
 

 

Hírlevél / Március–Április 2013 
 

Képzés & Szervezetfejlesztés & Képzési tanácsadás, duális képzés 

Német-Magyar Képző Központ Egyesület  
Felnőttképzési nyilvántartási szám 01-0676-04 | Intézményi–akkreditációs lajstromszám  AL 0105 

3 kedvezmény akár együtt is igényelhető egyes nyílt képzéseinkre!  
 DUIHK tagság 10 % kedvezmény 
 korai jelentkezés/több résztvevő 10 % kedvezmény 
 valamint a képzés továbbajánlása további 10 % kedvezményt jelent Fotók / stockexchange 

 

Eurem EnergyManager / 4. Energiagazdász képzés márc. 21-től / jelentkezés márc. 12-ig 
Lean office termelő vállalatoknak — márc. 19-20. 
Szupervízió / szupervíziós csoport egyedi fókusszal — márc. 22-től min. 8 délután 
Coaching szemléletű vezetés — márc. 27-28. 
Értékesítés másképp — 2 napos képzés „dörzsölt” értékesítőknek — ápr. 3-4.  
Prezentációs technikák — a Steve Jobs hatás — ápr. 10-11. 
Gazdasági mediáció — ápr. 16-17., 29. 
Termelésirányítási ismeretek — ápr. 25-26., máj. 16-17., jún. 5. 
Online kommunikáció — ápr. 26. 

Egyéb szakmai programok 

Heidenhain iTNC 530-as vezérlés kezelése, programozása — közép, ill. haladó szint 
Kérheti ajánlatunkat Fanuc, Siemens, Mori Seiki vezérlésre is! 

Nyílt programjaink   

„Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és minden éj leple mögött ott vár  
egy mosolygós hajnal.” / Kahlil Gibran 

 

A jövő most kezdődik.  

Munkatársaink & Elérhetőségeink  

Fotó: Keith Ellwood 

Nyílt SPS/ Lean & Kaizen workshop a Veritas Kft.-nél — ápr. 15-17. 



 

 

 

Energiagazdász képzés         2013. tavasz 

Nemzetközi, gyakorlatorientált tanfolyam március 21-től/Jelentkezés márc.12-ig 
 

Magas szintű szakmai képzés  
160 oktatási óra+80 óra önálló tanulás 
Az eredetileg Németországból induló európai és magyar oklevelet adó 
szakmai továbbképzés szervezésére Magyarországon kizárólag a Német-
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Képző Központja jogosult.   
A képzés témái: Energiatechnikai alapismeretek; Épületek energiaigénye/
energiahatékony épületek; Világítás; Fűtéstechnika; Technológiai hő, gőz, 
hővisszanyerés; Szellőztetési, klíma– és hűtéstechnika; Sűrített levegő; 
Elektrotechnika, villamos hajtások; Napenergia hasznosítása: napenergia, 
fotovoltaik; Geotermikus energia, hőszivattyú; A biomassza (biogáz) ener-
getikai célú felhasználása; Projektmanagement; Gazdaságossági számítás; 
Energia-adatmenedzsment / Költségmenedzsment; Energiajog, 
contracting, emisszió-kereskedelem; Kapcsolt energiatermelés 
 

Az Ön munkatársa az európai liszenszjog alapján már a világ közel 20 országában folyó képzés résztvevője lehet. 
A képzés egyik előnye, hogy a tanultak a gyakorlatban azonnal hasznosíthatóak! A vállalat/szervezet munkatársba 
való befektetése megtérül, hiszen a képzés záróvizsgája egy igényes és a számítások révén matematikailag is bi-
zonyított megvalósíthatósági energiahatékonysági tanulmány, amelyet a résztvevő a saját szervezetre dolgoz ki. 

 

A képzés jellemzői  

 a nemzetközileg elismert oklevelet adó magyar nyelvű képzésen európai és magyarországi energiaszabá-
lyozási, energiafelhasználási és energiahatékonysági ismereteket, tapasztalatokat oktatunk 

 nemzetközi networking:  egy online oldalon tapasztalatcsere a világ energiagazdászaival 

 a képzés minden energia-témakört gyakorlatias mélységben tárgyal, átfogó ismereteket ad, ezáltal a 
vállalati résztvevők műszakilag és gazdaságilag egyaránt menedzselni tudják a vállalati energiagazdálko-
dási folyamatokat. A tananyag e-platformon is rendelkezésre áll, ahol a képzéssel és a szakmával kap-
csolatos információk és hírek is megtalálhatók. 

 a különböző üzletágakból, vállalatoktól érkező résztvevők saját tapasztalatai, jó gyakorlatai is meg-
vitatásra kerülnek, ami tovább gazdagítja a képzés tartalmát, növeli hatékonyságát 
 

A képzés összeállítói és szaktanárai 

 a tananyagot nemzetközileg elismert szakemberek állították össze, dolgozták ki 

 az elméleti képzés szakoktatóit a szakma itthoni jeles képviselői és kiváló oktatói közül választottuk 
ki, akik kiegészítették a tananyagot, gyakorlati tapasztalataikat beépítik a képzésbe, többségük szak-
májukban is elismert, sikeres vállalatvezető is 
 

Továbbfejlődési lehetőségek & képzési akkreditáció  

 a képzést sikeresen elvégző résztvevőknek további nemzetközi EUREM továbbképzési lehetőségek 

 a képzés a különböző szakmai kamaráknál akkreditálásra került: a részvételért a Magyar Mérnöki 
Kamara 15 pontot, a Magyar Építész Kamara 8 pontot ad. 
 

A képzésen már részt vettek - Eurem I., II. és III. képzés 
Account Kontrol Kft., Alap Európa Kft., Alcoa Köfém Kft., Borg Warner Kft., Büchl Kft., Continental Teves 
Kft., Contitech Fluid Automotive Kft., Creaton Hungary Kft., Dr. Oetker Kft., EMI-DUNA Kft., Eissmann Auto-
motive Kft.,  Evonik Agroferm Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Güntner-Tata Kft., Halbo Mce Zrt., Harebell Hu-
man Kft., Hauni Hungária Gépgyártó Kft., HMEI Zrt., Hubertus Agráripari Bt., Kész Építő Zrt., Knorr-Bremse 

Vasúti Jármű Rendszerek  Kft., Liget Gatter Kft., L+L Kft., Magyar Tamás, Magyar Telekom Nyrt., Penny Mar-
ket Kft., Rácz&Rácz Kft., Robert Bosch Elektronika Kft., Sapa Profiles Kft., SF Consulting Kft., TGA Consult 
Kft., Xella  Kft., Ziehl-Abegg Kft., Zollner Kft., 4 Pajzs Kft.  
 

Vizsga & Vállalati költségmegtakarítás, klímavédelem, CSR 
Az írásbeli teszt melletti gyakorlati vizsga részeként elkészítendő vállalati energiaoptimalizálási projekt 
konkrét valós igények alapján készül és megvalósítása jelentős energia-megtakarítást, költségcsökkentést 
jelent a vállalat számára. 
 

Takarítson meg energiát és költséget, tegyen aktívan a klímavédelemért, a zöldebb világért és    
legyen követendő jó példa mások számára! 
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Energiagazdász képzés  
Referenciák, eddigi projektmunkák, uniós pályázati lehetőség 
 
 

Hogyan értékeli a rendezvény tartalmát és lefolyását?  
A képzés maga nagyon jó ötlet. A tanfolyamon is kiderült, hogy nagy szükség van a vállalatoknál az ezen 
témaköröket részben értő és általánosságban ismerő szakemberekre. Különösen úgy, hogy egy vállalat 
nem minden kapcsolódó elképzelést fogad vagy tud elfogadni a működési körülményei miatt egyforma 
támogatással. Emiatt hasznos volt a számos egyedi megbeszélés is. Nagyon jónak tartom, hogy ennyi 
különböző területről érkeztek résztvevők és oktatók egyaránt. Kovács Zsolt /SAPA Profiles Kft. 
 

Mit tart a leghasznosabbnak a képzésből? Mi az, amiben ez a képzés többet nyújt egy átlagos kép-
zésnél / miben más, mint a többi, hasonló témájú képzés? 
A képzés legfőbb előnye, hogy széles körben foglalkozik a gyakorlati lehetőségekkel. Különböző nagysá-
gú és fejlettségi szintű vállalkozások is megtalálhatják a számításaikat a tanfolyam során.  
Szekér Péter/ Magyar Telekom Nyrt. 
 

