer

tel.: +36 85 322 601

krennert.istvan@hanspausch.hu

www.hanspausch.hu 

mms multi management 
system Kft. 
distribution von schwingungsdiag-
nostik und geräten zur  
einstellung von lasermaschinen  
der prüftechniK gmbh 

Mendel Károly utca 16. 

H-2234 Maglód

györgy mayer   Geschäftsführer

tel.: +36 70 206 4541 

mmskft@gmail.com

www.mms-kft.hu

Az Ön cégének hírei 
is fontosak!
Jelentős üzleti mérföld-
kövek, vagy változások a 
cégvezetésben – szívesen 
beszámolunk minden 
tagvállalatunk aktua-
litásairól. Keressenek 
bennünket bizalommal! 
magazin@ahkungarn.hu

tagvállalati híreK
a weiss KUnststoffverarbeitUng 
bôvíti gyôri gyárát

a WEiSS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG 
augusztus 3-án közölte, hogy harmadszor bővíti a 
győri gyárát. Közel 2 millió eurós beruházás révén 
2017. nyaráig egy további, 2.000 nm-es csarnokot épí-
tenek, mely helyet adna 25 fecskendezéses öntőgép-
nek, valamint a szükséges feldolgozó és összeszerelő 
kapacitásnak. Az építkezés kezdetét októberre terve-
zik, a gyártás 2017. júniusában kezdődne. Több nagy 
volumenű, új járműipari megrendelés biztosítaná a 
vállalati információk szerint az új kapacitások alapki-
használtságát. A vállalat második telephelyét a bajor 

Illertissenben jelenleg nem tervezik bővíteni. Jürgen 
Weiss, a Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. 
KG ügyvezető igazgatója, elmondta: „Illertissenben 
nagyobb automatizálási szinten gyártunk, Győrben 
magasabb a manuális összeszerelési tevékenységek 
aránya. Ezért Győr a gyártási telephely a középső szé-
riák és a különösen árérzékeny alkatrészek számára, 
miközben Illertissenben igényes komponenseket 
és gyártási egységeket gyártunk nagy szériában. Ez 
a munkamegosztás, melyet rugalmasan kezelünk, 
bevált.” Annak oka, hogy Győrre esett a döntés, a 
gyorsabb kivitelezéssel is összefügg: a telek rendel-
kezésre áll, az építkezés hamar elkezdődhet. A válla-
lat immár harmadik alkalommal bővíti győri gyárát. 

Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.
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2007-ben indult ott a gyártás, eleinte bérelt gyártó-
csarnokokban, melyeket hamar kinőttek és 2011-ben 
egy új épületet építése vált szükségessé, amit 2013-
ban bővítettek.    ❙

Két úJ árUháZZal bôvül aZ aldi

az aldi magyarorSzág ÉlElmiSzEr bt. augusztus 
4-én, Csepelen és Kecskeméten is nyit egy-egy áru-
házat, közölte a vállalat. A Csepeli Plazaban, Budapest 
XXI. kerületében és a kecskeméti pályaudvar köze-
lében található boltokban számos nyitási akciókval 
várják a vevőket, írják a közleményben. „Nagyon örü-
lök, hogy áruházaink számát ilyen ütemben tudjuk 
növelni. Kecskeméten ez lesz a második üzletünk, ami 
belvárosi elhelyezkedése miatt könnyen megközelít-
hető, a Csepelen nyíló áruházunk pedig azért különle-
ges, mert Szeged után ez a második ALDI üzlet, ame-
lyet plázában nyitunk”, mondta Székács Tibor, az ALDI 
Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója.  
A német lánc így már 113 bolttal rendelkezik Magyar-
országon. A legnagyobb versenytárs, a Lidl 170 üzle-
tet üzemeltet, a Penny Market meg közel 200-at.    ❙

