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spezial

Gabriel A. Brennauer

a magyar gazdaság kulcsfontosságú ágazata, és jelentősen hozzájárul a 
növekedéshez, a foglalkoztatottsághoz és az exporthoz. Ha hozzászámoljuk még az 
összes olyan vállalkozást is, amely ugyan másik gazdasági ághoz tartozik, de nagy 
mértékben hozzájárul termékekkel és szolgáltatásokkal a járműgyártáshoz, akkor  
az üzletág jelentősége megtöbbszöröződik. Az elkövetkezendő években is ez alakít-
ja majd az összgazdaságot. Az iparág számára kiemelten fontosak a német vállala-
tok – ők adják termelés közel két harmadát.

A kihívások, amelyek előtt a gépjárműszektor világszerte áll, éppen ezért a magyar 
gazdaságot is érezhetően befolyásolni fogják. Nemcsak a termékpaletta fog változ-
ni, hanem a beszállítói kapcsolatok vagy a képzési rendszerekkel szemben támasz-
tott követelmények is. 

WiU spezial kiadványunk rámutat a magyarországi gépjárműipar jelenleg legfonto-
sabb kihívásaira: elektromobilitás és önvezető járművek, a beszállítói környezet, a jövő 
közlekedési infrastruktúrája, valamint az együttműködés az ipari és kutatási szektor 
között. A gazdaságpolitikai környezetet pedig Lepsényi István gazdasági államtitkár 
mutatja be egy interjúban, a témát sok ténnyel és számadattal teljessé téve. 

Tanulságokban gazdag olvasást kívánunk!

ist eine Schlüsselbranche der ungarischen Wirtschaft und trägt maßgeblich 
zum Wachstum, zur Beschäftigung und zum Export bei. Rechnet man noch all jene 
Unternehmen hinzu, die zwar zu anderen Wirtschaftszweigen gehören, aber im gro-
ßen Umfang Produkte und Dienstleistungen für den Fahrzeugbau beisteuern, so ver-
vielfacht sich die Bedeutung der Branche. Dies wird die Gesamtwirtschaft auch in den 
kommenden Jahren prägen. Besonders wichtig für den Wirtschaftszweig sind dabei 
deutsche Unternehmen – sie erbringen fast zwei Drittel der Produktion. 

Die Herausforderungen, vor denen der Automobilsektor weltweit steht, werden daher 
auch die ungarische Wirtschaft spürbar beeinflussen. Verändern wird sich nicht nur 
die Produktpalette, sondern auch Zulieferbeziehungen oder die Anforderungen an 
die Ausbildungssysteme. 

Unser WiU spezial beleuchtet die wichtigsten aktuellen Herausforderungen der Auto-
mobilindustrie in Ungarn: Elektromobilität und autonomes Fahren, die Zuliefererland-
schaft, die Verkehrsinfrastruktur von morgen sowie die Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Forschung. Den wirtschaftspolitischen Rahmen wiederum erläutert 
Wirtschaftsstaatssekretär István Lepsényi im Interview, zahlreiche Zahlen und Fakten 
runden das Thema ab. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

geschäftsführender vorstand

Deutsch-ungarische industrie- 

und handelskammer

Ügyvezetô elnökségi tag

Német-Magyar Ipari 

és Kereskedelmi Kamara
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Wie sieht die Automobilindustrie in 
Ungarn in einem Jahrzehnt aus?

Das aktuelle Ziel Ungarns besteht darin, regi-
onsübergreifend attraktiv für die Entwicklung 
intelligenter Fahrzeuge und für die Elektro-
mobilität bzw. für Technologien der Industrie 
4.0 insgesamt zu sein. Diesem Zweck dient 
es auch, dass das ungarische Wirtschaftsmi-
nisterium nach dem vorausschauenden Bei-
spiel Deutschlands und anderer Länder die 
Nationale Technologieplattform Industrie 4.0 
gegründet hat, mit der gemeinsam die Indus-
trie 4.0-Strategie ausgearbeitet wurde, die 
als Drehbuch für die industrielle Digitalisie-
rung in den kommenden Jahren dienen wird. 
In zehn Jahren wird die Automobilindustrie 
in Ungarn eine spürbar höhere Produktion 

keit des Wandels nicht völlig eindeutig. In 
der Region Mitteleuropa ist Ungarn das ers-
te Land, das ein umfassendes Konzept für 
Elektromobilität ausgearbeitet hat. Ziel des 
Ányos Jedlik-Plans ist, die Verbrennungsmo-
toren in Autos zu ersetzen, was wiederum 
eine Reduzierung der Schadstoffemissionen 
und der Treibhausgase ermöglicht sowie 
den Bedarf der Gesamtwirtschaft an fossilen 
Energieträgern senkt. Dadurch wird die Ener-
giesicherheit des Landes erhöht.

Den überwiegenden Teil der Automo-
bilindustrie Ungarns bilden ausländi-
sche Unternehmen. Wie lassen sich 
unter diesen Bedingungen die Zielset-
zungen der ungarischen Wirtschafts-
politik stärken?

Für ausländische Unternehmen müssen wir 
ein regulatorisches Umfeld schaffen, das die 
Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und 
Effizienz ermöglicht. Zugleich müssen wir die 
Einbindung möglichst vieler heimischer KMU 
in die Lieferketten unterstützen, um eine 
höhere Wertschöpfung zu erwirtschaften. In 
diesem Punkt zählen wir auf die Mitwirkung 
der multinationalen Unternehmen, denn die-
se Entwicklung ist für beide Seiten von Vor-
teil. Das gilt auch für den Wandlungsprozess, 

den die Industrie 4.0 erfordert. Im Automo-
bilbau möchten wir auch das quirlige Öko-
system stärken, in welchem neue Ideen und 
Gedanken in konkreten Innovationen sowie 
absatzfähigen Patenten greifbar werden. Wir 
möchten, dass aus möglichst vielen Ideen 
Start-ups entstehen, zu deren Entwicklung 
wir erfolgreich beitragen können, etwa durch 
Business Angels und Inkubation.

In welchen Bereichen wird und soll der 
Automobilbau von der ungarischen 
Regierung gefördert werden?

In den vergangenen Jahren hat die Nationa-
le Investitionsförderungsagentur (HIPA) 38 
Mrd. Forint an staatlichen Mitteln für Inves-
titionen der Automobilindustrie im Gesamt-
volumen von 349 Mrd. Forint erhalten, ferner 
wurden auch Mittel über das Investitionsför-
derprogramm für Großunternehmen bereit-
gestellt. Etwa jede dritte (35%) der im ersten 
Halbjahr 2017 angekündigten staatlich geför-
derten Großinvestitionen hat mit der Auto-
mobilindustrie zu tun. Von Seiten der Kapital-
finanzierung ist es der Industrieentwicklungs-
fonds Irinyi, der in den Schwerpunktsektoren 
des Irinyi-Plans – darunter der Automobil-
bau – agierende KMU unterstützt, eine eige-
ne Wachstumsbahn einzuschlagen um damit 

die Automobilunternehmen in Ungarn und 
Region durch Produkte sowie Dienstleistun-
gen mit hoher Wertschöpfung zu bedienen. 
Dabei ist unbedingt die Investition der Test-
strecke in Zalaegerszeg hervorzuheben, des-
sen Kosten von 40 Mrd. Forint komplett aus 
staatlichen Mitteln gedeckt werden.

Wie können heimische Zulieferer zu 
wettbewerbsfähigen Akteuren in den 
internationalen Lieferketten werden?

Wettbewerbsfähige Zulieferunternehmen 
werden hierzulande stark benötigt, denn mit 
den Großinvestitionen geht es kontinuierlich 
voran. Das Ziel des im vergangenen Früh-
jahr verabschiedeten Zulieferer-Handlungs-
plans besteht darin, die heimischen Zulie-
ferer zur Erfüllung der aktuellen Herausfor-
derungen am Markt zu verhelfen. Durch das 
Lieferanten-Entwicklungsprogramm sollen 
Unternehmen in ungarischen Eigentum mit 
Entwicklungspotenzial in die Entwicklung 
und Produktion von Produkten mit höherer 
Wertschöpfung eingebunden werden, in ers-
ter Linie mit der aktiven Zuarbeit multinatio-
naler Unternehmen wie Knorr-Bremse oder 
Bosch. Wir erwarten, dass in etwa zwei Jahren 
dutzende KMU zu Zulieferern werden. Ähn-
lich wichtig ist das Integrationsprogramm 

aufweisen, als heute. Die Kapitalattraktivität 
Ungarns ist gut, das heißt, es werden weitere 
Investitionen in der Autoindustrie kommen. 
Die heimischen Zulieferer werden immer stär-
ker, und ein erheblicher Teil von Ihnen nimmt 
die Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation erfolgreich an, immer mehr werden 
zu Großunternehmen. Die erfolgreiche Ein-
bindung in globale Lieferketten steigert auch 
bei den Zulieferern spürbar die Wertschöp-
fung und stärkt die Forschung & Entwicklung. 
In zehn Jahren wird die Teststrecke in Zalae-
gerszeg ein vernetztes und autonomes Auto-
mobil-Forschungszentrum Europas sein und 
die Unternehmen, die sich rund um die Stre-
cke niederlassen, werden nicht nur Tests fah-
ren sondern auch mit der Produktion der ent-
sprechenden Teile beginnen.

Der Automobilbau steht weltweit vor 
tiefgreifenden Umwälzungen. Welchen 
Einfluss hat das auf Ungarns Industrie?

Im globalen Automobilbau werden einer-
seits die Verbrennungsmotoren mit immer 
niedrigeren Emissionswerten weiter ent-
wickelt, andererseits werden alternative 
Antriebe und insbesondere Elektrofahrzeu-
ge immer wichtiger, aber auch Treibstoff-
zellenantriebe verbreiten sich und die Null-
Emissions-Varianten der mit komprimiertem 
Gas betriebenen Antriebe werden auf den 
Markt kommen. Die Entwicklung der gekop-
pelten und autonomen Fahrzeuge wird an 
Fahrt zunehmen, und diese Fahrzeuge wer-
den unsere Mobilitätskonzepte umwälzen. 
Zugleich sind Umfang und Geschwindig-

AttrAktiver stAnDOrt für 
Die fAhrZeuginDustrie
ntervieW mit stAAtssekretär istván Lepsényi

istván Lepsényi, 68 Jahre alt, verheiratet. Seit November 2015 
für Wirtschaftsentwicklung und -regulierung verantwortlicher Staatsekre-
tär im NGM. Zuvor in führenden Positionen in der Wirtschaft in Ungarns 
Automotive-Sektor tätig, u.a. bei dem traditionellen ungarischen Busher-
steller Ikarus, danach als Vorstand der Magyar Suzuki Rt. und dem DUIHK-
Mitglied Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
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des GINOP, wo 28 Mrd. Forint für die eben-
falls von Großunternehmen gelenkte Zuliefe-
rerentwicklung zur Verfügung steht. Parallel 
werden durch die verfügbaren Fördergelder 
die KMU beginnend vom Start-up bis zum 
Börseneintritt in jeder Phase unterstützt.

Wie wird sich die Verbreitung der 
gekoppelten und autonomen Fahrzeu-
ge auf die ungarische Industrie und 
Infrastruktur auswirken?

Die technologische Innovation der autono-
men Fahrzeuge und die im Anschluss erfol-
gende explosionsartige Entwicklung der 
DAS-Technologiesysteme führen nicht nur 

zur Veränderung der Automobilbranche, son-
dern zu einer Veränderung der ganzen Indus-
trie. Bei diesem Modell treten immer mehr 
die neben, um oder anstelle der durch den 
Automobilhersteller aufgebauten Zuliefe-
rerpyramide die durch digitale Technologi-
en und Innovation integrierten, eigenständi-
gen Systeme. Diese werden fest in das Zulie-
fernetzwerk integriert, führen aber auch zu 
einem Umbau und zu einer höheren Dyna-
mik in der Wertschöpfung der Branche. Die 
profundeste Folge des Auftretens dieser neu-
en Komponenten und neuen Akteure ist, 
dass sich die Wertschöpfung immer mehr 
in Richtung der aus der digitalen Wirtschaft 
kommenden neuen Akteure verschieben 
kann. Im Infrastrukturbereich läuft bereits 

die Weiterentwicklung der Telekommunika-
tion an der Autobahn M1, jedoch wird der 
erste wirklich intelligente Streckenabschnitt 
die Landstraße 76, die Verbindung zwischen 
der Teststrecke Zalaegerszeg und der Auto-
bahn M7 sein, und nicht nur die Verbindung 
zwischen Landstraße und Fahrzeug, sondern 
auch unter den Fahrzeugen mit Hilfe des 
5G-Systems gewährleisten.

Wie ist Ungarns Autoindustrie in die 
internationale Entwicklung eingebunden?

Wir initiieren die Erneuerung unserer bila-
teralen Beziehungen in der internationa-
len industriellen Innovation, z.B. konnten wir 
vor kurzem just mit Fokus auf die Entwick-
lung intelligenter Fahrzeuge mit einer wah-
ren Großmacht der Softwareentwicklung im 
technologischen Bereich, mit Israel eine Ver-
einbarung schließen. Der wichtigste Entwick-
lungsbereich im Automobilbau ist die Ent-
wicklung autonomer Fahrzeuge. In den kom-
menden Jahren werden die deutschen Auto-
mobilbauer als globale Spitzenreiter mehr 
als 20 Mrd. Euro hierfür ausgeben. Bei den 
autonomen Fahrzeugen ist es wichtig, dass 
sie bspw. ganz Europa frei befahren können, 
wobei die Verkehrsregeln, Produkthaftung 
oder Telekommunikationsfrequenzen der-
zeit noch unterschiedlich sind. Ungarn ist im 
Bereich der grenzüberschreitenden Normen 
und Infrastrukturen aktiv. Derzeit arbeiten 
wir an der Erweiterung der im vergangenen 
November beim Digitalgipfel unterzeichne-
ten Kooperationsvereinbarung der Visegrád-
Staaten auf Slowenien und Österreich.   ❙

Dirk Wölfer/Daniel Hirsch
magazin@ahkungarn.hu

Luftaufnahme des Audi-Werkes in Gyôr von 2015
Technik
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Verbesserung der Lebensqualität. Daran arbeiten 390.000 
Mitarbeiter in den Bereichen Mobility Solutions, Industrial 
Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building 
Technology. Unsere Produkte begeistern Menschen, verbessern 
ihre Lebensqualität und schonen die natürlichen Ressourcen.

www.bosch.hu
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beDeutung  Des fAhrZeugbAus in ungArn
ANTEIL DER BRANCHE AM VERARBEITENDEN GEWERBE INSGESAMT (2016, IN PROZENT)

AnteiL Des fAhrZeugbAus Am verArbeitenDen geWerbe * bruttOWertschöpfung im fAhrZeugbAu
NACH HERKUNfT DER fIRMENEIGENTüMER *

UnGARnS AUTomoBILInDUSTRIE
BEScHäFTIGT UnmITTELBAR

93.957
UnD InSGESAmT mEHR ALS

154.000*

mITARBEITER.

ExportumsatzQuelle: KSH

* Anteil an der Bruttowertschöpfung in Prozent. 2016 bzw. neueste Angaben
Quelle: Eurostat

* Außenwirtschaftsminister Péter Szijjártó 
  am 13. April 2017

* FATS, 2015.
Quelle: KSH

Tschechien 22,9
Deutschland 21,4
Ungarn 20,9
Slowakei 19,6
Schweden 14,5
Großbritannien 14,4
EU-28 13,5
Spanien 13,4
Frankreich 12,5
Rumänien 10,9
Polen 10,6
Österreich 8,4
Slowenien 8,1
Italien 7,8
Bulgarien 4,6
Estland 4,2
Kroatien 3,5
Lettland 3,2
Litauen 3,0

Bruttowertschöpfung Löhne und Gehälter23% 18%

Anzahl der Hersteller Beschäftigte Gesamtumsatz13% 28%4%

35%

fAhrZeug- unD mOtOrenWerke in ungArn

* 2016. Quelle: Firmenangaben

  Audi opel mercedes Suzuki
Standort Gyôr Szentgotthárd Kecskemét Esztergom

Produktionsstart 1993 1992 2012 1992

Mitarbeiter * 11,631 ca. 2.300 ca. 4.000 3.100

Produktion * 122.975 PKW, 630.000 Motoren 190.000 PKW 221.820 PKW
 1,927 Mio. Motoren
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Schätzungen zufolge werden bis 2050 
über sechs Mrd. Menschen in sogenannten 
Megastädten leben, das Doppelte von heu-
te. Parallel dazu wird der städtische Verkehr 
auf das Dreifache wachsen, was eine intensi-
vere Umweltverschmutzung, mehr Lärm und 
mehr im Verkehr verbrachte Zeit bedeutet. 
Über die autonomen technologischen Lösun-
gen hinaus – denen laut einer repräsenta-
tiven Erhebung von Bosch die Mehrheit der 
teilnehmenden Fahrer mit Zuversicht und 
Hoffnung entgegen sehen – werden zwei 
weitere Hauptrichtungen entscheidend für 
den Verkehr der Städte der Zukunft sein. Die-
sen entsprechend wird Bosch mit Connec-
ted Driving-Technologien und der Revolutio-
nierung der Elektromobilität die Megastädte 
smarter und lebenswerter machen.

Vernetz – stressfrei 

Laut Experten kann künftig keine einzige 
Smart City ohne smarte Lösungen der Ver-
kehrsorganisation und neue Mobilitäts-Model-
le funktionieren. Statt einem autozentrischen 
Städtekonzept geht es in Richtung einer Mobi-
lität, die intelligent und shared ist. Bis 2030 
wird jedes zehnte Fahrzeug ein „geteiltes” 
(shared) sein, u.a. die in London, Paris und Sin-
gapur geförderten pod oder robocab. Haupt-
bestreben der Entwickler ist es, dass jeder 
stressfrei am Verkehr teilnehmen kann. Damit 
dies auch in quirligen Metropolen erfolg-
reich umgesetzt werden kann, muss die stö-
rungsfreie Vernetzung zwischen öffentlichem 
Verkehr, PKW, autonomen und gemeinsam 
genutzten sowie Transportfahrzeugen, Motor-
rädern und jeglicher weiteren Art der Ver-
kehrsteilname maßgeblich sein.

 Auch die mit ein paar Mausklicks vorab 
reservierbaren multimodalen Mobilitätsdienste 
werden eine entscheidende Rolle zur Reduzie-
rung der Überfüllung der Straßen spielen, doch 
bei der immer weiter greifenden Automatisie-

rung des großstädtischen Verkehrs werden die-
se auch zu mehr Sicherheit und weniger Unfäl-
len führen. Die Vernetzung der Autos, Zweirä-
der und weiterer Verkehrsteilnehmer bzw. der 
umgebenden Infrastruktur kann die Prävention 
von Unfällen fördern und so auch Leben retten. 
Weltweit sterben jährlich über 1,2 Mio. Men-
schen bei Straßenunfällen, moderne Lösungen 
können diese tragische Zahl mindern.

