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Am 12. April pprÄSENTiErTE DiE DUiHK 
DiE ErGEBNiSSE iHrEr 22. KoNjUNKTU-
rUmfrAGE, iN DEr iHrE miTGliEDEr UND 
ANDErE AUSlÄNDiScHE iNvESTorEN DiE 
wirTScHAfTlicHE lAGE UND STANDorTBE-
DiNGUNGEN iN UNGArN BEUrTEilTEN.

Die Ergebnisse sind in vielen Bereichen bes-
ser als 2015, Sorgen macht allerdings der 
zunehmende Fachkräftemangel. „In vielen 
Bereichen sehen wir eine positive Entwick-
lung, dennoch bleibt noch viel Raum für wei-
tere Verbesserungen“, sagte DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin (Foto Mitte). „Die gegenwärtig 
günstigen konjunkturellen Bedingungen bie-
ten jetzt die Möglichkeit, auch in den noch als 
unzureichend beurteilten Bereichen weitere 
Anstrengungen im Interesse der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
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men in Ungarn zu unternehmen“, so Martin.
István Lepsényi, Staatssekretär für Wirtschafts-
entwicklung und -regulierung im Ministe-
rium für Nationale Wirtschaft (links), sagte 
bei der Vorstellung: „Die ungarischen Ergeb-
nisse sind zu einem bedeutenden Teil jenen 
deutschen Unternehmen zu verdanken, die 
in den vergangenen Jahren ihre Produktion 
in Ungarn kontinuierlich ausgebaut haben. 
Für uns sind deshalb die Wahrnehmungen 
von besonderer Bedeutung, die von den im 
Lande tätigen Unternehmen, insbesondere 
den deutschen kommen. Für diese  Arbeit 
danke ich der Kammer.“ Der Staatssekretär 
hob hervor: „Auch die Regierung ist sich der 
Notwendigkeit bewusst, dass hinsichtlich des 
Mangels an Fachkräften so rasch wie möglich 
Fortschritte erzielt werden müssen. Sie arbei-
tet dazu an einem umfassenden Programm 

und stimmt sich regelmäßig mit der Kam-
mer ab.“ Er fügte hinzu, dass Ungarn für ein 
ausgewogenes Wirtschaftswachstum eine 
wettbewerbsfähige Industrie mit modernen 
Strukturen brauche, weshalb die Regierung 
besondere Aufmerksamkeit auf die Entwick-
lung der Industrie und auf Investitionen in 
die Produktion richte.

investoren blicken mit optimismus 
auf die Konjunktur
Die befragten Unternehmen beurteilen die 
gegenwärtige Situation von Ungarns Volks-
wirtschaft und ihre eigene Geschäftslage 
wesentlich besser als im Vorjahr, der Saldo 
der positiven und negativen Antworten fiel 
seit 2005 nicht so günstig aus. Auch für dieses 
Jahr sind die Firmen sowohl im Hinblick auf 
die Volkswirtschaft als auch auf das eigene 
Geschäft zuversichtlicher als ein Jahr zuvor. Die 
DUIHK rechnet daher für 2016 in Ungarn mit 
einem Wirtschaftswachstum von 3 Prozent.   ❙

PRäSENTaTION DER ERGEBNISSE DER KONjUNKTURUMfRaGE 2016 

Fo
to

: N
ór

a 
H

al
ás

z

Die Umfrage finden Sie auf der  
DUIHK-Homepage zum kostenlosen Download:  
www.ahkungarn.hu/konjunktur
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wiE BEUrTEilEN SiE DAS AllGEmEiNE UmfElD 
für BANKEN iN UNGArN?

Ich kannte den ungarischen Markt sowie die Com-
merzbank Zrt. bereits aufgrund meiner globalen 
Verantwortung in meiner vorherigen Position 
und habe die Entscheidung für Ungarn insofern 
bewusst getroffen. Ungarn hat viel Potential, und 
dies gemeinsam mit unseren Kunden zu heben 
reizt mich sehr. Der ungarische Bankensektor hatte 
in der Vergangenheit mit einigen Sonderbelas-
tungen zu kämpfen. In den Kernthemen ist der 
Bankenmarkt heute aber vergleichbar mit vielen 
anderen. „Dicke Bretter“ im Bankenbereich sind 
niedrige Leitzinsen, starke Zunahme von interna-
tionaler Regulierung, gestiegene und wichtige 
Compliance-Anforderungen und die Digitalisie-
rung. Wichtig ist, die Herausforderungen anzu-
nehmen und die hierin liegenden Chancen zu 
erkennen. Positiv zu vermerken ist, dass die sicher-
lich sehr schmerzhaften Sonderbelastungen für 
Ungarns Banken inzwischen wieder schrittweise 
zurückgenommen werden.