programoZói versenyt indított  
aZ sap hUngary

SzEPtEmbEr 16-ig pályázhatnak leendő informati-
kusok az SAP Hungary Kft. programozói versenyén, 
melynek fődíját 800.000 forinttal dotálták, közölte a 
szoftvervállalat augusztus 26-án. A versenyre egye-
temi/főiskolai hallgatók, valamint pályakezdők maxi-
mum 5 éves munkatapasztalattal jelentkezhettek, 
egyénileg vagy csapatban (maximum 3 fő). A verseny 
során leegyszerűsített mintafeladatokat kell megol-
dani az SAP HANA Cloud Platform (HCP) fejlesztői kör-
nyezetében, működő prototípus elkészítésével és a 
fejlesztés dokumentációjával együtt átadni a verseny 
határidejéig. Egy műszaki koordinátor az SAP részéről 
online támogatja a résztvevőket. Az első helyezett-
nek 800.000 forint, a másodiknak 200.000 forint és 
a harmadiknak 100.000 forint jutalom jár. Emellett 
minden érvényes pályázatot benyújtó meghívást kap 
egy tantermi HCP tanfolyamra, egyedi elbírálás alap-
ján a cég szakdolgozat konzulensi támogatásával, 
részvételi lehetőséggel nagyvállalati projektekben, 
ill. az SAP vocational training programban vagy akár 
álláslehetőséggel jutalmazva.    ❙

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

a magyar-nÉmEt fórum a két ország közötti 
kapcsolatok egyik legfontosabb intézménye, amely  
idén 26. alkalommal kerül megrendezésre. A ren-
dezvénynek október 25-én és 26-án a budapesti 
Andrássy Egyetem biztosítja a helyszínt. A fórumra 
a két ország külügyminisztériumainak képviselői 
mellett számos magyar és német tudóst, politikust, 
gazdasági vezetőt, civil-társadalmi képviselőt vala-
mint a magyar-német kapcsolatok további erősí-

tésében érdekelt szereplőket hívott meg a Kamara 
társszervezőként. Nemrég visszaigazolást nyert, 
hogy a nyitó beszédet Stanislaw Tillich, Szászország 
miniszterelnöke és a Bundesrat (Német Szövetségi 
Tanács) elnöke fogja tartani. A Magyar-Német Fórum 
hagyományosan a nyílt, konstruktív vitára helyezi 
a hangsúlyt, amire kiváló alkalmat nyújtanak a ple-
náris ülések, a munkacsoportok valamint a „Fiatalok 
Magyar-Német Fóruma”.    ❙

magyar-német fórUm 2016:
intenZív Kétoldalú esZmecsere

auguSztuS 29-Én a Budapesti Elektromos Művek 
Nyrt. (ELMŰ) partnerestet szervezett Sporttelepén, 
amelyen a DUIHK saját standdal is jelen volt. Az ener-
giaellátó és partnerei tapasztalatcseréjének különle-
ges nyáresti hangulatot kölcsönzött a Duna parti hely-
szín, az élő jazz muzsika és a különböző elektromos 

közlekedési eszközök (pl. Segway, elektromos roller) 
kipróbálásának lehetősége. Az est nyitóbeszédjében 
emlékeztettek az ELMŰ Urban Solutions Awardjára, 
amelyet a cég novemberben a DUIHK-val együtt ad 
át. A díjra még október 3-ig lehet pályázni. Eddig 21 
pályázat érkezett be, hangzott el.    ❙

bemUtatKoZott a dUihK 
aZ elmÛ partnerestJén

a 2016-oS Év tÉmája kErEtÉbEn szeptember 
7-én a DUIHK innovációs együttműködésekkel fog-
lalkozott, melyek segíthetnek, termékfejlesztéseket 
viszonylag alacsony költségekkel megvalósítani és 
ezáltal új piacokra lépni. Zeitler Balázs, a Siemens Zrt. 
kutatás-fejlesztési részlegének gazdasági vezetője a 
nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek együtt-
működéseit mutatta be előadásában. Dr. Thomas  
Narbeshuber, a DUIHK elnökségi tagja, a BASF Kft. 
ügyvezető  igazgatójának rövid tematikus megnyi-

tója után a referens arról a módszerről beszélt, amely 
a Siemensnek világszerte sikereket hozott már, és 
amelynek számtalan előnye van: kreatív, képzett, fia-
tal szakemberek megismerése; leendő munkaválla-
lók felvétele lényegében kockázat nélkül; a vállalat 
arculatának pozitív formálása. „Az egyetemekkel és 
Startup-okkal való együttműködés igazából befekte-
tés, hiszen új munkahelyek jönnek létre.“ – véli Zeitler. 
A rendezvény zárásaként a jelenlévők az előadóval 
vitát és tapasztalatcserét folytathattak.    ❙

innováció: vállalatoK és KUtatóintéZeteK 
siKeres együttmÛKödése

A felmérés részletes ered-
ményeit a DUIHK honlapján 
találja: www.ahkungarn.hu/
kozmunkafelmeres

