
  Évértékelés 

  
  

  
  
  

2
0
1
8
. 

é
v

i 
k
ia

d
á

s 

Betekintés a kulisszák mögé 



Anekdota a cégalapítónktól 
 

Radel & Hahn regionálisan és nemzetközileg  

Hol voltunk, mit csináltunk és mit értünk el. 

Kitekintés 2019 –re 

08-09 

Radel & Hahn Klimatechnik GesmbH 

Ausztria 

10-11 

Radel & Hahn Srl. 

Románia 

12-13 

Radel & Hahn Zrt. 

Magyarország  

TARTALOM 

14 

05 

04 

18 

A Radel & Hahn Holding piaci helyzete  
2018-ban fektettük le a Radel & Hahn Holding országhatárokon átívelő együttműködésének 

és pozícionálásának intenzívebb közös továbbfejlesztésének első mérföldkövét. 

 Országonkénti áttekintés   

 

08 

Dolgozóink és jubiláló munkatársaink  19 

Előszó cégvezetőinktől  03 



 3 

 

Tar János 
A Radel & Hahn Zrt. vezérigazgatója 

Gerald Piller 
A Radel & Hahn Srl. cégvezetője 

Habár 2018-ban három új munkatársait is üdvözölhettünk a csapatunkban, a 

munkaerő hiány továbbra is hangsúlyos téma.  A konjunkturális fejlődés ellenére 

a szociális infrastuktúra még mindig messze elmarad a vállalkozó– és 

munkavállalóbarát fogalomtól. A szakemberek feltartóztathatatlan elvándorlása 

és a hiányzó képzési lehetőségek ( főképpen a tanulók duális szakképzése) - 

különösen a mi tevékenységi körünkben   megnehezítik a munkakörülményeket. 

Ez már ráadásul olyan mértékű, hogy megbízásokat kell visszautasítanunk.  

Mindenekelőtt ezért invesztálunk a belső szociális struktúránk                              

továbbfejlesztésébe, kellemes munkakörülmények megteremtésébe, a meglévő 

vevőinkkel való kapcsolatok ápolásába és a hosszútávú szerviz– és karbantartó                

tevékenységek kiépítésébe.     

Andrea Hahn-Radel  
A Radel & Hahn Holding GesmbH és a  

Radel & Hahn Klimatechnik GesmbH cégvezetője 

2018 az ellentétek éve volt. Az első negyedévben a megrendelések jelentős  

visszaesésével küzdöttünk.   A második negyedévben a meleg évszak kezdetével   

azonban egyre több megbízást kaptuk és végül nyáron aztán igazán 

„özönlöttek“ a rendelések.     

Mind a technikusok mind pedig a gyártó-, szerelő– és szervizes kollégák hihetet-

len teljesítményről tettek tanúbizonyságot és a lehető legjobbat nyújtották.  A  

rendkívüli munkafeladatot csak munkaerő kölcsönzéssel tudtuk ellátni. Szakkép-

zett munkaerőt találni azonban már ebben a szektorban sem volt könnyű       

feladat.    

A szakképzett munkaerő hiány a következő évek legnagyobb kihívása. Ezért   

folyamatosan képzünk tanulókat valamint a meglévő munkatársainknak is 

számos továbbképzési lehetőséget nyújtunk. Ebben az évben köszönettel tarto-

zom hű, lojális és elkötelezett munkatársainknak, akik közül egyik projektvezetőnk, 

aki már tanulóként kezdett nálunk, idén ünnepli a 45. szolgálati évfordulóját. A 

„karrier tanulással“ mottó szellemében gyakorlatilag minden lehetséges.  

CÉGVEZETŐINK SZAVAI ÉS GONDOLATAI  

Ismét eltelt egy év és ismét eljött az idő, hogy egy pár szó erejéig visszatekintsünk. 

A 2018-as év talán nem volt olyan kimagasló év, mint az előző év, de nehézsé-

gét tekintve felülmúlta az előzőeket. A mindenki számára ismert és oly sokat em-

legetett munkaerő hiány nálunk is továbbgyűrűzött és nem lett jobb. Mintha egy 

kicsit talán emiatt is nehezebb lenne a megnyert munkákat kivitelezni és új mun-

kákat nyerni. Mindezek ellenére úgy gondolom, panaszra most sincs okunk és a 

már ismert szerződéseink tekintetében igen jó startot tudunk venni a jövő évre is. 
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ANEKDOTA A CÉGALAPÍTÓNKTÓL 

1972 végén egy bécsi szőnyeggyár számítógép szobájának 

klimatizálásával bízták meg cégünket. Beltéri gépet építettünk 

be ventilátoros közvetlen elpárologatóval és fűtőregiszterrel. A 

fűtőregisztert az épület fűtési hálózatához csatlakoztattuk. Kültéri 

egységként pedig kompresszor-kondenzátor egységet állítottunk 

fel. Ez egy egyszerű projektnek tűnt. 

Egyik péntek délután azonban felhívott a szőnyeggyár           

igazgatója és udvariasan az alábbiakat közölte velem: 

 

„ Radel úr, sajnos tudatnom kell Önnel, hogy a berendezésükből 

folyik a víz. Az épület fűtőrendszeréből a fűtővíz az Önök          

fűtőregiszterén keresztül szétfolyt a számítógép szoba dupla   

padlózatában. A gépet lekapcsoltuk és elzártuk a                    

fűtőregiszterhez tartozó elzárószelepet. A becsült kár 5 millió  

schilling.  

Szép hétvégét kívánok.” 

 

Mivel a cégünk éppen egy évesen még gyerekcipőben járt, ez 

az 5 millió schilling több volt, mint a teljes éves forgalmunk.  

 

Ezen a hétvégén nagyon rosszul aludtam! 