Zudem ist die Luftqualität in den Smart 
Citys ein entscheidender Faktor, Ziel ist daher 
der schadstofffreie Verkehr: in den Großstäd-
ten der Zukunft sind sowohl Elektromobili-
tät als auch Verbrennungsmotoren Teile die-
ser Lösung. Bosch tätigt dementsprechend 
bedeutende Investitionen in die Entwicklung 
jeder Antriebstechnik, damit diese restlos den 
Herausforderungen der Zukunft entsprechen. 
So betreibt Bosch aktuell 14 richtungsweisen-
de Projekte auf dem Gebiet Smart Citys, u.a. 
in Singapur, San Francisco, Berlin und Ham-
burg. Sieben Projekte handeln von Mobili-
tätslösungen für Megastädte und erstrecken 
sich neben den Gebieten Connected Parking 
und Flottenmanagement auf Elektromobilität 
sowie multimodalen Verkehr.

maßgeschneiderte Elektromobilität

Die Investitionen in elektrische Antriebs-
systeme sind auch dahingehend begrün-
det, als dass Bosch zufolge auf die elektroni-
schen Kleinfahrzeuge weltweit eine golde-
nen Zukunft wartet, da die städtische Elekt-
romobilität besonders das Segment der klei-
nen und leichten Fahrzeuge beflügeln kann: 
laut Schätzungen des Unternehmens werden 
bis 2020 etwa 100 Mio. elektronische Klein-

fahrzeuge produziert, darunter Motorroller 
und kleine Vierräder wie etwa der e.Go mit 
vier Sitzen und die Elektro-Version des legen-
dären Rollers von Schwalbe. In der Vision der 
Hersteller geht es bei der städtischen Elekt-
romobilität nicht allein um Größe und Reich-
weite, denn in den Großstädten sind diese 
nicht wirklich notwendig. Die Entfernungen 
sind meist kurz und betragen täglich kaum 
mehr als 40 km. Ferner kommen die kleine-
ren Elektrofahrzeuge leichter durch den Ver-
kehr, ihr Unterhalt ist günstiger, sie produzie-
ren weniger Lärm sowie Schadstoffe und pas-
sen nicht zuletzt auch in engste Parklücken.

Bosch hat daher vor allem für den städ-
tischen Verkehr seine modulare Innovati-
on mit 48 Volt entwickelt, die Motor, Steue-
rungseinheit, Akkumulator, Ladegerät, Anzei-
ge und Applikation in sich vereint. All das 
passend für zwei-, drei- und vierrädrige Fahr-
zeuge. Da dieses modulare System auf in der 
Autoindustrie bereits verwendete Elemen-
te aufbaut, können die Hersteller die Vorteile 
der bereits getesteten Komponenten genie-
ßen und mit minimalen Entwicklungsausga-
ben rechnen. Das gibt den bereits aktiven 
Erstausrüstern (Original Equipment Manu-
facturer, OEM) und auch den neuen Marktak-
teuren die Möglichkeit, sehr schnell, bereits 
nach 12-18 Monaten ein Fahrzeug auf den 
Markt zu bringen. Dank seiner leichten Kon-
vertibilität können die Elemente des Systems 
zudem abhängig von Fahrzeugklasse und 
-leistung kombiniert werden: durch hinzu-
geben einer anderen Akkueinheit kann etwa 
die Reichweite verdoppelt werden.  

Bosch arbeitet weltweit in vernetzten 
Entwicklungszentren an der Verwirklichung 
dieser Vision. Über 2.000 Ingenieure unter den 
mehr als 14.200 Beschäftigten der ungarischen 
Bosch-Gruppe sind Teil dieses Entwicklungs-
netzwerks. Hauptaugenmerk ihrer Tätigkeit 
sind automatisiertes Fahren und E-Mobilität. 
Die meisten der hier entwickelten Produkte 
werden auch in Ungarn hergestellt.   ❙

Lösungen für megAstäDte
bOsch Arbeitet An Der Zukunft Der urbAnen mObiLität

Bosch schätzt, 
dass Bis 2020 weltweit 
etwa 100 Mio. elektri-
sche kleinfahrzeuge 
produziert werden, 

z.B. Motorroller und 
kleine Vierräder.

immer mehr menschen kehren in städte zurück bzw. wollen in Zukunft dort 
leben. parallel dazu wird sich der städtische verkehr vervielfachen, daher 
steigt der bedarf an völlig neuen verkehrslösungen. über die autonomen 
technologischen Lösungen hinaus können mit connected Driving-technolo-
gien sowie der revolutionierung der elektromobilität die megastädte smarter 
und lebenswerter gemacht werden.
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man weiß mehr über die Vorstellun-
gen der Automobilhersteller bezüg-
lich car connectivity, als über jene 
der Telekommunikationsunterneh-
men, obwohl auch diese viel in F+E 
investieren. Wie muss man sich die 
Konzeption der Telekom-Gruppe zu 
5G, Fahrzeugkommunikation, connec-
ted cars und Smart citys vorstellen?

Das erwähnte Phänomen empfinden wir 
vermutlich deswegen so stark, weil in der 
Automobilproduktion jetzt eine mindestens 
genauso große Betriebsamkeit herrscht, wie 
in den goldenen Zeiten des Ford T-Modells. 
Die Digitalisierung kommt dabei gelegen, 
denken wir nur an Schlagerthemen wie die 
autonomen Fahrzeuge, Elektroautos oder 
Car Sharing. Es ist eine andere Frage, dass all 
dies ohne uns nicht funktionieren könnte. 
Für all das ist 5G notwendig, welches heu-
te noch nicht einsehbare Perspektiven eröff-
net, vor allem hinsichtlich Übertragungsge-
schwindigkeit, Reaktionszeit und Kapazität. 
Es ebnet den Weg für heute noch nicht bzw. 
nur in Versuchsform existierende Technologi-
en und Lösungen, wie intelligente Verkehrs-
systeme, Smart Homes und -Citys oder Fern-
OPs mit Robotern. Die Telekom nimmt mit 
ihren Partnern an zahlreichen solchen Tests 
und Entwicklungen teil. Gemeinsam mit den 
Akteuren der Branche entwickeln wir mehr 
als nur Technologien, wir denken in komple-
xen, strukturierten Systemen. Die beim auto-
nomen Fahren und bei der E-Mobilität allge-

zusammenhängt. So, wie sich die Netze  
nicht mehr voneinander separieren, so tun 
dies auch die Industriezweige nicht. 

Die Signalübertragung muss praktisch 
auf null Sekunden reduziert werden. 
Wird dies in absehbarer Zeit Realität?

Die 5G-Technologie ist viel mehr als die aktu-
ellen Netze GSM, UMTS und LTE es waren. Die-
se brandneue Netzkonzeption vereint Fest-
netz- und Mobilkommunikation in sich. Durch 
5G wird das Schaffen von vielen intelligen-
ten und virtuellen Netzen möglich, sogar auf 
dynamische – d.h. fortlaufend auf die Bedürf-
nisse reagierende – Weise. Das verzögerungs-
freie Netz wird noch eine Weile das Ziel blei-
ben, aber für einzelne kritische Anwendungen 
wie etwa das autonome Fahren oder die Fern-
medizin ist die extreme Senkung der Verzöge-
rung möglich, ja sogar Pflicht. 

Wie ist die Lage mit Abdeckungspro-
blemen, wird 5G in jedem Tunnel und 
im 5. Untergeschoss des parkhauses 
erreichbar sein?

Wenn wir die Frage auf komplexe Art 
betrachten, schadet es nicht zu wissen, 
dass für 5G viel mehr Zellen notwendig 
werden, als für Netze früherer Generatio-
nen, selbst wenn wir auf die bestehenden 
bauen. Dort, wo wir mit Mobiltechnolo-

gie nicht hinkommen, können wir auch 
die Übertragung per Leitung oder Satellit 
in Anspruch nehmen, und das sogar der-
gestalt, dass ein Auto oder Nutzer davon 
nichts spürt. Also ja, der Netzzugang ist 
auch im 5. Untergeschoss möglich. 

Was betrachtet magyar Telekom auf die-
sem Gebiet als absolute priorität, Sicher-
heit, Komfort oder Geschwindigkeit?

Das Ziel der Telekom war schon immer das 
maximale Bedienen der Kundenbedürfnisse, 
daran hat sich nichts geändert. Hierbei sind 
auch die Netzsicherheit und die kontinuier-
liche Verfügbarkeit kritisch. Mit einem Wort: 
dies sind die Hauptprioritäten neben dem 
Komfort und der Geschwindigkeit.

Kann man sich das Speichern,  
Teilen und Generieren der Daten  
cloudbasiert vorstellen?

Die cloudbasierte Infrastruktur ist bereits heu-
te Realität: mit der Vernetzung der Geräte 
und Sensoren entstehen immer mehr Daten, 
deren Verarbeitung und Auswertung durch 
die Rechenkapazität der Cloud auch für die 
Gesellschaft nützlich werden.

Welche chancen hat Ungarn, etwas  
zur Entwicklung dieser bahnbrechenden 
Technologie beizutragen?  

Auf die Umstellung auf 5G muss man sich so 
vorbereiten, dass wenn der Start der kom-
merziellen Nutzung in 2020 beginnt, Ungarn 
unter den ersten Ländern ist, die diese Spit-
zentechnologie anwenden. Man muss mit 
Entwicklungen hervortreten, mit denen man 
bereits im Vorfeld, etwa 2019, auch bei Ent-
scheidungen über die globale Norm von 5G 
Einfluss hat. Dadurch, dass Ungarn zu den 
ersten Ländern zählt, in denen durch einen 
Branchenzusammenschluss und mit Regie-
rungsunterstützung eine 5G-Koalition ent-
stand, denke ich, dass wir gute Chancen 
haben, bei zukünftigen Entwicklungen eine 
führende Rolle einzunehmen. Beim heimi-
schen Ausbau des 5G-Testnetzes ist Mag-
yar Telekom strategischer Partner: die neben 
Zalaegerszeg entstehende Teststrecke für 
autonome Fahrzeuge bedeutet eine hervor-
ragende Basis dafür, dass Ungarn ein euro-
päisches Zentrum der 5G-Entwicklung wird 
und sich um eine Führungsrolle auf regiona-
ler Ebene bemüht.  ❙

mein erscheinenden Technologien sind eng 
verbunden mit den Lösungen, die urbane 
Umgebungen durchdringen.

Ist die Telekom nur an superschnel-
len Lösungen interessiert, die mobil-
netz erfordern, oder auch an Entwick-
lungen, die sonstige Frequenzen in 
Anspruch nehmen bzw. die direkte 
Kommunikation zwischen Fahrzeugen 
(car2car) unterstützen?

Das echte Novum von 5G ist nicht die 
gesteigerte Geschwindigkeit, sondern das 
Reduzieren der Verzögerung bei der Über-
mittlung der Daten, der Latenz, sowie dass 
die Technologie in der Lage ist, diese ver-
kürzten Reaktionszeiten stabil zu bieten. Wir 
gestalten ein komplexes Kommunikations-
system, in welchem wir fast jede heute ver-
fügbare moderne Technologie in präzise 

abgestimmter Weise nutzen. Das sind smar-
te Netze, die am möglichst effektivsten und 
schnellsten Informationen in Echtzeit von A 
nach B übertragen.

möchte die Telekom auf dem Gebiet 
connectivity eher Service- oder Entwick-
lungs- bzw. Innovationspartner sein?

Kein einziges Unternehmen wird alleine 
einen Durchbruch erreichen. Die Kooperati-
on zwischen Telekommunikationsunterneh-
men, Geräteherstellern, institutionellen und 
Branchenakteuren wird daher wichtiger als je 
zuvor. Zur Entwicklung der neuen Technolo-
gien und Services werden viele gemeinsame 
Innovationen und Tests nötig. Zur Ausnut-
zung der Vorteile von 5G müssen zahlreiche 
Voraussetzungen erfüllt werden, z.B. auf dem 
Gebiet der Regulierung.

Wo finden innerhalb der Firmengruppe 
die auf die Automobilindustrie zielen-
den Forschungen statt? 

Als Mitglied der Deutsche Telekom-Gruppe ist 
T-Systems Magyarország in der Lage, Ungarns 
E-Mobility- und Industrie 4.0-Programme mit  
innovativen technologischen Lösungen zu 
unterstützen. Die der Autoindustrie gebote-
nen Möglichkeiten bestehen nicht nur aus der 
Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Hierzu 
gehören Entwicklungen zur Modernisierung 
des Parkens und Verkehrens in Smart Citys 
oder Innovationen, die mit erweiterter Realität 
zusammenhängen. Für die Branche sind die in 
der automatisierten Produktionstechnologie 
bzw. -management anwendbaren Systeme 
sehr wichtig, die heute eher unter der Flagge 
der Industrie 4.0 laufen. Und ein Teil der auf 
dem Gebiet der Elektrofahrzeuge nutzbaren 
Geräte wird heute noch eher als Entwicklung 
der Energieindustrie verbucht. Auch daran 
sieht man, dass in der technologischen Revo-
lution des 21. Jahrhunderts alles mit allem 

Die Zukunft Der mObiLität 
brAucht 5g
intervieW mit teLekOm-chef christOpher mAttheisen

ábel Uzoni   
autopro@autopro.hu

„durch 5g werden 
intelligente und 

Virtuelle netze Möglich, 
die dynaMisch auf 

aktuelle Bedürfnisse 
reagieren können.“

Dass alles miteinander verbunden wird, gilt nicht nur für smart citys, 
-homes und -Autos, denn auch die kooperation zwischen tele kommu-
ni kations unternehmen, geräteherstellern sowie institutionellen 
und branchenakteuren wird enger, meint christopher mattheisen, 
generaldirektor der magyar telekom.



15Wirtschaft in Ungarn Spezial 10 | 201714 10 | 2017 Wirtschaft in Ungarn Spezial

Staatliche Förderung

Natürlich achten nicht nur die deutschen 
Hersteller, sondern auch die ungarische 
Regierung auf den Ausbau der entsprechen-
den Infrastruktur; genau daher wird neben 
der Förderung von Elektroautokäufen auch 
großes Gewicht auf das Ladestationen-Netz 
gelegt. Auf unsere Nachfrage teilte die Pres-
seabteilung des Ministeriums für Nationa-
le Wirtschaft (NGM) mit, dass die Regierung 
in Kooperation mit dem Ministerium durch 
die Budapester Technische und Wirtschafts-
wissenschaftliche Universität eine interak-
tive Modellierungs-Software hat anfertigen 
lassen, damit für die zu errichtenden Lade-
punkte der optimale – auch fachliche und 
gesellschaftliche Blickwinkel sowie bereits 
installierte Infrastrukturelemente in Betrach-
tung ziehend – geographische Punkt festge-
legt wird. Anhand der Studie hat die e-Mobi 
Nonprofit Kft. mit dem Bau des landeswei-
te Abdeckung vorsehenden Netzes begon-
nen. Im Laufe des Programms werden 300 
Schnell- und Ultra-Schnellladesäulen an tou-
ristisch bedeutenden Umgebungen und ent-
lang der Autobahnen sowie in Komitats- und 
der Landeshauptstadt errichtet. Parallel hier-
zu ging der Bau von Ultra-Schnellladesäulen 
mit Finanzierung sowie fachlicher Hilfe durch 
das NGM in den Komitatshauptstädten und 
Regierungsgebäuden vonstatten, wo die Vor-
aussetzungen entsprechend waren und es 
Initiativen dazu gab.

Das Ministerium informierte ferner, 
dass 2016 im Rahmen der Ausschreibung für 
Selbstverwaltungen zum Bau von Ladestatio-
nen Selbstverwaltungen mit mehr als 15.000 
Einwohnern Fördermittel zur Errichtung von 
Schnell- und Ultra-Schnellladesäulen auf 
ihrem Gebiet beantragen konnten. Die Aus-
schreibung wurde beendet, die Realisie-
rungsphase begann, letztendlich gewannen 
75 Selbstverwaltungen rund 540 Mio. Forint 
an Fördermitteln. Die Errichtung der Ladesta-

Während laut Angaben von Anfang des 
vergangenen Jahres auf Ungarns Straßen 
gerade einmal 300 Elektroautos unterwegs 
waren, waren es zum Jahresende bereits 
1.500. Heute sind sogar knapp 3.000 solcher 
Fahrzeuge registriert. Die Besitzer solcher 
Autos – übrigens verhältnismäßig viele Nis-
san Leaf-Modelle – sind sich vermeintlich im 
Klaren über das lückenhafte Netz an öffent-
lichen Ladestationen, doch ein österreichi-
scher oder deutscher Fahrer ist vermutlich 
überrascht wenn er hier ist. Die ungarische 
Ladestation-Infrastruktur stellt nämlich nur 
einen Bruchteil der westeuropäischen dar.

„Bezüglich des ungarischen Ladesta-
tionen-Netzes haben wir keine genauen 
Daten, zugleich erhalten wir zahlreiche Anfra-

tionen hat begonnen, diese wird zusätzlich 
gefördert durch das bald endende öffentliche 
Ausschreibungsverfahren, das auf das Schlie-
ßen einer Rahmenvereinbarung zum Abrufen 
von rund 1.700 Ladeeinrichtungen abzielt. 

Wichtige Branchenakteure: Jedlik 
ányos cluster und ELmÛ

Für die Ausbreitung von E-Autos bedarf es 
jedoch nicht nur des Systems der Anreize 
und Förderungen, sondern auch der wach-
senden Akzeptanz der Technologie, der 
Ausgestaltung des nachhaltigen Marktes, 
meint Zoltán Vígh, Public Affairs Executive 
beim Jedlik Ányos Cluster. Das Cluster wur-
de Herbst 2014 durch soziale und indust-
rielle Akteure gegründet, die Interesse an 
der Entwicklung der E-Mobilität in Ungarn 
haben, um die Kooperation auf dem als neu-
en Industriezweig betrachteten Gebiet zu 
fördern. Ein weiteres Mandat der Organisati-
on lautet, die Standpunkte der Marktakteu-
re bezüglich der entstehenden umfassen-
den Regelung, des einheitlichen Elektromo-
bilitätsgesetzes zu synthetisieren. Vígh macht 
darauf aufmerksam, dass man nicht ver-
gessen darf, dass sowohl Autohersteller als 
auch Unternehmen, die den energetischen 
Hintergrund der Ladeservices sicherstellen, 
bedeutende Summen in den Zweig inves-
tierten, doch dies mit der Hoffnung taten, 
dass ihre Investitionen sich in einer gewis-
sen Zeit amortisieren. „Es gibt reale Chancen, 
dass entsprechend dem der EU-Kommissi-
on übergebenen nationalen Planungsrah-
men bis 2025 bereits über 10.000 E-Autos auf 
Ungarns Straßen fahren“, zeigt Vígh auf. 

