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InnovatIon Ist das aktuelle Jahres-
thema der duIhk. es umfasst eIne vor-
tragsreIhe zu spezIellen aspekten 
der InnovatIon, eIne thematIsche 
konferenz Im spätsommer, und auch 
eIne publIkatIon über dIe aktIvItäten 
unserer mItglIeder auf dIesem gebIet.

Die Vorträge zeigen unterschiedliche 
Facetten der Innovation auf. Wir verste-
hen Innovation im weiten Sinn. So kön-
nen die Beiträge z.B. innovative Produkte 
und Dienstleistungen, neuartige Prozesse 
und Verfahren, moderne Vertriebs- und 
Vermarktungssysteme oder beispielhafte 
Geschäftsmodelle sowie Organisationsfor-
men behandeln. 

Konkret zielt die Vortragsreihe darauf ab, 
aktuelle Trends und Entwicklungen ver-
ständlich zu machen, gute Praxisbeispiele 

Trends, BesT PracTice, 
ausTausch

03
10

04
08

06
07

KurzPorTräT: GTai als
ParTner der Kammer

Portré: GTAI, mint 
a Kamara partnere

Kammernews & 
Kammerservice

Kamarai hírek & Kamarai 
szolgáltatások

unsere miTGlieder: 
wissenswerTes in Kürze

Tagvállalataink: 
Tudnivalók röviden

das ma ga zin der deutsch-un ga ri schen In dust rie-und han dels kam mer
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

Wirtschaft in ungarn 
Német-Magyar Gazdaság 02  |  2016 

aufzuzeigen und den Austausch der Mit-
glieder untereinander zu fördern. Im Ergeb-
nis sollen nützliche Impulse und Anregun-
gen für unsere Mitglieder gegeben werden.

Dies zeigt sich gut an den aktuellen, interes-
santen und abwechslungsreichen Themen, 
die noch vor der Sommerpause aufgegriffen 
werden sollen. Hier nur ein paar Stichworte:
» Ein innovativer Ansatz, wie Forschung 

und Entwicklung durch das Bündeln 
von Ressourcen gestaltet werden kann. 
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Universitäten helfen, 
kreative Lösungen zu erarbeiten?

» Welche, teils überraschenden, topaktuel-
len Anwendungen gibt es bereits heute 
im Bereich des verarbeitenden Gewerbes? 
Was ist der derzeitige Stand und welche 
Entwicklungen sind bei Industrie 4.0 in 
Zukunft absehbar? 

» Welches sind die technologischen Trei-
ber der Digitalisierung in der Wirtschaft, 
welche Trends sind dabei von besonderer 
Bedeutung? Welche Auswirkungen hat dies 
für eine Reihe von Branchen und Sektoren?

» Ein praktisches Beispiel, wie „Innova-
tion“ in der Umgestaltung der internen 
Geschäftsprozesse und in der verbesser-
ten Ausgestaltung der Beziehungen zu 
den unterschiedlichen Kundengruppen 
konkret realisiert werden kann.

Die Identifikation der Themen und Vor-
tragenden erfolgt über den Arbeitskreis 
Forschung & Entwicklung/Innovation; die 
Ansprache möglicher Referenten über die 
Geschäftsführung der DUIHK oder den Lei-
ter des Arbeitskreises, Dr. Thomas Narbeshuber, 
Mitglied des Vorstands der DUIHK. Ideen und 
Vorschläge aus dem Mitgliederkreis für The-
men und Vortragende sind jederzeit gerne 
willkommen. Die Veranstaltungen finden 
jeweils am späten Nachmittag in der DUIHK 
statt. Teilnahme für unsere Mitglieder ist kos-
tenlos. Die erste am 8. März ab 18 Uhr. Infos 
und Anmeldung auf www.duihk.hu und in 
unserem Newsletter. Kommen Sie vorbei, es 
lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!  ❙

duihK widmeT innovaTion ein Ganzes Jahr

von  Dr. Thomas Narbeshuber
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Weitere Informationen  
beim Budapester GTAI- 
Korrespondenten:
Waldemar Lichter
Tel.: +36 1 336 00 44
waldemar.lichter@gtai.de
www.gtai.de/ungarn

aktuelle themen der deutsch-ungarischen Wirt-
schaftsbeziehungen waren auf der Tagesordnung der 
jüngsten Sitzung der ständigen gemeinsamen Arbeits-
gruppe von DUIHK und Ministerium für Nationale Wirt-
schaft (NGM). Vom NGM nahmen Staatssekretär István 
Lepsényi, Kabinettchef Balázs Greinstetter, stellv. Staats-
sekretär Dr. Áron Lenner sowie die Leiter verschiede-
ner Hauptabteilungen und weitere Experten teil. Die 
DUIHK wurde durch den Bereichsleiter Kommunika-
tion, Dirk Wölfer, Vorstandsmitglied Nils Blunck, die Lei-
terin des Wissenszentrums, Mária Boros-Huber sowie 
die Leiter mehrerer Mitgliedsunternehmen vertreten. 

In den Beratungen ging es u.a. um diverse Aspekte der 
Berufsbildung, Möglichkeiten der deutsch-ungarischen 
Zusammenarbeit im Bereich Gesundheitswirtschaft 
und die aktuelle DUIHK-Konjunkturumfrage. In Sachen 
Berufsbildung hat die Kammer dem Ministerium wei-
tere, konkrete Vorschläge für Verbesserungen im unga-
rischen Regelwerk übergeben, die das NGM bei künfti-
gen Anpassungen der Rechtsvorschriften berücksichti-
gen wird. Zudem wurden auch einige konkrete Unter-
nehmensangelegenheiten erörtert, die DUIHK bat die 
Regierungsseite um Unterstützung bei der Lösung 
bestehender Probleme.    ❙

reGelmäßiGe KonsulTaTionen von 
Kammer und minisTerium

erfolGreiches 
TourismusmarKeTinG

GTai – ParTner der Kammer
KurzPorTräT üBer die Germany Trade and invesT

deutschland WIrd als reIsezIel für ungari-
sche Touristen immer beliebter, berichtete der Lei-
ter der DZT-Vertretung in Ungarn, Miklós Czeiszing auf 
der Jahrespressekonferenz am 18. Februar in Buda-
pest. Die Anzahl der Übernachtungen ungarischer 
Gäste wuchs bis November 2015 auf 667.714 (+1,8% 
im Vergleich zum Vorjahr). Dabei steht Bayern hoch 
im Kurs: 32,9% der ungarischen Gäste reisten dorthin, 
nach Baden-Württemberg 21,5%, und 10,6% nach 
Nordrhein-Westfalen. Bei den beliebtesten Städten 
belegte erneut Berlin den ersten Platz vor München 
und Frankfurt. Mit 49,7 Mio. Reisen ist die Bundesre-
publik im fünften Jahr in Folge das zweitbeliebteste 
Reiseland Europas. „Seit 73 Monaten in Folge gibt 

dIe gtaI Ist dIe zentrale Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Sie unter-
stützt deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins 
Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und 
begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansied-
lung in Deutschland. Dabei arbeitet sie eng mit den 
deutschen Auslandshandelskammern vor Ort zusam-
men – wie z.B. in Ungarn mit der DUIHK. 