AUf wElcHE BErEicHE KoNzENTriErT SicH DiE 
STrATEGiE iHrEr BANK iN UNGArN?

Wir als Commerzbank sind auf dem ungarischen 
Markt in einer breiten Nische als „Vollanbieter“ tätig 
und konzentrieren uns dabei ausschließlich auf das 
Firmenkundengeschäft: auf ungarische Unterneh-
men und Unternehmen mit Muttergesellschaften 
in anderen Ländern ab einem Jahresumsatz von 
3,5 Mrd. Forint und auf die Begleitung deutscher 
Unternehmen auch darunter. Wir haben in den 
vergangenen Nachkrisenjahren unser Portfolio sta-
bil gehalten und sind nun wieder dabei, mit unse-
ren Kunden gemeinsam weiter zu wachsen bzw. 
die Möglichkeiten hierfür zu suchen. Ungarn ist 
aus meiner Sicht ein viel attraktiverer Investitionss-
tandort, als es im Ausland derzeit wahrgenommen 
wird. Wir wollen helfen, die Attraktivität des Stand-
ortes zu vermitteln. Mit der Commerzbank haben 

„UNGaRN IST aTTRaKTIVER alS  
IM aUSlaND waHRGENOMMEN“
INTERVIEw MIT KlaUS wINDHEUSER, VORSTaNDSVORSITzENDER  
UND CEO DER COMMERzBaNK zRT.

die Unternehmen eine seit 1993 in Ungarn aktive 
Bank, die sie nachhaltig und vor Ort begleitet. Wir 
bieten die komplette Lösungspalette, die Unter-
nehmen benötigen und haben mit dem Com-
merzbank-Konzern die Verbindung in die Welt. Mit 
unserer Internationalität können wir Kunden mehr 
bieten als mancher Wettbewerber.

DEr AKTUEllEN KoNjUNKTUrUmfrAGE DEr 
DUiHK zUfolGE STEiGT DiE ANzAHl DEr UNTEr-
NEHmEN, DiE iHr iNvESTmENT iN UNGArN ErHö-
HEN wollEN, DEUTlicH – GiBT ES BEi iHNEN 
ENTSprEcHENDE ANzEicHEN, DiE EiNEN SolcHEN 
TrEND BESTÄTiGEN?

Alle Unternehmen, die bereits in Ungarn investiert 
haben, bestätigen mir, dass sie mit dem Standort 
Ungarn zufrieden sind, auch wenn der Fachkräf-
temangel immer mehr zur Herausforderung wird. 
Das Bild über den Investitionsstandort Ungarn ist 
im Ausland meiner Wahrnehmung nach derzeit 
viel kritischer als die tatsächliche Lage.

HABEN SiE SpEziEllE proDUKTE für DEN UNGA-
riScHEN mArKT?

Grundsätzlich bieten wir die gesamte Produkt-
welt, die Unternehmen benötigen. Dies mit der 
Besonderheit unserer Kompetenz als internatio-
nale Bank. Mit einem Produkt decken wir tatsäch-
lich eine ungarische Spezialität ab und haben hier 
glücklicherweise nur wenige Wettbewerber: die 
Treuhandverwaltung. In Ungarn muss man bei 
Bauvorhaben ab einem gewissen Volumen – was 
bei unseren Kunden fast immer gegeben ist – die 
Gelder über ein Treuhandsystem fließen lassen, d.h. 
der Gewerknehmer erhält über dieses sein Geld. 
Dadurch, dass dies naturgemäß am Anfang jeder 
Investition steht, kommen wir frühzeitig mit inves-
tierenden Unternehmen in Kontakt und haben die 
Chance, unsere Leistungsfähigkeit zu zeigen.   ❙

Zum Unternehmen

Die Commerzbank Zrt. 
wurde 1993 gegründet, 
der Firmensitz liegt in 
Budapest. Aktuell verfügt 
die ungarische Tochter der 
deutschen Mittelstands-
bank über 121 Beschäftigte. 
Das Jahresergebnis betrug 
2015 nach Steuern 761 
Millionen Forint (= IFRS).