Auch die ELMŰ-ÉMÁSZ-Unternehmens-
gruppe hält die umso größere Verbreitung des 
nachhaltigen Verkehrs für eine sehr bedeuten-
de Aufgabe. Als aktueller Marktführer betreibt 
sie insgesamt 65 elektronische, zum Laden von 
E-Autos geeignete, den europäischen Nor-

gen bezüglich der Errichtung von Ladestati-
onen“, sagt Dr. Tibor Nemes-Nagy, Vorstand 
der Magyar Közút Zrt., der aber laut dem 
Abschlussbericht des Jedlik Ányos Clusters 
von 2016 im Land 163 Schnell- und 43 Ultra-
Schnellladesäulen maß. „Februar 2017 sicher-
ten wir den Teilnehmern der NEXT-E genann-
ten aus MOL, E.ON und Nissan bestehenden 
Zusammenarbeit unsere Kooperation zu, die 
auf der Route des transeuropäischen Netzes 
TEN-T die Errichtung von 222 Schnellladesta-
tionen mit 50kWh und 30 sogenannten Ult-
ra-Schnellladesäulen mit 150kWh geplant 
haben. Von diesen sollen 50 Schnell- und 
4 Ultra-Schnellladesäulen in Ungarn instal-
liert werden“, fügte er hinzu. Zum Vergleich: 
bei dem vorhin erwähnten, seit 2010 produ-

Während in den vergangenen anderthalb jahren die Zahl der mit grünem 
kennzeichen fahrenden elektroautos in ungarn sprunghaft anstieg, bleibt 
die erweiterung der Lade-infrastruktur hinter diesem Wachstum zurück.

men entspre-
chende, haupt-
sächlich intelligente 
Ladesäulen vom soge-
nannten „Type 2“. Dies ist 
die größte derartige Lade-
station-Infrastruktur Ungarns, 
ist auf der ausgesprochen auf 
dieses Thema fokussierenden 
Webseite von ELMŰ-ÉMÁSZ, auf 
e-autozas.hu zu lesen.

Die sich als Vorreiter des 
elektrischen Fahrens in Ungarn 
betrachtende Firmengruppe spielt 
bereits seit 2010 eine aktive Rol-
le bei der Förderung der Verbrei-
tung des umweltschonenden Auto-
fahrens. In diesem Rahmen wurde als 
erster Schritt vor der Budapester Zentrale 
der ELMŰ Nyrt. die erste öffentliche, für Fah-
rer von E-Autos kostenlose Ladestation des 
Landes eingeweiht, die seitdem zu einem 
Netz erweitert wurde. Neben den öffentlichen 
Ladestationen sieht man heute auch Ladeein-
richtungen in Einkaufszentren und auf den 
Parkplätzen von Bürohäusern. Darüber hin-
aus ist ausschließlich über ELMŰ die von ihrer 
deutschen Mutter RWE entwickelte eCharge-
Applikation erreichbar, die die einheitliche 
Anzeige derjenigen Ladestationen in Europa 
ermöglicht, die sich dem RWE Backend Infor-
matiksystem angeschlossen haben. Unter den 
über 1.000 europaweiten Ladestationen sind 
auch diejenigen von ELMŰ-ÉMÁSZ zu finden. 
Mithilfe der einzigartig intelligenten Anwen-
dung kann man die nächstgelegene Lade-
station suchen, vorab reservieren sowie das 
Laden starten und beenden.   ❙

zierten Nissan Leaf – mit einer Motorenkapa-
zität von 24 oder 30 kWh kann er 200 bzw. 
250 km fahren – dauert das heimische Laden 
(6,6kWh) 12 Stunden, während an einer 
Schnellladesäule nach ca. 40-50 Minuten die 
volle Ladekapazität erreicht ist. 

Dr. Nemes-Nagy erklärte zudem, dass die-
sen Juni die Abstimmungen zwischen Magyar 
Közút und dem von Porsche angeführten Kon-
sortium deutscher Autohersteller (BMW-Grup-
pe: BMW, MINI, Rolls-Royce; Daimler; Volkswa-
gen-Gruppe: VW, Audi, Porsche) begonnen 
wurden zwecks der Planung zur europawei-
ten Ausgestaltung von Ladestationen an 400 
Standorten an Autobahnen mit 350kWh, die 
aus 2-10 Ladesäulen bestehen. Auch Ungarn 
wird Teil dieses bis 2020 entstehenden Netzes. 

AusbAu erst Am AnfAng
ungArns LADestAtiOnen-netZ vOr WAchstum

András Wurmbrandt  
wurmbrandt@autopro.hu
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gegenWArt unD Zukunft
Wie sich struktur unD rOLLe 
Der AutOinDustrie in ungArn änDern

neuen Automobile in erster Linie dank der 
Investitionen von Audi Hungária und Merce-
des 650.000 Stück übersteigen.

Die Kapazitätserweiterungen der in 
Ungarn und der Region vertretenen Her-
steller wirken positiv auf die zu erwarten-
den Auftragsbestände der hierzulande täti-
gen Zulieferer und auf das Gesamtergebnis 
der hiesigen Autoindustrie. In Ungarn über-
stieg der BIP-Anteil der Automobilindustrie 
bereits 2015 10%, in der Region liegt die-
ser Anteil mit 12% nur in der Slowakei noch 
höher. Das heißt, dass aufgrund der Konjunk-
tur der Automobilbranche der Sektor sein 
Gewicht in Ungarns Wirtschaft vergrößern 
kann. Von den 100 größten Automobilzulie-
ferern der Welt sind mehr als 40 in Ungarn 

grund wie etwa Software und Elektronik (z.B. 
Produktion von Sensoren). Elektronik wird in 
den kommenden Jahrzehnten das Zugpferd 
der Autoproduktion, bis 2025 rechnet man 
im Schnitt mit einem Wachstum von 7% in 
diesem Segment. Dieses schnelle Wachstum 
wird sich auch in der Investitionsaktivität 
bemerkbar machen, die Elektronik der Auto-
industrie wird in den kommenden 5-10 Jah-
ren einen bedeutenden Anteil an den Neuin-
vestitionen in Ungarn haben.

Neben der Produktion öffnet sich die 
Autoindustrie immer mehr Richtung Dienst-
leistungen. Der Anteil von Shared Mobility und 
digitalen Dienstleistungen am Ausstoß der 
Autoindustrie könnte von aktuell 1 auf 12% 
steigen. Die Bedeutung dieses Trends zeigt 
sich darin, dass die in Ungarn präsenten deut-
schen Autobauer ab 2006 bewusst begannen, 
ihre Präsenz auf dem Gebiet der Mobilitäts-
dienstleistungen mit eigenen Entwicklungen 
aufzubauen bzw. Start-ups aufzukaufen. 

präsent, die Anzahl der in diesem Industrie-
zweig tätigen Firmen übersteigt die 700. Die 
personell größten und umsatzstärksten Auto-
mobilzulieferer sind typischerweise internati-
onale Großunternehmen. Die Unternehmen 
in ungarischem Besitz sind mehrheitlich Lie-
feranten zweiten oder dritten Grades bei die-
sen internationalen Akteuren.

In Ungarns Automobilindustrie waren 
Ende 2016 155.000 Arbeitnehmer beschäf-
tigt, der Gesamtwert der hier hergestellten 
Waren betrug über 25 Mrd. Euro. Die Produk-
tion erfolgt fast gänzlich für den Export, 80% 
des Ausstoßes der ungarischen Automobilin-
dustrie gehen Richtung Europäische Union.

Die Zukunft

Die Autoindustrie erlebt die intensivste Ent-
wicklung ihrer Geschichte. Damit die unga-
rische Autoindustrie nachhaltig bleibt, muss 
sich das Zulieferernetzwerk auf diese Ver-
änderungen vorbereiten. Anhand der Prog-
nose der PwC Automotive Expertengruppe 
wird das Zulieferernetzwerk der Autoindus-
trie bis 2030 weiterhin 22-24% des gesam-
ten Produktionswertes des Industriezweiges 
herstellen, jedoch treten immer neue Pro-
dukte und Dienstleistungen in den Vorder-

Die Gegenwart

Die Automobilindustrie hat 2016 auf der 
ganzen Welt ein hervorragendes Jahr abge-
schlossen, hierbei macht auch Ungarns Auto-
mobilzulieferernetz keine Ausnahme. 2016 
erreichte der durchschnittliche Profitanteil 
der 100 größten globalen Automobilzuliefe-
rer ein Zehnjahreshoch und wuchs auf 7%. 
Die immer stärker werdende Position des 
Zulieferernetzes zeigt sich dergestalt, dass 
der Durchschnitt der zehn größten Automo-
bilhersteller diesen Wert um 1% unterbot. 

Laut Prognose von PwC Magyarország 
und dem PwC Autofacts Automotive-Analy-
sezentrum wird bis 2022 das durchschnittli-
che jährliche Wachstum der globalen Auto-
mobilproduktion 3% übersteigen, die Anzahl 
der jährlich produzierten Fahrzeuge könn-
te 111 Mio. erreichen. An diesem Wachstum 
hat auch Europa seinen Anteil: ein Plus von 
2,2 Mio. Autos wird hier jährlich erreicht wer-
den. Wachstumsmotor der europäischen 
PKW-Produktion ist weiterhin Mitteleuropa. 
Mit Ausnahme von Tschechien ist in allen 
Ländern der Region bis 2020 ein bedeuten-
des Wachstum zu erwarten, hierbei wird die 
Anzahl an produzierten PKW in der Slowa-
kei und Ungarn voraussichtlich um mehr als 
40% zunehmen. In Ungarn kann die Zahl der 

Die Innovation und Steigerung des Wert-
schöpfungsanteils ist essentiell, damit die 
ungarischen Zulieferer in dem neuen Betriebs-
umfeld wettbewerbsfähig bleiben können. 
Neben der Produktion spielt auch die For-
schung & Entwicklung in Ungarn eine immer 
wichtigere Rolle. Hierzulande werden aktuell 
17 Automotive-Forschungszentren betrieben, 
als Ergebnis der Investitionen u.a. von Bosch, 
Audi, Knorr-Bremse und ThyssenKrupp. Unter 
den innovativen Automobil-Softwarelieferan-
ten hebt sich die ungarische NNG hervor.

Es ist ein wichtiger und positiver Trend, 
dass Ungarn laut der IBM Global Location 
Trends Studie 2016 weltweit auf Platz fünf 
steht, was die volkswirtschaftliche Wertschöp-
fung pro geschaffenen Arbeitsplatz angeht. 
Obwohl die Lohnkosten beim Zustandekom-
men einer neuen Investition auch weiter-
hin einen wichtigen Gesichtspunkt darstel-
len, werden mit der Umwandlung des Indus-
triezweiges die wissensintensiven Aktivitä-

ten immer mehr aufgewertet. Insgesamt lässt 
sich festhalten, dass das ungarische Zuliefe-
rernetzwerk in den kommenden fünf Jahren 
von der globalen Konjunktur der Autoindus-
trie profitieren kann. Mit der Verbreitung der 
Elektronik und der Softwareentwicklung wird 
auch unter den heimischen Automobilzu-
lieferern das Segment immer bedeutender. 
Damit jedoch die 10% des BIP bedeutende 
ungarische Automobilindustrie auch mittel-
fristig wettbewerbsfähig bleibt, ist es notwen-
dig, die Forschung & Entwicklung in den Vor-
dergrund zu stellen und die heimische Wert-
schöpfung weiter zu steigern.   ❙

Die wichtigsten Automotive-Trends

• gewichtsreduzierung
• Alternative Antriebe, verbreitung 
 der elektro- und hybridfahrzeuge
• erweiterung von fahrassistenzfunktio-

nen, selbstfahrende Autos
• verbreitung von shared mobility
• erweiterung von infotainment-Angeboten Bálint Végh   

balint.vegh@hu.pwc.com  

in mitteleuropa sind gerade einmal sechs 
lokal gegründete unternehmen der Auto-
mobilindustrie zu finden, deren einnah-
men 100 mio. euro übersteigt. Darunter 
befinden sich zwei in ungarischem besitz.

2015 2025

sZenAriO für Werteverschiebung in Der AutOmObiLinDustrie, 2015-2030 
IN%, MRD. USD

2030 45,650,0

7,78,3

12,1
13,0

8,7
10,9

10,94,2

22,7

24,1
24,1

Finanzierung Versicherung alte/neue zulieferer Digitale DienstleistungenKfz-Verkauf Shared Mobility

Quelle: PwC

53,2
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Made in Kecskemét 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

vermutlich dachte auch László borsodi in 1981, als er sich als  Zerspanungs-
mechaniker selbstständig machte, selbst nicht, dass er über 30 jahre später 
die Leitung einer gesellschaft mit milliardenumsatz an seine kinder übergibt. 
Aber genau das ist passiert: das einstige Zerspanungs-einmannunternehmen 
beschäftigt heute bereits 220 mitarbeiter in drei städten, dieses jahr rechnet 
es mit einem umsatz von fast drei mrd. forint; und dank des in den vergange-
nen jahren erfolgreichen verlaufenen generationenwechsels ist nun mónika 
horváth-borsodi einer der geschäftsführer. sie erzählte darüber, wie die 
gesellschaft zu einem bedeutenden Zulieferer der Autoindustrie heranwuchs.

Das anfangs für die Textilindustrie produzie-
rende Unternehmen öffnete sich, zu Beginn 
der 90-er Jahre die Krise der Branche ahnend, 
für neue Richtungen. Sein Blick richtete sich 
gen Österreich, Deutschland und Italien sowie 
– den Ansprüchen entsprechend – individuel-
ler Komponentenproduktion. So kamen sie in 
Kontakt mit Opel, das damals mit der Ausbrei-
tung in Szentgotthárd begann. Für Opel muss-
ten sie damals ein einfaches Türscharnier pro-
duzieren bzw. liefern. Bei der hiesigen Toch-
ter des deutschen Automobilunternehmens 
arbeiteten bereits damals ungarische Ingeni-
eure, die sich aufgrund fehlender Zulieferer 
sehr freuten, dass jemand diese Ersatzstücke 
für ihre Produktionslinien herstellt.

Die Beziehung wurde 1999 bedeutend 
vertieft, als der damalige Firmenleiter dem 
Unternehmen einen Exklusivzulieferer-Ver-
trag anbot. Dies erschien damals als sehr gro-
ßer Happen für das mit 20 Angestellten mit 
einem Betrieb hinter einem Familienhaus 
und ohne Qualitätsmanagementsystem fun-
gierende Unternehmen, doch der Vertrag 
besteht seitdem: die Verschleißteile für das 
Werk in Szentgotthárd werden auch heute 
noch von Borsodi geliefert.

Die „Opel-Beziehung“ hatte indes eine 
Voraussetzung: bei vis maior-Fällen schrieb 
der Vertrag eine zweiten Betrieb vor. Man 
könnte es auch schicksalhaft nennen, dass 

sich ein bereits dem Győrer Unternehmen 
zuarbeitender Zerspanungsbetrieb in Kisújs-
zállás gerade zum Verkauf anbot. So erhielt 
die Kft. einen zweiten Standort, denen sich 
– zeitlich ein wenig springend – 2004 dank 
dem Kontakt zu TDK Epcos ein Betrieb  in 
Szombathely anschloss und so die Borsodi 
Fémmegmunkáló Kft. in der Hauptstadt des 
Komitates Vas begründete.

Ein Auftrag brachte den nächsten ein
Die zwei Kft.-s, die die Geschäftsführerin als 
„Firmengruppe” bezeichnet, produzieren auch 
heute noch in diesen drei Städten, haben sich 
aber fortlaufend weiterentwickelt. Natürlich 
zog man auch in Győr in den dortigen Indust-
riepark, wo man fortlaufend entwickelt, erwei-

tert und knapp 120 Mitarbeiter beschäftigt. 
Währenddessen haben sich auch die Zuliefer-
beziehungen vervielfacht: seit fast zwei Jahr-
zehnten arbeitet man für LuK Savaria, dank 
diesem Umstand gelangte man auch vor 
zehn Jahren auf die europäische Zuliefererlis-
te der Schaeffler Gruppe, so dass man auch 
regelmäßig Komponenten nach Deutschland 
liefert. Doch arbeitet man auch für die ungari-
schen Gesellschaften von Bosch.

Mónika Horváth-Borsodi zufolge haben 
die Aufträge eigentlich sich gegenseitig 
bedingt, sie seien ihrem guten Ruf zu verdan-
ken. Mit wem man einmal zusammenarbeite-
te, empfiehlt sie auch später, wenn er/sie bei 
einer anderen Firma landete. Vertriebsmitar-
beiter beschäftigt das 36 Jahre alte Unterneh-
men auch seit gerade einmal 4-5 Jahren.

„Wir fertigen sehr oft Prototypen, bei 
uns ist der Mehrwert sehr hoch. Es wird nur 
ein Stück von irgendetwas bestellt, aber das 
soll perfekt sein”, sagt die Geschäftsführerin, 
die hinzufügt, dass auch das Ausstatten einer 
Fertigungslinie genauso individuell ist. Denn 
seit fünf Jahren beschäftigt man sich auch 
mit der Herstellung von Spezialmaschinen 
bzw. der Planung und Erstellung von kom-
pletten Fertigungslinien. Für Johnson Elec-
tric z.B. hat man bereits Fertigungslinien nach 
Hatvan, Serbien und Mexiko geliefert.

Und wo ist der Gipfel? Die Leiter von Bor-
sodi Műhely sind nicht unersättlich. Das Wachs-
tum der vergangenen Jahre von 20-30 Prozent 
wird nun, vor allem aus Gründen der Organisa-
tionsentwicklung, zurückgenommen. Bei dem 
Unternehmen achtet man nämlich genauso 
auf die Mitarbeiter wie auf die Kunden.   ❙

mit verschLeißteiLen 
An Die spitZe
Die erfOLgstOry Des ungArischen 
AutOmObiLZuLieferers bOrsODi mÛheLy kft.

András Wurmbrandt  
wurmbrandt@autopro.hu
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Attila Bíró, Geschäftsführer der Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft. erklärte bezüglich der Erwar-
tungen gegenüber den Tier 1-Lieferanten auf 
Nachfrage, dass die „harten“ Faktoren wie die 
Lieferfähigkeit, Qualität und der Preis wichtig 
sind. Die daneben existierenden „weichen“ Fak-
toren sind ihm zufolge vielschichtig, man muss 
aber die Innovationsfähigkeit hervorheben, die 
in der Praxis zumeist das schnelle und effektive 
Reagieren auf Veränderungen bedeutet. „Es ist 
von hoher Bedeutung, dass das jeweilige Unter-
nehmen ein Zukunftsbild hat, dessen zentra-
les Element die Weiterentwicklung, der Drang 
nach Exzellenz auf jedem Gebiet einschließlich 
der Innovationsfähigkeit ist. Soweit dies gege-
ben ist, betrachten die großen Automobilun-
ternehmen die Lieferanten als Partner und sind 
dazu bereit, große personelle Ressourcen zur 
Erweiterung der Kooperation in Bewegung zu 
setzen.“ Bíró zufolge würden die Großunterneh-
men „ihre Entwicklung fördern und mentorie-
ren, indem sie für die Lieferanten gültige Maß-
nahmen zur Entwicklung der Lieferqualität und 
-genauigkeit festlegen. Das ist in der Regel ein 
langer, mehrjähriger Prozess, Knorr-Bremse hat 
auf diesem Gebiet bereits über 20 Jahre Erfah-
rung.“ Der Geschäftsführer merkte auch an, dass 

Laut dem präsidenten der nationalen investitionsagentur ungarns (hipA), 
róbert ésik sind die hierzulande tätigen unternehmen immer besser vorbe-
reitet auf das beliefern der hersteller der Autoindustrie. in einem interview 
sprach er davon, dass die Automobil-großunternehmen immer öfter erwarten, 
dass auch ihre Lieferanten einen größeren Anteil an den entwicklungspro-
zessen übernehmen, wie etwa in der produktentwicklung und der forschung 
+ entwicklung. Die Original equipment manufacturer, kurz: Oems der Auto-
industrie sind für annähernd 30 prozent der mehrwerts all ihrer produkte 
verantwortlich, während die restlichen 70 prozent bei den Zulieferern verblei-
ben, deren rolle als tier 1-Zulieferer aufgewertet wird. von jahr zu jahr steigt 
der Anteil an ausgelagerten wertsteigernden prozessen, d.h. die Lieferanten 
müssen immer komplexeren erwartungen entsprechen. Die gesamte Zuliefer-
pyramide steht unter ständigem entwicklungszwang, zeigte der präsident auf. 