 

Egész hétvégén csak egyetlen kérdés gyötört:  

Mi történt? 

A fűtőregisztert az egyik beszállítónktól szereztük be és a          

forrasztások nem megfelelően készültek el. Ennek következtében 

az egyik forrasztási hely elengedett és így tudott a víz kifolyni. 

Szerencsére a cégvezető azonnal helyesen reagált és lezárta a 

vezetéket. 

Hétfőn reggel aztán a jogászunk és a biztosítási ügynökünk      

kíséretében felvonultunk a szőnyeg gyárban. A víz  nagy része 

addigra már elszivárgott.  

Vízfoltokat már csak a mennyezeten lehetett látni. A számítógép 

karcolás nélkül megúszta.  

A vízfoltok néhány hét alatt megszáradtak és újra festettük a 

megsérült mennyezetet. A költségeket kifizette a biztosító.  

     A történet tanulsága pedig:  

 

Időnként szükség van egy kis szerencsére is!        

Cégalapító és üzlettárs 

Név: Ing. Friedrich Eugen Radel 

Született: 1943. március 8. 

Insider: Friedrich Radel , a magánéle-

tében , a felesége és a Schlaraffia tagság 

mellett, a repülésnek is elkötelezte magát, 

melyet szenvedéllyell űz. 

Nem eszik a kását olyan forrón! 
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A Radel & Hahn Holding piaci helyzetének újragondolása és a fejlődési lehetőségek me-

gragadása. 
Budapest. A budapesti kirendeltségnél 2018-ban lefektettük a Radel & Hahn Holding továbberősítését célzó 

új stratégia és pozícionálás jövőbeli fejlesztésének első alapkövét. Az operatív leányvállalatok cégvezetői 

közös fejlesztéseket és lehetőségeket kezdeményeztek, országhatárokon átívelő folyamatokat értékeltek ki és 

új  cégarculatot terveztek meg.  

Balról jobbra: Tar János, Gerald Piller, Stefanie Hahn és Philip Hahn  

TRADITION 
Leading with heart and soul  

INDIVIDUAL SOLUTIONS 
Customer enthusiasm  

LOYALITY & TRUST  
Sustainable partnerships  

Creating a cooperative surrounding based on trust, quality and honest work. 

Tiszta értékek és jövőkép 

A közös fellépés bázisa mindig is a közös értékeken nyugszik, amelyeket a vállalatok létrehoztak és megéltek. 

A fókusz az országhatárokon átívelő, partnerségen alapuló, minőségi és értékes teljesítmények meg-

teremtésén van.  A Radel & Hahn Holding tisztán definiált értékekkel és közös fellépéssel erős egységként 

akarja reprezentálni magát a vevők, partnerek és a munkatársak előtt.  

TRADÍCIÓ 
Szívvel lélekkel vezetni 

INDIVIDUÁLIS MEGOLDÁSOK 
Vevői elégedettség 

LOJALITÁS & BIZALOM 
Fenntartható partnerségek 
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Radel & Hahn Holding piaci helyzetének erősítése  

Üzletágak és termék portfólió  

A stratégiai üzletágak átdolgozása valamint az intallációs portfólió differenciálása egy további fontos pontja 

volt a vezetői síkon történt megbeszélésnek.   

 

Individuális, épülettechnikai megoldások szolgáltatójaként üzletágaink a projektfolyamatok fázisaira     

támaszkodnak. Ennek köszönhetően vevőinket minden fázisban tudjuk támogatni és számukra kiváló 

minőséget tudunk nyújtani.  

Tevékenységünk fókuszában a technológiai installációk kivitelezése áll, mely egyben az erősségünk is.   

Installációs portfóliónk ezért két szegmensre tagozódik: a vevői célcsoporthoz igazodva megkülönböztetünk 

üzleti, ezen belül ipari és kereskedelmi valamint magánfelhasználói területet.    

Épülettechnikai kapcsolt berendezések integrált szabályzással   

Klíma & hűtési rendszerek Szellőző rendszerek Fűtő rendszerek 

Megújuló energiák   

Hőszivattyúk & fotovoltaik 

Épületautomatizálás  

& Szabályzástechnika 

Párátlanító rendszerek 

(pl. uszodaklíma)  

Épülettechnikai megoldások  - HKLS 

Klíma & hűtési rendszerek Szellőző rendszerek Fűtő rendszerek 

Tűzvédelem  

& Sprinklerrendszerek 

Épületautomatizálás   

& Szabályzástechnika 
Szaniter szerelések 

Tisztaterek 
Technológiai rendszerek 

& Folyamattechnika  
 

ÜZLETI                     

kereskedelem és ipar 

MAGÁN-

FELHASZNÁLÓK 

Koncepció &  

design , tervezés 
Gyártás Szerelés 

Szerviz &  

Karbantartás 
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Potenciál & fejlődési lehetőségek   

Új projektnyilvántartó– és irányító rendszer implementálása  
Bemutatásra került a Radel & Hahn Zrt. új integrált projektnyilvántartó– és irányító rendszere, valamint        

tervezzük a koncepció országhatárokon átívelő megvalósítását.     

A rendszer lehetővé teszi a projektek és az abban involvált résztvevők, úgy mint beszállítók, alvállalkozók és 

dolgozók valós idejű áttekintését. Egy három lépcsős jóváhagyási folyamat alapján pontos ellenörzés     

végezhető el és a döntés alapjául szolgáló adatok nyomonkövethetősége dokumentálható.  

Belső és külső kommunikáció 
Az országhatárokon átívelő kommunikációt és dokumentációt nem csak intenzívvé hanem részletesebben 

strukturálttá kell tenni.  A dokumentáció és kommunikáció sharpointja testesíti meg a fejlődés egy további 

mérföldkövét.   