A képzés során a témájukat mind magyar mind nemzetközi viszonylatban jól ismerő előadókkal találkoz-
hattunk. Az előadók nem csak szakmai felkészültségüket csillogtatták meg, hanem emberi kvalitásuk, 
kommunikációs képességük révén az időnként fáradt vagy szakkérdésekben nem teljesen felkészült hallga-
tók számára fogyaszthatóan tálalták az összetett problémákat. Ennek a folyamatnak a részeként élvezetes 
beszélgetés alakulhatott ki a tanár és hallgatóság között és a hallgatóságon belül. Érdekes  és értékes ta-
pasztalatcserét biztosított, hogy a hallgatók is szakmailag változatos háttérrel rendelkeztek, így egyes 
szakkérdések megvitatása eltérő szakmai prioritásokkal a háttérben történt: az építész, gépész, üzemel-
etető, értékesítő és gazdasági vezető szempontrendszere ütközött. Sándor Zsolt / Penny Market Kft. 
 

Mindenképpen hasznosítani tudom és fogom is a hallottakat. Abszolút nem érzem felesleges kiadásnak a 
belefektetett pénzt és időt. Hogy más, hasonló tanfolyamok milyenek lehetnek abban nincs tapasztala-
tom, viszont amikor én ezt választottam, akkor első számú szempont volt, hogy széleskörű az anyag. A 
világítástól, a hűtésen, fűtésen át a projekt managementig mindent felölel. Ez úgy gondolom páratlan 
jelenleg Magyarországon. Nyilas Mihály / Alap Európa Kft. 
 

Tudta-e használni a tanultakat, hallottakat? Ha igen, miben és milyen sikerrel? 
Az előadások során szerzett szakirányú ismeretek azonnal átültethetőnek bizonyultak a gyakorlatba. A 
tudásanyag segített megoldani egyrészt konkrét műszaki problémákat, felismerni, hogy melyek azok a 
műszaki megoldások pl. a fűtéstechnika terén melyek jövőbe mutatóak és hol találkozunk "szélhámos-
sággal". Az előadások felhívták a figyelmet, mely esetekben kell és ha kell, milyen ismeretekkel rendel-
kező szakembereket kell egyes energetikai problémák megoldásába bevonni. A bemutatott software-k, 
pl. a földhőcserélők méretezésre, lehetőséget biztosított arra, hogy megalapozottan vizsgáljuk meg en-
nek a megoldásnak alkalmazhatóságát cégünk beruházásai során. Sándor Zsolt / Penny Market Kft. 
 

Az eddigi záró vizsgatanulmányok témái (példák) 
Napenergia hasznosítása; Irodaépület szigetelése; Átállás megújuló energiaforrások alkalmazására; Költség-
csökkentés megvalósítása sűrített levegős rendszer optimalizálásával; Fűtési rendszer optimalizálása; Techno-
lógiai hő visszanyerése; Energia-beszerzés. A beruházások optimális megtérülési ideje 2 hónap—16 év (a meg-
térülések 50 %-a 2 hónap és 3.7 év közötti) 
 

Virtuális Erőmű Program  
A projektmunkák a Nemzeti Energiastratégia gyakorlati megvalósítását célzó VEP részéve válnak, illetve 
bekerülnek az eddig végzett mintegy 2000 nemzetközi résztvevő projektmunkáit gyűjtő nemzetközi 
adattárba is. 
 

A vizsga részét képező projektmunkával UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK a vállalat számára 
Az Energiaközpont Kht. vezetőségétől érkező szakoktató véleménye szerint a vizsgamunkák beadhatók KEOP 
szakmai pályázati anyagként. Pályázzon a szakoktatóink segítségével elkészített projektmunkájával!  
 
 

Információ és jelentkezés 
Kottmayer Krisztina / továbbképzési referens 
Tel: +36/1/454-0609 |  Mobil: +36/20/362-8712 
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu | Web: www.ahkungarn.hu/hu/eurem 
http://hu.eurem.net 
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Versenyelőny a 21. században 
 

Hatékonyságnövelés: mi teremt értéket, s mi veszteséget? 
A hatékonyságfejlesztési projektfeladatok napjainkban már alap-
követelményé váltak szinte minden iparágban és a szolgáltatási, 
adminisztratív folyamatok fejlesztései területein is. A legeredmé-
nyesebb fejlesztések is valamilyen jól strukturált veszteségcsök-
kentési programokhoz kötődnek. Mi ezeket a fejlesztései lehető-
ségeket és a hozzájuk kötődő módszertant kívánjuk átadni. Prog-
ramunkon megismertetjük a résztvevőket a folyamatos fejlesztési 
kultúrával, annak operatív folyamataival és eredményeivel, ame-
lyek által SIKERES LEAN SZERVEZETTÉ válhatnak. 
 

 

Kiknek ajánljuk a képzést? 
Termelő és gyártó cégek (bármely iparág) adminisztratív területein dolgozó munkatársaknak, akik a 
szolgáltatási, adminisztratív folyamatokat szeretnék fejleszteni, hatékonyabbá tenni. 
 

A képzés nyelve és módszere 
A képzés nyelve magyar. A LEAN rendszer működését közös és kiscsoportos gyakorlatokkal, élet közeli 
helyzetekkel és személyes tapasztalatokkal mutatjuk be. 
 

Jelentkezési határidő és helyszín 
2013. március 12. / Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, 1024 Budapest, Lövőház u. 30. 
 

Tartalom 
Az 5 lépéses projektmódszertan bemutatása / Külső és belső vevői igények meghatározása: "a vevő 
hangja" / A vevői igények számszerűsítésének és mérésének módszerei / Lean filozófia és az adminiszt-
ratív területek veszteségei / A fejlesztések projektszerkezetének felépítése / Az értékáram térkép al-
kalmazása / Folyamattérképek típusainak használata / A vesztéségek gyökér okainak azonosítása / Lean 
veszteségcsökkentési eszköztár: 5S, vizuálmenedzsment / Hibamentes folyamatok felépítése / Munkafo-
lyamatok standardizálás / A bevezetett változtatások ellenőrzésének módszerei 
 

A továbbképzés díja és kedvezmények 

120.000 Ft + áfa/fő. Magánszemélyek kérhetik egyedi árajánlatunkat. Képzésünkön kedvezményesen 
vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike teljesül Önre (a három kedvezmény összeadódhat): 

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: a 2013. február 19-ig bejelentkezők számá-
ra, vagy egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

 

Korábbi résztvevőink és véleményeik 
Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. / Harman/Becker Automotive Systems Kft. / Hauni Hungaria Gépgyártó 
Kft. / Heinemann Testvérek Kft. / Knorr-Bremse VJR Hungária Kft. / Phoenix-Mecano Kecskemét Kft. / 
Zentis Hungária Bt. /  
„A képzést különösen jónak értékelem, mert nagyon élveztem minden percét. Nagy előnye volt, hogy 
kis csoportban voltunk, nagyon jó példákat hallottam mindenkitől. Viszont ami nekem a legfontosabb 
volt, hogy ráébresztett arra, hogy nálunk az irodai folyamatokban mekkora veszteségek vannak.” 
„A képzés rávilágított arra, hogy nem kell attól tartanom, hogy körberajzolják az egeremet vagy eltün-
tetik a családi fotót az asztalomról. A Lean Office módszerei megkönnyítik átlátni a feladatokat, segíte-
nek felszámolni a papírkötegeket és általuk felismerhetővé válnak az irodai területen keletkező sokrétű 
veszteségek. Ajánlom a tréninget mindenkinek, aki elégedettebben szeretne naponta hazamenni az iro-
dából, nekem sikerült.” 
 