A következő rendezvény 
a DUIHK éves témájá-
ban szeptember 19-én 
a Siemens Zrt.-nél kerül 
megrendezésre. Ott Leo-
nard Muigg a Siemens AG 
Austriatól fog előadást 
tartani „Industrie 4.0 - Az 
ipari forradalom követ-
kező fázisa” témában. 
További információ és 
regisztráció a mellékelt 
QR kód alatt. 

További információ az 
Urban Solutions Awardról a 
mellékelt QR-kód alatt. 

A DUWZ a következő  
EUREM képzést október 27-én 
indítja. Szeptember 27-ig a 
tagvállalati kedvezmény mel-
lett még korai bejelentkezői 
kedvezményt is biztosít.
További információ  
és regisztráció:
Kottmayer Krisztina
Tel.: +36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu

cSak mindEn ötödik vállalat hallott már az 
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése” c. kiemelt uniós projektről, amely külön-
böző támogatásokat nyújt a munkaadóknak, ha 
felvesznek közmunkást. Többek között ez derült 
ki a DUIHK friss felméréséből, amelyet a Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NGM) kezdeményezésére 
végzett tagjai körében. Annak érdekében, hogy a 
jövőben több közmunkás sikeresen helyezkedhes-

sen el a munkaerőpiacon, már a felvétel előtt jobb 
tájékoztatást várnak a cégek a munkaügyi szervek-
től arra vonatkozóan, hogy milyen munkaerő áll ren-
delkezésre. Ezenkívül állami támogatást javasolnak 
a cégek, pl. a dolgozók továbbképzésére. Az NGM 
foglalkoztatási államtitkára, Cseresnyés Péter a felmé-
rés eredményeit értékelve arról tájékoztatott, hogy 
még ősszel információs kampányt indítanak az elér-
hető támogatási lehetőségekről.    ❙

mUnKaerôpiaci ösZtönZôK:
KevesliK a cégeK aZ információt

júniuS 15-Én ünnEPÉlyES oklevélátadóval zárult 
a 9. magyarországi Energiagazdász képzés. Újabb 
10 végzett résztvevővel, így összesen 86 kiváló 
energetikai szakemberrel büszkélkedhet a már 
2011 óta Magyarországon futó EUREM (European 
EnergyManager) képzés. A német licenccel védett 
nemzetközi képzési program szervezésének kizá-
rólagos magyarországi jogát a DUIHK kapta meg, a 
szervezést pedig a Kamara Német-Magyar Tudás-
központja (DUWZ) bonyolítja le. A szervezőknek 
minden évben komoly minőségellenőrzési vizsgá-
laton kell helytállni, amelynek során a világszerte 
működő több, mint 50 szervező közül mindössze 
három, a licencgazda Nürnberg, Ausztria, valamint 
Magyarország kapott kiemelt minősítést a kifogás-
talan szervezésért és lebonyolításért. Még nagyobb 
büszkeség a DUWZ számára, hogy a legutóbbi prá-
gai nemzetközi konferencián egy magyar résztvevő, 
a Hirschmann Car Communications Kft. munkatársa, 
Rucz Gyula nyerte a nemzetközi EUREM-díjat közép-
vállalat kategóriában (erről egy korábbi számunkban 
már bővebben beszámoltunk.) Az EUREM egy egye-
dülállóan átfogó, 17 különböző energetikai téma-