A minőség növelése és a minőségi követelmények teljesítése  
A vállalati kézikönyvünk és belső folyamatainknak az ISO-irányvonalak alapján történő folyamatos fejlesztése 

mellett,  következő lépésként az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti környezetirányítási rendszer bevezetését ter-

vezzük Debrecenben annak érdekében, hogy az egyre magasabb minőségi követelményeknek megfelel-

jünk.  Tervezzük az első egységes Etikai Kódexünk megalkotását, amely a munkatársainktól és partnereinktől 

elvárt viselkedés vezérfonalát képezi és a vállalalat által képviselt értékeket tükrözi vissza.     

2018 

3 ország 

Közös jövőkép, küldetés és képviselet: 

Radel & Hahn 

Building Technologies - HVAC  

 

Forgalomeloszlás országonként  

200 munkatárs 

Több mint 45 év tapasztalat 

20 új munkatárs 2018-ban 

Ungarn Rumänien ÖsterreichMagyarország Románia Ausztria 
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LeBurger - Wiener Neustadt  

Radel & Hahn saját gyártmányú légkezelő  

A szintén családi vállalkozás nagy hangsúlyt fektet a kellemes munkakörülmények megteremtésére és arra, hogy a 

vendégek és a munkatársak jól érezzék magukat. Jelenleg öt LeBurger étterem működik és még egy további       

étterem nyitását tervezik.  A Radel & Hahn már a Mariahilferstraße-n található étterem meglévő szellőzőrendszerének 

átépítésében is részt vett.  A wiener neustadti LeBurger újranyitásával ez már a második LeBurger étterem, ahol     

Radel & Hahn gyártmányú klíma– és szellőzőgép gondoskodik a kellemes klímáról.    

 

 

Ausztria  
Cégvezető: Andrea Hahn-Radel  

Szakmai cégvezető: Ing. Philip Hahn, BSc 

Projekt adatok - Daten & Fakten 

Név:  LeBurger Betriebs GmbH. 

Szektor: Gasztronómia 

Székhely: Zehnergürtel 4, 2700 Wr. Neustadt 

Termékcsoport: Szellőzés + Klíma 

Műszaki adatok:   

Szellőzés 10.500 m³/h légmennyiséggel   

48,8 kW fűtőteljesítmény direkt gázfűtéssel,  

2 x 16 kW / 2 x 19 kW hűtő - / fűtőtel-

jesítménnyel, levegő-levegő hőszivattyúval  

 

„A LeBurger Wiener Neustadtban már a második olyan LeBurger létesítmény, ahol minket bíztak meg a       

szellőzés kiépítésével. Nagyon örülünk ennek és a teljesítményünket minősíti, ha egy vevő a korábbi jó együtt-

működésnek köszönhetően ismét úgy dönt, hogy velünk bonyolítja le a következő projektet is. ",  

nyilatkozta a Radel & Hahn projektvezetője,  Ing. Willi Bogner. 
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 Melecs Siegendorf iroda átépítés és raktárbővítés - klíma

- szellőzés  

 Penthouse Sports Fitnesscenter - klíma-szellőzés  

 Kollégium ÖJAB, NÖ Haus 2,  Wien - klíma-szellőzés 

 3SI Lakóház Raffaelgasse, 1020 Wien - klíma-szellőzés 

 Lakóház Raffaelgasse Wien - túlnyomásos szellőzés 

 Remedia Müntz, Eisenstadt - div. klíma-Szellőzés 

 Burgenlandtourismus -  VRF-Klíma 

 Hagn Weingut Hotel - klíma 

 Belfor - különféle klímaberendezések  

 Diakoniezentrum Gols - klíma 

 Szőlészet Uwe Schiefer - klima-szellőzés  

 NÖM - különféle hozzá– és átépítések valamint klíma 

és szellőzés karbantartás 

 MARS Austria - különféle hozzá– és átépítések vala-

mint klíma és szellőzés karbantartás 

 Radatz fiókok - átépítés - újépítés klíma és szellőzés 

karbantartás 

 Iskolák és óvodák Bécsben pl. NMS   

Linzerstraße, VS Diesterweggasse - szellőzés  

És még több mint 100 további projekt 2018-ban a magán, kereskedelmi és ipari szektorban. 

 

Kiemelt PROJEKTEK 2018 

Együttműködések és támogatások 2018  
Közösen többet érünk el. A Radel & Hahn nagy hangsúlyt fektet a regionális egyesületek, közhasznú társaságok, rendezvények 

támogatására és a hosszútávú együttműködések kiépítésére.   

Idén is fő szempont volt a községi valamint a közeli települések egyesületeinek és rendezvényeinek mint pl. a különböző 

sportegyesületek vagy a rohrbachi rákbeteg gyerekek számára szervezett jótékony célú strandröplabda turné támogatása.   

Művészet és kultura a burgendlandi Kultur-Betrieben-nel 

 

2018-ban a KBB - Kultur-Betrieben Burgenland GmbH - val történő 

együttműködéssel bővítettük kulturálisan sokszínű platformunkat. A 

Radel & Hahn üdvözölhette a Paul Pizzera és Otto Jaus teltházas ren-

dezvényének vendégeit Eisenstadtban. Természetesen mi magunk is 

élveztük a helyszínen a „hallatlanul szolíd“ zenés kabaré programot.    

 

„A közhasznú szervezetek támogatása számunkra mindig is nagyon 

fontos volt. A Kultur-Betrieben  

Burgenland személyében erős kooperációs partnert tudhatunk magunk 

mellett  immár a művészet és a kultúra területén is. "  

nyilatkozta Andrea Hahn-Radel cégvezető. 

