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Elismerés példaértékű munkaadói magatartásért 
 
 Első alkalommal 23 vállalat vehette át a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

által hirdetett „Megbízható Munkaadó 2017/18“ elismerő címet. 
 A minősítéssel a Kamara méltatja a kitüntetett cégek a humánerőforrás-politikában 

kifejtett érőfeszítéseit.  
 
 
Éves közgyűlése keretében a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2017. május 4-
én átadta a „Megbízható Munkaadó“ címet az első 23 vállalatnak. Az okleveleket Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter és a zsűri szóvivője, Steványik Tamás, az Elmű Nyrt. humán 
erőforrásért felelős igazgatója adták át. 
 
A cím elnyerésére szóló pályázatot az idei év márciusában hirdette a DUIHK a magyarországi 
vállalatok számára. „A Díj célja a példaértékű munkakörülmények biztosítására irányuló 
kezdeményezések elismerése, ami a munkaadók számára is fontos eszköze a jól képzett és 
elkötelezett munkatársak megtartásának illetőleg megnyerésének”, mondta a Díjak átadása 
alkalmából Steványik Tamás. Kiemelte: „A magyarországi munkaerőpiaci helyzet új kihívások elé 
állítja a vállalatokat. A most indított pályázat újabb eszköz a szakember-hiány enyhítéséhez, és 
beleilleszkedik a Kamara kiemelt éves témájába, amely a szakember-biztosításra helyezi a 
hangsúlyt”. Steványik hozzátette, hogy a cím egy hiteles minősítés, mely lehetőséget ad a 
cégeknek, hogy bemutathassák a munkatársak iránti elkötelezettségüket.  
 
A címet pályázati úton nyerhetik el a vállalatok. Hét, a humánerő-gazdálkodással kapcsolatos 
területen részletesen be kell beszámolniuk a vállalati gyakorlatról és az ennek alapjául szolgáló 
irányelvekről. Ezek között találhatók a javadalmazásra, a szociális-jóléti juttatásokra, az egészség 
és a munkakörülményekre, a képzésre és továbbképzésre, valamint a fejlődési lehetőségekre 
vonatkozó kérdések is.  
 
Eddig 35 vállalat küldte be pályázatát. A pályázók válaszait egy a Kamara által felkért öttagú 
szakmai zsűri értékeli, és amennyiben megfelelnek az előzetesen meghatározott kritériumoknak, 
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két évre ítélik oda a címet. A pályázat nyitott jellegű, így folyamatosan lehet pályázni, a zsűri pedig 
rendszeresen értékeli a beérkezett pályázatokat. Legközelebb várhatóan júniusban ülésezik a 
testület.  
 
 
Az első értékelési fordulóban a következő vállalatok nyerték el a „Megbízható Munkaadó 
2017/18” minősítést (ábécé-sorrendben):  

» ALFA-HUMAN Kft. 
» Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest 
» Bayer Hungária Kft. 
» BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. 
» BÖLLHOFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
» BOS Automotive Products Magyarország Bt. 
» CLAAS Hungária Kft. 
» Commerzbank Zrt. 
» Continental Csoport Magyarország 
» DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. 
» Eckerle Automotive Zala Kft. 
» EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. 
» FESTO-AM Kft. 
» IMS Connector Systems Kft. 
» KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. 
» Knüppel Csomagolástechnika Kft. 
» LuK Savaria Kft. 
» MagyarCom Services Ltd. 
» NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. 
» Robert Bosch Automotive Steering Kft. 
» SAP Hungary Kft. 
» TRUMPF Hungary Kft. 
» Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft. 

 
 
A zsűri tagjai (ábécé-sorrendben):  

» KARÁCSONY Zoltán, újságíró, Budapest   
» NAGY Krisztina, HR-igazgató, Hirschmann Car Communication, Békéscsaba  
» Dr. habil. Judit SIMON, Budapesti Corvinus Egyetem, a Marketing és Média Intézet 

vezetője, Budapest 
» STEVÁNYIK Tamás, HR-igazgató, Elmű-Émász Nyrt., Budapest, a zsűri szóvivője  
» Dirk WÖLFER, kommunikációs osztályvezető, DUIHK, Budapest 

 
 
További információ pályázók számára:  
https://www.ahkungarn.hu/hu/kampagnen/palyazat-a-megbizhato-munkaado-cimert/   
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Háttérinformáció 
 
A Német‐Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK) 
 
A DUIHK a német gazdaság hivatalos magyarországi képviselője és mintegy 900 tagvállalatával az 
ország legnagyobb bilaterális vállalati szövetsége. Alapítására 1993‐ban került sor, legfontosabb 
feladata a magyar‐német gazdasági kapcsolatok előmozdítása. Céljaival és működési alapelveivel 
– a gyakorlati vállalati igények kielégítése, a kölcsönösség és a pártpolitikai semlegesség –az 1920-
ban alapított Német-Magyar Kereskedelmi Kamara hagyományait folytatja. 
 
A DUIHK a közvetlen vállalati kapcsolatok platformja, átfogó, gyakorlatorientált szolgáltatásokat 
és információkat nyújt a cégeknek külpiaci tevékenységükhöz, képviseli tagjai érdekeit és 
közreműködik az üzleti környezet folyamatos fejlesztésében. 
 
A DUIHK a világ mintegy 90 országában, több mint 130 városban működő német külkereskedelmi 
kamarai hálózat (AHK) tagja, valamint a Bajor és a Szász Szabadállam hivatalos magyarországi 
képviselője. 