„Im Kleinen, mit holzartigem 
produkt beginnen“

Laut Péter Juhász, dem für die Entwicklung 
der Zulieferer indirekter Materialien bei der 
ZF Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft. verant-
wortlichen Leiter des strategischen Einkaufs, 
ist es natürlich eine Grundvoraussetzung 
für Unternehmen, die sich in der Branche als 
Zulieferer bewerben, dass sie die Anforderun-
gen der Automobilindustrie kennen, doch für 
den Erfolg ist darüber hinaus das Zusammen-
kommen mehrerer Faktoren notwendig. Der 
Experte meint, dass neben der erwarteten 
Zertifizierung bzw. den ISO-Zertifikaten auch 
die Firmengröße bedeutend sei. Wie er formu-
liert, sind „40-60 Mitarbeiter oder 4-6 Mio. Euro 
Umsatz das Minimum dafür, dass jemand Tier 
1-Zulieferer wird, aber es ist in jedem Fall loh-
nenswert, erst „im Kleinen“ anzufangen und 
als Tier 3- oder 4-Zulieferer in die Lieferket-
te einzusteigen.“ Für den erfolgreichen Start 
in die Automobilindustrie empfiehlt Juhász 
anfangs ein „holzartiges“, mit geringem Mehr-
wert hergestelltes Produkt.

Der Einkaufsleiter merkte auch an, dass 
„viele denken, dass im Preiswettbewerb die 
ungarischen Lieferanten den deutschen 
gegenüberstehen, sodass der Erfolg sicher ist. 
Dies ist allerdings nicht so, denn die Haupt-
konkurrenten der Ungarn auf diesem Gebiet 
sind die Inder und Chinesen.“ Während etwa 
ein ungarischer Zulieferer einen deutschen 
um 10 Prozent beim Preis unterbietet, macht 
der chinesische oder indische ein um 15 Pro-
zent niedrigeres Preisangebot. Der Experte 
meint aber zugleich, dass die ungarischen Fir-
men mit einer bewussteren Kalkulation auch 
günstiger sein könnten.  ❙

steigenDe erWArtungen
AutOmObiLZuLieferer müssen immer 
kOmpLexeren Ansprüchen genügen

man sich neben den zuvor Aufgezählten im Kla-
ren sein muss, dass eine fehlende Sicherung 
der Qualität mit ernsthaften materiellen Konse-
quenzen einhergeht, dass die Lieferanten daher 
auch über einen sicheren finanziellen Hinter-
grund – mit Absicherung – verfügen müssen, 
was auch bereits als Voraussetzung im Vertrag 
auftaucht. „Bei der Mehrheit der Kunden im 
Automobilbereich gibt es keine Qualitätsprü-
fung mehr, die alle gelieferten Produkte erfasst, 
mehrheitlich höchstens nur stichprobenartig, 
daher muss der Produktionsprozess der Liefe-
ranten fehlerfrei sein, sonst kann es schnell zu 
einem Produktrückruf kommen“, zeigte er auf.

„40-60 MitarBeiter
oder 4-6 Mio. euro

uMsatz sind das
MiniMuM dafür, dass

jeMand tier
1-zulieferer wird“

András Wurmbrandt  
wurmbrandt@autopro.hu
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Automobiltechnologie an der BME erklärte, 
dass einerseits auf diesem Gebiet heutzuta-
ge hohe fachliche Sprachkenntnisse uner-
lässlich sind, andererseits ist es kein Geheim-
nis, dass man ausländische Studenten in den 
neuen Fächern empfangen möchte. Momen-
tan weiß man zwar nicht, wie viele Studen-
ten sich nächstes Jahr für das Fach entschei-
den, der Bedarf vonseiten der Unternehmen 
ist aber bereits jetzt groß: Jährlich sollen 100 
auf automatisierte und vernetzte Autos spezi-

alisierte Absolventen die Universitäten verlas-
sen. auf dem Gebiet der automatisierten und 
vernetzten Autos verfügen. Es ist anzuneh-
men, dass die aufgrund dem Interesse der 
Unternehmen generierten Positionierungs-
möglichkeiten auch das Interesse der Absol-
venten steigen lassen, sodass auch in Zukunft 
kein Fachkräftemangel herrschen wird.

Das neue Programm der BME ist ein ech-
ter multidisziplinärer Zusammenschluss, denn 
im Rahmen seiner Ausarbeitung schlossen 
die Fakultäten für Verkehrs- und Fahrzeug-
Ingenieurswissenschaften bzw. Informatik 
und Elektro-Ingenieurswissenschaften anei-

man hiermit früh, bereits in der Mittelschu-
le beginnen kann, beweist auch die Anfang 
Juni zwischen dem Betreiber der Teststre-
cke in Zalaegerszeg, der Autóipari Próbapálya 
Zala Kft. und Mittelschulen aus Zalaegerszeg 
unterschriebene Kooperationsvereinbarung. 
Aber ansonsten erwarten die Unternehmen, 
dass sie Fachkräfte, die mit den neuen techno-
logischen Herausforderungen Schritt halten 
können, von den Hochschulen kommen. In 
diesem Sinne starten vier neue, in direkter Ver-
bindung zur Automobilproduktion stehende 
Fächer an ungarischen Hochschulen, erfuhren 
wir vom Bildungsstaatssekretär. An der Tech-
nischen und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Universität Budapest (BME) startet kommen-
den Januar der englischsprachige Masterstu-
diengang Autonomous Vehicle Control Engi-
neer. László Palkovics hob hervor, dass dieses 
Fach seines Wissens bisher europaweit einzig-
artig ist. An der größten Hochschule des Lan-
des, der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) star-
tet das Computer Science for Autonomous 
Driving genannte, ebenso englischsprachi-
ge Fach, in dem die Studenten ein Informa-
tik-Diplom erhalten können. Der Staatsekretär 
erklärte, dass kommenden September an der 
BME auch eine Ausbildung zum Automobil-
test-Ingenieur beginnt, es sei aber vorstellbar, 
dass man diese in zwei Abschnitte teilt. Für 
diese Masterstudiengänge können sich Stu-
denten mit einem Ingenieurs- oder Informati-
kabschluss bewerben.

praktisches Wissen, ausländische 
Studenten

Die englische Bezeichnung der neuen Fächer 
ist kein Zufall, insofern die Institute auch das 
Ziel haben, den Unterricht auf Englisch zu 
halten. Zsolt Szalay, Leiter des Lehrstuhls für 

in ungarn ist bereits seit langem die Automobilproduktion ein Zug-
pferd der Wirtschaft, einzelne prognosen gehen von bis zu einer hal-
ben millionen hier produzierten Autos in diesem jahr aus. neben den 
großen herstellern sind auch zahlreiche Zulieferer im Land vertreten, 
die vor allem mit heimischen fachkräften ihre kapazitäten auffül-
len wollen. Damit das volumen der Automobilproduktion in ungarn 
steigt, muss man mit den technologischen entwicklungen schritt 
halten, was größtenteils Aufgabe des hochschulwesens ist.

nander an; doch auch die Fakultäten für Bau- 
und Maschinenbau-Ingenieurswissenschaften 
nahmen an dem Prozess teil.
 

Kooperation mit maßgeblichen 
marktakteuren

Die oben erwähnten Fächer kamen natürlich 
nicht aus dem Nichts zustande, die beiden 
Universitäten kooperierten bei der Entschei-
dung für deren Start mit der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften sowie den 
zwei maßgeblichen Marktakteuren Bosch 
und Knorr Bremse. Im Rahmen des durch die 
Akteure gegründeten Research Center for 
Autonomous Road Vehicles (RECAR) genann-
ten Programmes hatten sie sich geeinigt. Die 
Beteiligten erklärten: Ziel des Programmes ist 
die Ausbildung von hochqualifizierten Fach-
kräften mithilfe der Nutzung von Wissen von 
Industrie, Universitäten und Forschungsin-
stituten sowie von Synergien, die aus prak-
tischer Erfahrung resultieren. „Der Unter-
richt alleine reicht aber nicht aus, dieser ist 
nur authentisch, wenn wir auch praktizieren; 
und das können wir in Form von Forschung 
& Entwicklung tun“, begründet Lehrstuhlleiter 
Zsolt Szalay, warum es für sie wichtig ist, dass 
das neue Programm der Universität auch in 
der Praxis getestet werden kann. Auf der im 
Wissenschafts- und Technologiepark Zalae-
gerszeg befindliche Automotive-Teststrecke 
erhält auch die BME die Möglichkeit, ihre Ent-
wicklungen in der Praxis auszuprobieren.  ❙

firmen brAuchen Leute mit 
tOp-AusbiLDung 
Wie häLt DAs hOchschuLWesen mit Der 
AutOmObiLinDustrie schritt?

jährlich sollen 
100 auf autoMatisierte 

und Vernetzte 
autos spezialisierte 

aBsolVenten die unis 
Verlassen. 

Barnabás nagy  

nagy.barnabas.nagy@gmail.com

Die Ausbildung der entsprechenden Fach-
kräfte kann die bereits hier präsenten Unterneh-
men in ihrer Standortwahl bestärken, und auch 
beim Anlocken von neuen Firmen spielt es eine 
Rolle, wie viele Fachkräfte mit welcher Qualifizie-
rung zur Verfügung stehen. Mehrere ungarische 
Hochschulinstitutionen haben mit Regierungs-
unterstützung und auch miteinander kooperie-
rend erste Schritte in diese Richtung unternom-
men. 2018 kann zu einem Meilenstein auf dem 
Gebiet der heimischen Fachkräfte-Ausbildung 
für den Automobilsektor werden.

Technologische Herausforderungen

Wenn man an die Herausforderungen der 
Autoindustrie denkt, können sogar Laien 
spontan direkt zwei Gebiete nennen: vom 
Emporpreschen der Elektrofahrzeuge und 
von den immer höherwertigeren Tests der 
autonomen Fahrzeuge hat bereits fast jeder 
gehört, der das Weltgeschehen verfolgt. 
Obwohl sich die Entwicklungen in der Auto-
industrie nicht nur auf diese beiden Gebiete 
konzentrieren, zeigen auch sie bereits, wel-
che großen Veränderungen in den kommen-
den Jahren, Jahrzehnten zu erwarten sind. 

len in der Automobilproduktion eine Rolle, z.B. 
was Sicherheitsmaßnahmen angeht: Parkas-
sistenzsysteme, effektivere Beleuchtung, Not-
bremssysteme, Spurhalteautomatik, um nur 
einige zu erwähnen.

neue Fächer

Für die oben erwähnten Veränderungen ist 
die Entwicklung der Fachkräfte-Ausbildung 
unerlässlich, vor allem, wenn die Automo-
bilproduktion und die mit ihr verbundenen 
Industriezweige im Wirtschaftsleben eines 
gegebenen Landes – und das trifft bei Ungarn 
zu – eine hervorgehobene Rolle spielen. Dass 

Der für Bildung zuständige Staatssekretär 
László Palkovics sieht die Autoindustrie vor 
zwei Herausforderungen: die Entwicklung 
der Antriebstechnik und die Veränderungen 
bei der Fahrzeuglenkung. Zu ersterem gehö-
ren die Weiterentwicklung der Verbrennungs-
motoren bzw. die Pläne bezüglich der immer 
beliebter werdenden Elektrofahrzeuge. Bei 
den Änderungen in der Fahrzeuglenkung 
sind autonome Lenksysteme oder wie sie der 
Volksmund nennt: autonome Fahrzeuge das 
populärste Thema.

Zusätzlich zu den oben erwähnten ist die 
Skala der Entwicklungen sehr breit und bunt. 
Auch weniger spektakuläre und futuristische, 
aber genauso wichtige Entwicklungen spie-



25Wirtschaft in Ungarn Spezial 10 | 201724 10 | 2017 Wirtschaft in Ungarn Spezial

Bei der Teststrecke wird es sich nach 
Angaben der ungarischen Regierung um die 
einzige ihrer Art im Umkreis von 500 km han-
deln. Sie soll für Tests und für die Entwicklung 
von selbstfahrenden Fahrzeugen und von 
Elektroautos geeignet sein. Eine Absichtser-
klärung über eine entsprechende Kooperati-
on, den Betrieb und die Nutzung der Anlage 
hatte Wirtschaftsminister Mihály Varga im Mai 
2016 mit einer ganzen Reihe von Unterneh-
men aus der Automobil- und -zulieferindust-
rie unterzeichnet, die auch in den Bereichen 
Elektromobilität und autonome Fahrzeu-
ge tätig sind. Zu den Unterzeichnern gehör-
ten unter anderem die Branchengrößen Con-

tinental Automotive Hungary Kft., Robert 
Bosch Kft., Thyssenkrupp Presta Hungary Kft., 
ZF Hungaria Kft., TÜV Rheinland Intercert Ltd. 
und SMR Automotive Hungary.

Auch möglichkeit zum Testen von 5G

Das Projekt wird im erstaunlichen Tempo 
realisiert. Vom Beschluss zum Bau der Test-
strecke zur feierlichen Grundsteinlegung 
durch Premierminister Viktor Orbán im Mai 
2017 verging gerade mal ein Jahr. Die ers-
ten Testfahrten sollen bereits Mitte 2018 
auf dem ersten von mehreren Rundkursen 
stattfinden. Die ganze Anlage mit allen Stre-
cken wird bis zum Jahr 2020 fertig. Für die 
Planungsphase hat die Regierung in Buda-
pest 6 Mrd. Forint zur Verfügung gestellt. 
Die gesamten Investitionskosten werden auf 
rund 44 Mrd. Ft geschätzt. Die Stadt Zalae-

gerszeg stellt für das Projekt ein Grundstück 
von 250 Hektar und investiert in Teile der 
benötigten Infrastruktur. 

An der Projektentwicklung war maß-
geblich das japanische Unternehmen Hori-
ba Mira Ltd., eines der weltweit führenden 
Unternehmen für Fahrzeugprüfsysteme, 
beteiligt. Außer der Automobilindustrie wird 
von der Anlage auch die auch die Informa-
tions- und Telekommunikationsbranche pro-
fitieren, da hier auch die Mobilfunktechnolo-
gie der fünften Generation (5G) getestet wer-
den kann. Eine entsprechende Kooperations-
vereinbarung hat die Betreibergesellschaft 
der Teststrecke mit dem Telekommunikati-
onsunternehmen Magyar Telekom, Tochter 
der Deutschen Telekom abgeschlossen.

Investition in Berufsbildung

Das ungarische Wirtschaftsministerium 
erhofft sich davon einen Beitrag zur langfris-
tigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
ungarischen Wirtschaft und der Position des 
Landes als wichtiger Standort der europäi-
schen Automobilindustrie. Es werde außer-

Zalaegerszeg hat derzeit beste chancen, zum symbol für die innovations-
kraft und technologische Wandlungsfähigkeit der Wirtschaft in ungarn zu 
werden. Der geplante bau einer teststrecke für autonom fahrende fahrzeuge 
rückt die beschauliche hauptstadt des komitats Zala im Westen des Lan-
des mit einem schlag ins Zentrum der Aufmerksamkeit von unternehmen 
und investoren, auch über die Landesgrenzen hinaus. Die regierung erhofft 
sich dadurch impulse für den erwünschten high-tech-umbau und eine 
höhere Wertschöpfung der ungarischen industrie. Die stadt rechnet durch 
das vorhaben, das in ganz mittelosteuropa seinesgleichen sucht, mit mehr 
interesse von unternehmen, die an dem standort investieren könnten.

dem die Kooperation zwischen Unterneh-
men und Bildungseinrichtungen fördern, 
heißt es. Eine erste entsprechende Koope-
rationsvereinbarung auf dem Gebiet der 
Berufsbildung wurde im Juni 2017 zwischen 
der Betreibergesellschaft der Teststrecke, der 
Autóipari Próbapálya Zala Kft. und lokalen 
Fachmittelschulen geschlossen. 

Um die schnelle Realisierung des Vor-
habens abzusichern, hat die Regierung im 
Frühjahr 2017 bei der Betreibergesellschaft 
eine Kapitalerhöhung in Höhe von 15 Mrd. 
Forint durchgeführt. Mit der Anlage und 
guten Rahmenbedingungen will sich das 
Land als Standort für ausländische High-
Tech-Unternehmen bei ihren geplanten 
Zukunftsinvestitionen, empfehlen. Ein Ziel 
könnte dabei sein, sich um die Ansiedlung 
eines Werkes und von Forschungseinrichtun-
gen des amerikanischen Elektroauto-Pioniers 
Tesla in Ungarn zu bemühen.  ❙

testen für Die Zukunft
AutOmObiL-teststrecke in ZALAegersZeg sOLL 
WAchstumsschub bringen

Waldemar Lichter
waldemar.lichter@gtai.de 

ziel ist die  
ansiedlung eines  
werkes und Von  

forschungseinrich-
tungen Von tesla  

in ungarn
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für Die inDustrie  
mitteL- unD OsteurOpA bietet ALs AutOmOtive-stAnDOrt 
eine kOmbinAtiOn vOn vOrteiLen

Wichtige AutOmObiLstAnDOrte 
in Der regiOn  

Sebastian Becker  

sebastian.becker@owc.de

deutsche Hersteller arbeitet. Die MOE-Staa-
ten fördern nicht zuletzt zunehmend For-
schungs- und Entwicklungszentren sowie 
Ausbildungseinrichtungen, damit Investoren 
leichter Fachkräfte finden.

moE bedeutend für Konzern-
Gesamtgeschäft

Die Volumina, die in der Region erwirt-
schaftet werden, haben einen wesentli-
chen Einfluss auf die Gesamtgeschäfte der 
Autobauer. So hat der Volkswagen-Konzern 
bis Ende Juni 2017 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum seinen weltweiten Absatz 
um 3,5 Prozent auf 2,3 Millionen Autos 
gesteigert. Die Zahlen in MOE kletterten 
um 12,9 Prozent und steuerten mehr als 
15 Prozent zum Gesamtvolumen bei. Hin-
gegen schwächelte etwa China mit einem 
Rückgang von 1,9 Prozent.

Auch Bosch – der größte Automobilzulieferer 
der Welt – unterhält bereits fast 20 Töchter in 
Osteuropa (alleine in Ungarn sind es zehn mit 
über 14.000 Beschäftigten). Das ist ein Fünftel 
aller Gesellschaften, die der Konzern weltweit 
betreibt. Er generiert die Hälfte seiner jährli-
chen Erlöse von mehr als 70 Milliarden Euro 
in Europa. Und auch hier sind die Länder der 
Region MOE Wachstumstreiber: „Aufgrund 
der etwas verbesserten Lage in Osteuropa mit 
einem Plus der Wirtschaftsleistung von 1,4 Pro-
zent übertraf das Wachstum in Europa insge-
samt unsere Annahme“, heißt es im Geschäfts-
bericht für 2016. Der Standort Ungarn trug mit 
seinen zehn Tochtergesellschaften knapp 3,8 
Milliarden Euro hier zu bei.  ❙

Die Autoindustrie generiert jährlich 
Umsätze in Billionen-Euro-Höhe. In der 
Gesamtstrategie der Konzerne ist Mittel- 
und Osteuropa (MOE) ein wichtiges Stand-
bein, das eine Kombination von mehreren 
Vorteilen bietet: Mit rund neun Prozent an 
den durchschnittlichen Produktionskos-
ten eines Automobils sind die Lohnkosten 
ein beträchtlicher Faktor. Im Vergleich mit 
dem Westen sind diese in Osteuropa immer 
noch wesentlich geringer – auch wenn die 
Löhne in den vergangenen Jahren aufge-
holt haben. Das zeigt, wie sehr die Mitarbei-
ter aus dieser Region an Selbstbewusstsein 
gewonnen haben.