Mattersburg Város Képviselőinek látogatása a 

Radel & Hahn Klimatechnik cégnél 

 
Mattersburg Város Képviselői látogatást tettek nálunk, a   

Radel & Hahn cég székhelyén szeptemberben. Többek 

között bemutattuk a cég saját gyártású légkezelő 

központját, amely az épület klimatizálásáról              

gondoskodik.   

Beszélgetést folytattunk a kooperációs lehetőségekről 

és a változásokban rejlő lehetőségekről, különösen a 

tanulóképzés fejlesztésének intenzívebbé tételéről.  

"Mint tanuló képzést is folytató vállalat 

üdvözöljük ezeket az intenciókat és szívesen 

támogatjuk is azokat.    

Folyamatosan keressük a fiatal és motivált 

tanulókat. " 

 
Nyilatkozta szakmai cégvezetőnk   

Ing. Philip Hahn, BSc. 

A rendezvényen Eisenstadtban. Balról jobbra: Andrea Hahn-

Radel, Markus Pawle, Stefanie Hahn és Willi Bogner 

Balról jobbra: Ing. Friedrich Radel, Mag. Günter Perner gazdasági tanácsadó , 

Stefanie Hahn, MA,  Ingrid Salamon polgármester, Ing. Philip Hahn BSc, Andrea 

Hahn-Radel  cégvezető és Manfred Schandl városi tanácsnok.  

http://www.radel-hahn.at/team
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Románia 
Cégvezető: Gerald Piller 

Műszaki & kereskedelmi vezető: Ionut Ceausescu 

Szerviz vezető: Flaviu Hendrea 

 

● SC Rossini Sleeve Technologies s.r.l. - meglévő technológiai szellőzés adaptálása és új rendszer 

szerelése 

● KIKA Pallady Bukarest - fűtés-klíma-szellőzés-szaniter felújítás + sprinkler 8.000 m² 

● Hamilton - raktár és áruátvételi épület építése, infrastruktura kiépítése  

● Cohline SRL -  a gyártócsarnokot kiszolgáló külső raktár átépítése, műhely és irodák átépítése  

● S.C. Obrist Eastern Europe S.R.L. - szerelési munkák 

● Nestle Romania - Szerviz és karbantartások 

 

Mi volt az első benyomásod a vállalatról?  
Az első benyomásom az volt, hogy  a dogozók nagyon professzionálisak, függetlenül a végzett tevékenységtől. A 

munkatársak hozzájárulnak  a Radel & Hahn alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez és jó hírnevének                

öregbítéséhez. A Radel & Hahn egy olyan kellemes munkahely, ahol a munkatársak ösztönözve vannak arra, hogy 

kibontakoztassák a bennük rejlő potenciált és minden síkon folyamatosan továbbképezzék magukat. A cégnél baráti 

atmoszféra uralkodik, átszőve megértéssel, innovációval és felelősséggel.     
Adrian Nicolae BENGA  - építőmérnök 

Miért a Radel & Hahn-t választottad?   
Ez egy nívós új vállalat magas elvárásokkal, sokkal több    

dolgozóval, mint amihez a régi munkahelyemen szoktam. 

Minden dolgozó barátságos és segítőkész. Különböző        

karakterű munkatársak sokéves tapasztalattal. Már rövid idő 

alatt is sokat tanultam a kollégáimtól. Nem csak az előreter-

vezés és a megvalósítás tekintetében, hanem a 

csapatmunkát és a többi vállalattal való együttműködést 

illetően is.     
         

Istvan VARGA  - Építőmérnök 

A magas minőségi követelmények miatt, melyet mi magunk is támasztunk a teljesítményünkkel szemben, nagyon   

fontos szempont a Radel & Hahn-nál a célzott munkaerő keresés és kiválasztás. Jól képzett és megbízható                   

munkatársainknak köszönhetően minőségi cégnek számítunk a piacon és fontos bizalmi bázist jelentünk vevőink 

számára.  

Annál is inkább örülünk, amikor munkatársainktól is pozitív visszajelzést kapunk.   

Mindenki egyért és egy mindenkiért!  

Munkatársaink tapasztalatai és szavai  

Miben támogatott téged a cég?   
A Temesvári Politechnikai Egyetem Főiskolai 

képzésének befejezése után 2011-ben a Radel & 

Hahn munkatapasztalat nélkül is azonnal alkalma-

zott engem.  Már a kezdetektől fogva türelmesen 

támogattak feletteseim és bíztak benne, hogy a 

megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is   

alkalmazni tudom majd. Nem volt ez könnyű út 

számomra, mivel a Radel & Hahn nagyon      

széleskörű és komplex területen tevékenykedik. De 

a belém vetett bizalomnak és a teljes team 

támogatásának köszönhetően minden projektet 

sikeresen tudtam lezárni.   

 
Iasmina Pestritu - Szervizvezető asszisztens 

Hogyan jellemeznéd a Radel & Hahn-t?   
Már 2006 óta dolgozom a Radel & Hahn-nál. Ebben az     

időszakban végig stabil és baráti munkakörülményeket 

tapasztaltam. Szakmailag a vállalattal fejlődtem én magam 

is. Mindig érdekfeszítő, ha gazdasági kihívás elé áll az ember 

egy olyan vállalattal együtt, akivel közösen ezt le tudja 

győzni.   
Cristian IZDRESCU - Pénzügyi vezető 

Kiemelt PROJEKTEK 2018 
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Teambővítés - új munkatárs a műszaki osztályon 

Név: Adrian Nicolae BENGA   

Kora: 26 év 

Alkalmazásban áll:  2018 eleje óta 

Pozíciója a cégnél: műszaki mérnök, szerelési területen  

Képzettsége:  

Temesvári Politechnikai Egyetem Építőmérnöki kar  

- Épületgépészeti szakirány  

Mesterképzés a szakterületen belül  

Rendszerek optimalizálása és modernizálása    

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Romániában is egyértelműen érezhető állandósult szakképzett munkaerő 

hiány ellenére, projekt teamünket két új, magasan képzett munkatárssal bővíthettük.  