Jelentkezés 
Skultéti Éva / továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611, Mobil: +36 20/ 282 0107 / E-mail: skulteti@ahkungarn.hu 

Lean Office                     március 19-20. 
Hatékonyságfejlesztés az adminisztratív folyamatokban     
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Szupervízió                                    márc. 22-től /nyolc péntek délután 
A szakmai személyiség karbantartása csoportos szupervízióval 

 

„…Minden pillanat az a pillanat, amiben az ember egészen 
mást tehet, mint az elmúlt pillanatokban.”   / Feldmár András 

 

Tenner Kata, szupervíziós csoportunk vezetője szeretettel  
meghívja Önt a februárban induló szupervíziós csoportba: 
 

Kedves leendő szupervíziós csoporttag! 
2013. február 15-től a változás, változtatás jegyében hívlak 
szupervíziós csoportomba, ahol biztonságos körülmények között 
tekinthetsz rá szakmai szerepeidre, munkáddal kapcsolatos el-
akadásaidra. Olyan kérdésekre keresheted a válaszokat, amelyek 
az ügyfeleiddel, munkatársaiddal, feletteseiddel vagy beosz-
tottjaiddal, valamint a hivatásoddal kapcsolatosak, úgy, hogy 
ezen témák mentén a szupervízióban Te vagy a fókuszban: a Te 
érzéseid, a Te kérdéseid, a Te nehézségeid, a Te megéléseid. A 
szupervízió egy izgalmas tanulási folyamat, amelynek eredmé-
nyeképpen sok-sok perspektívából, újszerű nézőpontokból lát-
hatsz rá a kérdésedre, és ezt a látásmódot magaddal tudod vin-
ni, segítve ezzel az önmagad és a körülötted dolgozók szakmai 
közérzetét.      

 
Tenner Kata önmagáról 
Több, mint 15 éve dolgozom csoportokkal szupervízorként, pszichodráma csoportvezetőként és 
coachként, s minthogy munkánk során, hol vezetők, hol vezetettek, (sőt egyszerre mindkettők is lehe-
tünk), mélyen hiszek abban, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy jól vezessen, vagy jól vezessék, hogy 
alkotó energiái felszabaduljanak. A szervezet és egyén számára is túlhaladott berögzülések meghaladását 
kísérem, a sokszor áttekinthetetlen munkahelyi viszonyrendszerekre és folyamatokra való rátekintés, 
reflektálás és önreflektálási képesség fejlesztésének segítségével. 
 

A szupervízióról 
Miközben a munkavégzésünk természetes részének tartjuk, hogy a munkahelyi infrastruktúrát 
(számítógépünket, mobiltelefonunkat, stb.) jó állapotban tartjuk, vigyázunk rá, addig ez jóval kevésbé 
vagy egyáltalán nem mondható el a szakmai személyiségünkkel kapcsolatban, magáról a munkát végző 
emberről. Pedig személyiségünk a leginkább érzékeny és karbantartást igénylő munkaeszközünk. A megol-
datlan, ismétlődő problémák stresszhez, azok pedig különféle betegségekhez vezethetnek. A szupervízió 
tehermentesít, segít megérteni és feloldani elakadásainkat. A szupervízió szó rátekintést jelent. Ebben a 
rátekintésben alkalom nyílik a szakmai személyiség fejlesztésére, a hivatásgondozásra. 
  

A szupervízió célja 
A szupervíziós folyamatban a szupervizált korábbi vagy aktuális, de mindenképpen a szakmájához kötő-
dő elakadásait, kérdéseit, szakmai identitását, szakmai szerepeit érintő problémáit hozza, azokat, ame-
lyek a mában, a mostban bírnak jelentőséggel és ezért befolyásolják a szakmai közérzetét, hozzáállá-
sát. A hozott kérdések, problémák fókuszában az áll, hogy ezek miként hatnak rá, munkatársaira, ügy-
feleire. A szupervíziós munkát, tapasztalati tanulásnak is nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy a valós mun-
kavégzésből a szupervíziós helyzetbe kerülnek azok a témák, melyekkel a szupervizált dolgozni szeret-
ne, miközben saját tapasztalatait – illetve csoportos vagy team szupervízió esetében a többi résztvevő 
tapasztalatait is - annak szolgálatába állítja, hogy visszatérve a munkahelyére újszerű gondolkodási, 
viselkedési, kommunikációs -és konfliktuskezelési metódusokat próbáljon ki.  
 

A szupervízió témái  
A szupervízió tematikáját maga a csoport alkotja: ez minden olyan szakmai kérdése az egyes csoporttagok-
nak, ami nehézséget, elakadást, stresszt, konfliktust, motivációhiányt stb. okoz. Ezeket a témákat a csoport-
tagok hozzák és a szupervízió folyamatjellegének köszönhetően mindenki sorra kerül legalább egyszer vagy 
kétszer. (A téma, vagy másként az eset, amivel dolgozunk, lehet pl. a szupervizált saját ügyfelével való 
kapcsolata, a kollegáival való együttműködése, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye és az ebből 
adódó kérdések, valamint a felettesével való kapcsolata.) 
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Akiknek hasznos, akiknek ajánljuk 

A szupervízió a forprofit szektorban is egyre fontosabb lehetőség a szakmai állóképesség karbantartás-
ára, a szervezetfejlesztés egyik legkiválóbb eszköze. A legtöbb nehézségnek, elvárásnak kitett üzlet-
ágakban illetve munkakörökben tevékenykedő munkatársaknak ajánljuk. A nagy felelősséggel járó, a 
vezetői hatékonyság növelése érdekében a vezetői csoportoknak, a HR-es munkakörben dolgozók, vala-
mint szoros, jó légkörű, kiegyensúlyozott együttműködést igénylő teamek munkatársainak ajánlott. 
  

A szupervízió módszerei, eszközei  
A szupervízió egyik legfontosabb eszköze a reflektív jelenlét, vagyis a reflektálásra való képesség fej-
lesztése, a perspektívaváltás, az önreflexió, amelyek segítségével a problémák okainak feltárása, a vi-
selkedés– és rutinszerű működésbeli sajátosságok kibontása, majd a továbblépés lehetőségeinek megfo-
galmazása és gyakorlása történik.  
 

A szupervízió és a szervezeti rendszer összefüggései 
A szupervízió rendszerszemléletű, és mint ilyen a szervezeti rendszer egészére jótékony hatással bíró 
módszer. A probléma négy arcával dolgozik: 1. az egyéni belső megélésekkel (gondolatokkal, érzések-
kel, tapasztalatokkal), 2. az egyéni külső élményekkel (a viselkedéssel, kommunikációval, cselekvéssel) 
valamint 3. a céges társas kapcsolatokkal, cégkultúrával, és 4. az ezekre ható gazdasági, jogi sziszté-
mákkal. Minderre a szubjektivitás és objektivitás, valamint a belső és külső tényezők dimenziójában 
tekint rá, ami a munkahelyi belső és külső környezetet, annak szubjektív és objektív működését is leír-
ja, s a szupervizált (egyén, team, csoport) megtanulja, hogy minden dimenzió egyaránt lényeges integ-
rálandó elem az optimális munkavégzéshez.   
 

A szupervízió kimenete, vagyis miként hat 
A szupervízión tanult és kipróbált témaorientált, tapasztalati, reflektív tanulási formát a mindennapi 
munkavégzés helyzeteiben is hamar és remekül tudja használni a szupervizált, aminek eredményekép-
pen javul a közérzete, nagyobb megértéssel reflektál önmagára és a munkatársaira (ügyfeleire), széle-
sedik a megoldási repertoárja, visszatér a motivációja, és növekszik a teljesítménye. 
 

Időpont és helyszín 
A következő napok délutánján: 2013.  március 22., április 5., április 19., május 10. +  4 vagy 5 délután, 
a csoport végső létszámától függően — ezen plusz napokat a csoporttal közösen állapítjuk meg.  Időtar-
tam: 15.30-18.30 h 
Maximális létszámú 7 fős csoport esetén 7 délután + 2 délután (nyitó és záró) 
A képzés a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara székházában kerül megrendezésre (1024 Buda-
pest, Lövőház u. 30.). Jelentkezési határidő: 2013. március 18. 
 

A képzés nyelve és módszere 
A képzés nyelve magyar. 
Módszer: Kolb-féle tanulási ciklus, a PAT (probléma alapú tanulás), vezetett kérdéskörök, reflektálás/
önreflektálás-fókuszú interaktív beszélgetések, dramatikus eszközök (szituációk megjelenítése), egysze-
rűbb, (például rajzolásos) szimbolikus gyakorlatok   
 

Részvételi díj  
Az összes alkalmat egy egységnek tekintjük, külön-külön egy-egy alkalom nem vehető igénybe. 
Kamarai tagoknak: 30.000 Ft + Áfa/fél nap/fő 
Nem kamarai tagoknak: 35.000 Ft + Áfa/fél nap/fő 
 

A képzés díjából további 10% kedvezményt biztosítunk  
- egy cégtől minimum két résztvevő érkezése esetén, 
- a képzés továbbajánlása esetén a továbbajánlónak (a továbbajánlás alapján érkező résztvevő beje-
lentkezését követően).  
 