Durch die Nähe zu den Absatzmärk-
ten in Westeuropa fallen ferner übermäßi-
ge Transportkosten weg. Zudem lässt sich 
ein Werk in MOE verhältnismäßig leicht in 
den Konzern integrieren. In Polen beispiels-
weise gibt es sogar einen Arbeitsmarkt mit 
deutschsprachigem Personal, das gerne für 

9% 
Personal-
kosten

5% 
Forschung &
Entwicklung

36% 
Materialkosten

19% 
Mehrwertsteuer

2% 
Rest

Verwaltungs- &
Vertriebskosten 4% 4%

14%
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Hogyan néz ki a magyarországi 
jármûipar egy évtized múlva?

Magyarország jelenlegi célja, hogy az intelli-
gens járműfejlesztés és az elektromobilitás, illet-
ve átfogóan az Ipar 4.0 technológiák regioná-
lis léptékű vonzáspontja legyen. Ezt a célt szol-
gálja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
az előremutató német és más példák alapján 
megalapította az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai 
Platformot, amellyel együttműködve kidolgozta 
a következő időszak ipari digitalizációjának for-
gatókönyvéül szolgáló Ipar 4.0 stratégiát. Tíz év 
múlva a magyar járműipar érezhetően többet 

Ugyanakkor az átalakulás arányai és sebessé-
ge még nem teljességgel egyértelmű.   
A közép-európai térségben hazánk az első, 
amely átfogó elektromobilitási koncepciót 
dolgozott ki. A Jedlik Ányos Terv célja a bel-
sőégésű motoros gépjárművek kiváltása, ami 
lehetővé teszi a károsanyag-kibocsátás és az 
üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkenté-
sét, és mérsékli a nemzetgazdaság fosszilis 
energiahordozó-igényét, ezzel is növelve az 
ország energiabiztonságát.

A magyarországi jármûipar döntô 
részét külföldi vállalatok adják. 
Hogyan lehet ilyen körülmények 
között a hazai gazdaságpolitika 
célkitûzéseit erôsíteni?

A külföldi vállalatok részére olyan szabályozá-
si környezetet kell teremtenünk, amely lehe-
tővé teszi versenyképességük és hatékony-
ságuk növelését. Ezzel párhuzamosan elő 
kell segítenünk, hogy minél több hazai KKV 
bekapcsolódjon a beszállítói láncba, egyre 
magasabb hozzáadott értéket termelve. Itt 
számítunk a multinacionális cégek közremű-
ködésére, hiszen ez mindkét fél számára elő-

nyös folyamat.  Ugyan ez igaz az Ipar 4.0 által 
megkövetelt átalakulásra. A járműgyártásban 
is azt a pezsgő ökoszisztémát szeretnénk 
megerősíteni, amelyben az új gondolatok, 
ötletek konkrét innovációkban és értékesít-
hető szabadalmakban jelennek meg. Szeret-
nénk, ha minél több ötlet start up vállalato-
kat generálna, amelyek fejlődéséhez sikere-
sen tudunk hozzájárulni pl. az üzleti angya-
lokkal, inkubációval.

milyen területeken támogatja, 
tervezi támogatni kiemelten a magyar 
kormány az autóipart?

Az elmúlt években a Nemzeti Befekteté-
si Ügynökség (HIPA) 349 milliárd forintnyi 
autóipari beruházáshoz 38 milliárd forint 
állami támogatást kapott, és forrásokat biz-
tosított a Nagyvállalati Beruházási Támoga-
tási program is. A 2017 első félévében beje-
lentett, állami támogatást is élvező nagybe-
ruházásokból nagyságrendileg minden har-
madik (35%) köthető az autóiparhoz. Tőke-
finanszírozási oldalról pedig az Irinyi Iparfej-
lesztési Alap az, amely az Irinyi Terv kiemelt 
szektoraiban – köztük a járműgyártásban 

– tevékenykedő kkv-kat segíti önálló növe-
kedési pályára állítani, és így magas hozzá-
adott értékű termékeivel, valamint szolgál-
tatásaival tudják kiszolgálni Magyarország 
vagy a régió autóipari vállalatait. Minden-
képpen ki kell emelni a zalaegerszegi jár-
műipari tesztpálya-beruházást, amelynek 40 
milliárd forintos költségét teljes egészében 
hazai források biztosítják.

A hazai beszállítók hogyan tudnak  
versenyképes szereplôkké válni a 
nemzetközi szállítási láncolatokban?

A versenyképes beszállító cégekre nagy 
szükség lesz itthon, ugyanis folyamatosak a 
nagyberuházások. A kormány tavasszal elfo-
gadott Beszállítói Cselekvési Tervének célja, 
hogy a hazai beszállítókat hozzásegítse az 
aktuális piaci kihívásoknak való megfelelés-
hez.  A beszállító-fejlesztési program célja a 
hazai tulajdonú, fejlődési potenciállal rendel-
kező cégek bekapcsolása a magasabb hoz-
záadott értéket teremtő termékek fejlesz-
tésébe, gyártásába, olyan, elsősorban mul-
tinacionális cégek aktív közreműködésével, 
mint pl. a Knorr-Bremse vagy a Bosch. Azt 

termel, mint napjainkban. Hazánk tőkevonzó 
képessége jó, tehát újabb befektetések jönnek 
a járműiparban. A hazai beszállítók megerősöd-
nek, jelentős hányaduk sikeresen veszi a digitális 
átalakulás kihívásait, és egyre többen lépnek át 
a nagyvállalati kategóriába. A globális beszállítói 
láncba történő sikeres bekapcsolódás a beszál-
lítóknál is érezhetően növeli a hozzáadott érté-
ket, és megerősíti a kutatás-fejlesztési tevékeny-
séget. Tíz év múlva a zalaegerszegi próbapálya 
Európa összekapcsolt és autonóm járműkutatá-
si központja lesz, a pálya környékén letelepülő 
cégek nem csak tesztelnek, hanem megindul a 
kapcsolódó termékek gyártása.

Az autóipar világszerte gyökeres 
átalakulások elôtt áll. Ez hogyan 
befolyásolja a hazai ipart?

A világ járműgyártásában egyrészt tovább 
fejlődnek a belsőégésű motorok egyre ala-
csonyabb emissziós értékekkel, másrészt ter-
jednek az alternatív hajtások, különösen az 
elektromos járművek, de megjelennek az 
üzemanyag cellák is és terjednek a sűrített 
gázüzemű  hajtásláncok nulla emissziós vál-
tozatai is. Gyorsul az összekapcsolt és auto-
nóm járművek fejlesztése, amelyek átalakít-
ják a mobilitásra vonatkozó elképzeléseinket. 

mAgyArOrsZág vOnZó 
AutóipAri teLepheLy
interjú Lepsényi istvánnAL

Lepsényi istván, 68 éves, házas. 2015 novemberétől az NGM 
gazdaságfejlesztésért és gazdaság-szabályozásért felelős államtitkára. Ezt 
megelőzően vezető beosztásban dolgozott Magyarország autóipari szekto-
rában, többek között a nagy hagyománnyal rendelkező magyar buszgyár-
tónál, az Ikarusnál, majd a Magyar Suzuki Rt., valamint a DUIHK tagvállala-
ta, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójaként.
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várjuk, hogy mintegy két éven belül több 
tucat kkv válik beszállítóvá. Hasonló jelen-
tőségű a GINOP Integrátori programja, ahol 
28 miiliárd forint áll rendelkezésre szintén a 
nagyvállalatok által irányított beszállítói fej-
lesztésre. Ezzel párhuzamosan a rendelkezés-
re álló támogatások a start up-októl kezdve 
a fejlődésük bármilyen fázisában, a tőzsdére 
jutásig támogatják a kkv-kat. 

milyen hatással lesz az összekapcsolt 
és önvezetô autók elterjedése a hazai 
iparra és infrastruktúrára?

Az önvezető autók technológiai innováci-
ója, s nyomában az ún. DAS technológiai 
rendszerek robbanásszerű terjedése nem-

csak az autó, hanem az iparág felépítését is 
megváltoztatja. Ebben a modellben egyre 
inkább előtérbe kerülnek az autógyártó által 
felépített beszállítói piramis mellé, aköré, 
vagy akár azt helyettesítve a digitális tech-
nológiák és innovációk által integrált önál-
ló rendszerek. Ezek szervesen beépülnek a 
beszállítói kapcsolati rendszerbe, de egyben 
át is alakítják, dinamizálják az iparági érték-
láncot. Az új elemek és az új szereplők meg-
jelenésének legmélyebb következménye, 
hogy az értékteremtés egyre inkább a digi-
tális gazdaságból érkező új szereplők felé 
tolódhat el. Infrastrukturális területen már 
folyik az M1 autópálya telekommunikációs 
továbbfejlesztése, de az első, igazán intel-
ligens útszakasz a zalaegerszegi próbapá-

lyát az M7-el összekötő 76-os út lesz, amely 
nem csak az autóút és a járművek, hanem a 
járművek közötti kapcsolatot is biztosítja az 
5G rendszer segítségével.

Az autóipar terén magyarország 
hogyan kapcsolódik be a nemzetközi 
fejlôdésbe?

Kezdeményezzük a kétoldalú nemzetközi 
ipari innovációs kapcsolataink megújítását, 
pl. legutóbb épp az intelligens járműfejlesz-
tésre fókuszálva épp a technológiai terület 
szoftverfejlesztői nagyhatalmával, Izraellel 
sikerült megállapodást kötni. A járműipari 
fejlesztések legfontosabb területe az auto-
nóm járművek fejlesztése. Az elkövetkező 
néhány évben a fejlesztésben a világ élén 
álló német járműipari cégek több mint  
20 milliárd EUR összeget fordítanak a fejlesz-
tésre. Az autonóm járművek esetében fon-
tos, hogy pl. egész Európát szabadon bejár-
hassák, ahol jelenleg még eltérőek a közle-
kedési szabályok, a termékfelelősség, vagy a 
telekommunikációs frekvenciák. Magyaror-
szág a határon átnyúló, szabványokra és  
infrastruktúrára vonatkozó területen is aktív.  
A tavaly novemberi regionális digitális 
csúcstalálkozón aláírt V4 együttműködés 
Szlovéniára és Ausztriára történő kiterjeszté-
sén most dolgozunk.   ❙

Der neue e-Golf1) und Golf GTE2).

Wir bringen die Zukunft in Serie.

1) Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100 km: 12,7 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 0 (bezieht sich auf den CO2-Ausstoß 
beim Fahren, die gesamten CO2-Emissionen hängen von der Herkunft des Stroms ab. Volkswagen empfiehlt daher die Verwendung 
von Ökostrom). 2) Kraftstoffverbrauch des Golf GTE in l/100 km: 1,8–1,6 (kombiniert), Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,0–11,4 
(kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 40–36 (kombiniert). Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Dank seiner Plug-In-Hybrid-Technologie reisen Sie im neuen Golf GTE schnell und sparsam auch
an weiter entfernte Ziele. Und wenn Sie rein elektrischen Fahrspaß wollen, ist der neue e-Golf
mit seiner erhöhten Reichweite für fast jedes Abenteuer in der Stadt gerüstet.

Spannung, die anhält.

www.volkswagen.hu

P346_E-GOLF-GTE_210x297.indd   1 28/08/17   18:09

Légifelvétel a gyôri Audi gyárról 2015-bôl

Dirk Wölfer/Daniel Hirsch
magazin@ahkungarn.hu
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A gépjármÛgyártás jeLentÔsége mAgyArOrsZágOn
A SZEKTOR RéSZESEDéSE A TELJES fELDOLGOZó IPARBAN (2016, SZáZALéKBAN) 

A gépjármÛgyártás  résZeseDése A feLDOLgOZó ipArbAn * bruttó hOZZáADOtt érték A gépjármÛgyártásbAn
A CéGTULAJDONOSOK SZáRMAZáSA SZERINT *

Forrás: KSH

* részesedés a brutto hozzáadott értékben százalékban. 2016, ill. legfrissebb adatok
Forrás: Eurostat

* FATS, 2015.
Forrás: KSH
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Szlovákia
Svédország
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Románia
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észtország
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Bérek és fizetésekBruttó hozzáadott érték 23% 18%

Foglalkoztatottak Teljes értékesítés13% 28%Gyártók száma 4%

Exportárbevétel 35%

gépjármÛ- és mOtOrgyártó üZemek mAgyArOrsZágOn

* 2016. Forrás: céges adatok

  Audi opel mercedes Suzuki
Telephely Gyôr Szentgotthárd Kecskemét Esztergom

Gyártás kezdete 1993 1992 2012 1992

Foglalkoztatottak * 11,631 kb. 2.300 kb. 4.000 3.100

Gyártás * 122.975 autó, 630.000 motor 190.000 autó 221.820 autó
 1,927 millió motor

magyar  5,2

egyéb 
külföldi  

35,5

német  

59,3

%

A jármÛgyártás 
gAZDAsági sZerepe
jeLentÔs gyártóüZemek mAgyArOrsZágOn

GyôR 
AUDI

THySSEnKRUpp pRESTA
RáBA

GyôRLADAMéR
BoS

ESzTERGOM 
SUZUKI

TATABÁNyA 
DELpHI 

DUNAKILITI 
VERITAS

BUDAPEST 
BoScH RExRoTH
RoBERT BoScH
conTInEnTAL

KnoRR-BREmSE
THySSEnKRUpp pRESTA

BALASSAGyARMAT 
DELpHI
mAHLE 

compRESSoRS

HATVAN 
RoBERT BoScH 
ELEKTRonIKA

LKH
JoHnSon ELEcTRIc

TISzAújVÁROS 
JABIL cIRcUIT

EGER 
BoScH RExRoTH 

pnEUmATIKA

ZF
EGER-MAKLÁR 

RoBERT BoScH 
AUTomoTIVE STEERInG

MISKOLc 
RoBERT BoScH 

poWER TooL

RoBERT BoScH EnERGy AnD 
BoDy SySTEmS

TAKATA

NyíREGyHÁzA 
conTITEcH 
mIcHELIn

DUNAHARASzTI 
ScHWARZmüLLER

PécS 
HARmAn 

pRoFESSIonAL

SzEKSzÁRD 
ADVAL TEcH

SzéKESFEHéRVÁR 
HARmAn BEcKER

DEnSo

VESzPRéM 
conTInEnTAL

VALEo 

SzENTGOTTHÁRD 
opEL

SzOMBATHELy 
LUK SAVARIA

DELpHI
BpW

DUNAVARSÁNy 
IBIDEn 

RÁcALMÁS
HAnKooK TIRE 

DEBREcEN 
THySSEnKRUpp pRESTA

jÁSzFéNySzARU 
THySSEnKRUpp pRESTA

BéKéScSABA 
HIRScHmAnn cAR 
commUnIcATIonS

SzEGED 
conTITEcH 

RUBBER

TúRKEVE 
SmR

KEcSKEMéT 
mERcEDES-BEnZ

A mAGyAR JáRmÛIpAR 
KöZVETLEnüL

93.957
öSSZESEn pEDIG TöBB mInT

154.000*

EmBERnEK AD mUnKáT.

* Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
   2017. április 13-án
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megAvárOsi megOLDásOk
A bOschnáL A várOsi mObiLitás jövÔjén DOLgOZnAk

Becslések szerint 2050-re már több mint 
hatmilliárd ember él az úgynevezett megavá-
rosokban, ami kétszer annyi, mint most. Ezzel 
párhuzamosan a városi forgalom is csaknem 
a háromszorosára duzzad majd, ami intenzí-
vebb környezetszennyezést, nagyobb zajt és 
jóval több, a forgalomban eltöltött időt jelent. 
Az autonóm technológiai megoldásokon túl – 
amelyekre a Bosch reprezentatív felmérésében 
résztvevő sofőrök túlnyomó többsége bizalom-
mal és bizakodva tekint – még két fő irányzat 
határozza majd meg a jövő városának közleke-
dését. A Bosch ennek megfelelően hálózatba 
kapcsolt technológiákkal és az elektromobilitás 
forradalmasításával szeretné okosabbá és élhe-
tőbbé tenni életünket és a megavárosokat.

Hálózatba kapcsolva – 
stresszmentesen 

Szakértők meglátása szerint a jövőben egyet-
len okosváros sem működhet a forgalom-
szervezés okos megoldásai és a mobilitás 
új modelljei nélkül. Az autócentrikus város 
koncepciójától távolodva olyan mobilitás 
felé tartunk, amely intelligens, multimodális 
és megosztott. 2030-ra minden tizedik jár-
mű „megosztott” (shared) jármű, a többek 
között London, Párizs és Szingapúr által is 
támogatott, úgynevezett pod vagy robocab 
lesz. A fejlesztők fő törekvése, hogy minden-
ki stresszmentesen közlekedhessen. Annak 
érdekében, hogy ez a nyüzsgő metropo-

liszokban is sikerrel valósulhasson meg, a 
tömegközlekedés, a gépjárművek, az önveze-
tő járművek, a közös használatú és a szállító-
járművek üzemét, a motorkerékpárokat, vala-
mint bármilyen más közlekedési módot egy-
aránt az egymás közti zavartalan hálózatba 
kapcsoltságnak kell meghatároznia.

A csupán néhány egérkattintással előre 
foglalható multimodális mobilitási szolgálta-
tások is meghatározó szerepet játszanak majd 
a zsúfoltság csökkentésében, de a nagyvárosi 
közlekedés mind szélesebb körű automatizálá-
sa egyben nagyobb biztonságot és kevesebb 
balesetet is jelent. Az autók, a kétkerekűek és 
más közlekedők, illetve a környező infrastruk-
túra hálózatba kapcsolása elősegítheti a bal-
esetek megelőzését, így életeket is menthet.  
A világ útjain évente több mint 1,2 millió halál-
eset történik, a legkorszerűbb megoldások 
csökkenthetik ezt a tragikus számot. 

Ezen túl az okosvárosokban a leve-
gő minősége is meghatározó tényező. A cél 
ezért a károsanyag-kibocsátás nélküli közleke-
dés megvalósítása: a jövő nagyvárosaiban az 
elektromos mobilitás és a belsőégésű moto-
rok egyaránt ennek a megoldásnak a részét 

képezik. A Boschnál ennek megfelelően jelen-
tős beruházásokat hajtanak végre mind-
egyik hajtásrendszer fejlesztésébe, hogy azok 
maradéktalanul megfeleljenek a jövő kihí-
vásainak. A Bosch jelenleg 14 iránymutató, 
okosvárosokhoz kapcsolódó projektet foly-
tat világszerte, többek között Szingapúrban, 
San Franciscóban, Berlinben és Hamburg-
ban. Ebből hét projekt a megavárosi mobili-

tási megoldásokról szól, amelyek a hálózatba 
kapcsolt parkolás és flottamenedzsment mel-
lett az elektromobilitás és a multimodális köz-
lekedés területeire is kiterjednek.