„Számunkra fontos, hogy munkatársaink emberi és személyes síkon is jól 

együtt tudjanak működni.   

Ezért nagyon örülünk, hogy két magasan képzett és motivált munkatársat 

üdvözölhetünk a csapatunkban.   

Kitűnő munkát nyújtanak és kiválóan integrálódtak a csapatunkba.“ 

 

Nyilatkozta Gerald Piller a Radel & Hahn Srl. cégvezetője 

Név: István VARGA   

Kora: 26 év 

Alkalmazásban áll: 2018 eleje  

Pozíciója a cégnél: építőmérnök 

Képzettsége:  

Építőmérnöki Főiskola  

Politechnikai Egyetem Temesvár  

 

 

 

Célom:  

Tudom, hogy még sokat kell tanulnom és minden nap azon  

dolgozom, hogy jobb legyek. Célom, hogy a Radel & Hahn 

által felállított mércének megfeleljek. 

Célom:  

Számomra az jelenti a sikert, ha jól tudok teljesíteni és a 

munkámmal elégedett vagyok, valamint tudom, hogy a 

munkám  önmagam, a cég és a többi ember számára 

többletértéket ad.  
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Magyarország 
Vezérigazgató:  Tar János 

 

Kiemelt PROJEKTEK 2018 ! 

GMD Dorog Renováció  - Épületgépészeti és technológiai rendszerek kivitelezése  

 

Régi partnerünk, a Takenaka Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe megbízásából renováltuk az autóalkatrész 

gyártással foglalkozó GMD csoport dorogi üzemét. A „D” épület teljes körű gépészeti és technológiai rendszeré-

nek felújítását végeztük el mindössze 4 hónap alatt. A technológiai szellőző és légkondicionáló rendszerhez 3 db 

egyenként 44.000 m3/h légszállításra képes gázüzemű  légkezelőt és 1 db 6.000 m3/h légszállítású irodai DX hűtésű 

légkezelőt,  1 db precíziós klímaszekrényt gyártottunk és telepítettünk, valamint  18 db tetőventilátort szereltünk 

fel. A teljes csatornahálózat és a befúvó elemek is Radel&Hahn gyártmányúak. A használati melegvíz ellátáshoz       

1 db 500 liter kapacitással bíró használati melegvíz tárolót telepítettünk.   

DIN EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer megújítása 
2018-ban a Radel & Hahn Zrt sikeresen megújította minőségügyi rendszerét  épületgépészeti berendezések tervezése és         

kivitelezése, klíma– és légtechnikai továbbá tisztatértechnikai berendezések tervezése , gyártása és szervizelése tevékenységi 

területeken.    

 

Továbbá kivitelezésre kerültek még : 

 

 Komplett fűtési rendszer  

 Szaniter szerelvények  

 Hűtés DRV rendszerrel az irodahelyi-

ségekhez 

 Oltóvíz hálózat 

 Technológiai szennyvíz rendszer 

 Esővíz elvezető rendszer 

Kiépítettük a szerszámok hűtésére szolgáló 

zárt kenőanyag rendszert az ún. lubricant 

rendszert, teljes egészében rozsdamentes 

acélcsőből. Az irodák hűtésére VRV       

rendszerű hűtőrendszert telepítettünk. A 

technológiai hűtőrendszert 3 db egyenként 

1667 kW hűtőteljesítménnyel rendelkező 

hűtőtorony látja el. A  hűtőtornyok           

pótvízellátására 20 m3/h kapacitású,        

RO-rendszerű vízlágyító berendezést               

telepítettünk. 

A gyártó berendezések számára 4 db kompresszort szállítottunk és sűrített levegő hálózatot építettünk ki. Az új   

öntöde szellőztetését 7 db gázüzemű termo-ventilátor látja el, valamint itt is kiépítésre került az esővíz elvezető 

rendszert.  
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A Samsung Zrt. jászfényszarui gyáregysége számára gyártottunk és installáltunk egyszerre 10 db RA-RT-C120 típusú  

rooftop berendezést egyenként 20.000 m3/h légszállítással és 116 kW hűtőteljesítménnyel. 

Samsung Zrt. - SMD Csarnok - RA-RT-C12 típusú roof top légkezelő gép 

A kisvárdai Bourgogne Gastronomie Kft 12 000     

négyzetméteres korszerű üzemében éticsiga          

feldolgozás és mélyfagyasztott tésztagyártás történik. 

Ezen üzem számára gyártottunk és installáltunk a KÉSZ 

Zrt megbízásából 4 db légkezelőt direkt gázfűtő     

modullal és a hozzá tartozó automatikával.  

Bourgogne Gastronomie Kft.   
Légkezelő gépek élelmiszeripari felhasználásra 

Medicover Egészségközpont   
Műtő szellőzés  

A Medicover Egészségközpont műtő szellőzés               

kivitelezéséhez gyártottunk és szállítottunk Margittai és 

Társai Kft megbízásából egy M18-12 ZKW-AW típusú    

befúvó és elszívó légkezelő berendezést, amely          

biztosítja a megfelelő termikus feltételeket, erőteljesen 

korlátozza a levegő csiratartalmát, megakadályozza az 

altatógázok és egyéb károsító anyagok feldúsulását, 

biztosítja a légáramlások kívánt irányának fenntartását. 