KlAUS wiNDHEUSEr, 46 Jahre alt, verheiratet,  
1 Sohn. Seit November 2015 bei der Commerzbank Zrt. 
als Vorstandsvorsitzender und CEO.

Das Gespräch führte Daniel Hirsch

iN DEN vErGANGENEN Wochen sind die offiziellen 
Wirtschaftsstatistiken für 2015 erschienen. Die DUIHK 
hat die jüngsten Daten zu Ungarn und den deutsch-
ungarischen Wirtschaftsbeziehungen übersichtlich 

zusammengestellt, u.a. zu den Themen Bruttoinlands-
produkt, Löhne, Außenhandel, Inflation und Direktin-
vestitionen. Die Daten sind unter dem nebenstehen-
den QR-Code auf der DUIHK-Webseite erreichbar.   ❙

DiE DUiHK nahm an dem von der IHK Rhein-Neckar 
am 11. April in Mannheim organisierten „IV. Interna-
tionaler Vertriebspartnertag“ als Handlungsvertre-
ter für ungarische Unternehmen teil. Sie repräsen-
tierte dabei acht ungarische Unternehmen, die ihre 
Produkte auf dem deutschen Markt exportieren 
wollen und dafür an Kooperationen mit deutschen 

Vertriebspartnern (Handelsvertreter, Großhändler) 
interessiert sind. Auf der Veranstaltung vertrat die 
DUIHK diese gegenüber den aus der Metropolre-
gion Rhein-Neckar ankommenden Handelsvertre-
tern und Großhändlern. Dafür wurde auch die Hilfe 
der lokalen Handelskammer und des Verbandes der 
Handelsvertreter in Anspruch genommen.   ❙

DiE orDENTlicHE Mitgliederversammlung der 
DUIHK findet am 5. Mai ab 15 Uhr wieder in der 
Aula der Wirtschaftsuniversität Budapest (BGE) statt. 
Gastredner ist János Lázár, der das Amt des Minis-
terpräsidenten leitende Minister. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den Berichten des Vorstandes, 
des Schatzmeisters und des Wirtschaftsprüfers auch 
wichtige Wahlen: neben dem Wirtschaftsprüfer 
in diesem Jahr die von fünf Vorstandsmitgliedern. 
Der DUIHK-Vorstand schlägt zur Vorstandswahl vor:  
Dr. Ágnes Fábián (Henkel Magyarország Kft.), Javier 
González Pareja (Robert Bosch Kft.), Peter Kössler 
(AUDI Hungaria Motor Kft.), Klaus Windheuser (Com-

merzbank Zrt.) und Christian Wolff (Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft.). Aufgrund § 3:82 des 
neuen ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Ptk. 
2016:V.) muss die DUIHK zudem einen Aufsichtsrat 
einrichten. Dies macht eine Aktualisierung der Sat-
zung sowie die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
nötig. Hierfür schlägt der Vorstand vor: Karl-Heinz 
Keth (Praktiker Kft.), László Kozma (Eurokt-Akadémia 
Kft.) und János Mátyásfalvi (Beretvás Kft.). Gleichzei-
tig werden weitere Anpassungen der Satzung vor-
geschlagen. Nach der Behandlung von Anträgen, 
die die Mitglieder vorab einreichen können, wird die 
Versammlung mit einem Stehempfang enden.    ❙

ERINNERUNG: MITGlIEDERVER-
SaMMlUNG DER DUIHK

üBEr DiE ErGEBNiSSE der jüngsten Konjunk-
turumfrage der DUIHK berichtete Dirk Wölfer, 
Bereichsleiter Kommunikation der Kammer, auf 
einem hochkarätigen Wirtschaftsforum in der IHK 
Köln am 19. April. Auf dem Forum sprachen neben 
dem ungarischen Minister für Nationale Wirtschaft, 
Mihály Varga, auch Szilárd Bolla, stellvertretender 
Präsident der Ungarischen Agentur für Investitions-
förderung (HIPA), sowie mehrere Firmenvertreter. 
So berichtete Kerstin Günther, Leiterin Technik und 