kört (pl. épületenergetika, világítás, fűtéstechnika, 
szellőztetés és klímatechnika, megújuló energiák 
felhasználása, illetve rásegítés megújuló energiák-
kal már meglévő rendszerek működésére) érintő, 
gyakorlatorientált képzés. A szakmából érkező, 
több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakem-
berek oktatnak, elsősorban gyártó vállalati munka-
társakat. A képzés egyedisége a nemzetközi háló-
zatban, networkingben, valamint a képzés végén 
elkészítendő gyakorlati projektmunkában rejlik, 
amely milliós nagyságrendű azonnali megtakarítást 
– Magyarországon átlagosan éves szinten 15 millió 
forint felett – hoz a vállalat számára. A megtakarítás 
mértéke rövid időn belül megsokszorozható a pro-
jekt kibővítésével, valamint további hasonló projek-
tek kidolgozásával és megvalósításával. Az EUREM 
program az elmúlt öt év során Magyarország vezető 
energiahatékonysági képzésévé nőtte ki magát. Szá-
mos álláshirdetésben kérnek EUREM végzettséget, 
valamint az itt megszerzett tudás kiváló alapot biz-
tosít a kötelező energetikai auditok és az ISO 50001-
es szabvány tanúsításának vállalati oldalról történő 
szakmai támogatásához.    ❙

energiagaZdásZ KépZés – 
aZonnali hasZonnal
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További részletek a Tiszta-
Showról a www.tisztashow.hu  
oldalon, valamint az info@
matisz.org címen. A DUIHK,  
a Messe Berlin hivatalos kép-
viseleteként, belépő jegy- 
eket is árusit az érdekelt  
látogatók számára és segít  
a kiállítói részvétel megszer-
vezésében a CMS szakkiállí-
táson, mely 2017.09.19.-22. 
Berlinben kerül megrende- 
zésre. További információ: 
Simon-Lutring Tünde 
Tel.: +36 1 3457 645
simon-lutring@ahkungarn.hu 
www.cms-berlin.de 

A részvétel kizárólag 
a DUIHK tagjainak 
lehetséges, számukra a 
rendezvény ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. 
További információ és 
regisztráció:
Gönczi Erika
Tel.: + 36 1 345 7638
gonczi@ahkungarn.hu

A tréning időpontjai: 
szeptember 22., október 6., 
november 3., délután,  
13-17.30 óráig.
További információ:
Csóka Zsuzsanna 
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu

sZolgáltatási aJánlatoK

a magyar tiSztítáS-tEchnológiai SzövEtSÉg 
(MATISZ) október 21-22-én, a HUNGEXPO B pavi-
lonjának 6.500 nm-én rendezi meg a nemzetközi 
TisztaShow Tisztítástechnológiai Szakkiállítás és Vásárt. 
A szervezők partnerei közé tartozik a DUIHK, aki már 
idén májusban segített kiállítók toborzásában. A ren-
dezvény témaköre teljesen lefedi a Kamara által kép-
viselt Messe Berlin szervezésében 2017. szeptembe-
rében megrendezésre kerülő Cleaning.Management.
Services (CMS) szakkiállítást. A TisztaShow-n kiállító 
cégek lehetőséget kapnak arra, hogy a széles nyil-
vánosság előtt megmutassák, hol tart ma a szakma, 
milyen 21. századi technológiákat, eszközöket és meg-
oldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy meg-

feleljenek a legmagasabb szakmai követelményeknek 
és a lakossági elvárásoknak egyaránt. Magyarorszá-
gon első alkalommal kerül sor egy olyan regionálisan 
is egyedülálló, kétnapos szakrendezvényre, amely 
egyszerre bizonyítja a szakma és a lakosság előtt, 
hogy a tisztítástechnológiai iparág megérdemli az 
elismerést, és bemutathatja azokat az újdonságokat, 
amelyek megkönnyítik, vagy jobb minőségűvé teszik 
a munkát. A kiállítás fő témái közé tartoznak pl. taka-
rítógépek és eszközök, higiéniai adagoló rendszerek 
és töltőanyagok, kezelőszerek, tisztítószerek, környe-
zetbarát takarítás, takarítási szolgáltatások és -okta-
tás, valamint a tisztítás-technológiához kapcsolódó 
egyéb szakterületek.     ❙

a tisZtashow partnere a Kamara

a kövEtkEzô a duihk által SzErvEzEtt cég-
látogatáson a házigazda QSR24h Kft. több mint 
900 autóipari partnerével (pl. Škoda, VW, Audi, ZF, 
Magna, Faurecia, stb.) közösen tapasztalt és meg-
oldott folyamatoptimalizálási technikákat mutat 