Testreszabott elektromobilitás

Az elektromos hajtásrendszerekkel kapcso-
latos beruházásokat az is igazolja, hogy az 
elektromos kisjárművekre a Bosch szerint 
világszerte fényes jövő vár, mert a városi 
elektromobilitás különösen a kis és köny-
nyű járművek szegmensében kaphat szárny-
ra: a cég becslései alapján 2020-ig nagyjából 
100 millió könnyű elektromos járművet gyár-
tanak majd le világszerte, közöttük robogó-
kat és kis négykerekűeket is találunk majd 
– mint amilyen a kis, négyüléses e.Go és a 
legendás Schwalbe robogó elektromos vál-

tozata. A gyártók víziójában azonban a városi 
elektromobilitás nem csupán a nagyobb 
méretről és hatótávolságról szól, a nagyvá-
rosokban ugyanis egyikre sincs igazán szük-
ség. A megtett távok általában rövidebbek, 
alig haladják meg a 40 kilométert naponta. 
Emellett a kisebb elektromos járművek köny-
nyebben jutnak át a forgalmon, olcsóbb az 
üzemeltetésük, kisebb a zaj- és károsanyag-
kibocsátásuk, és nem utolsósorban a legszű-
kebb parkolóhelyekre is beférnek.

A Bosch ezért főként a városi közleke-
dés számára alakította ki a 48 voltos, modu-
láris innovációját, amely magában foglalja a 
motort, a vezérlőegységet, az akkumulátort, 
a töltőt, a kijelzőt és az applikációt. Mindezt 
pedig két-, három- és négykerekű járművek-
re szabva. Mivel ez a moduláris rendszer az 
autóiparban már használatos elemekből épül 
fel, a gyártók a már tesztelt alkatrészek elő-
nyeit élvezhetik, és minimális fejlesztési költ-
ségekkel számolhatnak. Ez a már működő 
eredeti gyári beszállítók (Original Equipment 
Manufacturer, OEM) és a piac újabb szereplői 
számára is lehetőséget ad arra, hogy nagyon 
gyorsan, akár 12-18 hónap alatt piacra dobja-
nak egy járművet. 

Az egyszerű átalakíthatóságának köszön-
hetően a rendszer elemei ráadásul a kívánt jár-
műosztálytól és teljesítményszinttől függően 
kombinálhatóak: egy második akkumu lá tor-
egység hozzáadásával például megduplázható 
a jármű hatótávolsága.

A Bosch a világszerte hálózatba kapcsolt 
fejlesztési központokban dolgozik azon, hogy 
ez a vízió valósággá váljon. A magyarorszá-
gi Bosch csoport több mint 14.200 munka-
vállalója közül több mint 2.000 mérnök része 
ennek a fejlesztési hálózatnak. Tevékenysé-
gük fő fókusza az automatizált vezetés és az 
e-mobilitás. A legtöbb itt fejlesztett termék 
gyártása is Magyarországon történik.   ❙

a Bosch Becslései 
alapján 2020-ig 

nagyjáBól 100 Millió 
könnyű elektroMos 
járMűVet gyártanak 
Majd le Világszerte.

egyre többen térnek vissza a 
városokba, vagy kívánnak ott élni 
a jövôben. ezzel párhuzamosan a 
városi forgalom is sokszorosodik. 
ezért gyökeresen új közlekedési 
megoldásokra lesz szükség.  
Az autonóm technológiai megoldá-
sokon túl hálózatba kapcsolt tech-
nológiákkal és az elektromobilitás 
forradalmasításával okosabbá és 
élhetôbbé tehetôk a megavárosok.
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„az 5g réVén 
intelligens és  

Virtuális hálózatok 
jöhetnek létre, Melyek 

képesek dinaMikusan 
reagálni aktuális 

igényekre.“

Többet lehet tudni arról, hogy az 
autógyártók hogyan képzelik el a 
jármûipari connectivity-t, mint a tele-
kommunikációs vállalatok, pedig 
a távközlési cégek is sokat áldoz-
nak K+F-re. A Telekom csoport-
nál hogy kell elképzelni az 5G, a 
jármûkommunikáció, a connected car, 
az okosváros koncepciót?

Az említett jelenséget valószínűleg azért érzé-
keljük ennyire élesen, mert az autógyártás-
ban most legalább akkora pezsgés van, mint 
a Ford T-modell aranykorában. A digitalizáció 
ehhez kapóra jön, gondoljunk csak az olyan 
slágertémákra, mint az önvezető autó, az 
elektromos járművek vagy a car sharing. Más 
kérdés, hogy ez az egész nem tudna működ-
ni nélkülünk. Mindezekhez szükséges az 5G, 
amely ma még beláthatatlan távlatokat nyit, 
elsősorban az átviteli sebesség, a válaszidő 
és a kapacitás tekintetében. Olyan, jelenleg 
még nem vagy csak kísérleti formában léte-
ző technológiák és megoldások előtt is meg-
nyitja az utat, mint az intelligens közlekedé-
si rendszerek, az okosotthonok és -városok, 
vagy a robotizált távműtétek. A Telekom szá-
mos ilyen kísérletben és fejlesztésben vesz 
részt partnereivel. Az iparági szereplőkkel kar-
öltve nem pusztán technológiát fejlesztünk: 
komplex, strukturált rendszerekben gondol-
kodunk. Az önvezető autózásban, és általában 
az e-mobilitásban megjelenő technológiák 
szorosan összefonódnak a városi környezetet 
átható megoldásokkal. 

vadonatúj hálózati koncepció egyesíti magá-
ban a vezetékes és mobil kommunikációt. Az 
5G révén lehetővé válik sok-sok intelligens és 
virtuális hálózat létrehozása, akár dinamikus 
– tehát az igényekre folyamatosan reagáló – 
módon. A késleltetésmentes hálózat még jó 
ideig cél marad, ám egyes kritikus alkalmazá-
sokhoz, amilyen az önvezető autózás vagy a 
távgyógyászat, lehetséges, sőt kötelező lesz a 
késleltetés extrém alacsonyra csökkentése. 

mi a helyzet a lefedettségi  
problémákkal, az 5G elérhetô lesz 
minden alagútban és a parkolóház  
5. pinceszintjén?

Ha a kérdést komplex módon nézzük, nem 
árt tudni: az 5G-hez sokkal több cellára lesz 
szükség, mint a korábbi generációs hálóza-
tokhoz, még úgy is, hogy a meglévő háló-
zatokra építkezünk. Ott, ahová mobiltech-
nológiákkal nem érünk el, igénybe vehetjük 
a vezetékes vagy akár a műholdas átvitelt, 
ráadásul anélkül, hogy ebből egy autó vagy 
egy felhasználó bármit is megérezne. Tehát 
igen, a hálózatokhoz való hozzáférés az ötö-
dik pinceszinten sem szűnik majd meg. 

mit tekint abszolút prioritásnak  
a magyar Telekom e téren: biztonság, 
kényelem vagy gyorsaság?
A Telekom célja mindig is az ügyfelek igénye-
inek maximális kiszolgálása volt, ez nem vál-
tozott. Ezen belül is kritikus a hálózat bizton-
sága és folyamatos rendelkezésre állása. Egy-
szóval ezek a fő prioritások a kényelem és a 
gyorsaság mellett.

Felhôalapon lehet elképzelni az adatok 
tárolását, megosztását, generálását?

A felhőalapú infrastruktúra ma már a valóság: 
a gépek és a szenzorok hálózatba kapcsolá-
sával egyre több adat keletkezik, amelyek fel-
dolgozása és kiértékelése a felhőkben meg-
lévő számítási kapacitás révén válik a társada-
lom számára is hasznossá. 

magyarországnak milyen esélyei  
vannak arra, hogy ennek az úttörô 
technológiának a fejlesztéséhez  
hozzájáruljon?  

Az 5G-re való átállásra úgy kell felkészülni, 
hogy amikor annak kereskedelmi célú hasz-

nálata 2020-tól elindul, akkor hazánk a csúcs-
technológiát elsőként alkalmazó országok 
között legyen. Olyan fejlesztésekkel kell elő-
rukkolni, hogy ezt megelőzően, 2019 környé-
kén, az 5G-világszabványról szóló döntésre 
is befolyásunk legyen. Azáltal, hogy Magyar-
országon elsők között alakult iparági össze-
fogással és a kormányzat támogatásával 5G 
Koalíció, úgy gondolom, minden esélyünk 
megvan arra, hogy vezető szerepet töltsünk 
be a jövőbeni fejlesztésekben. Az 5G hazai 
teszthálózatának kiépítésében a Magyar Tele-
kom stratégiai partner: a Zalaegerszeg mel-
lett épülő önvezetőautó-tesztpálya kiváló ala-
pot jelent ahhoz, hogy Magyarország az 5G 
fejlesztések egyik európai központjává váljon 
és régiós szintű vezetőszerepre törjön.   ❙

A Telekom csak a mobilhálózatot 
igénylô szupergyors megoldásokban 
érdekelt, vagy az egyéb frekvenciákat 
igénybe vevô, jármûvek közötti  
közvetlen rádiós kommunikáció 
(car2car) fejlesztésében is?

Az 5G igazi újdonsága nem a megnövelt 
sebesség, hanem az adatok késleltetésé-
nek, a látenciának a leszorítása, valamint az, 
hogy ezeket a lerövidült válaszidőket stabi-
lan képes nyújtani a technológia. Komplex 
kommunikációs rendszert alakítunk ki, ame-
lyekben szinte minden ma létező és modern 
technológiát felhasználunk, precízen össze-
hangoltan. Ezek okos hálózatok, amelyek a 
lehető leghatékonyabban és a lehető leg-
gyorsabban, valós időben juttatják el a meg-
felelő információkat A-ból B-be.  

A Telekom a connectivity terén inkább 
szolgáltatói vagy fejlesztôi, innováci-
ós partner szeretne lenni?

Egyedül egyetlen vállalat sem lesz képes áttö-
rést elérni. A távközlési cégek, eszközgyár-
tók, intézményi és iparági szereplők közöt-
ti együttműködés ezért fontosabb lesz, mint 
valaha. Az új technológiák és szolgáltatások 
fejlesztéséhez pedig sok közös innováció-
ra, tesztelésre lesz szükség. Az 5G előnyeinek 
kiaknázásához számos feltételnek kell telje-
sülnie, például a szabályozás terén. 

A cégcsoporton belül hol folynak 
autóiparra szabott kutatások? 

A Deutsche Telekom csoport tagjaként a 
T-Systems Magyarország innovatív techno-
lógiai megoldásokkal képes támogatni a 
magyarországi e-Mobilitás és Ipar 4.0 progra-
mokat. Az autóiparnak nyújtott lehetősége-
ket nemcsak az önvezető autós fejlesztések 
testesítik meg. Ide tartoznak az okosvárosok 
parkolási, közlekedési modernizációját szol-
gáló fejlesztések, vagy épp a kiterjesztett 
valósággal összefüggő innovációk. Az ipar-
ágnak nagyon fontosak az automatizált gyár-
tástechnológiában, termelésmenedzsment-
ben alkalmazható rendszerek, amelyeket ma 
inkább az Ipar 4.0 zászlaja alatt futnak. Az 
elektromos autózás terén használható eszkö-
zök egy része pedig ma még inkább energia-
ipari- és vezérlési fejlesztésként van elköny-
velve. Ebből is látszik, hogy a 21. századi tech-
nológiai forradalomban minden mindennel 
összefügg. Ahogy a hálózatok nem különül-
nek el többé egymástól, úgy az iparágak sem. 

A jeltovábbításnak gyakorlatilag nul-
la másodpercre kell csökkennie. Ez 
belátható idôn belül valóság lesz?

Az 5G technológia sokkal több, mint a jelen-
legiek, a GSM, az UMTS és az LTE volt. Ez a 

A mObiLitás jövÔjének 
5g-re vAn sZüksége
interjú christOpher mAttheisen teLekOm-veZérreL

Az, hogy minden mindennel össze lesz kötve, nemcsak az 
okosvárosra, -otthonra és -autóra érthetô, mert a távközlési cégek, 
az eszközgyártók, az intézményi és iparági szereplôk között is 
egyre nagyobb az együttmûködés, véli christopher mattheisen, a 
magyar telekom vezérigazgatója.

Uzoni ábel   
autopro@autopro.hu
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autók vásárlását támogató pályázatuk mel-
lett a töltőhálózatra is nagy hangsúlyt fektet-
nek. Megkeresésünkre a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) sajtóosztálya azt közöl-
te, hogy a kormány a tárca közreműködésé-
vel egy interaktív modellező szoftvert készít-
tetett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem szakembereivel azért, hogy a 
telepítendő töltőpontok optimális – műszaki 
és társadalmi szempontokat, valamint a már 
telepített infrastruktúraelemeket is figyelem-
be vevő – földrajzi helyét meghatározzák.  
A tanulmány alapján az e-Mobi Nonprofit Kft. 
megkezdte az országos lefedettséget bizto-
sító töltő-telepítést.  A program során mint-
egy 300 villám- és gyorstöltőt létesítenek a 
kiemelt turisztikai övezetek és az autópályák 
mentén, valamint a megyei jogú városok és 
a főváros területén. Ezzel párhuzamosan azo-
kon a megyeszékhelyeken és kormányza-
ti épületeknél, ahol a feltételek megfelelőek 
voltak, és erre kezdeményezés volt, az NGM 
finanszírozásával és szakmai segítségnyújtásá-
val villámtöltők telepítése zajlott.

A minisztérium tájékoztatott arról is, 
hogy 2016-ban az önkormányzati töltőtele-
pítési pályázat keretein belül a 15.000 főnél 
nagyobb lélekszámú önkormányzatok terüle-
tén létesítendő villám- és gyorstöltőkre lehe-
tett támogatást kérni. A pályázat lezárult, meg-
valósítási fázisba lépett, végül 75 kedvezmé-
nyezett önkormányzat nyert mintegy 540 mil-
lió forint értékű támogatást. A töltőberende-
zések létesítése megkezdődött, amelyet jelen-
tősen támogat a hamarosan lezáruló, mint-
egy 1.700 töltőberendezés lehívására alkalmas 
keretmegállapodás megkötésére irányuló köz-
pontosított közbeszerzési eljárás is.

míg a tavaly év eleji adatok szerint még 
csak mintegy háromszáz, addig év végén 
már több mint 1.500 tisztán elektromos haj-
tású jármű haladt a hazai utakon. Ma pedig 
már mintegy 3.000 ilyen gépkocsit tartanak 
nyilván. Az ilyen autók – legnagyobb arány-
ban egyébként Nissan Leaf modellek – tulaj-
donosai vélhetően tisztában vannak az utak 
melletti hazai töltőhálózat foghíjasságával, 
ám egy osztrák vagy egy német sofőr való-
színűleg meglepődik, amikor erre jár. A nyu-
gat-európai töltő-infrastruktúrának ugyanis 
töredéke a magyar. 

„A hazai töltőhálózatra vonatkozóan nin-
csenek pontos adataink, ugyanakkor számos 
megkeresés érkezik társaságunkhoz töltőte-
lepítéssel kapcsolatban”, mondta érdeklődé-
sünkre Dr. Nemes-Nagy Tibor, a Magyar Köz-

Fontos iparági szereplôk: 
Jedlik ányos Klaszter és ELmÛ

Az elektromos autók terjedéséhez azonban 
nem csupán az ösztönzők és támogatások 
rendszerére van szükség, hanem a techno-
lógia növekvő elfogadottságára, a fenntart-
ható piac kialakítására is, véli Vígh Zoltán, a 
Jedlik Ányos Klaszter közkapcsolati vezetője.  
A klasztert a magyarországi e-mobilitás fej-
lesztésében érdekelt társadalmi és ipari sze-
replők hozták létre 2014 őszén, hogy elősegít-
sék az együttműködést a különböző szerep-
lők között az új iparágnak tekintett területen.  
A szervezet egyik mandátuma például arra 
szól, hogy a készülő átfogó szabályozás, az 
egységes elektromobilitási törvény kapcsán 
szintetizálja a piaci szereplők szempontja-
it. Vígh arra figyelmeztet, ne felejtsük el, hogy 
ugyan mind a járműgyártók, mind a töltési 
szolgáltatások energetikai hátterét biztosító 
cégek jelentős összegeket invesztálnak ebbe 
az ágazatba, de ezt abban a reményben teszik, 
hogy befektetéseik bizonyos időn belül meg-
térülnek. „Reális esély van arra, hogy az Euró-
pai Bizottságnak átadott nemzeti kerettervnek 
megfelelően 2025-re már több tízezer elektro-
mos személygépkocsi legyen a hazai utakon”, 
mutatott rá a közkapcsolati vezető.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport is 
kiemelkedően fontos feladatának tartja a 
fenntartható közlekedés minél szélesebb kör-
ben történő elterjesztését. Jelenleg piacveze-
tőként összesen 65 elektromos autók töltésé-
re alkalmas, az európai szabványoknak meg-
felelő úgy nevezett, „Type 2” csatlakozóval 
rendelkező, zömében intelligens töltőpon-
tot üzemeltetnek. Ez ma a legnagyobb ilyen 

út Zrt. vezérigazgatója, aki egyébként a Jed-
lik Ányos Klaszter 2016. év végi beszámolója 
alapján 163 gyors- és 40 villámtöltőt mért az 
országban. „2017 februárjában együttműkö-
désünkről biztosítottuk a NEXT-E elnevezésű 
MOL-E.ON-Nissan együttműködésben résztve-
vőket, akik a TEN-T transzeurópai hálózat men-
tén 222 gyors, azaz 50kWh-s, és 30 úgyneve-
zett ultra gyors, azaz 150kWh-os töltő telepíté-
sét tervezik megvalósítani, melyből hazánkba 
50 gyorstöltő és 4 ultragyors állomást telepíte-
nek”, tette hozzá a Zrt. vezetője.

Viszonyításképpen az előbb már említett, 
2010 óta gyártott Nissan Leaf – 24 kWh és 30 
kWh kapacitású akkumulátorral 200, illetve 250 
km megtételére képes – otthoni töltése (6,6 
kWh) 12 órát vesz igénybe, míg gyorstöltővel 
kb. 40-50 perc alatt teljes töltöttség érhető el.

miközben az utóbbi másfél évben ugrásszerûen megnôtt a zöld 
rendszámos elektromos autók száma magyarországon, a töltô-
infrastruktúra bôvülése elmarad ettôl a növekedéstôl.

töltőhálózati infrastruktúra Magyarországon, 
olvasható a kifejezetten erre fókuszáló web-
lapjukon, az e-autozas.hu oldalon.