IT Europa bei der Deutschen Telekom AG und Auf-
sichtsratsvorsitzende der Magyar Telekom Nyrt., 
über die Erfahrungen ihres Unternehmens auf dem 
ungarischen Markt. Im Rahmen des Wirtschaftsfo-
rums wurde zwischen dem Ungarischen Elektro-
mobilitätsverband sowie deutschen und ungari-
schen Hochschuleinrichtungen und Unternehmen 
auch eine Kooperationsvereinbarung zur weiteren 
Entwicklung der Elektromobilität unterzeichnet.   ❙

wIRTSCHafTSfORUM UNGaRN IN KölN

KaMMER BRINGT UNGaRISCHE PRODUKTE  
aUf DEUTSCHEN MaRKT

wIRTSCHafTSDaTEN füR 2015 ONlINE

Weitere Informationen:
Erika Gönczi 
Tel.: +36 1 345 7638
gonczi@ahkungarn.hu
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Am 5. April fand unter gemeinsamer Organisation 
der Swisscham Hungary und der DUIHK sowie weite-
rer Partner im LARUS Tagungszentrum die Konferenz 
„Duale Ausbildung. Erfahrungen und Perspektiven“ 
statt. Ziel der Veranstaltung war es, die Möglich-
keiten und Vorteile des im vergangenen Jahr in die 
ungarische Hochschulbildung sowie ab 2011 in die 
Berufsausbildung eingeführten dualen Ausbildungs-
modells darzustellen. Nach Eröffnungsreden von u.a. 
László Odrobina, stellvertretender Staatssekretär für 
Berufs- und Erwachsenenbildung im Ministerium für 
Nationale Wirtschaft, Jean-François Paroz, Botschafter 
der Schweiz, und Ádám Szigeti, Hauptabteilungslei-
ter im Ministerium für Humanressourcen, tauschten 
sich im Rahmen von Rundtischgesprächen Entschei-
dungsträger, Unternehmen, Bildungsinstitutionen 

und weitere relevante Akteure zu dem Thema aus. 
Unter den Referenten waren neben Unternehmens-, 
Behörden- und Bildungseinrichtungsvertretern auch 
János Rudnay, Präsident des Dualen Bildungsrates, 
Tamás Bihall, verantwortlicher Vizepräsident für Bil-
dung und Lehre der Ungarischen Industrie- und 
Handelskammer, und Mária Boros-Huber, Geschäfts-
führerin des Deutsch-Ungarischen Wissenszentrums 
in der DUIHK. „Die DUIHK arbeitet bereits seit langen 
Jahren an der Verbesserung des Berufsbildungswe-
sens und der Linderung des Facharbeitermangels in 
Ungarn“, sagte Boros-Huber. Beispiele hierfür seien 
u.a. die Mitwirkung bei der entsprechenden Geset-
zesreform, der seit 2013 vergebene Berufsbildungs-
preis und die nach deutschen Standards laufenden 
Ausbilderschulungen.    ❙

Am 7. UND 8. April trafen sich die Geschäftsfüh-
rer der deutschen Außenhandelskammern (AHK) 
der Region Europa (die auch Israel und die Türkei 
umfasst) zu ihrem jährlichen „AHK Europatreffen“ 
dieses Mal im Haus der Deutsch-Ungarischen Wirt-
schaft. Eingeladen hatte der amtierende Europa-
Sprecher, DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer. 
Auf der zweitägigen internen Sitzung berieten sich 
die 23 versammelten Kammerchefs über aktuelle 

gemeinsame Themen wie Verbesserung des Leis-
tungsangebotes und  Optimierung interner Abläufe. 
Die Vorbereitung der im Mai stattfindenden AHK-
Weltkonferenz sowie die Aufstellung von Kandidaten 
der AHK-Region Europa für die Gremien im weltwei-
ten AHK-Netz   waren ein weiterer wichtiger Teil des 
Treffens. Nach vier Jahren als Sprecher für die AHKs in 
Europa wird Gabriel A. Brennauer dieses verantwor-
tungsvolle Amt turnusgemäß im Mai abgeben.    ❙