be. Az előadások utáni játékos és gyakorlati, a min-
dennapokból kiemelt feladatokkal szemléltetik a 
házigazdák a résztvevőkkel a folyamatok és azok 
állandó optimalizálásának fontosságát.    ❙

sZaKmai látogatás a Qsr24h-nál

a „fEjlESztô vEzEtÉS” a Német-Magyar Tudás-
központ (DUWZ) háromszor félnapos készségfej-
lesztő tréningsorozata, amely célja, hogy a vezetők 
hatékony kommunikációval ki tudják alakítani a 
maguk számára legmegfelelőbb munkatársi gár-
dát. A tréning segítséget nyújt abban, hogy hogyan 
tudják mérni a résztvevők a dolgozók fejlettséget, 

hogyan fogalmazzák meg kritikájukat építő jel-
legűen, vagy, hogy hogyan tudják leginkább fej-
leszteni munkatársaikat a pozitív visszajelzéseken 
keresztül. A modulok között lehetőség nyílik az 
elméletben tanultak gyakorlatbeli alkalmazására, és 
a képzés végén írásbeli értékelést is ad a tréner az 
elért eredményekről.    ❙

veZetôi tréning: feJlessZüK a dolgoZóKat!

A Weishaupt Hőtechnikai Kft. idén ünnepli 25 éves 
fennállását, a magyar leányvállalat volt a legelső 
Kelet-Európában. Miből táplálkozott a Magyaror-
szágba vetett bizalom?

A Weishaupt már 1973 óta jelen van Magyarorszá-
gon, az 1970-es évek közepén szoros kapcsolato-
kat ápoltunk az akkori Prometheus tüzeléstechnikai 
vállalattal, amely országszerte telepített Weishaupt 
készülékeket. Annak idején szerelték fel a magyar 
Parlament épületét Weishaupt kazánokkal. Tehát már 
voltak készülékek Magyarországon, de nem volt saját 
szervizszolgáltatás. Másrészről Magyarország a keleti 
tömbön belül mindig is kivétel volt, hiszen Magyar-
országon már korán sokan rendelkeztek szakismere-
tekkel. Minden műszaki és szakmai feltétel adott volt 
tehát, ami az értékesítés, szervízelés és karbantartás-
hoz is szükséges volt, és ez részben köszönhető az 
„impex” társaságoknak, amelyek 1991-ig a szocialista 
állam külkereskedelmi tevékenységét koordinálták.

Vannak összemérhető telephelyek más országokban?

A mi esetünkben egyedülálló az a tény, hogy mi vol-
tunk a Weishaupt első leányvállalata Kelet-Európá-
ban. A Weishaupt csoporton belül csupán négy gyá-
runk van: három Németországban és egy Svácjban.  
A képviseletek és leányvállalatok mindennel foglal-
koznak a gyártás és a K+F kivételével, mégpedig egy-
séges formában és egységes színvonalon. A szerviz- 
és értékesítési hálózatot lépésről lépésre bővítették 
először Németországban, majd első külföldi társaság-
ként Franciaországban, majd többek között a Benelux 
államokban jelentünk meg. Ezt követően Keletre irá-
nyultunk, amit megkönnyített magyarországi jelenlé-
tünk. A miénkhez hasonló leányvállalatok működnek 
ma Romániában, Csehországban, Szlovákiában és a 
korábbi Jugoszlávia országaiban.

Vannak olyan termékek, amelyeket kiugróan keres-
nek a magyar piacon?

A magyar piacon kiemelten az árra összpontosí-
tanak, ezért a Weishaupt kínálatából mindenek 
előtt egy terméket keresnek: a tüzelőberendezé-
seket. Ennél egyre kevesebb a versenytárs, ugyanis 
nem tudott minden gyártó lépést tartani az emel-
kedő kutatási és fejlesztési ráfordításokkal. Egyúttal 
nálunk nem különbözik a például Nyugat-Európá-
nak gyártott készülék a Kelet-Európának gyártottól, 

a magyar piac gyaKran árKöZpontú

interJú rácZ JóZseffel, a weishaUpt 
hôtechniKai Kft. ügyveZetôJével

nincs olcsó, közepes és prémium kategória. Vélemé-
nyem szerint ez előnyös, de a piacon hátrányt jelent, 
ugyanis Magyarországon a fűtőrendszereknél szá-
mos kazán, napkollektor és hőszivattyú létezik jelen-
tősen eltérő árszínvonalon. A Weishaupt nem kíván 
változtatni ezen az évtizedek során bevált filozófián, 
de ez azonban azt is jelenti, hogy az üzleti lehető-
ségeink eltérőek. Téved azonban, aki az alacsonyabb 
magyarországi vásárlóerővel érvel: az energetikai 
beruházások hosszú távra szólnak, ezért megfontol-
ják, hogy 4-5 évente akarnak-e cserélni valamit.