Das Informationsangebot der GTAI reicht von der Dar-
stellung der Wirtschaftslage und der Entwicklung 
weltweit bis hin zu Branchentrends, Rechts- und Zoll-
regelungen. Informationen über Investitions- und Ent-
wicklungsvorhaben werden ebenfalls zur Verfügung 
gestellt. Unternehmen erhalten darüber hinaus Aus-
kunft zu Ausschreibungen und Geschäfts- und Koope-
rationswünschen ausländischer potentieller Partner.  
Die Informationsbeschaffung und -aufbereitung 
erfolgt dabei über ein Netz von Auslandskorrespon-
denten an mehr als 50 Standorten weltweit, sowie 
durch Länder-, Rechts-, Steuer- und Zollexperten an 
den Bonner und Berliner Standorten der GTAI. Die 
Informationen werden überwiegend kostenfrei über 
Internet, E-Mail-Dienste, Broschüren und Zeitschrif-
ten vertrieben. Das Unternehmen betreut zudem das 
Außenwirtschaftsportal iXPOS.

RenommieRte Auszeichnung füR Dzt ungARn 

Die DZT-Vertretung in Ungarn wurde am 10. Februar von 
den Lesern und der Fach-Jury des Reisemagazins „Utazó” 
zur „Besten touristischen Auslandsvertretung in Ungarn” 
im Jahr 2015 gekürt. Die festliche Preisverleihung mit 
zahlreichen Prominenten der Branche fand im Continen-
tal Hotel in Budapest statt, die Auszeichnungen wurden 
von dem für Tourismus zuständigen stellvertretenden 
Staatssekretär im Ministerium für Nationale Wirtschaft, 
Dr. Ádám Ruszinkó (Foto links) überreicht. „Wir fühlen 
uns angesichts der in der Branche hoch geschätzten An-

erkennung geehrt, vor allem, da wir der erste Preisträger 
dieser neuen Kategorie sind. Wir werden auch weiterhin 
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie daran arbeiten, das Image von Deutschland 
als Reiseland in Ungarn zu stärken und so die Anzahl 
der Übernachtungen zu steigern“, sagte Czeiszing (Foto 
Mitte). Die „Utazó“-Preise für die besten Tourismusdienst-
leister und -organisationen wurden bereits zum 16. Mal 
verliehen, die Kategorie „Beste touristische Auslandsver-
tretung“ jedoch zum ersten Mal.

es einen Anstieg was Übernachts- und Gästezahlen 
angeht“, fasste Czeiszing zusammen. Die Zahl der 
Übernachtungen ausländischer Gäste in Deutsch-
land erreichte 2014 mit 75,6 Mio. ein Plus von 5,1% im 
Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis Oktober 2015 
betrug der Anstieg weitere 5,5%.  Das aktuelle DZT-
Jahresthema wurde nicht zufällig gewählt: laut einer 
DZT-Erhebung ist mit einem Anteil von 37% „Natur 
und Landschaft“ das zweitwichtigste Reisemotiv bei 
ausländischen Urlaubern; Deutschland hat auf die-
sem Gebiet mit zahlreichen Nationalparks, Natur-
parks und Biosphärenreservaten, Wanderwegen, 
Waldflächen, Meer- und Flusslandschaften äußerst 
viel zu bieten, so Cseiszing.    ❙

traditionell enge beziehung zu ahks

Seit 1971 wird in der deutschen Außenwirtschafts-
förderung ein „Drei-Säulen-Konzept“ praktiziert. Es 
beruht auf der Zusammenarbeit zwischen diploma-
tischen Vertretungen, den Auslandshandelskammern 
(AHK) und der heutigen GTAI. Dementsprechend 
pflegt die GTAI traditionell enge Beziehungen zu den 
deutschen AHK und ist zum Teil sogar im gleichen 
Gebäude angesiedelt. So ist es auch in Budapest im 
Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft. 

Die DUIHK und die GTAI betreiben einen dauerhaften 
Wissens- sowie Informationsaustausch und unter-
stützen sich gegenseitig bei ihren Aktivitäten. Ein 
konkretes Beispiel hierfür ist etwa die enge Koopera-
tion bei der Standortsuche für Unternehmen, die sich 
in Deutschlandansiedeln wollen. Wenden sich diese 
Firmen an die AHK, werden sie nach entsprechenden 
Basisinformationen an die GTAI-Experten in Deutsch-
land vermittelt. Die GTAI identifiziert dann pro-
jektspezifische Standortfaktoren, erstellt standortbe-
zogene Kostenanalysen, trifft Vorauswahlen relevan-
ter Standorte, bietet die Organisation und Begleitung 
von Standortbesuchen sowie Unterstützung bei der 
finalen Standortwahl an.    ❙

„Faszination Natururlaub in Deutschland“ ist das Jahresthema 2016 der Deutschen Zentrale 
für Tourismus (DZT), deren ungarisches Vertriebsbüro bei der DUIHK angesiedelt ist. Im Feb-
ruar wurde das DZT-Büro zur „Besten touristischen Auslandsvertretung in Ungarn“ gewählt. 

Sicher ist dem einen oder anderen beim Besuch im Haus der Deutsch-Ungarischen Wirt-
schaft das Schild der Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und 
Standortmarketing mbH (GTAI) aufgefallen. Doch wer oder was ist das eigentlich genau? 

Fo
to

: D
ZT

Rund 200 Unternehmen haben sich an der 
Konjunkturumfrage 2016 beteiligt. VIELEN DANK!
Die Ergebnisse stellen wir am 12. April 2016 gemeinsam  
mit Wirtschaftsminister Mihály Varga vor. 
Unsere Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen!   

Zugleich findet am 12. April der 4. Beratungstag der  
Kammer statt.  Mitglieder können an diesem Tag kostenlos  
Experten der DUIHK zu Geschäftsmöglichkeiten, rechtlichen  
Fragen und Qualifizierungsthemen konsultieren. 

www.duihk.hu/beratungstag

Information und Beratung aus erster Hand
12. aPril 2016  
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Weitere Informationen:
Éva Skultéti
Tel.: +36 1 454 0611
skulteti@ahkungarn.hu 

Weitere Informationen:
Krisztina Kottmayer
Tel.: +36 1 4540 609
kottmayer@ahkungarn.hu

dIe duIhk wird an dem von der IHK Rhein-Neckar am 
11. April in Mannheim organisierten „IV. Internationaler 
Vertriebspartnertag“ im Rahmen des „Forums Ungari-
scher Produkte“ als Handlungsvertreter für ungarische 
Unternehmen teilnehmen, die ihre Produkte auf dem 
deutschen Markt exportieren wollen und dafür an 
einer Kooperation mit deutschen Vertriebspartnern 
interessiert sind. Hierfür trifft sie Handelsvertreter und 