A felsorolt kedvezmények egyidejűleg is igénybe vehetőek! Magánszemélyek kérjék egyedi ajánlatunkat! 
 

Kapcsolat 
Skultéti Éva Márta / továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611 
E-mail: skulteti@ahkungarn.hu 
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Coaching szemléletű vezetés                                március 27-28. 

 

Modern és hatékony vezetési módszer Önnek 
A coaching szemléletű vezetést méltán nevezik a 21. 
század vezetési módszerének, hiszen középpontjában 
a beosztottak önállóságának, felelősségtudatának 
fejlesztése áll. Amint azt a neve is jelzi, ez egy 
vezetési szemlélet, amelyhez a coaching céljai és 
eszköztára szolgáltatják az alapot. Nem igényli a 
coaching teljes keretrendszerét, ezért kevésbé 
kötött, összehasonlítva a vezető, mint coach 

funkcióval, ám  hozadékai, előnyei a vezető, a beosztott és a cég számára hasonlóak. Természetesen ez 
a vezetői stílus is igényli a gondos előkészítést és a következetességet. Ami az eszköztárat illeti, 
változatosság jellemzi. A 2 napos képzés a szemlélet elsajátításához, a vezetői eszköztár bővítéséhez 
nyújt segítséget. 
 

Tematika: 
 Vezetői alapismeretek  Vezetői készségek  Vezetői modellek  A coaching módszertanáról 

A helyzetfüggő vezetés (alap modell)  A vezetői kommunikációról  A menedzser asszertivitása         
A vezetés funkciói coaching szemlélettel  A motiváció  A vezetői eszköztár  A konzultatív 
megközelítés  Kérdezéstechnika  Empatikus hallgatás  A coaching szemléletű problémamegoldás  A 
coaching szemléletű konfliktuskezelés  A teljesítmény menedzselése  A csapatépítésről   
 

Tesztek: Motivációs kérdőív + viselkedési teszt 
 

A képzés helyszíne 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara székhelye (1024 Budapest, Lövőház u. 30.). 
A képzés max. 6 fő részvételével indul. 
 

Jelentkezési határidő 
2013. március 20. 
 

Résztvevői vélemények 
"Jól rendszerezett, tartalmas, a napi vezetői feladatokban és kihívásokban kiválóan alkalmazható, 
gyakorlatias képzés. Felső vezetőként hasznosnak találtam átismételni a korábban elsajátított vezetési 
technikákat, ugyanakkor új fogásokat és praktikákat is megismertem. A képzés általános rálátást ad a 
napjainkban egyre népszerűbb coaching szemléletű vezetésre, amellyel egyúttal formálja is a vezetők 
szemléletét és az esetenként tévesen alkalmazott módszereket. Ajánlom mindazoknak, akik fejlődni 
szeretnének és nyitottak a csoporttársak építő jellegű észrevételeire." 
 

„Úgy gondolom, hogy egy hatékony tanulási folyamatnak voltam részese, strukturált, felépített és 
részletes keretben.”; „Tartalmas 2 nap volt, rengeteg új információval, amit nagyon jól lehet 
alkalmazni a gyakorlatban.”; „Érdekes, izgalmas, jó hangulatú, szakmailag magas színvonalú.”; 
Felépített és strukturált, a csoportlétszám ideális volt a személyes kérdések megvitatásához is.” 
 

Legutóbbi képzésünket 97%-ra értékelték résztvevőink. 
 

Továbbképzés díja és kedvezmények 
150.000 Ft + áfa/fő.  
 

Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike teljesül Önre:  

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: a február 26-ig bejelentkezők számára, vagy 
egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

A fent felsorolt három kedvezmény egyidejűleg is igénybe vehető. Magánszemélyek kérhetik egyedi 
árajánlatunkat. 
 
További információ & jelentkezés  
Spilman Enikő / továbbképzési referens; Tel.: +36 1/243 3596; E-mail: spilman@ahkungarn.hu 
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„Nem a tapasztalatból tanulunk, hanem a tapasztalatra való 
reflexióból.” /John Dewey/ 
 
A mesterszakácsok nem csak receptek alapján főznek, 
hanem kifinomult érzésből és intuícióból. A hasonlattal arra 
szeretnénk rávilágítani, hogy számos értékesítési modell és 
szemlélet létezik mintegy „jó receptkönyvként” az értéke-
sítéshez. Továbbképzésünkön azonban nem újabb techni-
kákkal fogunk foglalkozni, hanem az értékesítő személyes 
hatékonyságának növelésével. Ezért olyan értékesítőket várunk, 
akik már voltak értékesítési továbbképzésen, illetve már 

van értékesítési tapasztalatuk és így nem az értékesítés alaplépéseire kíváncsiak. A továbbképzés 
lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevő kitekintsen a mindennapi rutin feladatokból, és azokra 
reflektálva megértse saját viselkedését, erősségét, gyengeségét, és így az eredményes értékesítéshez a 
szükségesen változtatni tudjon.  
 

A képzés nyelve és helyszíne 
Magyar nyelvű képzés / Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, 1024 Budapest, Lövőház u. 30.  
A képzés min. 8 fő részvételével indul. Maximális létszám: 12 fő.  
 

Az értékesítő személyes hatékonyságának növelését úgy érjük el, hogy valós helyzetekkel - hozott 
konkrét tapasztalatokkal - dolgozunk, amelyeken keresztül a résztvevők átélhetik az ügyfél helyzetét és 
jobban megérthetik önmagukat. Ráláthatnak és megérthetik azt az ügyféltípust és szituációt, amely 
nehézséget, elakadást okoz, valamint saját viselkedésüket is az adott szituációban, illetve ügyféltípussal. 
Ezek a helyzetek, és a saját viselkedés megértése lehetőséget teremt, - a visszajelzéseknek és a kérdések-
nek köszönhetően - hogy támogatással az értékesítő új viselkedést és eszközt próbáljon ki és sajátítson el. 
Az így kipróbált szituáció mintaként szolgál valós helyzetekben azoknak is, akik részt vettek a feldolgo-
zásban, de nem „esetgazdák”.  
 

Témák és kérdések, amelyekre nem csak választ ad a képzés 

 Melyik értékesítési folyamatrész okoz nehézséget? 

 Milyen értékesítési helyzeteket kezelek nehezen? 

 Milyen típusú ügyféllel tudok nehezen kapcsolatot kialakítani?  

 Hogyan kezeljem a panaszkodó ügyfelet? 

 Milyen helyzetekben nem tudom megfelelően a kifogásokat kezelni, és mi a teendő ilyenkor? 

 Mi az a személyes részem, amivel nehézzé teszem bizonyos helyzetekben és emberekkel a munkámat?  

 Hogyan növeljem személyes hatékonyságomat az értékesítésben? 
 

A képzés módszerei 
A képzés tapasztalati tudásra ad lehetőséget elméleti ismerettel fűszerezve, ahol a résztvevők saját konkrét 
esetekkel és helyzetekkel dolgoznak. Alkalmazott módszerek: a szupervízió, a csoport coaching, a pszicho-
dráma és a tréning eszköztára, valamint további kreatív eszközök. 
 

Továbbképzés díja és kedvezmények 
172.000 Ft + áfa/fő. Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike 
teljesül Önre:  

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: márc. 4-ig bejelentkezők számára, vagy egy 
cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

A fent felsorolt három kedvezmény egyidejűleg is igénybe vehető. Magánszemélyek kérhetik egyedi 
árajánlatunkat.  
 

További információ 
Skultéti Éva Márta / továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611; Mobil: +36 20/282 0107; E-mail: skulteti@ahkungarn.hu  

Értékesítés másképp - „dörzsölt” értékesítőknek                   április 3-4. 
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Prezentációs technikák — a Steve Jobs hatás 
2013. április 10-11. 

