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KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Budapest, Magyarország 
2019. nov. 8. – Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nem képviselő (külsős) tagja 

• Célom az önkormányzat tevékenységének megismerése, a költségvetés átláthatóvá és laikus számára is 
érthetővé tétele, a részvételi költségvetés alapjainak megteremtése (illetményemről a részvételi költségvetés 
keretének javára mondok le egy évig), a közpénz hatékony és társadalmi hasznosságot leginkább növelő 
módon történő felhasználásának elősegítése.  

• Delegáló szervezet: C8 Civilek Józsefvárosért 

 

SZAKMAI TAPASZAT 
 

Wattler Kft. Budapest, Magyarország 
 

2017. feb. – társalapító és ügyvezető 

• A Wattler Kft.-ben többségi tulajdonnal rendelkezem. 

• Küldetésünk, hogy a kis- és középvállalatokat versenyképesebbé tegyük – energiánkkal. 

• Földgázkereskedelemmel és energetikai tanácsadással foglalkozunk. További információ a cégről: 
https://wattler.eu/    

• Wattler Kft. mellett egyedüli tulajdonos vagyok az észt Wattler ÖÜ-ben, amit 2016 novemberében alapítottam 
e-residency program keretén belül. Néhány külső beszállítós szoftverfejlesztés zajlik itt (pl. a Wattler App). 

 

MET Croatia Energy Trade d.o.o. Zágráb, Horvátország 
 

2015. aug. - 2016. aug. Ügyvezető (Managing Director) és igazgatósági tag 

• MET-csoport horvát leányvállalatát igazgattam másodmagammal, tizenegy fős csapatot irányítva, 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenységet szervezve. 

 

MET International AG Zug, Svájc 
 

2011. szept. - 2015. aug. Kereskedő, később Nagykereskedelmi Vezető 

• Itt sajátítottam el szerződéses és trading tudásomat, később komoly, tapasztalt partnercégek egyenrangú 
tárgyalópartnere Európa bármely pontján. Leginkább kelet-közép európai piacokkal foglalkoztam, később 
kisebb csapatot vezettem. 

 

MET Magyarország Kft. Budapest, Magyarország 
 

2010. nov. - 2011. aug. Elemző 

 

MOL Nyrt. Budapest, Magyarország 
 

2009. aug. - 2010. okt. Az egyik ügyvezető igazgató (második szintű vezető) szakmai titkára 

 

Magyar Kerékpárosklub Budapest, Magyarország 
 

2008. aug. - 2009. júl. Bringázz a Munkába! projektmenedzser 

 
 
 

https://wattler.eu/
https://wattler.eu/app/


TANULMÁNYOK ÉS EGYETEMI TEVÉKENYSÉG 
 

Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, Magyarország 
2008. szept – 2010. dec Óraadó tanár 

(3 őszi szemeszter) Szemináriumvezető Vállalatgazdaságtan tantárgyból  

 

2002. szept. – 2008. aug Egyetemi tanulmányok  
• Vezetés-szervezés főszakirány, kontrolling specializáció 

 

CEMS  - Masters in International Management  Nemzetközi program 
2009. szept. Master’s Degree in International Management 
 

Erasmus University Rotterdam Rotterdam, Hollandia 
2005 ősz CEMS szemeszter az Erasmus University Rotterdam-ban 

 
EGYÉB 

Nyelvek 
Tárgyalóképes: angol, magyar. Szövegértés: német 
 

Publikációk, írások 
Németh Ders: Nem, egyáltalán nem hiábavaló az energiatudatosság – cikk a G7 portálon 2018-ban 
Számos blogbejegyzés a Wattler-blog oldalán, egyéb közösségi oldalakon aktív szerep 
 

Tagság civil szervezetekben 
C8, Magyar Kerékpárosklub 
 

Sport 
Bicikli, futás, kondi. Ironman triatlon-táv teljesítése 2014-ben. 

 
ÉRDEKLŐDÉS 

- Energiapiacok működése és szabályozása, energiahatékonyság 
- Aktuális világpolitikai és -gazdasági történések 
- Közpénzügyek és közhaszon-elméletek 
- Rengeteg más dolog! 

 
 

Budapest, 2019. november 
 
 
Németh Ders 

https://g7.hu/tech/20180218/nem-egyaltalan-nem-hiabavalo-az-energiatudatossag/
https://wattler.eu/blog/