Großhändler aus der Metropolregion Rhein-Neckar, 
die mit über 218.000 Unternehmen aus Industrie, Han-
del und Dienstleistungen als siebtstärkste Wirtschafts-
region Deutschlands gilt. Die DUIHK sucht die deut-
schen Partner unter Berücksichtigung des Firmenpro-
fils sowie der Erwartungen der ungarischen Betriebe 
und mit Hilfe der lokalen Handelskammer sowie des 
Handelsvertreter-Verbandes aus.    ❙

dIe sIlverIa kft. in Kecskemét wird am 28. und 
29. April Gastgeber eines von der Kammer organi-
sierten Workshops zum Thema Werstromanalyse 
(Values stream mapping) sein. Eine solche wird meist 
vor dem Start eines Programms zur Effizienzentwick-
lung angewendet, um mögliche Schwachstellen im 
Betrieb zu identifizieren. Anhand der Analyseergeb-

nisse kann danach das Programm gestaltet werden, 
zu dem auch das Planen des künftigen Soll-Zustan-
des gehört. Der von Lean-Experten geleitete Work-
shop vereint theoretische wie praktische Elemente. 
So können die Teilnehmer schnell erste Erfahrungen 
sammeln, während dem Training untereinander aus-
tauschen und im eigenen Betrieb anwenden.    ❙

auf eIner sItzung am 29. Januar wählte die 
Fachjury des Berufsbildungspreises (BBP) 2016 die 15 
Bewerber aus, unter denen am 3. März die Sieger des 
BBP bzw. Träger der Sonderpreise ausgewählt werden. 
Bis zum 11. Dezember waren insgesamt 30 Bewerbun-
gen  von 29 Bewerbern eingegangen, darunter zehn 
Unternehmen, drei regionale Industrie- und Handels-
kammern, dreizehn Schulen und vier Organisationen. 

Die siebenköpfige Jury wählte unter ihnen für die drei 
Kategorien Motivation, Kooperation und Innovation je 
fünf Nominierte aus. Die DUIHK begründete die Aus-
zeichnung im Jahre 2013. Mit ihr werden seitdem Pro-
jekte in Ungarn geehrt, die sich im Bereich Berufsbil-
dung besonders verdient gemacht haben. Die feierli-
che Verleihung des BBP 2016 wird am 3. März im Fest-
saal der MKB Bank stattfinden.    ❙

am 14. und 15. Januar richtete die DUIHK einen 
internationalen Austausch zum Thema Berufsbil-
dung aus. Teilnehmer waren Vertreter von mittel-
osteuropäischen Auslandshandelskammern (AHK), 
darunter der Baltischen Staaten, Bulgarien, Maze-
donien, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, 
Ungarn und des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK). Während der zwei Tage lern-
ten sie u.a. die Aktivitäten der DUIHK in dem Bereich 
und speziell zu ihrem Berufsbildungspreis kennen, 
der DIHK stellte sein Berufsbildungs-Prozesshand-
buch vor, die Vorbereitung und Durchführung einer 
deutschen Facharbeiterprüfung wurde erörtert. 
In gemeinsamen Diskussionsrunden ging es um 

die Rolle der AHK als Plattform unter den lokalen 
Berufsbildungs-Partnern sowie um die Kooperation 
zwischen Schulen und Betrieben bei Verbundaus-
bildungen. Ferner tauschte man sich zur Organisa-
tion von Fachausschüssen, Marketingstrategien zur 
Gewinnung von Azubis, Förderprogrammen und 
Erkenntnissen von Studienreisen nach Deutsch-
land zur dualen Ausbildung aus. Sowohl zwischen 
den Sitzungen, als auch als Abschluss an beiden 
Tagen gab es zusammenfassende Runden, um das 
Gehörte nochmals zu rekapitulieren. Das Rahmen-
programm bildete neben einer Busrundfahrt mit 
Stadtführung ein gemeinsames Abendessen auf 
Einladung der DUIHK.    ❙

unGarische ProduKTe auf deuTschen 
marKT BrinGen

worKshoP zu werTsTromanalyse

BerufsBildunGsPreis-nominierTe GewählT

ausTausch zu BerufsBildunG in BudaPesT

Weitere Informationen:
Zsolt Nemes
Tel.: +36 1 3457 647
nemes@ahkungarn.hu

Weitere Informationen:
Éva Skultéti
Tel.: +36 1 454 0611
skulteti@ahkungarn.hu 

dIe duIhk organIsIert bereIts seit längerem 
erfolgreich Firmengemeinschaftsstände auf mehre-
ren internationalen Messen in Ungarn, an denen ihre 
Mitglieder sowie deutsche Unternehmen teilnehmen 
können. Neben geringeren Kosten können Aussteller 
auf diese Art den Vorteil genießen, statt zeitaufwen-
diger Vorarbeiten für einen eigenen Stand ihren Platz 
am Gemeinschaftsstand zum Messestart bequem und 
schlüsselfertig direkt beziehen zu können. Die teilneh-
menden Aussteller profitieren zudem von der langjäh-
rigen Erfahrung der DUIHK als Ausstellungsorganisator.
Im Mai finden zwei große internationale Fachmessen 
auf dem Budapester Hungexpo Messegelände statt, zu 
denen die DUIHK interessierten Unternehmen die Mög-
lichkeit zur Teilnahme am Gemeinschaftsstand bietet:

sirha budapest: 
Die Sirha Budapest ist die internationale Fachmesse 
der Lebensmittel-, Bäckerei- und der Konditorei-Bran-
che sowie des Hotel- und Gastgewerbes. Von der 
Hungexpo wurde sie 2014 zum ersten Mal veranstal-
tet. Den hier vertretenen Branchen und Marktteil-
nehmern bot sie eine umfassende Fachmesse. Die 
nächste Station der alle zwei Jahre organisierten Ver-

anstaltung ist hinsichtlich der fachlichen und wirt-
schaftlichen Bedeutung bereits höher positioniert. 
Unter den zahlreichen, in ihrem Rahmen von 9.-11. Mai 
stattfindenden Veranstaltungen, Konferenzen und 
Vorträgen erweckt das Europafinale des internatio-
nalen Kochwettbewerbs Bocuse d’Or das vermutlich 
größte Interesse im In- und Ausland (weitere Informa-
tionen zum Programm auf Ungarisch und Englisch 
unter http://sirha-budapest.com).