HC Építő Kft - Tetris lakókomplexum 

Komplett épületgépészet és közmű csatlakoztatás 

A HC Építő Kft megbízásából épületgépész                

alvállalkozóként veszünk részt az egyik legmodernebb 

budapesti lakókomplexum, a Tetris ház építésében, 

amelyben 267 lakás és 2 üzlet kerül kialakításra.  

A Radel & Hahn Zrt. végzi az alábbi kivitelezési          

munkákat:   

 

 Fűtés  * Hűtés * Szellőzés  

 Belső víz és csatorna 

 Klíma előkészítés  

 Külső közműre csatlakoztatás 
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Minősített elsősegélynyújtó oktatás Debrecenben  

Radel & Hahn regionális és nemzetközi képviselet 

TOSHIBA EXPORT-INCENTIVE  - Partnerünkkel az AIR-COND-dal Japánban!  

Tokió. 2018 januárjában Stefanie Hahn, MA és Willi Bogner Értékesítési vezető a klímaszektor 36 további képviselőjével együtt 6 

napos utazáson vettek részt Japánban,  a klímaberendezéseket gyártó, TOSHIBA Carrier Corporation hazájában.    

A z  u t a t  a  T O S H I B A  o s z t r á k  f ő i m p o r t ő r e ,  a z  A I R - C O N D  c é g  s z e r v e z t e .                                                               

Az út csúcspontja a Toshiba Carrier Corporation (TCC) központjában, Kawasakiban, valamint a híres Toshiba Science  

Múzeumban és a TCC gyártóüzemében, Fujin tett látogatás volt.  

Március 

Debrecen. A Debreceni Mentőszolgálat szakképzett munkatársának irányítása alatt 

frissítették fel az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismereteiket a Radel & Hahn Zrt 

dolgozói márciusban. A résztvevők közül hat dolgozó minősített elsősegélynyújtó   

képesítést is szerzett.      

JANUÁR 

Mi minden történt a munkatársaink és a vállalat életében. Hol voltunk, mit csináltunk és mit értünk el.  

Az AIR-COND cég csapatában, Jürgen Unterrainer ügyvezetővel a díj 

átadásakor.  

A záróvacsorán átnyújtotta az AIR -COND cég a TOSHIBA  

Partner Díjat a részvevő vállalatoknak. A Radel & Hahn megkapta az AIR-

COND Premium Viszonteladói Partner Top 10-es helyezését.   

https://www.toshiba-klima.at/de/burgenland.html
https://www.toshiba-klima.at/de/burgenland.html


 15 

 

Business-Futás 2018 Neufeld 

Neufeld am See. Balról jobbra.: Willi Bogner, Stefanie Hahn és Markus Pawle vegyes 

csapatban álltak a rajthoz a Radel & Hahn Klimatechnik színeiben és az összesen 78 

csapatból a büszke 22. helyezést érték el.  

Május 

A Radel & Hahn klíma– és hűtőgép szerelő, karbantartó és hibaelhárító                  

szervizcsoportja Frohnleitenben, továbbképzésen.  

ÁPRILIS 
Klíma– és hűtőberendezések, hőszivattyúk továbbképzés a TOSHIBA-nál  

Frohnleiten. Idén is a Radel & Hahn teljes szervizcsoportja képviseltette magát az AIR-COND cég továbbképző központjában, 

Frohleitenben. A széleskörű oktatást kifejezetten csak a Radel & Hahn részére szervezték.  

Az oktatás nem csak a Toshiba új termékeiről, valamint azok szabályzásáról és vezérléséről illetve a hűtéstechnikát érintő  

általános piaci változásokról szólt. Az előbbieken kívűl a csoportnak lehetősége nyílt a tréning központban közvetlenül a 

termékeken továbbfejleszteni a tudásukat és többek között a hibakódokat is saját maguk olvashatták ki a berendezéseken.  

Bukarest. Május 5-én rendezték meg a már tradícionális majálist az osztrák 

külgazdasági kamaránál. A 370 meghívott vendég között volt a cégvezető 

Gerald Pillar és Stefanie Hahn is.  

Tradícionális majális a külgazdasági kamaránál Romániában 

Tradícionális osztrák ételek és 

zenék kíséretével ápolhattuk és 

m é l y í t h e t t ü k  m e g l é v ő        

kapcsolatainkat és köthettünk 

újakat.   
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SZEPTEMBER 

A három napos rendezvényen nagyszabású program keretében neves 

előadók léptek fel,  networking és worshopok teremtettek kreatív környe-

zetet és mindezek mellett  digitalizálással összefüggő kezdeményezéseket 

és tudnivalókat, támogatókat és pénzügyi partnereket, valamint számos 

kooperációs lehetőséget ismerhettünk meg.   

A Fiatal Osztrák Vállalkozók Szövetségének gyűlése Bregenzben 

Bécs.  

Júniusban abszolválta a Radel & Hahn Klimatechnik szakmai 

cégvezetője, Philip Hahn az urbán megújuló energiatech-

nológiák tanulányait a bécsi FH Technikumban.  

A befejezett BA képzés egybe kombinálta az energiatechnikát, 

az épülettechnikát és a rendszerépítést és fókuszba helyezte a 

megújuló energiával működő energiarendszerek fejlesztését  és  

azok integrálását az egész rendszerbe.   

 

Philip Hahn az épületgépészetre specializálódott, amelyben 

többek között energia-, épület– és épületgépészeti prob-

lémákat analizálnak és műszaki megoldásokat dolgoznak ki.  A 

dániai Aarhusban töltött külföldi szemeszter és a Kínában töltött  

féléves projektfejlesztés során lehetősége nyílt arra, hogy or-

szágspecifikus, különböző megközelítési módokat ismerjen meg 

az energia témában és szakspecifikus hálózatot építsen.  