Véleménye szerint Magyarországon miért fordíta-
nak kevesebb figyelmet a minőséget?

Ha egy autó 15 liter üzemanyagot fogyaszt és egy 
másik tízet, akkor a legtöbb esetben egyszerű a dön-
tés, de a villamosenergia- és a gázszámla bonyolul-
tabb. Magyarországon nem mindig a minőségi termék 
előnyei állnak az előtérben, az emberek sokszor még 
nem érzékelik ennek a jelentőségét. Több millió gáz-
készülék van Magyarországon, és sokukat cserélni kell.  
A magyar piac azonban erősen árközpontú marad, a 
legtöbb esetben nem a minőségen van a hangsúly.

A Weishaup hogyan ünnepli a jubileumi évét 
Magyarországon?

A júniusi jubileumi ünnepséget követően idén még 
két nagyobb rendezvényt tervezünk: az egyik célja a 
Weishaupt eszméjének jegyében zajlik, hogy oktassa 
a jövő fiataljait. Erre a rendezvényre számos szakis-
kola diákjait hívjuk meg, mert azt akarjuk szemléltetni 
nekik, hogy hogyan néz ki egy modern és korszerű 
tüzelőberendezés. Ezt követően decemberben tart-
juk a hagyományos „gesztenyepartinkat”. Végül 
pedig egy roadshow-t akarunk előkészíteni, amely-
nek keretében egy olyan fűtőművet keresünk fel, ahol 
éppen egy jelentős mértékű korszerűsítés zajlik.    ❙

rácz józSEf 64 éves, nős,1 gyermek apja. 
1997 óta dolgozik a Weishaupt Hőtechnikai Kft.-nél 
ügyvezetőként.

Az interjút Daniel Hirsch készítette.

A vállalatról

A Weishaupt Hőtechnikai 
Kft.-t 1991-ben alapították, 
székhelye Biatorbágyon 
van. A közepes méretű 
német tüzeléstechnikai 
vállalat magyarországi 
leányvállalata jelenleg 16 
főt foglalkoztat. A vállalat 
2015-ben 690 millió forint 
nettó árbevételt ért el.

Az interjút teljes terje-
delemben megtalálja  
weboldalunkon a WiU  
online rovatban a mellékelt 
QR-kód alatt. 

a duihk SzEPtEmbEr 27-29-ig háromnapos, előadá-
sokból és kooperációs tárgyalásokból álló rendezvényt 
szervez „Energiahatékonyság az iparban – Tenden-
ciák és gyakorlati megoldások” címmel. A rendezvény 
első napján német és magyar szakemberek tartanak 
előadásokat az ipari energiahatékonyság helyzetéről 

és trendjeiről Magyarországon és Németországban; 
bemutatkoznak továbbá német innovatív vállalatok, 
amelyek üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni 
Magyarországon. Az ezt követő két napon a német vál-
lalatokkal való együttműködés iránt érdeklődő magyar 
cégek számára lehetőség nyílik egyéni tárgyalásokra.    ❙

energiahatéKonyság aZ iparban:
elôadásoK és partnerKöZvetítés

A rendezvényen, valamint 
a tárgyalásokon való 
részvétel az érdeklődők szá-
mára ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.
További információ és 
regisztráció:
Szabó Erika
Tel.: + 36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu  



herausgeber | kiadó:
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer | 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Geschäftsführender Vorstand | ügyvezetô elnökségi tag: 
Gabriel A. Brennauer

redaktion | szerkesztôség: 
Lövôház utca 30, H-1024 Budapest
tel.: +36 1 3457 600, Fax: +36 1 315 07 44
magazin@ahkungarn.hu | www.duihk.hu

chefredakteur | fôszerkesztô: Dirk Wölfer

redaktion | szerkesztôk: Daniel Hirsch, tamás Kelemen

layout und satz | lapterv és grafikai munka: 
Balázs Horváth, Horváth Kreatív Bt., Budapest

druck | nyomda: Mester Nyomda, Budapest

erschienen | megjelent: 09. 2016

© 2009–2015 dUihK 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere hinsichtlich der Vervielfältigung, 
der Verbreitung sowie der speicherung und Verarbeitung in elektro-
nischer Form. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrechtsschutz. 