Industrietage budapest: 
Die Industrietage bündeln alle Branchenzweige des 
Industriesektors. Als neue Themen werden die Auto-
matisierung und IT Systeme in der Produktion 2016 
angeboten. Die Messe findet 24.-27. Mai statt, und 
alle Zeichen deuten darauf hin, dass es Ungarns 
bedeutendste Industriefachveranstaltung sein wird. 
Das Portfolio der Messe umfasst neben Themen wie 
industrielle Elektronik, Maschinenbau, Schweißtechnik, 
Pneumatik, Hydraulik, Metallbearbeitung oder Che-
mie zusätzlich auch Themen wie etwa industrieller 
Umweltschutz, industrielle Logistik oder Sicherheits-
technik (weitere Informationen zum Programm auf 
Ungarisch und Englisch unter http://iparnapjai.hu).    ❙

duihK GemeinschafTssTände nuTzen!

am 06. aprIl veranstaltet die DUIHK einen Vortrag 
zum Thema Business Etikette. Das Training wird von der 
Protokoll-Expertin Ibolya Görög geleitet, die viele jahre-
lang als Protokoll-Leiterin für das Büro des Ministerprä-
sidenten arbeitete. Die Veranstaltung ist genau rich-
tig für jene, die hierzulande grundlegende Elemente 
der Verhaltenskultur anwenden möchten; wer erlernen 
möchte, was das Geschäftsprotokoll im Falle eines Aus-

landsbesuchs oder Empfangs von ausländischen Gäs-
ten erwartet; wer mehr über Nonverbale Kommunika-
tion und deren entsprechende Anwendung, Interpre-
tation oder die im Geschäftsleben erwartete Kleidung 
sowie Kommunikation erfahren möchte. Oder, wer 
informiert sein möchte über das Verhandlungsprotokoll 
von der Vorbereitung über die Sitzordnung bis hin zum 
richtigen Anbieten von Speisen und Getränken.    ❙

fiT in sachen Business-eTiKeTTe

serviceanGeBoTe

In kooperatIon mit dem Kammermitglied Trans-
Sped Kft. findet am 27. und 28. April das „Effektivi-
tät und Management in der Logistik“ genannte Trai-
ning der DUIHK statt. In dessen Rahmen werden 
am ersten Tag innerbetriebliche Logistikprozesse, 
Erwartungshaltungen gegenüber dem Bereich und  
Kostenkalkulationen anhand von positiven wie nega-
tiven Beispielen analysiert. Am zweiten Tag steht die 

Entwicklung des „Faktor Mensch“ im Fokus. Hierzu 
sollen den Teilnehmern Management-Instrumente 
zur Hand gegeben werden, mit denen die Leistun-
gen sämtlicher Mitarbeiter im Betrieb durch Motiva-
tion gesteigert werden können. Referenten zu die-
sem Thema sind Gergő Elek, Logistikdirektor bei der 
Trans-Sped Kft., und Andrea Kiss, erfahrene Trainerin 
für Organisationsentwicklung.    ❙

loGisTiK effeKTiver machen

Weitere Informationen:

Sirha 
Zsuzsanna Sápi
Tel.: +36 1 3457 628
sapi@ahkungarn.hu 

Industrietage
Tünde Simon-Lutring
Tel.: +36 1 3457 645
simon-lutring@
ahkungarn.hu 
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Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.

Auch Kleinere  
schaffen Großes

Würden Sie zwischen  
den News aus den 

großen Konzernen auch 
etwas über die Neuigkeit 

in ihrem Betrieb hier 
lesen? Gerne berichten 

wir auch über Sie und Ihr 
Unternehmen. Halten  

Sie uns auf dem Laufen-
den per E-Mail an 

magazin@ahkungarn.hu

a JövôBen GyôrBen Készül az audi Q3

a Jelenleg spanyolországban gyártott Q3 a 
jövőben a győri gyártósorokról gördül majd le, tudatta 
a német gépjármű-gyártó január 20-án. „Az új elosz-
tás növeli gyártási hatékonyságunkat és tovább erősíti 
az érintett telephelyeinket“, mondta Rupert Stadler, az 
AUDI AG igazgatótanácsának elnöke. Míg Brüsszelben 
2018-ban fog kezdődni az első teljesen elektronikus 
hajtással rendelkező SUV és az ott történő A1 gyártá-
sát áthelyezik a spanyol Martorellbe, az Audi Hunga-
ria átveszi az ez idáig Spanyolországban gyártott Q3 
gyártását. A magyar telephelyen immár négy Audi-
modell gördül le a gyártósorokról: az A3 Limousine, az 
A3 Cabriolet, valamint a TT Coupé és a TT Roadster.   ❙

900 millió forinTos feJleszTés 
a schäfer-oesTerlenél

mIntegy 900 mIllIó forIntos beruházással való-
sít meg technológiai fejlesztést az autóipari beszállító, 
bonyhádi székhelyű Schäfer-Oesterle Kft. Erről tájékoz-
tatott a cég ügyvezető igazgatója, Frei István február 
12-én. Eszerint négy robotvezérlésű berendezést és 
félautomata gyártósort állítanak üzembe még 2016 
első felében. A bőrbevonatú autóalkatrészek gyártását 
erősitő fejlesztéshez 443 millió forintos európai uniós 
támogatást nyert el a társaság. A német tulajdonú cég 
2014 óta van jelen Magyarországon. A jelenleg használt, 
4.000 négyzetméteres a délmagyarországi Bonyhádban 
található üzemcsarnok mellett Frei szerint szintén még 
az idén egy újabb, 5.000 négyzetméteres üzemcsarno-
kot építenek fel mintegy fél milliárd forintos beruházás-
sal. A társaság tavaly a dolgozói létszámát 130-ról 174-
re, valamint a 2015-ös nettó árbevételét az előző évi 722 
millió forintról várhatóan 2-2,5 milliárd forintra növelte.   ❙

ÚJ TulaJdonosa van 
a PraKTiKer KfT.-neK

Január 18-án a német barkácsáruházlánc tulaj-
donában lévő 19 magyarországi ingatlan átkerült 
a magyar Wallis Csoport tulajdonába, miközben az 
operatív cég a magyar leányvállalat ügyvezetője, 
Karl-Heinz Keth irányítása alatt marad. Egy, a Wallis 
Csoport többségi tulajdonában álló közös cég fogja 
a jövőben a magyarországi Praktiker láncot üze-
meltető Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyar-
ország Kft.-t vezetni. A tulajdonosváltásra a 2013-
ban a német anyavállalat ellen indított csődeljárás 
következtében került sor. A Németországban kiala-
kult fizetőképtelenség azonban nem volt kihatással 
a magyarországi Praktiker-láncra; idehaza a Praktiker 
máig közel 1.100 embert foglalkoztat.   ❙

a Bosch 600 ÚJ munKahelyeT 
TeremT haTvanBan

szIJJártó péter külgazdasági és külügyminisz-
ter  február 10-én egy sajtótájékoztatón Budapes-
ten jelentette be, hogy a Bosch-csoport 19 milliárd 
forintos beruházást valósít meg a hatvani gyárban, 
ezzel 600 új munkahelyet hoz létre. A fejlesztés-
hez a magyar kormány 4,7 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást ad. Javier González Pareja, a 
magyarországi Bosch csoport vezetője, tudatta, hogy 
a 2016 és 2018 között megvalósuló bővítés révén 
új, autóelektronikai alkatrészek gyártására alkalmas 
gépeket beszereznek be és a jelenlegi termelési 
kapacitást növelik. A magyar Bosch-csoport jelenleg 
összesen több mint 12.000 dolgozót foglalkoztat, így 
ezzel saját állítása szerint az egyik legnagyobb kül-
földi munkaadó Magyarországon.   ❙

TaGvállalaTi híreK

További híreket 
tagjainkról a DUIHK 
weboldalán talál.