 

„Eszébe juthat valakinek a világ legnagyszerűbb 
ötlete, ha nem tud elég embert meggyőzni róla, 
mit sem ér” /Gregory Berns/ 
 

Az igazán jó prezentáció, termék-, vagy 
ötletbemutató, beszámoló nemcsak információt 
ad át, hanem lenyűgöz, elbűvöl. Meggyőzi a 
hallgatóságot arról, hogy a bemutatott terméknél 
keresve sem található jobb a piacon, a felvetett 
ötletnél nincs nagyszerűbb, a beszámolót tartó 
munkatársnál kevesen végzik odaadóbban a 
munkájukat. Ennek a technikának volt a mestere 
Steve Jobs, aki a modern világ legismertebb 
előadója. Jobs a saját rögeszméjéből táplálkozó 

szenvedélyét kiválóan be tudta csatornázni az Apple termékekről szóló előadásaiba és az érdeklődőket 
nem pusztán a márka vásárlóivá, hanem rajongóivá tette. Képzésünkön Ön is elsajátíthatja a hiteles előadó 
stílusát, a meggyőző prezentáció módszertanát és 21. századi szemlélettel fejlesztheti előadói 
képességét.  
 

A képzés tematikája 
 A prezentáció hallgatókra gyakorolt hatásmechanizmusa  
 A prezentáció felépítése, struktúrája  
 Tervezési alapelvek  
 Előadási stílusok - a hiteles előadó, a jó fellépés titka  
 A prezentáció sikertényezői  
 Az üzenetek szóvivői: verbális és vokális kommunikáció, szókészlet, szókincs és beszédtechnika  
 Panelek, hasznos, megtervezett mondat és szófordulatok  
 Nonverbális kommunikáció: testnyelv és térhasználat 
 A prezentációs környezet menedzselése  
 A prezentáció időkerete 
 A viselkedéskultúra elemei 
 Milyen vagyok mások szemében? – az önértékelés szempontjai 
 Vezetői prezentációk 
 Interaktivitás 
 Amin a prezentáció elbukhat: lehetséges hibák megelőzése és javítása 
 Gátlások, félelem és a kétséges helyzetek kezelése 
 

A képzés tervezett időpontja és helyszíne  
A képzés a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara székhelyén (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) 
kerül megrendezésre. Jelentkezési határidő: 2013. április 3. 
 

A képzés nyelve 
Magyar 
 

Továbbképzés díja és kedvezmények 
160.000 Ft + áfa/fő. Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike 
teljesül Önre:  

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: az március 9-ig bejelentkezők számára, vagy 
egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

 Magánszemélyek kérhetik egyedi árajánlatunkat.  
 

További információ és jelentkezés  
Skultéti Éva Márta / Továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611, E-mail: skulteti@ahkungarn.hu 
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Gazdasági mediáció                                                      április 16-17., 29. 

 

Professzionális konfliktuskezelés jövőorientált vállalatoknak 
 

A legtöbb konfliktus mögött vállalati, gazdasági vagy 
személyes érdekek állnak. A gazdasági mediáció 
lehetőségeiből merítve idejekorán lehet elemezni, 
valamint az érdekeknek megfelelően, kedvező 
költségszinten és rövid idő alatt megoldani a 
konfliktusokat. A gazdasági mediáció fő alkalmazási 
területét az osztályok közötti, az üzemi tanács és az 
ügyvezetés közötti konfliktusok, az interkulturális 
problémák, a projektekhez kapcsolódó, vagy a 
vállalategyesítésnél vagy átszervezésnél, valamint 

vállalatok között felmerülő problémák képezik. Valamennyi vállalkozó tudatában van annak, hogy ezek 
a problémák milyen gyorsan fajulhatnak komoly jogvitává. A konfliktusban hozott döntés felelősségét 
ezzel egy bíróra ruházzák át, és az ügyvédek igénybevétele ráadásul gyakran megakadályozza a 
szembesülést a mélyben meghúzódó, és a vitát ténylegesen kiváltó problémákkal. 
Miután azonban csak a személyes célok teljesülése képes egy konfliktus tartós rendezésére, ezért egyre 
több vállalat veszi igénybe a gazdasági mediáció lehetőségét a viták megoldásához. 
 

Kiknek ajánljuk a képzést? 
Az eddigi gazdasági mediációs tanfolyamokon elsősorban ügyvezetők, humánpolitikai vezetők és 
szakemberek, felelős beosztású munkatársak a pénzügy, controlling területéről, valamint vállalati 
jogászok, ügyvédek, minőségirányítási szakemberek, gyártásvezetők és tanácsadók vettek részt. 
Továbbképzésünket ajánljuk továbbá trénereknek és coach-oknak is, akik tudásukat a professzionális 
konfliktusmegoldás eszközével, a mediációval akarják gazdagítani.  
 

Tartalom 
A mediáció fogalma és alkalmazhatósága /A mediátor szakmai, kapcsolati, módszertani kompetenciái / 
A mediáció folyamata és fázisai/ A mediáció szintjei/ Pozíciók és/vagy érdekek / Személyek és/vagy 
ügyek/ Szabályok és technikák/ Kommunikáció és konfliktuskezelés/ Gyakorlati alkalmazás  
 

A képzés nyelve és helyszíne, jelentkezési határideje 
Magyar.  Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara székhelyén (1024 Budapest, Lövőház u. 30.). 
A képzés min. 6 fő részvételével indul. Maximális létszám: 12 fő.  
Jelentkezési határidő április 9. Kedvezményes jelentkezési határidő: március 18. 
 
A képzés módszerei 
A résztvevők egyéni fejlesztése, a szaktudás intenzív közvetítése, valamint a személyes visszajelzés 
optimális eredményeket biztosít a tanulásban. A gazdasági mediáció elméleti szempontjainak 
ismertetését gyakorlati esettanulmányok, csoport- és projektmunka, a gyakorlathoz kötődő 
szerepjátékok és viták, valamint interaktív oktatási módszerek alapozzák meg. 
 
Továbbképzés díja és kedvezmények 
248.000 Ft + áfa/fő. Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike 
teljesül Önre:  10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
tagvállalatai számára / 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: a március 18-ig 
bejelentkezők számára, vagy egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén / 10% 
továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező résztvevő 
bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 
A fent felsorolt három kedvezmény egyidejűleg is igénybe vehető. Magánszemélyek kérhetik egyedi 
árajánlatunkat.  
 
További információ 
Skultéti Éva Márta / továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611 / Mobil: +36 20/282 0107/ E-mail: skulteti@ahkungarn.hu   
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Termelésirányítási ismeretek              ápr. 25-26., május 16-17., jún. 5. 

5 napos vezetőképzés termelésben dolgozóknak  

2012 szeptemberétől 
novemberig 
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A továbbképzés célja 
A magyar gazdasági életben meghatározó szerepet ját-
szik a gyártókapacitások működtetésének hatékonyság-
növelése. A vezetői irányítás színvonalának növelésével 
megnő az esélye annak, hogy a megrendelések itt ma-
radjanak, a hazai gyártás színvonala emelkedjen. A 
technológiai kultúra átvétele mellett emelni tudjuk a 
magyar vezetői munka presztízsét, a magyar humántő-
ke értékét és így Magyarországon megfelelő minőség-
ben, megfelelő hatékonysággal tudunk termelni. 
 

A legutóbbi tréninget résztvevőink összességében  
98,8 %-osra értékelték! 
 

A korábban megvalósult nyílt képzéseken résztvevők véleményei: 

 „Kitűnő! Az írott anyagok jól érthetőek, rendszerezettek, használhatóak. A gyakorlati feladatok és azok 
értékelése sok segítséget nyújtott.” 

 „A képzés tartalmát maximálisan kielégítőnek tartom; érdekes volt, teljesen új megvilágításban látok 
most főnök és munkatársi viszonyokat.” 

 „Profi módon szervezett tanfolyam, felkészült, lendületes előadó, aki végig leköti a figyelmet.” 

 „Sok témát érintettünk, megfelelő sorrendben. Ha ezeket alkalmazni tudom, már jó vezető leszek” 

 „Az anyag jól összeállított és elosztott, kerek egységet alkot; Sok, a gyakorlatban később is jól használ-
ható módszert kaptunk; Lefolyása jól követhető volt” 

 „Nagyon meg vagyok elégedve a képzéssel, a tartalom, struktúra és felépítés nagyon jól szervezett” 

 „Gyakorlati alkalmazásokra épült, mely nagyban befolyásolja a jövőbeni használhatóságot” 

 „Maximálisan elégedett vagyok, különösen gratulálnék László Úrnak a remek tréningért!” 