Minden jog fenntartva, különös tekintettel a lap bármelyik részének 
másolására, terjesztésére, elektronikus rendszerekben való tárolására 
és feldolgozására. A lap és bármelyik része a szerzôi jogokról szóló 
1999. évi LXXVI. tv. hatálya alá tartozik. 

IssN: 1588-8932

A DUIHK-t a szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német szövetségi 
Parlament határozata alapján.
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magazin

EnErgEtika, iSkolák ÉS óvodák, 
turizmuS, gazdaSág – a magyar tElE-
PülÉSEk igEn Sokoldalú bEruházáSi 
ProjEktEkkEl haladnak a fEnntart-
hatóSág fElÉ. Ez dErül ki abból a 
fElmÉrÉSbôl, amElyEt a duihk vÉg-
zEtt az önkormányzati bEruházáSi 
tErvEk tÉmakörÉbEn.  

A felmérésben minden tizedik magyar 
település vett részt – összesen 2,3 millió 
lakossal. Arra volt kíváncsi a Kamara, hogy 
milyen beruházási tervei vannak az önkor-
mányzatoknak, és hol adódnak együttmű-
ködési lehetőségek német partnerekkel. A 
felmérés egyik legérdekesebb eredménye 
az volt, hogy majdnem minden negyedik 
beruházási projekt az energetikához kap-
csolódik: energetikai épület-korszerűsíté-
sek, napelem-parkok, vagy a geotermia 

berUháZnaK a Jövôbe 
a magyar településeK

hasznosítása – számos módon próbálják 
csökkenteni a költségeket és egyben a kör-
nyezetet is tehermentesíteni.

A másik fontos terület a helyi gazdaság fej-
lesztése és támogatása. Minden hatodik 
településen befektetnek ipari parkok létreho-
zásába vagy fejlesztésébe, helyi vállalkozások 
támogatásába, vagy önkormányzati termelő 
üzemek bővítésébe, illetve korszerűsítésbe. 
Ugyancsak a gazdaság fellendítését szolgálják 
a turisztikai fejlesztések. Szintén minden hato-
dik községben terveznek turisztikai fejlesz-
tést, korszerűsítik a művelődési házat vagy 
sportlétesítményeket építenék. A települé-
sek által leírt mintegy 500 beruházási projekt 
összértéke több mit 50 milliárd forint, minden 
második projekt volumene meghaladja a 100 
millió forintot. Így a finanszírozáshoz a legtöb-
ben külső támogatásra tartanak igényt. Saját 

forrást ugyan a települések 22 százaléka tud 
mozgósítani, de ez az esetek többségében 
nem elég: a projektek 47 százalékához uniós 
forrást vennének igénybe, 23 százalékához 
hazai állami támogatást, sok esetben mind-
kettőt. Hitelre viszont csak ritkán – a projektek 
mindössze két százalékában – támaszkodná-
nak. Minden nyolcadik fejlesztés már elindult, 
további 46 százalékuk előkészítés előtt áll, így 
a projektek 52 százaléka jövőre indulna, 28 
százalékuk pedig 2018-ban. A projektek során 
számos település (57%) szívesen látná német, 
pl. bajor cégek közreműködését, legszíve-
sebben, mint technológia beszállító, de akár 
tanácsadóként vagy projektpartnerként is.
 
A Kamara október 27-én egy rendezvényt 
szervez önkormányzatok számára „Telepü-
lésfejlesztési példák Bajorországból” címmel, 
amelyen bajor gyakorlati példák mellett a fel-
mérés részletei is bemutatásra kerülnek..    ❙

Szerzô: Dirk Wölfer

A felmérés részletes eredményeit 
a honlapunkról töltheti le.