miTGliedernews

audi Q3 wird KünfTiG in 
Gyôr ProduzierT

WIe der deutsche automobIlhersteller am 
20. Januar mitteilte, wird der zurzeit in Spanien produ-
zierte Audi Q3 künftig aus Győr kommen. „Die neue 
Standortbelegung steigert unsere Produktionseffi-
zienz und stärkt alle beteiligten Produktionsstätten“, 
sagt Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der Audi AG. 
Während in Brüssel 2018 die Fertigung des ersten rein 
elektrisch angetriebenen SUV beginnt und die dortige 
Produktion des A1 ins spanische Martorell verlegt wird, 
übernimmt Audi Hungaria die Herstellung des bisher 
in Spanien produzierten Q3. Der ungarische Stand-
ort fertigt bereits vier Audi-Modelle: A3 Limousine, A3 
Cabriolet sowie den TT und TT Roadster.   ❙

PraKTiKer KfT. haT neuen  
eiGenTümer

dIe ungarIsche WallIs-gruppe hat am 18. 
Januar die bisher im Besitz der deutschen Baumarkt-
kette Praktiker befindlichen 19 Immobilien in Ungarn 
übernommen, während das operative Geschäft 
unter der Leitung von Geschäftsführer Karl-Heinz 
Keth bei der ungarischen Tochtergesellschaft ver-
bleibt. Ein Gemeinschaftsunternehmen im mehr-
heitlichen Besitz der Wallis-Gruppe wird künftig die 
die Praktiker-Kette in Ungarn betreibende Prakti-

ker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. füh-
ren. Zu dem Eigentümerwechsel kam es im Rahmen 
des 2013 gestarteten Insolvenzverfahrens gegen die 
deutsche Muttergesellschaft. Die ungarischen Prakti-
ker-Baumärkte waren von der Insolvenz in Deutsch-
land nicht betroffen; hierzulande beschäftigt Prakti-
ker bis heute rund 1.100 Mitarbeiter.   ❙

Bosch schaffT 600 neue 
arBeiTsPläTze in haTvan

WIe péter szIJJártó, Minister für Außenwirtschaft 
und Auswärtiges, auf einer Pressekonferenz am 10. 
Februar in Budapest verkündete, verwirklicht die 
Bosch-Gruppe eine 19 Mrd. Forint schwere Investi-
tion im Werk Hatvan, und schafft hierbei 600 neue 
Arbeitsplätze. Ungarns Regierung steuert eine nicht 
rückzahlbare Förderung von 4,7 Mrd. Forint bei. 
Javier González Pareja, Leiter der ungarischen Bosch-
Gruppe, informierte, dass bei dem von 2016 bis 
2018 laufenden Erweiterungsprojekt neuen Geräte 
zur Produktion autoelektronischer Teile beschafft 
und die aktuellen Produktionskapazitäten erweitert 
werden. Die ungarische Bosch-Gruppe beschäftigt 
aktuell insgesamt über 12.000 Angestellte, womit 
sie laut eigener Aussage einer der größten ausländi-
schen Arbeitgeber des Landes sei.   ❙

900 mio. forinT invesTiTionen Bei 
schäfer-oesTerle

mIt eInem InvestItIonsvolumen von ca. 900 
Mio. Forint realisiert der Automobilzulieferer Schä-
fer-Oesterle Kft. mit Sitz in Bonyhád technologi-
sche Entwicklungen, informierte deren Geschäfts-
führer, István Frei am 12. Februar. Ihm zufolge wer-
den noch in der ersten Hälfte des Jahres 2016 vier 
maschinengesteuerte Anlagen sowie eine halb-
automatische Fertigungslinie in Betrieb genom-
men. Die Gesellschaft erhielt für den Kauf der 
neuen Anlagen für die Produktion von lederbe-
zogenen Fahrzeuginnenteilen EU-Fördermittel in 
Höhe von 443 Mio. Forint. Die in deutschem Eigen-
tum befindliche Schäfer-Oesterle Kft. ist seit 2014 
in Ungarn präsent und betreibt im südungarischen 
Bonyhád ein 4.000 qm großes Werk. Neben selbi-
gem soll ebenfalls noch in diesem Jahr laut Frei 
eine neue, 5.000 qm große Produktionshalle ent-
stehen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 
ihren Personalbestand von 130 auf 174 Mitarbeiter 
sowie den Nettoumsatz von 722 Mio. auf voraus-
sichtlich 2-2,5 Mrd. Forint erhöht.   ❙

wiu daTenaBGleich 
 Möchten Sie mehr Exemplare des WiU magazins?
 Soll ein anderer Ansprechpartner als bisher  

das WiU magazin erhalten?
 Oder gibt es sonstige Änderungen Ihrerseits bezüglich 

dem Zusenden des WiU magazins?

Wenn ja, dann mailen Sie uns bitte diese an | 
Ha igen, akkor legyen szíves jelezni ezeket erre a címre: 

wiu adaTeGyezTeTés
 Szeretne több példányt a WiU magazinból?
 Más kontakt személynek küldjük  

a WiU magazint, mint eddig?
 Vannak esetleg egyéb változások az Ön részéről  

a WiU magazin elküldésével kapcsolatosan?

magazin@ahkungarn.hu

A Kicsik is nagyot 
alkotnak

Olvasna a nagy konszer-
nek hírei közt valamit  
az Ön cégének  
aktualitásairól is itt?  
Szivesen beszámolunk 
Önről és vállalatáról is.  
Híreit a következő  
email címre várjuk:  
magazin@ahkungarn.hu
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szolGálTaTási aJánlaToK

További információ:
Skultéti Éva
Tel.: +36 1 4540 611
skulteti@ahkungarn.hu 

További információ:
Kottmayer Krisztina
Tel.: +36 1 4540 609
kottmayer@ahkungarn.hu

a német-magyar IparI és kereskedelmI 
kamara már jó ideje szervez nagy sikerrel közös-
ségi kiállítói standokat több magyarországi nem-
zetközi vásáron a tagvállalatok, valamint német vál-
lalatok számára. Az alacsonyabb költségek mellett 
a kiállítók azt az előnyt is élvezhetik, hogy az önálló 
kiállítási stand időigényes előkészítése helyett a vásár 
elején kényelmesen beköltözhetnek a közösségi stan-
don fenntartott, kulcsrakészen kialakított helyükre.  
A közösségi standon résztvevő kiállítók ráadásul saját 
hasznukra fordíthatják a DUIHK kiállítások szervezé-
sében szerzett sok éves tapasztalatait is. Májusban 
két nagyszabású nemzetközi szakvásárt rendeznek 
a budapesti Hungexpo vásárvárosban, amelyekre a 
DUIHK lehetőséget biztost az érdeklődő vállalatoknak 
a részvételre a közösségi standon:

sirha budapest: 
A Sirha Budapest az élelmiszer-, sütő- és cukrászi-
par, valamint a szálloda- és vendéglátóipar nemzet-
közi szakvására. A Hungexpo 2014-ben rendezte első 
ízben bemutatkozó ágazatoknak és piaci szereplőknek 
ezt az átfogó szakvásárt. A kétéves gyakoriságú szak-

vásárt a következő alkalommal már magasabb szakmai 
és gazdasági jelentőséggel pozícionálják. A május 9-e 
és 11-e között rendezett szakvásár keretében számos 
rendezvény, konferencia és előadás mellett vélhetően 
a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny európai 
döntője számíthat a legnagyobb bel- és külföldi 
érdeklődésre (további tudnivalók a programról magyar 
és angol nyelven a http://sirha-budapest.com honlapon).