 „Új szemléletet tanultam, nagyon hasznos volt a vezetői munkámra nézve” 

 „A képzés tartalma átfogó volt, minden fontos helyzetet bemutatott, amivel egy vezető találkozhat, és 
ezeket gyakorlati feladatokkal erősítette meg” 

 „Erősségre építsek. A szituációs-motivációs gyakorlatok, a nehéz helyzet kezelése különösen hatottak” 

 „Azon felismerések számomra a leghasznosabbak, amelyeken keresztül tudatosult az eddigi gyakorlat 
pozitív, vagy negatív jellege, és a rádöbbenés, hogy mit csinálhatnék másképp.” 

 „A rossz munkavégzés nem tűrhető, mert számomra, vezetőként is életveszélyes.” 

 „Jó, hogy az egyéni felvetésekre konkrét válaszok, megoldási lehetőségek kerülnek feldolgozásra” 
 
Kiknek ajánljuk a képzést? 
Termelésirányítóknak, mestereknek, csoport-, művezetőknek, költséghely-felelősöknek, szegmens-, 
vagy gyárvezetőknek:  mindazoknak, akiknek fontos a termelés színvonala. 
 
Korábbi résztvevő vállalatok: 

 

Jelentkezési határidő 
2013. április 18. 

 

Balluff Elektronika Kft. / Cargobull Szerviz Kft. / Carl Zeiss Vision Hungary Kft. / Continental Teves Magya-
rország Kft. / Columbus McKinnon Hungary Kft. / Creaton Hungary Kft. / Deltaplast Kft. / EBM Papst Hungary 
Kft. / Elso-Elbe Hungária Bt. / Euroform Kft. / Fővárosi Vízművek Zrt. / Freudenberg Simmerringe Kft. / 
Haribo Hungaria Kft. / Hungary Aliment Kft. / Impreglon Kft. / Jankovits Hidraulika Kft. / Johnson Controls 
Mezőlak Kft. / Kaco Hungary Kft. / Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. / Koch's Torma Hungária Kft. / MSK 
Hungary Gépgyártó Bt. / NI Hungary Kft. / Richard Fritz Kft. / Rosenberg Hungária Kft. / Rösch Mode Kft. / 
Schmelzmetall Hungaria Kft. / Siemens Erőműtechnika Kft. / Siemens Zrt. / ThyssenKrupp Silco-Inox Kft. / 
TLC Kft. / Tyco Electronics Hungary Kft. / Weasler Engineering Kft. / Wodring Kft. / XELLA Építőanyagipari 
Kft. / ZF Hungária Kft. / Zollner Elektronika Kft. / Z-Form Kft. 
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Módszer 
A személyes fejlődés biztosításához mindenkit a sa-
ját elért eredményeihez képest fejlesztünk; egyéni 
coaching; páros és kiscsoportos gyakorlatok, életkö-
zeli helyzetek 
 

A képzés helyszíne 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, 
1024 Budapest, Lövőház u. 30. 
 

Tartalom 
A személyes vezetői felelősség 
■ Hozzáállásom a vezetői szerephez ■ Ki fogja elvé-
gezni a feladatomat? ■ Vezetőként mire  kell odafi-
gyelnem? 

 

A vezető és eszközei 
■ Emberek hatékony irányítása ■ Az eredményes és célorientált kommunikáció alapjai ■  Motiválás, delegá-
lás, ellenőrzés, kifogásolás, problémamegoldás 
 

Mit tegyek, hogy javuljon a szervezettség? 
■ Időgazdálkodásom áttekintése, feldolgozása ■ Miért nem jut időm fontos dolgokra? ■ Új, hatékonyabb 
megoldások kidolgozása ■ Munkatársaim hatékonyságának növelése 
 

Egyéni, vezetői program összeállítása 
■ Az önbecsülés foka ■ Következetesség magammal szemben is!  
■ Navigációs pontok, ellenőrző mérföldkövek 
 

A résztvevők gyakorlati példáinak feldolgozása 
 

A képzés nyelve 
Magyar 
 

Továbbképzés díja és kedvezmények 
330.000 Ft + áfa/fő. Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike 
teljesül Önre:  

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: a március 25-ig bejelentkezők számára, vagy 
egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

A fent felsorolt három kedvezmény egyidejűleg is igénybe vehető.  
 

In-house forma: amennyiben cégénél minimum 6 fő számára érdekes a képzés, akkor már érdemes le-
het házon belül, „cégreszabottan” megtartani azt, részletekről az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:  
 
 

Kapcsolat 
Skultéti Éva Márta / továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611 
E-mail: skulteti@ahkungarn.hu 

 

Termelésirányítási ismeretek              ápr. 25-26., május 16-17., jún. 5. 

5 napos vezetőképzés termelésben dolgozóknak  
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Sikeres vállalati jelenlét az interneten 
 

Aki nincs fent a neten nem is létezik? 
Bár túlzás lenne egyértelmű igennel válaszolni a kérdésre, de 
gyakorlatilag ez a helyzet. Különösen a cégek, vállalkozások 
esetében. Egyszerű a képlet: ha az ügyfél nem talál ránk onli-
ne, akkor máshogy sem fog próbálkozni. Ha tehát nem 
(megfelelően) használjuk az online kommunikáció adta lehe-
tőségeket, üzlettől esünk el. Ezt megelőzendő ajánljuk figyel-
mébe képzésünket, amellyel gyorsan sajátíthatja el a sikeres 
online kommunikációhoz szükséges tudást, és nem kell a cég-
nél saját PR-ost vagy marketingest alkalmaznia. 

 

Kiknek ajánljuk a képzést? 
Mindazoknak, akik üzleti tevékenységeik során nagy hangsúlyt fektetnek az online kommunikációra, és 
szeretnének még tudatosabban, magabiztosabban bánni ezzel az eszközzel. 
 

A képzés helyszíne 
Helyszín: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, 1024 Budapest, Lövőház u. 30. 
Jelentkezési határidő: 2013. április 19. 
 

Tartalom 
 

1. A honlap 
Funkciója, fajtái: személyes/üzleti/kormányzati/NGO; statikus, dinamikus; image-kommunikáció, 
portálszerű, portál * A jó honlap jellemzői: tartalom, forma 

2. A tartalom 
Mi a fontos, és mi nem az?  * Frissülés gyakorisága 

3. Keresőoptimalizálás (SEO) 
Mit jelent, mi a jelentősége? * Hogy működnek a keresők: Google, Yahoo, Bing * „Technikai marketing” 

4. Saját honlap tervezése 
Menü összeállítása, üzenetek megfogalmazása, tartalom és forma egysége * SEO alap-beállítások 
meghatározása  

5. Közösségi média 
Mi a blog, mire való? * Facebook, Twitter, Google+ - hogyan lehet jelen egy vállalat a közösségi mé-
diában * Hazai és külföldi FB-kampányok * Háború a Twitteren * Kínos bakik 

6. Látogatottság, olvasottság és mérésük 
Web analízis: page view, unique user, bounce rate, entry page exit page, new visitor, repeat visitor 
* Google analytics 

 

Képzés nyelve 
Magyar 
 

A képzés díja & kedvezmények 
62.000 Ft + áfa/fő 
Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike teljesül Önre:  

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: a március 26-ig bejelentkezők számára, vagy 
egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

 

A fent felsorolt három kedvezmény egyidejűleg is igénybe vehető. Magánszemélyek kérhetik egyedi ár-
ajánlatunkat. 
 

Jelentkezési lap és további információk 
Spilman Enikő / továbbképzési referens 
Tel.: +36 1 243 3596, E-mail: spilman@ahkungarn.hu 

 

Online kommunikáció                                                 április 26. 
Modern üzleti kommunikáció   



 

 

Prezentációs technika                                                ápr.10-11. 
Trendek, Steve Jobs hatás & mesterfogások                               
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„Eszébe juthat valakinek a világ legnagyszerűbb 
ötlete, ha nem tud elég embert meggyőzni róla, 
mit sem ér” /Gregory Berns/ 
 

Az igazán jó prezentáció, termék-, vagy 
ötletbemutató, beszámoló nemcsak információt 
ad át, hanem lenyűgöz, elbűvöl. Meggyőzi a 
hallgatóságot arról, hogy a bemutatott terméknél 
keresve sem található jobb a piacon, a felvetett 
ötletnél nincs nagyszerűbb, a beszámolót tartó 
munkatársnál kevesen végzik odaadóbban a 
munkájukat. Ennek a technikának volt a mestere 
Steve Jobs, aki a modern világ legismertebb 
előadója. Jobs a saját rögeszméjéből táplálkozó 

szenvedélyét kiválóan be tudta csatornázni az Apple termékekről szóló előadásaiba és az érdeklődőket 
nem pusztán a márka vásárlóivá, hanem rajongóivá tette. Képzésünkön Ön is elsajátíthatja a hiteles előadó 
stílusát, a meggyőző prezentáció módszertanát és 21. századi szemlélettel fejlesztheti előadói 
képességét.  
 