A magát a magyarországi elektromos 
autózás éllovasának tekintő társaságcsoport 
már 2010-től aktív szerepet vállal a környe-
zetkímélő autózás térnyerésének elősegítésé-
ben. Ennek keretében első lépésben az ELMŰ 
Nyrt. budapesti székháza előtt avatták fel az 
országban az első közterületi, az elektromos 
autó tulajdonosok számára szabadon hoz-
záférhető töltőállomást, amelyet azóta háló-
zattá bővítettek. A közterületi töltőállomások 
mellett mára a bevásárlóközpontokban és az 
irodaházak parkolóiban is megjelentek töl-
tőberendezéseik. Ezen felül kizárólag náluk 
érhető el az anyavállalatuk, a német RWE 
által kifejlesztett eCharge Applikáció, amely 
lehetővé teszi az RWE backend informatikai 
rendszeréhez csatlakoztatott európai töltő-
állomások térképen történő egységes meg-
jelenítését. A több ezer európai töltőállomás 
között itt az ELMŰ-ÉMÁSZ magyarországi töl-
tőpontjai is megtalálhatóak. Az egyedülál-
lóan okos alkalmazás segítségével megke-
reshetjük a legközelebbi töltőpontot, előre 
lefoglalhatjuk azt, valamint elindíthatjuk és 
leállíthatjuk vele a töltést.   ❙

Dr. Nemes-Nagy elmondta azt is, hogy idén 
júniusban megkezdődtek az egyeztetések a 
Magyar Közút és a német autógyártók Por-
sche által vezetett konzorciuma (BMW csoport: 
BMW, MINI, Rolls-Royce; Daimler; Volkswagen 
csoport: VW, Audi, Porsche) között arról, hogy 
Európa szerte az autópályák mentén, 400 hely-
színen 350kWh-s kapacitású, helyszínenként 
2-10 darab elektromos töltőből álló hálózat 
kialakítását tervezik. Ennek a 2020-ig kiépülő 
hálózatnak Magyarország is része lesz. 

állami támogatás

Persze nemcsak a német gyártók, hanem a 
magyar kormány is figyel a megfelelő infra-
struktúra kiépítésére, épp ezért az elektromos 

még kiépítés ALAtt
növekeDés eLÔtt A hAZAi eLektrOmOs töLtÔháLóZAt

Wurmbrandt András  

wurmbrandt@autopro.hu
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jeLen és jövÔ
miként váLtOZik AZ AutóipAr sZerkeZete 
és sZerepe mAgyArOrsZágOn?

A hazai és régiós gyártói kapacitások bővülé-
se kedvezően hat a Magyarországon műkö-
dő beszállítók várható megrendelés-állo-
mányára és a hazai autóipar összesített tel-
jesítményére. Magyarországon az autóipar 
GDP-hozzájárulása már 2015-ben meghalad-
ta a 10%-ot, ennél a régióban csak Szlová-
kia magasabb 12%-kal. Azaz autóipari kon-
junktúra nyomán a szektor tovább növelheti 
súlyát a hazai gazdaságban.

A világ 100 legnagyobb autóipa-
ri beszállítójából több mint 40 megtalálha-
tó Magyarországon, az iparágban műkö-
dő cégek száma pedig meghaladja a 700-at.  
A nagyobb létszámú és árbevételű autóipari 
beszállítók jellemzően nemzetközi nagyválla-
latok. A magyar tulajdonú vállalkozások több-
ségében e nemzetközi szereplők második 
vagy harmadik körös beszállítói.

A jövô

Az autóipar történetének legintenzívebb 
fejlődését éli át. Ahhoz, hogy a hazai autóipar 
növekedése fenntartható legyen, a beszállítói 
hálózatnak fel kell készülnie ezekre a változáso-
kra. A PwC autóipari szakértői csoportjának elő-
rejelzése alapján 2030-ra az autóipari beszállítói 

hálózat továbbra is 22-24%-át állítja majd elő 
az iparág teljes termelési értékének, azonban 
egyre inkább előtérbe kerülnek majd az új ter-
mékek és szolgáltatások, mint például a szoft-
verek, valamint az elektronika (pl. szenzorgyár-
tás). Az elektronika az autógyártás húzóágaza-

ta lesz a következő évtizedben, 2025-ig átla-
gosan 7%-os bővülés várható a szegmensben.  
Ez a gyors növekedés érezhető lesz a beruházá-
si aktivitásban is, várhatóan az autóipari elektro-
nika adja majd az új magyar beruházások jelen-
tős részét a következő 5-10 évben.

A gyártás mellett az autóipar egyre 
inkább nyit a szolgáltatások irányába. A közös-
ségi autózás (shared mobility) és a digitális 
szolgáltatások részesedése az autóipari kibo-
csátás teljes értékéből a jelenlegi 1%-ról 12%-

A jelen

Az autóipar 2016-ban az egész világon kiemel-
kedő évet zárt, ez alól nem jelent kivételt a 
magyar autóipari beszállítói hálózat sem. 2016-
ban a 100 legnagyobb globális autóipari beszál-
lító átlagos haszonkulcsa 10 éves csúcsra nőtt, 
és elérte a 7%-ot. A beszállítói hálózat erősödő 
pozícióját mutatja, hogy a 10 legnagyobb autó-
gyártó átlaga ehhez képest 1%-kal elmarad. 

A PwC Magyarország és a PwC Auto-
facts autóipari elemző központ előrejelzése 
alapján 2022-ig a személygépjármű-gyártás 
világszintű éves átlagos növekedése meg-
haladja a 3%-ot, és a teljes kibocsátott éves 
darabszám a 111 milliót is elérheti. A növeke-
désből Európa is kiveszi a részét, itt 2,2 millió-
val több autó fog készülni évente.

Az európai személygépjármű-gyártás 
növekedésének motorja továbbra is Közép-
Európa. Csehország kivételével 2020-ig minden 
régiós országban jelentős növekedés várható, 
ezen belül Szlovákiában és Magyarországon vár-
hatóan 40%-ot meghaladó mértékben emel-
kedik a gyártott személygépjárművek száma. 
Magyarországon így elsősorban az Audi Hungá-
ria és a Mercedes beruházásainak köszönhetően 
a 650 ezer darabot is meghaladhatja az elkészült 
új személygépjárművek száma.

ra növekedhet. A trend fontosságát mutat-
ja, hogy a Magyarországon is jelenlévő német 
autógyárak 2006-tól kezdődően tudatosan 
elkezdték felépíteni jelenlétüket a mobilitá-
si szolgáltatások területén saját fejlesztésekkel, 
illetve startup-cégek felvásárlásával. 

Az innováció, a hozzáadott érték arányának 
emelése kulcsfontosságú annak érdekében, 
hogy a magyar beszállítók versenyképesek 
maradhassanak az új működési környezetben. 
A termelés mellett Magyarországon is egyre 
fontosabb szerepet képvisel a kutatás-fejlesz-
tés. Hazánkban jelenleg 17 autóipari kutatóköz-
pont működik, többek között a Bosch, az Audi, 
a Knorr-Bremse és a Thyssenkrupp beruházá-
sának eredményeként. Az innovatív autóipari 
szoftverbeszállítók közül régiós szinten kiemel-
kedik a magyar központú NNG.

Fontos és pozitív trend, hogy az IBM 
Global Location Trends 2016-os kutatása alap-
ján Magyarország a világon az ötödik helyen 
áll a létrejött munkahelyek nemzetgazdasági 
hozzáadott értéke alapján. Bár a bérköltségek 
továbbra is fontos szempontot jelentenek 
egy új beruházás létrejöttekor, az iparág átala-
kulásával a tudásintenzív tevékenységek egy-
re inkább felértékelődnek majd.

Összességében elmondható, hogy a magyar 
beszállítói hálózat az elkövetkező öt évben 
haszonélvezője lehet a globális autóipari kon-
junktúrának. Az elektronika és a szoftvergyár-
tás terjedésével várhatóan a hazai autóipa-
ri beszállítók között is egyre jelentősebb részt 
képvisel majd a szegmens. Ahhoz azonban, 
hogy a GDP 10%-át kitevő magyar autóipar 
középtávon is versenyképes maradjon, szüksé-
ges a kutatás-fejlesztés előtérbe helyezése és a 
hazai hozzáadott érték további növelése.    ❙

Végh Bálint   
balint.vegh@hu.pwc.com  

közép-európában csupán hat olyan 
helyi alapítású autóipari vállalkozás 
található, amely árbevétele meghalad-
ja a 100 millió eurót. közülük kettô áll 
magyar tulajdonban.

Fôbb autóipari trendek

• súlycsökkentés
• Alternatív meghajtás, elektromos 
 és hibrid autók terjedése
• vezetést segítô funkciók bôvülése, 
 önvezetô autók megjelenése
• A közösségi autózás  
 (shared mobility) terjedése
 • infotainment típusú 
 szolgáltatások bôvülése

2015 2025

AZ AutóipAri értékeLmOZDuLás kiLátásA, 2015-2030 
%-BAN, MILLIáRD USD

finanszírozás biztosítás új/régi beszállítók digitális szolgáltatásokautó értékesítés shared mobility

2030 45,6
53,2 50,0

7,78,3

12,1
13,0

8,7
10,9

10,94,2

22,7

24,1
24,1

forrás: PwC
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innovation 

transformation 

digitalisation Autofactss shared mobility 
PwC Experience 

Center

We are committed to providing consulting services 
from strategy to implementation by means of our 
global competence network. We support our clients in 
the following fields in particular: 

• strategy development 
•  digital transformation
• automobile business concept transformation 
•  product innovation and technology 
•  process, value creation and product cost 

optimisation 

Armin Krug 
Partner 
Tel: +36 1 461 9552 
E-mail: armin.krug@hu.pwc.com

PwC Autofacts develops detailed forecasts of 
worldwide automobile production and provides 
market analyses, competitive analyses and an 
update on technology trends to automobile 
manufacturers and suppliers.

Autofacts is a leading provider of automotive information and 
forecasts with 30 years of experience in the field.

E-Mobility 

valószínûleg borsodi László sem gondolta 1981-ben, amikor forgácsolóként 
kezdett vállalkozni, hogy bô harminc évvel késôbb egy milliárdos árbevételû 
társaság vezetését adja majd át gyermekeinek. pedig így történt: az egykori 
egyszemélyes forgácsoló vállalkozás ma már 220 fôt foglalkoztat három 
városban, az idei évben közel hárommilliárd forintos árbevétellel számol; és 
az utóbbi években sikeresen lezajlott generációváltásnak köszönhetôen most 
horváthné borsodi mónika a cég egyik ügyvezetôje. Ô mesélt arról, hogyan 
növekedett a társaság jelentôs autóipari beszállítóvá.

A kezdetben a textilipar számára alkatré-
szeket készítő vállalkozás a 90-es évek elején 
az iparág válságát megérezve nyitott új irá-
nyokba. Figyelme Ausztria, Német-, valamint 
Olaszország, és – az igényeknek megfelelően 
– az egyedi alkatrészgyártás felé fordult. Így 
kerültek kapcsolatba az akkor Szentgotthár-
don szárnyait bontogató Opellel, ahova egy 
egyszerű ajtózsanért kellett gyártaniuk, illet-
ve leszállítaniuk. A német autóipari cég itte-
ni leányánál már akkor is magyar mérnökök 
dolgoztak, akik beszállítói kör híján, nagyon 
örültek, hogy valaki gyártja ezeket a pótalkat-
részeket a gyártósoraikhoz.

A kapcsolat 1999-ben vált igazán komoly-
lyá, amikor a társaság akkori vezetője kizáróla-
gos beszállítói szerződést ajánlott a cégnek. Ez 
nagyon nagy falatnak tűnt az akkor húsz fővel 
egy családi ház mögötti üzemben, minőség-
ügyi rendszer nélkül működő vállalkozásnak, 
ám a szerződés azóta él: a szentgotthárdi gyár 
kopó-törő alkatrészeit ma is a Borsodi szállítja.

Az „Opeles” kapcsolatnak azonban volt 
egy feltétele: vis maior esetére egy második 
üzemet is előírt a szerződés. Akár sorsszerű-
nek is mondható, hogy egy akkor már a győ-
ri vállalkozásnak bedolgozó kisújszállási forgá-
csoló üzem épp megvételre ajánlotta magát. 
Így lett két telephelye a Kft.-nek, amelyhez – 
ugorva egy kicsit az időben – 2004-ben a TDK 
Epcos-szal való kapcsolatnak köszönhetően 

egy szombathelyi üzem is csatlakozott, létre-
hozva a Borsodi Fémmegmunkáló Kft.-t a vasi 
megyeszékhelyen.

A megrendelések egymást hozták
A két Kft., amelyet az ügyvezető „cégcsoport-
ként” emleget, ma is ebben a három városban 
termel, ám az utóbbi években is folyamato-
san fejlődött. Természetesen Győrben is kiköl-
töztek az ottani ipari parkba, ahol folyamato-
san fejlesztenek, bővítenek, és mintegy 120 
embernek adnak munkát.

Közben a beszállítói kapcsolatok is sokasod-
tak: közel két évtizede dolgoznak már a LuK 
Savariának, aminek köszönhetően tíz éve a 
Schaeffler Csoport európai beszállítói listájára 
is felkerültek, így rendszeresen Németország-
ba is szállítanak alkatrészeket. De dolgoznak a 
Bosch magyarországi vállalatainak is.

Horváthné Borsodi Mónika szerint ezek a 
megrendelések tulajdonképpen egymást hoz-
ták, a jó hírüknek köszönhetők. Akivel egyszer 
együtt dolgoztak, az később, adott esetben 
más céghez kerülve is ajánlja őket. Értékesítés-
sel foglalkozó munkatársakat is csak 4-5 éve 
foglalkoztatnak a 36 éves vállalkozásnál. 

„Nagyon sokszor prototípusokat csiná-
lunk, nálunk nagyon nagy a hozzáadott érték. 
Egy kell valamiből, de az legyen tökéletes”, 
mondja az ügyvezető, aki hozzáteszi ugyan-
így egyedi egy gyártósor felszerszámozá-
sa is. Öt éve ugyanis célgépgyártással, illetve 
komplett gyártósorok tervezésével és kivite-
lezésével is foglalkoznak. A Johnson Electric-
nek például már Hatvanba, Szerbiába és 
Mexikóba is szállítottak gyártósort.

És hogy hol a csúcs? A Borsodi Műhely 
vezetői nem telhetetlenek. Az elmúlt évek-
re jellemző 20-30 százalékos növekedést 
most, elsősorban szervezetfejlesztési okok 
miatt visszafogják. A cégnél ugyanis legalább 
annyira figyelnek a munkatársakra is, mint a 
megrendelőkre.   ❙

kOpó-ALkAtrésZekkeL 
AZ éLvOnALbA
A mAgyAr jármÛipAri besZáLLító 
bOrsODi mÛheLy kft. sikertörténete 

Wurmbrandt András  

wurmbrandt@autopro.hu
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Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
ügyvezető igazgatója a Tier 1-es beszállítókkal 
szembeni elvárásokról szólva érdeklődésünkre 
elmondta, fontosak a „hard” tényezők, a szállítá-
si képesség, a minőség és az ár. Az ezek melletti 
„soft” tényezők szerinte sokrétűek, viszont ki kell 
emelni az innovációs képességet, ami a gya-
korlatban többnyire a változások gyors és haté-
kony levezénylését jelenti. „Döntő fontosságú 
az, hogy az adott vállalkozásnak legyen egy 
jövőképe, amelynek központi eleme a fejlődés, 
a kiválóságra való törekvés minden területen, 
beleértve az innovációs képességet is. Ameny-

nyiben ez adott, a nagy autóipari cégek part-
nerként kezelik a szállítót és hajlandóak komoly 
erőforrásokat mozgósítani az együttműködés 
kiszélesítésére.” Bíró úgy látja, hogy a nagyvál-
lalatok „támogatgatják, mentorálják a fejlődé-
süket, úgy, hogy a minőség és a szállítási pon-
tosság fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket 
határoznak meg számukra. Ez általában hosszú, 
több éves folyamat, a Knorr-Bremse-nek ezen a 
téren már több mint 20 éves gyakorlata van.” 

Az ügyvezető megjegyezte azt is, az előb-
biekben felsoroltak mellett fontos tisztában 
lenni azzal, hogy a megfelelő minőség nem 
biztosítása komoly anyagi következményekkel 
jár, így biztos anyagi háttérrel – biztosítással – 
is kell rendelkeznie a beszállítónak, ami már a 
szerződésekben is megjelenik feltételként. „Az 

A nemzeti befektetési ügynökség (hipA) elnöke, ésik róbert szerint a 
hazánkban mûködô cégek egyre inkább felkészültek az autóipari gyártók 
kiszolgálására. egy interjúban arról beszélt, hogy a jármûipari nagyválla-
latok egyre inkább elvárják azt, hogy a beszállítóik is nagyobb részarányt 
vállaljanak a fejlesztési folyamatokban, úgymint a termékfejlesztés és a 
kutatás-fejlesztés. Az autóipari Original equipment manufacturer, rövi-
den: Oem-ek a teljes termékbôl megközelítôleg 30 százalék hozzáadott 
értéket termelnek, míg a fennmaradó 70 százalék a beszállítónak marad, 
ezzel felértékelve az elsô szintû beszállítók szerepét. évrôl évre emelkedik 
a kihelyezett értéknövelô folyamatok aránya, azaz a beszállítóknak egyre 
komplexebb elvárásoknak kell eleget tenniük. Az egész beszállítói piramis 
állandó fejlôdési és fejlesztési kényszerben van, mutatott rá az elnök.

autóipari vevők többségénél már nincs minden 
beszállított terméket érintő minőség-ellenőr-
zés, többnyire legfeljebb csak mintavételes, így 
a beszállítók gyártási folyamatainak kell hiba-
mentesnek lennie, különben könnyen termék-
visszahívás következhet”, mutatott rá.

„Kicsiben, kapufás  termékkel kezdeni”

Az indirekt anyagok beszállítói hátterének fej-
lesztéséért felel a ZF Hungaria Ipari és Kereske-
delmi Kft.-nél Juhász Péter stratégiai beszerzé-
si vezető, aki szerint egy az ágazatban beszál-
lítói pozícióra pályázó vállalkozástól természe-
tesen alapkövetelmény, hogy ismerje a jár-
műipari követelményeket, de ezen kívül több 
tényező együttállása szükséges a sikerhez. A 
szakember úgy véli, hogy az elvárt certifikáció, 
illetve ISO tanúsítványok mellett a cégméret 
is lényeges. Ahogy ő fogalmaz, „40-60 fő vagy 
4-6 millió eurós árbevétel a minimum ahhoz, 
hogy valaki Tier 1-es beszállító legyen, de min-
denképpen érdemes először inkább „kicsiben” 
kezdeni, és Tier 3-as vagy 4-es szinten bekap-
csolódni a beszállítói láncba.” A járműiparban 
való sikeres indulás érdekében Juhász valami-
lyen „kapufás”, kis hozzáadott értékű termék 
gyártását javasolja először.