Ipar napjai budapest: 
Az Ipar Napjai az ipari szektor valamennyi ágaza-
tát bemutatják. A tematika 2016-ban az automati-
zálás-technikával és a gyártási informatikai rendsze-
rekkel bővül. A szakvásárt május 24-e és 27-e között 
rendezik, és az előjelek szerint ez lesz Magyarország 
legnagyobb jelentőségű ipari szakmai rendezvénye.  
A szakvásár kínálata az ipari elektronika, a gépgyár-
tás, a hegesztéstechnika, a pneumatika, hidraulika, 
fémmegmunkálás vagy vegyipar mellett olyan téma-
körökre is kiterjed, mint az ipari környezetvédelem, 
az ipari logisztika vagy a biztonságtechnika (további 
tudnivalók a programról magyar és angol nyelven a 
http://iparnapjai.hu honlapon).    ❙

állíTson Ki a duihK KözösséGi sTandJain!

üzletI protokoll elôadást rendez a DUIHK 
április 6-án. A tréninget Görög Ibolya vezeti, aki 
hosszú éveken át a miniszterelnöki iroda proto-
kollfőnökeként dolgozott. A tanfolyamon például 
azoknak célszerű részt venni, akik megfelelően 
szeretnék alkalmazni a viselkedéskultúra alapvető 
elemeit itthon; akik meg akarják tudni, hogy más 
országokba érkezve vagy más országokból érkező 

vendégek fogadása esetén az üzleti protokoll mit 
kíván meg; akik szeretnének többet megtudni a 
nonverbális kommunikációról és annak megfelelő 
alkalmazásáról, értelmezéséről, az üzleti életben 
elvárt öltözködésről és kommunikációról. Vagy, 
akik tájékozottak szeretnének lenni a tárgyalások 
protokolljáról az előkészítéstől kezdve az ülésren-
den át a helyes kínálásig és vendéglátásig.    ❙

felKészülTen az üzleTi ProToKollBan

a trans-sped kft. kamarai tagvállalattal együtt-
működésben rendezi április 27-én és 28-án a DUIHK 
„Hatékonyság és irányítás a logisztikában” nevű tré-
ningjét. A tanfolyam keretében az első napon a vál-
lalaton belüli logisztikai folyamatokat, az egyes terü-
letekkel szemben támasztott elvárásokat, valamint 
pozitív és negatív példák alapján a költségszámítást 

elemzik. A második napon az „emberi tényező” fej-
lesztése áll a középpontban. A résztvevőknek olyan 
irányítási eszköztárat kívánnak biztosítani, amellyel 
a vállalat valamennyi munkatársának teljesítményét 
lehet ösztönzéssel fejleszteni. A témakör előadói: 
Elek Gergő, a Trans-Sped Kft. logisztikai igazgatója és 
Kiss Andrea tapasztalt szervezetfejlesztési tréner.    ❙

a loGiszTiKa haTéKonysáGánaK 
feJleszTése

További információ:

Sirha 
Sápi Zsuzsanna
Tel.: +36 1 3457 628
sapi@ahkungarn.hu 

Ipar Napjai
Simon-Lutring Tünde
Tel.: +36 1 3457 645
simon-lutring@
ahkungarn.hu 

a német-magyar IparI és kereskedelmI kamara 
is részt vesz április 11-én a „Magyar termékek fóruma” 
keretében a Rajna-Neckar-vidéki Ipari és Kereske-
delmi Kamaránál Mannheimben rendezett „IV. Nem-
zetközi Értékesítési Partnernapon” olyan magyar 
vállalatok kereskedelmi képviselőjeként, amelyek 
a német piacra kívánják exportálni termékeiket és 
ehhez német értékesítési partnerekkel keresik az 
együttműködést. A DUIHK ennek érdekében talál-

kozik a több mint 218.000 ipari, kereskedelmi és szol-
gáltató vállalatot felvonultató Németország hetedik 
legnagyobb gazdasági térségének minősülő Rajna-
Neckar nagyvárosi térség kereskedelmi képviselőivel 
és nagykereskedőivel. A DUIHK a német partnereket 
a vállalati profil, valamint a magyar vállalatok elvárá-
sainak szigorú figyelembe vételével,  a helyi keres-
kedelmi kamara, valamint a kereskedelmi képviselők 
szövetségének segítségével kutatja fel.    ❙

a kecskemétI sIlverIa kft. április 28-án és 29-én 
látja vendégül kamaránk az értékáram-elemzésről 
(Values stream mapping) szervezett workshop-ját. 
Ezt az eszközt rendszerint a hatékonyság fejleszté-
sére irányuló programok kezdetén alkalmazzák a 
vállalat esetleges gyenge pontjainak azonosítására. 
Az elemzés eredményeinek tükrében újra lehet indí-
tani a programot, amelynek része a jövőben elvárt 

állapot tervezése is. A gyakorlati és elméleti eleme-
ket ötvöző workshop-ot lean szakértők vezetésével 
rendezik közvetlenül egy termelő vállalatnál, így a 
résztvevők gyorsan megszerezhetik az első tapasz-
talataikat, véleményt cserélhetnek a workshop kere-
tében, majd saját vállalataiknál is eredményesen 
alkalmazhatják az új ismereteket.    ❙

a szakképzésI díJ szakmai zsűrije 2016. január 29-i 
ülésén választotta ki azt a 15 pályázót, akik közül már-
cius 3-án választják majd ki a Szakképzési Díj nyerte-
sét ill. a különdíjakat elnyerő pályázókat. December 
11-ig 29 pályázó összesen 30 pályázatot nyújtott be: 
közülük tíz gazdasági társaság, három megyei ipari és 
kereskedelmi kamara, tizenhárom iskola és négy egyéb 

szervezet. A hétfős zsűri közülük választotta ki három 
kategóriában, a motiváció, a kooperáció és az innová-
ció területén az öt-öt jelöltet. A DUIHK 2013-ban alapí-
totta a kitüntető díjat, amellyel a szakképzés területén 
kiemelten érdemes magyarországi projekteket méltat-
nak. A 2016-os Szakképzési Díj ünnepélyes átadására 
március 3-án, az MKB Bank dísztermében kerül sor.    ❙

Január 14-én és 15-én nemzetközi szakképzési 
tapasztalatcserét rendezett a DUIHK. A résztvevők a 
balti államokban, Bulgáriában, Macedóniában, Len-
gyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiá-
ban és Magyarországon működő német külkereske-
delmi kamarát (AHK) valamint a Német Ipari és Keres-
kedelmi Kamarák Szövetségét (DIHK) képviselték.  
A két nap során a résztvevők többek között meg-
ismerték a DUIHK magyarországi szakképzési tevé-
kenységét, ezen belül kiemelten a Szakképzési Díjat, a 
DIHK a szakképzési folyamatleíró kézikönyvét mutatta 
be, majd megvitatására került a német szakmunkás-
vizsga előkészítésének és lebonyolításának folyamata. 