 

Szeptember óta a fenti képzésre épülve, munka mellett elkezdte 

az épületgépészeti és épületmanagement mesterképzést is a 

jóhírű FH Burgenland főiskolán Pinkafeldben.   

A Radel & Hahn Holding cégtulajdonosai a diploma-

osztón Bécsben.  

JÚNIUS 

Bregenz. A cég jogutódjai, Philip és Stefanie Hahn 2018.09.20-án részt vettek a fiatal vállalkozók csúcstalálkozóján. A Fiatal 

Osztrák Vállalkozók Szövetségének gyűlését az idén Bregenzben rendezték több mint 600 fiatal vállalkozó részvételével Aus-

ztriából, Svájcból és Németországból.  

Ing. Philip Hahn, BSc kitűnő eredménnyel zárta a BA képzést 
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Az Energie Burgenland Szervizpartnereinek Napja 

Markt St. Martin. 2016 óta számít a Radel & Hahn az Energie Burgenlad 

szervízpartnerének. A partnerség lehetővé teszi, hogy vevőinknek          

többletszolgáltatást nyújtsunk az Energie Burgenlandon keresztül bónuszok, 

támogatások (pl. hőszivattyúk, fotovoltaik)  és akciós jóváírások formájában. A 

minden évben megrendezendő szervizpartner találkozón kiértékelték az elmúlt 

évet és bemutatták a következő évi akciókat, fejlesztéseket és ötleteket.  

 

„Mindenek előtt a többletkomfort csomag nyújtja a legnagyobb 

többletértéket vevőink számára.“  

 

Örülünk, hogy továbbra is az Energia Burgenland szervizpartnerei lehetünk.  

OKTÓBER 

NOVEMBER 

2018-ban a Radel & Hahn Zrt több munkatársa is minőségfejlesztéssel kapcsolatos képzésen vett részt:  

1.  Duró Zsolt (Szervizvezető) -  Metrológus technikus 

2. Lucas Renáta (Minőségirányítási asszisztens tisztatértechnikai csoport) – ISO/IEC 17025:2017 Laborató-

riumi vállalati auditor 

A minőség korát éljük! Képzések és továbbképzések magas szinvonalon 

CHILLVENTA Nürnberg  

Trendek & Innovációk a hűtés - klíma - 

szellőzés és hőszivattyúk ágazatban 

 

Nürnberg. Október 16-18 között rendezték 

meg Nürnbergben a Chillventa szakmai 

vásárt, ahol a hűtés– klíma- szellőzés– hőszi-

vattyúk témakörében az ipar, kereskedelem, 

szakmai egyesületek, kutatás és fejlesztés       

legfontosabb  kérdéseit vitatták meg és     

prezentálták. A Radel & Hahn látogatóként 

vett részt a rendezvényen. A számos szakmai 

előadás mellett érdekes információkat 

gyűjthettünk a termékinnovációkról és a      

folyamatfejlesztésekről is.  

3. Bajczura Gabriella munkatársunkat minőség– és környezetirányítási vezetőnek neveztük ki. Ezzel kapcsolatban több kép-

zésen is részt vett.  

Az alábbi képesítéseket és minősítéseket szerezte meg a fenti képzések keretében:    

Minőségirányítási belső auditor, Környezetirányítási vállalati auditor, Minőségirányítási vezető,  

Környezetirányítási vezető, MEBIR Vezető (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer)  

Debrecen. A DIN EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer sikeres újraauditálása mellett megújítottuk a hő- és füstelve-

zető csatornarendszerünk 1415-CPR-48-(C-10/2016) számú EK-Teljesítmény Állandósági Tanúsítványát is.      
A hő- és füstelvezető csatornarendszerünk auditálását az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft végezte 

az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján.   

Füstelvezető rendszerek minősítésének megújítása  
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A Radel & Hahn Zrt. tervezi, hogy  2019-ben bevezeti 

az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti környezetirányítási 

rendszert.  

Ennek érdekében Bajczura Gabriella már az idén 

különböző továbbképzéseken vett részt a TÜV 

Rheinland InterCert Kft szervezésében Budapesten, 

ahol konkrét gyakorlati példákon keresztül mutatták 

be, hogyan teljesíthetők az MSZ EN ISO 14001:2015. 

szabvány követelményei.    

Az  MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási 

rendszer bevezetése   

Debrecenben  

Munkahely jó közérzettel  

Debreceni székhely átépítése és felújítása 

A kellemes és megfelelő munkakörülmények nagyban 

hozzájárulnak a munkavégzés sikerességéhez. Ennek 

megteremtése érdekében a Radel & Hahn Zrt felújítja  

a szerviz csoportnak helyet adó épületet.   

A felújítás keretében nem csak a szaniter szerelvények 

és a belső helyiségek kerülnek felújításra, hanem kiala-

kításra kerül egy új iroda– és raktárhelyiség is.   

A felújítás eredményét örömmel mutatjuk majd be 

2019-ben.  

2019.01.01-től látogatható új nemzetközi weboldalunk. A weboldal négy nyelvű 

lesz és a Radel & Hahn Holding-ot mutatja be. A weboldal koncepcióját és        

felépítését Rafaela Weis grafikus támogatásával készítettük el, aki már az osztrák 

weboldal felépítésében is részt vett.   

Új, közös Radel & Hahn Holding Homepage  

Teambővítések! - Új, motivált munkatársakat keresünk különböző munkaterületekre!               

Részletes információ az országspecifikus honlapokon találhatóak.  