A képzés tematikája 
 A prezentáció hallgatókra gyakorolt hatásmechanizmusa; A prezentáció felépítése, struktúrája  
 Tervezési alapelvek  
 Előadási stílusok - a hiteles előadó, a jó fellépés titka  
 A prezentáció sikertényezői  
 Az üzenetek szóvivői: verbális és vokális kommunikáció, szókészlet, szókincs és beszédtechnika  
 Panelek, hasznos, megtervezett mondat és szófordulatok  
 Nonverbális kommunikáció: testnyelv és térhasználat 
 A prezentációs környezet menedzselése  
 A prezentáció időkerete 
 A viselkedéskultúra elemei 
 Milyen vagyok mások szemében? – az önértékelés szempontjai 
 Vezetői prezentációk 
 Interaktivitás 
 Amin a prezentáció elbukhat: lehetséges hibák megelőzése és javítása 
 Gátlások, félelem és a kétséges helyzetek kezelése 
 

A képzés helyszíne  
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara székhelyén (1024 Budapest, Lövőház u. 30.). Jelentkezési 
határidő: április 3. 
 

A képzés nyelve 
Magyar 
 

Továbbképzés díja és kedvezmények 
160.000 Ft + áfa/fő. Képzésünkön kedvezményesen vehet részt, ha a felsorolt feltételek bármelyike 
teljesül Önre:  

 10% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára 

 10% korai jelentkezési vagy mennyiségi kedvezmény: az március 9-ig bejelentkezők számára, vagy 
egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén  

 10% továbbajánlási kedvezmény: a képzés továbbajánlása esetén (a továbbajánlás alapján érkező 
résztvevő bejelentkezését követően vehető igénybe a továbbajánló által) 

 Magánszemélyek kérhetik egyedi árajánlatunkat.  
 

További információ és jelentkezés  
Skultéti Éva Márta / Továbbképzési tanácsadó 
Tel.: +36 1/454 0611 
 E-mail: skulteti@ahkungarn.hu 

 



 

 

SPS/ Lean & Kaizen nyílt workshop japán szakember vezetésével 
Veritas Kft., április 15-17. 

 

Vélemények orábbi SPS workshopokról 
„A legjobb dolog a workshopon: Felismerni a csapatban rejlő 

„erőt” és felhasználni azt a problémák megoldására.” Kerékgyár-
tó Péter, Eissmann Automotive Hungaria Kft. 
 
„Lehetőséget nyújtott másfajta szemléletmódok megismerésére, 

elsajátítására és azok gyakorlati alkalmazására.” Czeiter Balázs, 
Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft.  
 
„A más vállalatok résztvevőinek a gyakorlati és elméleti tudását 

tudom majd a mi cégünknél is alkalmazni.” Rehus Zoltán, 
Continental Automotive Hungary Kft. 
 

„Felüdülést jelentett egy számunkra kevésbé ismert kultúrát képviselő előadó stílusa, amelyet rá-
adásul a mindennapokból vett példákkal tett szemléletessé.” Visiocorp Bt. munkatárs (ma már SMR 
Automotive Mirror Technology Bt.) 
 
Learning by doing — az azonnal bevethető tudás házhoz jön 
Ez a színvonalas, gyakorlatorientált és motiváló workshop a helyszínt biztosító vállalat dolgozóival 
együttműködve, a „munkával tanulás” módszerével adja az Ön kezébe mindazokat az eszközöket, ame-
lyekkel saját vállalatánál egyes gyártósorokat vagy akár egész részlegeket a szinkronizált termelési 
rendszer irányába fejleszthetnek tovább. 
A résztvevők a Toyota (TPS) gyártási módszeren alapuló szemléletmód és az emberközpontú vállalatirá-
nyítási filozófia elméleti megismerése után gyakorlati projektek keretében sajátítják el azokat a tech-
nikákat, amelyekre az ötletgyártáshoz és az olcsó, gyorsan érvényesülő megoldások megvalósításához 
szükség van. A gyors siker természetesen erős ösztönzést is ad a résztvevőknek. 
Minden nap nagyjából 8 és 17 óra között zajlik a program, amely délelőttönként közös elméleti okta-
tást, délutánonként pedig csoportos gyakorlati projektmunkát foglal magában. A résztvevők egyedi, 
szemléltető ábrákkal gazdagon kiegészített magyar nyelvű  tananyagot kapnak, amely a legaktuálisabb 
gyakorlati és kutatási tapasztalatokon alapul. 
 
„A workshop házigazdája, a Veritas Kft. ügyvezetője, Jáger Tibor üzenete a résztvevőknek 
Az autógyárak egyre nagyobb elvárásokat támasztanak a beszállítók felé. Folyamatosan kell javítani a 
minőséget, csökkenteni az árakat és rövidíteni az átfutási időket. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha rend-
szeresen értékeljük és javítjuk folyamatainkat, fejlesztjük és motiváljuk munkatársainkat. Egy megfe-
lelő csapattal jól használva tudásunkat és eszközeinket az egyre nehezedő körülmények között is sike-
resek tudunk lenni” Jáger Tibor, Veritas Kft. ügyvezetője 
 
Kiknek ajánljuk a workshopot?  
Mindazoknak a már lean ismeretekkel, és kaizen tapasztalatokkal rendelkező érdeklődőknek, akik a ter-
melésben dolgoznak, pl.: üzemvezetők, szerelésvezetők, termelésirányítók, munka-előkészítők, gyártó-
sor-felelősök, művezetők, logisztikusok, tervezők, fejlesztők és kalkulátorok, ill. azoknak is,  akik még 
csak ismerkednek a lean & kaizen szemlélettel, dolgozzanak akár a gyártásban, szolgáltatásban vagy 
egyéb területen, de fontos számukra a jobbítás és a pazarlás elkerülésének szemlélete. 
 
Japán tanácsadónk 

Tetsuya Imura, természettudományos és matematikai tanulmányok után a légierőnél dolgozott, ahol 
több technikai tudományágban képezte tovább magát. Munkatársa volt az  Ueda-Eltric-nek, majd az 
Omrom Aso Co.-nál helyezkedett el, ahol gyártás-technológiával, minőség-menedzsmenttel, gyártmány- 
és folyamatfejlesztéssel foglalkozik. 2005 óta gyártástechnikai osztályvezető. Az  LCIA (Low Cost 
Intelligent Automation) specialistája. Korábbi munkahelyén a „One-Day-Delivery” rendszer kiépítéséért 
volt felelős, az általa felállított rendszer 13.000 termék ilyen módon történő kiszállítására volt képes.  
Elismerten gyakorlatorientált szakember, akit  több vállalati díjjal jutalmaztak a folyamatjavítások terüle-
tén végzett munkájáért. Referenciái: Arginta, Ceramtec, Dr. Schneider, Europal, Georg Fischer, Iskra, 
Nemak, PAW, Pintossi+C, Trelleborg Magyarországi referenciák: Veritas, Knorr-Bremse, Phoenix-Mecano 
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Képzési forma 
Egyszerre belső, illetve nyílt vállalati képzés is, mivel a házigazda vállalat munkatársai mellett más, 
külső cégektől is érkeznek résztvevők.  
 