A közös vitafórum keretében a német külkereskedelmi 
kamarák a helyi szakképzési partnerek között elfoglalt 
szerepét, valamint az iskolák és vállalatok a kapcsolt 
képzésben megnyilvánuló együttműködését taglal-
ták. Ezen kívül szó esett a szakképzési szakbizottsá-
gokról, a szakmunkástanulók megnyerésére irányuló 
marketing-stratégiákról, valamint a duális szakképzés 
témájában szervezett németországi képzési tanul-
mányutak tapasztalatairól. Mind az egyes tanácskozá-
sok, mind az egyes napok végén átfogó megbeszélé-
sek keretében értékelték a hallottakat. A szakmai esz-
mecserét buszos városnézés, valamint egy a DUIHK 
meghívására elköltött közös vacsora kísérte.    ❙

maGyar TerméKeK elJuTTaTása  
a némeT Piacra

worKshoP az érTéKáram-elemzésrôl

KiválaszToTTáK a szaKKéPzési díJ JelölTJeiT

szaKKéPzési TaPaszTalaTcsere BudaPesTen

További információ:
Nemes Zsolt
Tel.: +36 1 3457 647
nemes@ahkungarn.hu

További információ:
Skultéti Éva
Tel.: +36 1 454 0611
skulteti@ahkungarn.hu 
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a magyar-német gazdasági kapcsolatok aktuális kér-
dései szerepeltek a napirenden a DUIHK és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NGM) állandó közös mun-
kacsoportjának nemrégiben tartott ülésén. A tárca 
részéről Lepsényi István államtitkár mellett Greinstetter 
Balázs kabinetfőnök, Dr. Lenner Áron helyettes államtit-
kár, valamint különböző főosztályok vezetői és további 
szakértők vettek részt. A Kamarát a kommunikációs 
osztály vezetője, Dirk Wölfer, Nils Blunck elnökségi tag, 
a tudásközpont vezetője, Boros-Huber Mária, vala-
mint több tagvállalat vezetője képviselte. A tanácsko-

zás keretében többek között a szakképzés különböző 
vonatkozásait, a magyar-német egészségipar együtt-
működési lehetőségeit, valamint a DUIHK még folyó 
konjunktúra-felmérését érintették. A szakképzés vonat-
kozásában a kamara további, igen konkrét javaslato-
kat terjesztett a minisztérium elé a magyar szabályozás 
fejlesztésére, amelyeket az NGM a jogszabályok jövő-
beni módosításánál vesz figyelembe. Végezetül pedig 
az ülés keretében megvitattak néhány konkrét vállalati 
ügyet, és a DUIHK kérte a kormányzati oldal támogatá-
sát a fennálló problémák megoldásához.    ❙

rendszeres KonzulTáció a Kamara 
és a miniszTérium KözöTT

eredményes TuriszTiKai 
marKeTinG

a magyar turIsták körében egyre népszerűb-
bek a németországi utazások – mondta el a DZT 
magyarországi képviseletének vezetője, Czeiszing 
Miklós a február 18-án Budapesten rendezett éves 
sajtókonferencián. A magyarok által Németország-
ban töltött vendégéjszakák száma 2015 novembe-
réig 667.714-re nőtt (ez +1,8 százalékos növekedés 
az előző évhez mérten). Mindenek előtt Bajorország 
áll az érdeklődés középpontjában: a magyar vendé-
gek 32,9 százaléka utazott ide, Baden-Württemberg 
tartományt 21,5 százalékuk, Északrajna-Vesztfáliát 
10,6 százalékuk kereste fel. A leginkább kedvelt 
városok rangsorát ismét Berlin vezeti München és 
Frankfurt előtt. 49,7 millió utazással Németország 
sorrendben ötödik éve bizonyult Európa máso-
dik legkedveltebb utazási célországának. „Immáron 

KitüntettéK a budapesti dZt Képviseletét 

A DZT magyarországi értékesítési ügynökségét választot-
ták az „Utazó” utazási magazin olvasói és szakmai zsűrije 
a 2015-ös év legjobb külföldi turisztikai képviseletének 
Magyarországon. A kitüntető címet a február 10-én 
Budapesten rendezett „Turizmus és profit” konferencia ke-
retében adta át a Nemzetgazdasági Minisztérium turiz-
musért felelős helyettes államtitkára, Dr. Ruszinkó Ádám. 
„Az ágazatban nagyra becsült elismerés megtiszteltetést 
jelent számunkra, mindenek előtt azért, mert az új 

kategória első kitüntetettje lehetünk. A német Szövetségi 
Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium megbízásából 
a jövőben is azon fáradozunk, hogy erősítsük Németor-
szág mint úti cél magyarországi elismertségét és ezzel is 
növeljük a vendégéjszakák számát” – mondta Czeiszing 
Miklós (fotó középen). Az „Utazó” a legjobb turisztikai 
szolgáltatókat és szervezeteket kitüntető díjait immáron 
16-ik alkalommal adták át, a legjobb külföldi turisztikai 
képviseletnek járó díjat viszont most adták át először.

73 hónapja emelkedik töretlenül a vendégek és a 
vendégéjszakák száma” – foglalta össze a fejlődést 
Czeiszing Miklós. A külföldi vendégek németországi 
vendégéjszakáiknak száma 2014-ben elérte a 75,6 
milliót, ami 5,1 százalékos növekedés az előző évhez 
mérten. 2015 januárjától októberéig az emelkedés 
további 5.5 százalék volt. A DZT idén sem véletlenül 
választotta ezt a turisztikai témát: a Német Turiszti-
kai Hivatal felmérése szerint 37 százalékos részese-
désével a „természet és a tájak” a második legfonto-
sabb ösztönző a külföldiek németországi utazásai-
nál; Németország rendkívül gazdag és széles válasz-
tékot kínál ezen a téren számtalan nemzeti parkkal, 
természeti parkkal és bioszféra-rezervátummal, kije-
lölt kiránduló úttal, erdővel, a tengeri és folyóparti 
tájakkal – mondta Cseiszing Miklós.    ❙

2016-ban a DZT Német Turisztikai Hivatal éves témája a „Lenyûgözô németországi  
üdülés a természetben”. A Magyarországon a DUIHK keretében mûködô értékesítési  
irodát februárban az „Év legjobb külföldi turisztikai képviseletének” választották.
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GTai – a Kamara ParTnere
BemuTaTKoziK a Germany Trade and invesT

a gtaI a Németországi Szövetségi Köztársaság köz-
ponti gazdaságfejlesztő ügynöksége. Feladata, hogy 
segítse a német vállalatokat kijutni a külföldi piacokra, 
hogy népszerűsítse Németországot, mint befekte-
tési helyszínt, és támogassa a németországi piacra 
törekvő külföldi vállalatokat a letelepedés során. 
Ennek érdekében szorosan együttműködik a helyi 
német külkereskedelmi kamarákkal – mint például 
Magyarországon is a DUIHK-val. 