 

Tanulókat keresünk Ausztriában - gyártás / légtechnikai és hűtőtechnikai szerelés területekre 

Mattersburg. Ing. Philip Hahn, BSc és Stefanie Hahn jogutódok hivatalos átköltözése a cégvezetői irodába egy 

újabb lépés a vezetőségváltásban. Az utódok ezáltal fizikálisan is átveszik a cégalapító Ing. Friedrich Radel és a 

2014-ben elhúnyt cégtulajdonos és cégvezető Robert Hahn helyét.  Sok ötlet és fejlesztés született ebben az iro-

dában és a jövőben is még sok születik majd.  

Továbblépés a jogutódlásban - Átköltözés a cégvezetői irodába 

 
„ Örülünk, hogy a család meg szeretné tenni ezt a következő lépést, amit nagy megtiszteltetésnek  

érzünk. Sok érdekes kihívás előtt állunk.    

A Radel & Hahn Holding-ban fantasztikus lehetőségek vannak és célunk, hogy a céget munkatársaink-

kal, partnereinkkel és vevőinkkel közösen még erősebbé tegyük és továbbfejlesszük.“  

Kitekintés 2019  
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Tetszett Önnek a hírlevelünk és jövőre is szeretné automatikusan megkapni?   

Kérjük lépjen velünk kapcsolatba!  Örülünk visszjelzésének! 

Impressum: Radel-Hahn Klimatechnik GesmbH, Wiener Straße 22, 7210 Mattersburg, office@radel-hahn.at 

Felelős kiadó:  Stefanie Hahn, MA, stefanie.hahn@radel-hahn.at, +43 (0)2626/62744-71  

Radel & Hahn Zrt.: Tünde Tar, Radel & Hahn Srl.: Orsolya Kecskés 

Képek szerzői joga: Minden jog a Radel & Hahn tulajdonában van vagy számára átruházásra került.   

Személyes adatok és információk az illető személyek hozzájárulásával kerültek közlésre. Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a weboldalunkon.   

Munkatársaink  

Jubiláló munkatársaink 2018 

Martin Jakob 5 év 

hűtőberendezés szerelő 

Philip Hahn 5 év 

szakmai cégvezető 

Gerhard Wograndl 45 év 

technikus / projektvezető 

Engelbert Dimlits 20 év 

bádogos 

Iuliana Ilonka Ghilea 10 év 

könyvelő 

Danut Constantin Cibotaru  10 Jahre 

villanyszerelő  

Kerezsi Géza 25 év Karádi Attila 20 év 

Tóth Mihály 10 év 

Józsa Attila 25 év 

Horváth Zsolt 10 év 

Mészáros Béla 30 év 

Pápista Sándor 5 év 

Kiss Ferenc Tamás 5 év Liskány Norbert 5 év 

Szuhár Béla 5 év Szűcs Lajos 5 év 

Michael Piller 5 év 

hűtőberendezés szerelő 

Új munkatársaink 

Ausztria Elisabeth Treiber Műszaki tervezés 

Ausztria Anika Perner Adminisztrátor  

Ausztria Veith Wohlers Tanuló Spin-Up gyártás 

Ausztria Maximilian Wruhs Karbantartó szerelő 

Ausztria Krisztian Holweg Légtechnikai szerelő 

Ausztria  Fatmire Qoraj Takarító 

Románia Alexandru Constantin Cibotaru Karbantartó szerelő 

Románia Istvan Varga Építőmérnök 

Románia Adrian Nicolae Benga Mérnök  

Magyarország Bordás Zoltán Projektvezető 

Magyarország Fekete Norbert Karbantartó szerelő 

Magyarország Gyergyói Tibor Mérnök 

Magyarország Holcvart Mária Koordinátor  

Magyarország Kiss Zsuzsanna Mérnök 

Magyarország Kovács Kálmán Munkavédelmi ügyintéző 

Magyarország Krekk István Lakatos 

Magyarország Magyari Zoltán Raktáros 

Magyarország Nyilas László Attila Villamosmérnök 

Magyarország Somogyi Attila Imre Légtechnikai szerelő 

Magyarország Tornyai Tamás Légtechnikai szerelő 



Alapítva: 1972 

Berendezések száma:  7.000 fölött 

Székhelyek: 

1992: Radel & Hahn Zrt. - Magyarország 

2002: Radel & Hahn Srl. - Románia 

Tevékenységünk kereskedelmi és ipari vállalatok számára 

Épülettechnikai megoldások - Fűtés/hűtés/szellőzés/szaniter  

Klíma & hűtési rendszerek 

Szellőzőrendszerek 

Fűtési rendszerek  & Szaniter szerelvényezések 

Tűzvédelem & Sprinkler 

Épületautomatizálás & Szabályzástechnika  

Tisztatértechnika  

Technológiai rendszerek & Folyamattechnika 

Szerviz, Karbantartás, Távfelügyelet  

Generál kivitelezés 

 

Magán felhasználóknak 

Épülettechnikai csatolt berendezések 

Klíma & hűtési rendszerek 

Szellőzőrendszerek 

Megújuló energiák  – hőszivattyúk  & fotovoltaik 

Épületautomatizálás & Szabályzástechnika  

Párátlanító rendszerek pl. uszodaklíma 

Szerviz, Karbantartás, Távfelügyelet  

 

Radel-Hahn Klimatechnik GesmbH 

Cégvezető: Andrea Hahn-Radel 

Wiener Straße 22 

A - 7210 Mattersburg 

+43 2626/62744 

office@radel-hahn.at 

www.radel-hahn.at 

SC Radel-Hahn Srl. 

Cégvezető: Gerald Piller 

Str. XI, Nr. 84 

RO - 307395 Sag/Timisoara 

+40 356100-608 

office@radel-hahn.ro 

www.radel-hahn.ro 

Radel & Hahn Zrt. 

Vezérigazgató: Tar János 

Kassai út 92 

H - 4028 Debrecen 

+36 52 410 804 

info@radel-hahn.hu 

www.radel-hahn.hu 