Helyszín és nyelv 
Veritas Kft., 9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.  
Japán nyelv magyar tolmácsolással 
 
Pazarlás nélküli termelés  
A szinkronizált termelési rendszer (SPS) megvalósítása döntő mértékben hozzájárul egy vállalat piaci 
pozíciójának kiépítéséhez és hosszú távú megtartásához. Sikeres kifejlesztését a tolóról a húzó („pull”) 
rendszerű termelésre való átállás, valamint az egyes munkadarabok áramlásának elvéhez való igazodás 
alapozza meg. Az ehhez kapcsolódó legfontosabb feladat az átfutási idő csökkentése minden területen, 
vagyis az átmenő készletek drasztikus csökkentése, és az átszerszámozási idő lerövidítése. A szerelési 
műveleteknél az egy kézmozdulatos, a gyártásban pedig a munkavégzési ütemidőn belüli átszerszá-
mozásra kell törekedni. A szinkronizált termelési rendszer további fontos célja a gyártási darabköltség 
folyamatos csökkentése az emberi és gépi munka arányának fokozatos javításával. A szerelőket és gép-
kezelőket fokozatosan tehermentesítik, termelékenységüket növelik azzal, hogy a munkafolyamat egyes 
lépéseire házon belül olcsó, egyszerű és könnyen módosítható intelligens automatizálást fejlesztenek ki 
(LCIA: Low Cost Intelligent Automation). 
 
Következő vállalatok delegáltak résztvevőket korábbi workshopokra  

Audi Hungária Motor Kft., AMB Components Hungary Bt., Balda Solutions Hungaria Kft., Balluff 
Elektronika Kft., Benteler Autótechnika Kft., BOS Automotive Products Magyarország Bt., Bosch 
Rexroth Pneumatika Kft., Bourns Kft., Böllhoff Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bundy Kft., Claas 
Hungária Kft., Commerzbank Rt., Contarex Agrotechnika Kft., Continental Teves Magyarország Kft., 
ContiTech Rubber Industrial Kft., Datacon Kft., Detki Keksz Édesipari Kft., Dr. Oetker Magyarország  
Élelmiszer Kft., DHL Express Magyarország Kft., Eckerle Bt., Egston Eggenburger System Elektronik 
GmbH, Eissmann Automotive Hungaria Kft., Epcos Elektronikai Alkatrész Kft., FAG Magyarország 
Ipari Kft., Festo-AM Gyártó Kft., Güntner-Tata Kft., Hammerstein Bt., Hübner-H Gumi- és Műanyag-
ipari Kft., IMS Connector Systems Kft., Kirchhoff Hungária Kft., Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., 
Lear Corporation Hungary Kft., Leoni Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft., Loacker Kft., Mono-
Ipolyfabric Kft., Mubea, spol. s.r.o., National Instruments Europe Kft., Nemak Győr Kft., Nordenia 
Hungary Kft., Pepperl+Fuchs Fém- és Műanyagipari Kft., PEX Hungaria Bt., Phoenix Mecano Kecske-
mét Kft., Profilplast Kft., Rafi Hungária Kft., Robert Bosch Elektronika Kft., Robert Bosch Power 
Tool Kft., Rohde & Schwarz Závod imperk s.r.o., Rosenberg Hungária Kft., Sämling Kft., SCS 
Stahlschmidt Cable Systems Magyarország Kft., SMR Automotive Mirror Technology Bt., Siemens Erő-
műtechnika Kft., Siemens VDO Automotive s.r.o., Temic Hungary Kft., TEVA Gyógyszergyár Zrt., 
Tyco Electronics Kft., Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft., W.E.T. Automotive Systems Kft., 
WAHL Hungária Kft., ZF Hungária Kft., Zollner Elektronik Kft. 
 
Árak és kedvezmények 

 2013. március 12-ig történő jelentkezés esetén: 300.000 Ft + áfa/fő 
 Azon vállalatok, akik korábbi workshopra már küldtek munkatársat vagy workshop helyszínül 

szolgáltak: 300.000 Ft + áfa/fő, számukra minimum 2 résztvevő esetén 280.000 Ft + áfa/fő 
függetlenül a jelentkezés idejétől! 

 Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: 300.000 Ft + áfa/fő 
 A képzés teljes ára: 370.000 Ft + áfa/fő 
 
Jelentkezési határidő 
2013. április 8. 
 
További információ és jelentkezés: 

Skultéti Éva Márta, továbbképzési tanácsadó 
Telefon: +36 (1) 243-3596 / Mobil: +36 (20) 282-0107 / E-mail: skulteti@ahkungarn.hu 

SPS/ Lean & Kaizen nyílt workshop japán szakember vezetésével 
Veritas Kft., április 15-17. 
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A Német-Magyar Képző Központ a Heidenhain hiva-
talos magyarországi oktatóközpontjaként magasan 
képzett, több évtizedes szakmai tapasztalattal ren-
delkező oktatóival 20 éve végez sikeres NC-CNC 
képzéseket.  
 

Tanfolyam helyszíne 
A megrendelő telephelyén, szimulátorokon és meg-
rendelő által biztosított szerszámgépeken! 
 

Heidenhain iTNC 530-as vezérlés kezelése és  
programozása / Középfokú tanfolyam 
5 nap (napi 8x45 perc) 
 

Ajánlott részvételi feltétel 
CNC ismeretekkel és más gépen szerzett kezelési és 
programozási gyakorlattal rendelkező gépkezelők, 
programozók számára 
 

Tematika 

 Alapismeretek (Fájl kezelő és szerszámtáblázatok) 

 Heidenhain iTNC530 vezérlés alap geometriai      
          mozgásutasításai 

 Heidenhain specifikus M funkciók és programozási   
         lehetőségeik 

 Programrész / al és főprogram meghívás 

 Megmunkáló ciklusok és programozási lehetőségeik 

 Koordináta transzformációk és programozási lehe- 
         tőségeik 
 

Heidenhain iTNC 530-as vezérlés programozása / 
Haladó tanfolyam 
5 nap (napi 8x45 perc) 
 

Ajánlott részvételi feltétel 
3-4 éves iTNC530-as vezérlésen szerzett kezelői és 
programozói gyakorlat 
 

Tematika 

 3-4 éves iTNC530-as vezérlésen szerzett kezelői  
        és programozói gyakorlat 

 Q paraméterek és programozási szabályai 

 DXF konverter 

 Síkdöntési funkciók és programozási szabályai 

 CAD-CAM támogatás iTNC530 vezérlés esetén 

 Tapintó ciklusok és programozási szabályai 
 

Várjuk megkeresését! 
Kérje egyedi ajánlatunkat akár Siemens,  

Fanuc vagy Mori Seiki vezérlésre is!! 
 

Kapcsolat 
Guld Andrea M. - Vállalati ügyfelek 

Tel.:+36 1 243 3698   
Mobil: +36 30 948 7123 

Heidenhain kihelyezett képzés / középfok és haladó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referenciáink 
Anton Szerszámkészítő Kft., Audi Hungária Motor 
Kft., Bekomold Werkzeugbau Kft., Büttner & Co. 
Kft., Continental Teves Magyarország Ipari Kft., 
Elcoteq Magyarország Rt., Euroform Szerszámké-
szítő Kft., Festo AM Kft., Fraisa Hungária Kft., 
Gravitás Gépipari Kft., Gépforg Bt., Hauni Hun-
garia Gépgyártó Kft., IMS Connector Systems Kft-
., Manz Automation Hungary Kft., Prec-Cast Ön-
tödei Kft., Protostim Kft., Richard Fritz Kft., 
Ruukki Tisza Zrt. (volt Jászberényi Aprítógép-
gyár), Siemens Erőműtechnika Kft., Vámosgép 
Kft., Videoton Precíziós Szerszámgyártó Kft., Z-
Form Szerszámgyártó Kft. 
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Német-Magyar Képző Központ Egyesület 

 1039 Budapest, Pais D. u. 1-3. 
 

Továbbképzési rendezvényeink  
a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara épületében:  

1024 Budapest, Lövőház u. 30. 

www.duihk.hu/képzés                    
www.duihk.hu/szolgáltatások/szervezetfejlesztés 

 

Borosné Huber Mária - Ügyvezető elnök  
Tel.: +36 1 454 0696  /  E-mail: boros-huber@ahkungarn.hu 
 

Guld Andrea M. - Vállalati ügyfelek 
Tel.:+36 1 243 3698  /  E-mail: guld@ahkungarn.hu 
Mobil: +36 30 948 7123 
 
 

Skultéti Éva Márta - Továbbképzési referens 
Telefon: +36 1 454 0611 /  E-mail: skulteti@ahkungarn.hu  
Mobil: +36 20 282 0107 
 

Kottmayer Krisztina - Továbbképzési referens 
Telefon: +36 454 0609  /  E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 
Mobil: 06 20/ 362 8712 
 
Spilman Enikő - Továbbképzési referens 
Telefon: +36 243 3596  /  E-mail: spilman@ahkungarn.hu 
 

Fax: +36 1 454 0610 
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