A GTAI információs kínálata széleskörű, az aktuá-
lis világgazdasági helyzet és a fejlődés irányának 
bemutatásától az ágazati trendeken keresztül egé-
szen a jogi és adóügyi tudnivalókig terjed. Beruhá-
zási és fejlesztési tervekről is nyújtanak tájékozta-
tást. Ezen felül a vállalatok tájékozódhatnak pályá-
zati, illetve potenciális külföldi üzleti partnerekkel 
való együttműködési lehetőségekről is. Az infor-
mációk beszerzéséről és feldolgozásáról egy a világ 
mintegy 50 országában székelő külföldi tudósítók-
ból álló hálózat, valamint a GTAI bonni és berlini 
központjaiban dolgozó jogi, adó- és vámügyi szak-
értők gondoskodnak. A tájékoztató anyagokat több-
nyire ingyenesen kínálják és terjesztik az interneten, 
e-mail szolgáltatásként, illetve brosúrák és magazi-
nok formájában. Mindemellett az ügynökség üze-
melteti az iXPOS külgazdasági portált is.

hagyományosan szoros kapcsolat az ahk-kal

1971 óta a német külgazdaság-fejlesztésben egy 
úgynevezett „3-oszlopos” koncepciót alkalmaznak. 
Ez a diplomáciai képviseletek, a német külkereske-
delmi kamarák (AHK) és a mai GTAI együttműködé-
sén alapszik. Ennek megfelelően a GTAI hagyomá-
nyosan szoros kapcsolatot tart fenn a német AHK-
kal és számos országban egy épületben is vannak a 
székhelyeik. Így van ez Budapesten a Német-Magyar 
Gazdaság Házában is. 

A DUIHK és a GTAI rendszeresen megosztják egymás-
sal ismereteiket és cserélnek információkat, illetve köl-
csönösen támogatják egymást tevékenységük során. 
Konkrét példa erre a Németországban letelepedni 
kívánó vállalatok számára történő telephelykeresés-
ben való szoros együttműködés. Ha ezek a cégek egy 
AHK-hoz fordulnak, akkor egyben a németországi 
GTAI-szakértők által kínált alapinformációkat is meg-
kapják. A GTAI ezután azonosítja és megfogalmazza 
a projektspecifikus befektetési szempontokat, elké-
szíti a befektetési helyszínre vonatkozó költségelem-
zést, elvégzi a releváns telephelyek előzetes kivá-
lasztását, segít megszervezni, illetve végig is kíséri a 
telephelyek megtekintését, valamint segítséget nyújt 
a cégeknek a telephely végső kiválasztásában is.     ❙

Bizonyára sokaknak feltûnt már a Német-Magyar Gazdaság Házába látogatva  
a Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 
(GTAI) táblája. De kit is takar ez a név valójában?

További információk  
a budapesti GTAI- 
kapcsolattartótól:
Waldemar Lichter
Tel.: +36 1 336 00 44
waldemar.lichter@gtai.de
www.gtai.de/ungarn

Közel 200 vállalat vett részt a 2016. évi 
Konjunktúrafelmérésen. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Az eredményeket 2016. április 12-én Varga Mihály  
Nemzetgazdasági miniszterrel együtt fogjuk bemutatni. 
A rendezvényre tagjainkat szeretettel várjuk!   

Szintén április 12-én kerül megrendezésre a Kamara  
4. Konzultációs napja. Tagjaink ezen a napon  
díjmentesen konzultálhatnak a DUIHK szakembereivel üzleti 
lehetőségekről, jogi kérdésekben valamint képzési témákban.

www.duihk.hu/konzultaciosnap

Információ és konzultáció első kézből
2016. áPrilis 12.  



az InnovácIó az év témáJa a duIhk-
nál. ez a kezdeményezés magába fog-
lal egy az InnovácIó egyes vetülete-
Ivel foglalkozó elôadás-sorozatot, 
egy késô nyáron rendezendô konfe-
rencIát, valamInt tagvállalataInk 
ezIrányú tevékenységét bemutató 
kIadványt Is.

Az előadások az innováció más és más 
vonatkozását mutatják be. Az innová-
ció fogalmát tágan értelmezzük, ezért az 
egyes hozzászólók például innovatív ter-

TrendeK, Jó PéldáK, 
TaPaszTalaTcsere

mékeket és szolgáltatásokat, újszerű eljárá-
sokat és folyamatokat, korszerű értékesítési 
rendszereket vagy mintaként alkalmazható 
üzleti modelleket és szervezeti formákat 
világíthatnak meg.

Az előadás-sorozat konkrét célja a leg-
újabb fejlődési irányzatok és trendek ért-
hető megfogalmazása, a jó gyakorlati pél-
dák bemutatása és a tagvállalatok közötti 
párbeszéd elősegítése. Végeredményként 
hasznos ötleteket és kezdeményezéseket 
várunk tagjaink számára.

Kitűnően példázzák ezeket a célkitűzéseket 
azok a naprakész, érdekfeszítő és változatos 
témák, amelyekkel még a nyári szabadságo-
lások előtt tervezünk foglalkozni. Címszavak-
ban ezek a következők:
» Egy innovatív elképzelés arról, hogy 

az erőforrások összefogásával miként 
lehet alakítani a kutatást és fejlesztést. 
Hogyan segíthet a vállalatok és a felső-
oktatás közötti együttműködés a kreatív 
megoldások kidolgozásában?

» Milyen, részben meglepő és üdítően friss 
szemléletű alkalmazásokkal találkozunk 
már ma is a feldolgozóipar területén? Hol 
tartunk most és milyen változásokra szá-
míthatunk az Ipar 4.0 vonatkozásában?

» Miben látjuk a gazdaság digitalizálásának 
technológiai mozgatórugóit és melyek a 
meghatározó trendek? Milyen hatással jár 
ez számos ágazatban és szektorban?

» Egy gyakorlati példa arra, hogy az „innová-
ció” hogyan valósítható meg konkrétan a 
vállalat belső üzleti folyamatainak átalakí-
tásában és a különböző vevőcsoportokkal 
ápolt kapcsolatok fejlesztésében.

Az egyes témák és előadók meghatározá-
sát a Kutatási és fejlesztési/innovációs mun-
kacsoport végzi; a szóba jövő előadókat a 
DUIHK ügyvezetése vagy a munkacsoport 
vezetője, Dr. Thomas Narbeshuber, a DUIHK 
elnökségi tagja keresi meg. A tagok köré-
ből szívesen várjuk a témákra és az elő-
adókra vonatkozó ötleteket és javaslatokat. 
A DUIHK székházában tartott rendezvénye-
ket késő délutánonként szervezzük. Tagjaink 
számára a részvétel ingyenes. Az első inno-
vációs rendezvény március 8-án, 18 órától 
várja az érdeklődőket. További felvilágosí-
tás és jelentkezés a www.duihk.hu honlapon 
és hírlevelünkben. Jöjjön el Ön is, megéri. 
Örömmel várjuk!  ❙

az innovációnaK eGy TelJes éveT szenTel a duihK
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