A beszerzési vezető megjegyezte azt is, 
hogy „sokan azt gondolják, hogy az árverseny-
ben a magyar beszállítók a nyugat-európaiak-
kal állnak szemben, így biztos a siker. Ez azon-
ban nem így van, mert a magyarok fő vetély-
társai ezen a területen az indiaiak és a kínaiak.” 
Míg például egy magyar beszállító 10 száza-
lékkal jobb áron dolgozik egy németnél, addig 
egy kínai vagy egy indiai 15 százalékkal is jobb 
ajánlatot ad. A szakember ugyanakkor úgy 
véli, tudatosabb kalkulációval a magyar cégek 
is lehetnének olcsóbbak.   ❙

fOkOZóDó eLvárásOk
egyre kOmpLexebb követeLményeknek keLL megfeLeLniük 
AZ AutóipAri besZáLLítóknAk

Wurmbrandt András  

wurmbrandt@autopro.hu

„40-60 fő Vagy 
4-6 Millió eurós 

árBeVétel a MiniMuM 
ahhoz, hogy Valaki 
tier 1-es Beszállító 

legyen”
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magyarországon már régóta húzóágazat a gépjármûgyártás, egyes 
elôrejelzések szerint idén már a félmilliót is átlépheti az itthon gyártott 
gépjármûvek száma. Az országban a nagy autógyártókon kívül számos, 
az iparban tevékenykedô beszállító cég is jelen van, akik fôleg hazai 
szakemberekkel szeretnék feltölteni az egységeiket. Ahhoz, hogy a hazai 
autógyártás volumene tovább növekedjen, elengedhetetlen a techno-
lógiai fejlôdésekkel való lépéstartás, ami jórészt az oktatás feladata. 

jóL képZett sZAkemberekre 
vAn sZükség 
miként tArt Lépést A feLsÔOktAtás A gépjármÛipArrAL?

A megfelelô szakemberek képzése bizto-
síthatja, hogy a jövőben is maradjanak a már 
itt lévő vállalatok, és az újak idecsábításában is 
nagy szerepe van annak, milyen minőségű és 
mennyiségű munkaerő áll rendelkezésre. Ebbe 
az irányba kezdett lépéseket több magyar fel-
sőoktatási intézmény a kormány támogatásá-
val, és egymással is együttműködve. Könnyen 
lehet, hogy 2018 mérföldkő lesz a járműipari 
szakemberek képzése terén.

ban, már ez is jól mutatja, mekkora változások 
várhatóak a területen a következő években, 
évtizedekben. Palkovics László oktatásért fele-
lős államtitkár két fő kihívást jelöl meg, ami 
a járműipar előtt áll: a hajtásrendszerek fej-
lesztése és a járműirányítás változásai. Előbbi 
körébe tartozik a belső égésű motorok továb-
bi fejlesztése, illetve az egyre népszerűbbé 
váló elektromos járművekkel kapcsolatos ter-
vek. A járműirányítás változásai közül manap-
ság a legnépszerűbb beszédtéma az auto-
nóm járműirányítási rendszerek, vagy, ahogy 
a köznyelv nevezi: az önvezető autók.

A fent említetteken kívül azonban jóval 
szélesebb és színesebb a skála, ami a fejlesz-
téseket illeti. Kevésbé látványos és futuriszti-
kus, ám ugyanolyan fontos fejlesztések is fon-
tos szerepet kapnak a járműgyártásban, pl. 
a biztonsági intézkedések területén: parko-
lást segítő rendszerek, hatékonyabb világítás, 
vészfékező rendszerek, sávtartó automatika, 
hogy csak néhányat említsünk.

Technológiai kihívások

Ha a járműipar kihívásaira gondolunk, ma 
még a témában kevésbé jártasak is legalább 
két területet kapásból meg tudnak nevezni: 
az elektromos autók előretörése és az önve-
zető járművek egyre magasabb szintű tesztjei 
szinte mindenkihez eljutnak, aki követi a világ 
eseményeit. Bár a fejlesztések korántsem csak 
erre a két területre koncentrálnak a járműipar- »
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mányegyetem (ELTE) indul a Computer Scien-
ce for Autonomous Driving elnevezésű szak, 
melyen informatikus-diplomát szerezhetnek 
a hallgatók, és szintén angolul kínál képzést. 
Az államtitkár elmondta, jövő szeptember-
ben a BME-n egy járműtesztmérnöki képzés 
is indul, ám elképzelhető, hogy ezt két részre 
osztják majd. Ezekre a mesterképzésekre mér-
nöki- és informatikai szakokat végzett hallga-
tók jelentkezését várják az egyetemek.

Gyakorlati tudás, külföldi hallgatók

Az új szakok angol elnevezése nem véletlen, 
ahogy azzal is célja van az intézményeknek, 
hogy angolul folyik majd az oktatás. Szalay 
Zsolt, a BME Gépjárműtechnológiai tanszé-
kének vezetője elmondta, egyrészt a terüle-
ten ma már elengedhetetlen a magas szintű 
szakmai nyelvismeret, másrészt pedig nem 
titkolt szándékuk külföldi hallgatók fogadá-
sa az új szakon. Egyelőre ugyan nem tud-
ni, hány jelentkező választja majd a képzést 
jövőre, az igény a vállalatok részéről már 
most nagy: évente 100 új szakember kibo-
csátását várják, akik az automatizált- és háló-
zatra kapcsolt autók területén versenyképes 
tudással rendelkeznek. Feltételezhető, hogy a 

Új szakok

A fent részletezett változásokhoz a szak-
emberképzés fejlesztése elengedhetetlen, 
főként, ha az adott ország – és Magyaror-
szág ilyen – gazdasági életében kiemelt sze-
repet kap a gépjárműgyártás és a hozzá kötő-
dő egyéb iparágak. Hogy ezt már korán, még 
a középiskolában el lehet kezdeni, a zala-
egerszegi tesztpálya üzemeltetője, az Autó-
ipari Próbapálya Zala Kft. és zalaegerszegi 
középiskolák között létrejött képzési együtt-
működési megállapodás június elején tör-
tént aláírása is bizonyítja. De egyébként első-
sorban a felsőoktatásból várják a vállalatok 
azon szakemberek megjelenését, akik képe-
sek lépést tartani az új technológiai kihívá-
sokkal. Ennek szellemében a jövőben négy 
új, közvetlenül a gépjárműgyártáshoz kap-
csolódó felsőoktatási szak is indul a magyar-
országi egyetemeken, tudtuk meg az oktatási 
államtitkártól. A Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen (BME) jövő január-
tól indul az autonóm járműirányítási rendsze-
rek (Autonomous Vehicle Control Engineer) 
mesterszak angol nyelven. Palkovics László 
kiemelte, tudomásuk szerint ez a szak eddig 
egyedülálló egész Európában. Az ország leg-
nagyobb egyetemén, az Eötvös Loránd Tudo-

vállalatok érdeklődése által generált jó elhe-
lyezkedési lehetőség magával hozza a vég-
zett hallgatók érdeklődését is, így jövőbeni 
szakemberekből sem lesz hiány.

A Műegyetem új programja igazi multi-
diszciplináris összefogás, kidolgozása ugyanis az 
intézmény Közlekedésmérnöki és Járműmérnö-
ki, illetve Informatikai és Villamosmérnöki kará-
hoz kapcsolódik, de a folyamatban részt vett az 
Építőmérnöki- és a Gépészmérnöki kar is. 

Együttmûködés meghatározó 
piaci szereplôkkel

A fent említett szakok természetesen nem 
a semmiből jöttek létre, a két egyetem a 
Magyar Tudományos Akadémiával és a piac 
két meghatározó szereplőjével, a Bosch-sal és 
a Knorr Bremse-vel együttműködve döntött a 
kutatások elindításáról. A szereplők az általuk 
létrehozott Research Center for Autonomous 
Road Vehicles (RECAR) névre keresztelt prog-
ram keretein belül állapodtak meg. Ahogy 
azt a felek deklarálták: a program célja az ipa-
ri, egyetemi és kutatóintézeti tudástőke és a 
gyakorlati tapasztalat szinergiáinak felhaszná-
lásával a tématerület magasan kvalifikált szak-
embereinek képzése.

Az oktatás önmagában nem elég, az csak 
akkor hiteles, ha gyakoroljuk is, ezt pedig kuta-
tás-fejlesztés formájában tudjuk megtenni – 
indokolta Szalay Zsolt tanszékvezető, miért 
fontos számukra, hogy az egyetem új prog-
ramja a gyakorlatban is tesztelhető. A zalaeger-
szegi Tudományos és Technológiai Park terü-
letén található járműipari tesztpályán a BME is 
lehetőséget kap arra, hogy a gyakorlatban is 
kipróbálják fejlesztéseiket.  ❙

nagy Barnabás  

nagy.barnabas.nagy@gmail.com

A tesztpálya a magyar kormány elmondá-
sa szerint az egyedüli lesz 500 kilométeres kör-
zetben. A tervek szerint a tesztpálya alkalmas 
lesz az önvezető és a villamos hajtású autók 
próbáira és fejlesztésére. Az ehhez kapcsoló-
dó együttműködést, a pálya üzemeltetését és 
hasznosítását szabályozó szándéknyilatkoza-
tot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
2016 májusában írta alá egy egész sor a villa-
mos mobilitással és az önvezető járművekkel 
is foglalkozó járműipari és beszállító vállalattal.  
A szándéknyilatkozatot többek között olyan 
ágazati nagyágyúk írták alá, mint a Continental 
Automotive Hungary Kft., a Robert Bosch Kft., 
a Thyssenkrupp Presta Hungary Kft., a ZF Hun-
garia Kft., a TÜV Rheinland Intercert Ltd. és az 
SMR Automotive Hungary.

Lehetôség van az 5G hálózatok 
tesztelésére is

A projektet meglepő ütemben valósítják 
meg. A tesztpálya építésére vonatkozó hatá-
rozattól Orbán Viktor miniszterelnök 2017 
májusi ünnepélyes alapkőletételéig alig egy 
év telt el. Az első tesztköröket már 2018 
közepére tervezik a több pálya egyikén. A tel-
jes tesztlétesítmény az összes pályával 2020-
ra készül el. A tervezési szakaszra a budapesti 
kormány 6 milliárd forintot bocsátott rendel-
kezésre. A beruházás teljes költségét mintegy 
44 milliárdra becsülik. Zalaegerszeg önkor-
mányzata egy 250 hektáros ingatlant bocsát 

manapság Zalaegerszeg a befutó, ha a magyar gazdaság innovációs 
és technológiai alkalmazkodó képességét szemléltetû jelképekrôl van 
szó. Az önvezetô jármûvek tervezett tesztpályája Zala megye nyugal-
mas székhelyét a nyugati végeken egy csapásra az országhatárokon 
kívül is a vállalatok és befektetôk figyelmének középpontjába repí-
tette. A kormány ettôl a csúcstechnológiai fejlesztések kívánatos tér-
nyerését várja amellett, hogy a magyar iparra is magasabb hozzáadott 
érték jusson. A közép-európában páratlan projekttôl a város nagyobb 
érdeklôdést vár a helyben beruházni kívánó vállalatok részérôl.

tesZteLik A jövÔt
A ZALAegersZegi AutóipAri tesZtpáLyA újAbb 
Lökést ADhAt A növekeDésnek

rendelkezésre és állja a szükséges infrastruk-
túra egyes részeinek beruházásait. A projekt-
fejlesztés meghatározó szereplője a japán 
Horiba Mira Ltd., a járművizsgálati rendsze-
rek egyik globális piacvezető vállalata. A jár-
műipar mellett a tesztpálya az informatikai és 
távközlési ágazatnak is hasznára válik, ugyan-
is a pályán tesztelni lehet a mobil távközlé-
si rendszerek ötödik generációját (az 5G-t) 
is. Az erre vonatkozó együttműködési meg-
állapodást a tesztpálya üzemeltető társasá-
ga a Deutsche Telekom leányvállalatával, a 
Magyar Telekommal kötötte meg.

Beruházás a szakképzésbe

A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium a 
beruházástól a magyar gazdaság versenyké-
pességének és az ország az európai jármű-
ipar fontos helyszíneként betöltött szerepé-
nek hosszú távú megerősítését várja. A hírek 
szerint a tesztpálya ezen kívül a vállalatok és 
a képző intézmények közötti együttműkö-

dést is fejleszti. Az erre vonatkozó szakképzé-
si együttműködési megállapodást 2017 júni-
usában kötötte meg a tesztpálya üzemeltető 
társasága az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-vel 
és a helyi szakközépiskolákkal.

A projekt gyors megvalósításának bizto-
sítására a kormány 2017 tavaszán 15 milliár-
dos tőkeemelést hajtott végre az üzemeltető 
társaságban. Magyarország ezzel a befekte-
téssel és a kedvező feltételrendszerrel a kül-
földi csúcstechnológiai vállalatok tervezett 
jövőbeni beruházásainak helyszíneként kíván 
felajánlkozni. Az egyik célkitűzés az lehet, 
hogy a villamos autózás amerikai úttörője, a 
Tesla gyárát és kutató intézeteit Magyaror-
szágra vonzzák.  ❙

Waldemar Lichter
waldemar.lichter@gtai.de 
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AZ ipAr sZiLárD ALApjA   
köZép- és keLet-európA AutóipAri teLepheLyként 
sZámOs eLÔny kOmbinációját kínáLjA

Sebastian Becker  

sebastian.becker@owc.de

egyre inkább támogatnak kutatási és fejlesz-
tési központokat és képzési intézményeket 
annak érdekében, hogy a befektetők köny-
nyebben találjanak munkaerőt.

KKE jelentôs a teljes konszern-
üzlet számára

Azok a volumenek, melyeket a térségben 
kigazdálkodnak, lényeges befolyással bír-
nak a járműgyártók teljes üzletére is. Így pl. 
a Volkswagen-konszern 2017. június végé-
ig az előző évhez képest 3,5 százalékkal, 2,3 
millió gépjárműre növelte globális értékesí-
tését. A számok a KKE térségben 12,9 száza-
lékkal emelkedtek és több mint 15 százalék-
kal járultak hozzá az összvolumenhez. Ezzel 
ellentétben Kína gyengült, és 1,9 százalé-
kos csökkenést könyvelhetett el. A Bosch 
– a világ legnagyobb autóipari beszállító-
ja – szintén már majdnem 20 leányválla-

latot tart fenn Kelet-Európában (csupán 
Magyarországon tízet, több mint 14.000 
alkalmazottal). Ez a konszern által világszer-
te működtetett összes társaság egy ötöde.  
A Bosch a több mint 70 millió eurós éves 
forgalma felét Európában generálja. És itt 
is a KKE térség országai a növekedés hajtói:  
„A kelet-európai helyzet viszonylagos, a 
gazdasági teljesítmény 1,4 százalékos növe-
kedését eredményező javulásának köszön-
hetően a növekedés egész Európában felül-
múlta várakozásainkat”, szól a 2016-os üzleti 
beszámoló. A magyarországi telephely tíz 
leányvállalatával mintegy 3,8 milliárd euró-
val járult ehhez hozzá.  ❙

Az autóipar évente billió eurós bevé-
teleket generál. A konszernek össz-
stratégiájában Közép- és Kelet-Európa (KKE) 
egy fontos pillér, mely több előny kom-
binációját nyújtja: egy automobil átlagos 
gyártási költségének közel kilenc százalé-
kát teszik ki a bérköltségek, tehát egy szá-
mottevő tényezőt jelentenek. A Nyugattal 
összehasonlítva ezek Kelet-Európában még 
mindig lényegesen alacsonyabbak – noha 
a bérek az elmúlt években felzárkóztak. Ez 
is mutatja, hogy a régióban a munkatársak 
önbizalma mennyit növekedett.

A nyugat-európai felvevőpiacokhoz 
lévő közelség miatt továbbá a felesleges 
szállítási költségek is elmaradnak. Ezen túl-
menően aránylag egyszerűen lehet integ-
rálni egy KKE-ban fekvő gyárat a konszern-
be. Lengyelországban például már létezik 
a német nyelvű munkavállalók munkaerő-
piaca, akik szívesen dolgoznak német gyár-
tóknak. S nem utolsó sorban a KKE-államok 
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Forrás: A DUIHK összeállítása
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A német-magyar ipari és kereskedelmi kamara testre-
szabott szolgáltatásokkal segíti a magyar vállalatokat, 
különösen a kkv-ket és beszállítókat is a németországi 
piacralépés, a németországi exportra való felkészítés,
és a megfelelô üzleti partnerek felkutatása során is.

szakvásárok és kiállítások
A DUIHK támogatja a vállalatokat a magyar- és németországi  
szakvásári megjelenésben, és tanácsadással szolgál a kiállítóknak  
a hatékony vásári megjelenés érdekében.

képzés és továbbképzés
A Német-Magyar Tudásközpont számos képzési lehetőséget kínál  
az energiaipari szektorban tevékenykedő vállalatoknak is,  
a személyzeti kérdésektől egészen az energiagazdálkodási képzésig.

üzleti partnerek 
közvetítése
A DUIHK egyedi megoldásokkal 
nyújt támogatást a megfelelő 
értékesítési, beszállítási vagy  
termelési partner kiválasztásában 
az adott országban.

áfa-visszatérítés
Lebonyolítjuk a visszaigénylési eljárást a külföldön fizetett  
általános forgalmi adó esetén. 

piaci információk
A DUIHK elemzi a cég profiljába illő termékekben  
és szolgáltatásokban rejlő piaci lehetőségeket. A DUIHK 
tanulmányutakat és továbbképzési programokat és roadshow-
kat szervez, például az németországi befektetési lehetőségek  
és támogatások, illetve exportfinanszírozás területén. 

nemcsAk AutóipAri 
cégeknek
sZAktuDássAL és piAcismeretteL támOgAtjuk üZLeti terveit  

www.duihk.hu

németországi 

paicralépéssel 

kapcsolatos 

kérdésekben is!

KontaKt

Megrendelés és további információk:
DUIHK – Kelemen Tamás
Tel.: +36 1 345 7617    E-Mail: kelemen@ahkungarn.hu

www.duihk.hu/hu/kiadvanyok

Bérezési Tanulmány 
Magyarország 
2017 | 2018

Nemzetközi vállalatok Magyarországon

Alkalmazottak és vezető beosztásúak
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Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara

Lövőház utca 30.

1024 Budapest

Magyarország | Ungarn

Tel.: +36 1 345 7624

Fax: +36 1 345 7614

E-mail: woelfer@ahkungarn.hu

Web: www.ahkungarn.hu

Bérezési Tanulmány 2016 | 2017 

A Bérezési Tanulmány részletes, aktuális információkat nyújt a magyaror-

szági nemzetközi vállalatok bérezési gyakorlatáról. Az elemzés közel 18 915 

munkavállaló bérezési adatainak feldolgozásán alapul.

A tartalomból:

 76 tipikus munkakör részletes bérezési adatai 

 A magyar munkaerőpiac általános jellemzői 

 Egyéni keresetek statisztikái a Nemzeti Foglalkoztatási 

 Szolgálat adatainak alapján (Excel táblázatok) 

 Nemzetgazdasági bér-és foglalkozatási statisztikák 

 a KSH adatainak alapján (Excel táblázatok)

www.duihk.hu

Kienbaum Management 

Consultants

Tuchlauben 8

1010 Wien

Ausztria | Austria

Tel.: +43 1 533 51 88-22

Fax: +43 1 533 51 88-40

E-mail: compensation.vienna@kienbaum.com

Web: www.kienbaum.com Magyarország 2016 | 2017

Nemzetközi vállalatok Magyarországon

Alkalmazottak és vezető beosztásúak

Bérezési Tanulmány 
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Jutatip Jamsawang, Kienbaum  

Dirk Wölfer, DUIHK 
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Megrendelés: Kelemen Tamás

E-mail: kelemen@ahkungarn.hu  Tel.: +36 1 345 7617
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Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer
1024 Budapest, Lövőház u. 30.

Tel.: +36-1-3457-600
Fax: +36-1-3150-744 
E-mail: info@ahkungarn.hu

www.duihk.hu