Am 12. April fand im Haus der Deutsch-Ungari-
schen Wirtschaft der 4. Beratungstag der DUIHK 
statt. Hier hatten Interessierte die Möglichkeit zu 
kostenfreien Einzelgesprächen mit den Experten der 
Kammer über aktuelle Geschäftschancen, Trends 
und Rahmenbedingungen in den deutsch-ungari-
schen Wirtschaftsbeziehungen. Angeboten wurden 
Beratungen u.a. zu folgenden Themen: DUIHK Mit-
gliedschaft, Geschäftspartnervermittlung, Export 
nach Deutschland, Messeteilnahme in Deutschland 
oder Ungarn, Standortsuche und Firmengründung 
in Deutschland, MwSt.-Erstattung in Deutschland 

und in der EU, Mitarbeiterentsendung, Manage-
ment-Trainings, Lean und Energieeffizienz-Trainings, 
Berufsbildung in Ungarn, Werbemöglichkeiten in 
DUIHK-Medien, Veranstaltungsorganisation für Mit-
glieder. Insgesamt waren gemeinsam mit der par-
allel stattfindenden Vorstellung der Ergebnisse der 
22. DUIHK-Konjunkturumfrage (siehe Titelseite) rund 
120 Personen zu Besuch im Kammergebäude; davon 
hatten 50 vorab insgesamt 73 Gespräche bei 12 Kam-
mer-Experten vereinbart. Teil des Beratungstages 
war auch ein Rundgang durch das Kammergebäude 
sowie ein Mittagsimbiss auf Einladung der DUIHK.    ❙

KONfERENz üBER DUalE aUSBIlDUNG

EUROPaTREffEN  
DER KaMMERCHEfS  
IN BUDaPEST

4. BERaTUNGSTaG DER KaMMER

Weitere Informationen 
zum Thema Berufsbildung:
Edina Gampel
Tel.: +36 1 345 7625
gampel@ahkungarn.hu

SERVICEaNGEBOTE

mESSEN iN DEUTScHlAND sind für ausländische 
Unternehmen ein zentrales Instrument, um den 
deutschen und weltweiten Markt zu erschließen. In 
Deutschland finden jährlich etwa 170 internationale 
Messen statt, die 100.000 ausländische Aussteller 
und rund 2,7 Mio. ausländische Besucher anziehen. 
Die dreitägige Veranstaltungsreihe „Messetage bei 
der DUIHK“ vom 14. bis 16. September bietet viele 

nützliche Informationen über die pulsierende Mes-
selandschaft in Deutschland. Auf der Konferenz am 
ersten Veranstaltungstag und auf den speziellen 
Trainings an den darauf folgenden zwei Tagen wer-
den Firmen erwartet, die ihre Messeteilnahme im 
Ausland mithilfe der DUIHK noch effizienter gestal-
ten und dadurch ihre Position im internationalen 
Wettbewerb verstärken wollen.    ❙

Am 10. UND 11. mAi findet beim Deutsch-Unga-
rischen Wissenszentrum (DUWZ) ein spezielles 
Training zum Aneignen der Verhandlungstechnik 
anhand des Harvard-Konzepts statt. Es besteht aus 
einem ungarischen interaktiven Vortrag, Arbeit in 
Kleingruppen und Verhandlungsübungen (Fallstu-
dien) unter der Leitung des erfahrenen Coaches 

Dóra Hegedűs. Die Teilnehmer erhalten dabei ein 
objektives Ergebnis ihrer Verhandlungsaufga-
ben bzw. eine subjektive Zusammenfassung der 
Bewertung ihres Verhandlungspartners über ihren 
Verhandlungsstil und ihre Verhandlungskenntnisse. 
Teilnahmebedingung ist das Ausfüllen eines Frage-
bogens zur Motivation vorab.    ❙

ScHAUplATz DES vom 23.-25. mAi stattfindenden 
japanischen japanischen Synchronisiertes Produkti-
onssystem Workshops des DUWZ ist das Werk Füzes-
gyarmat beim Mitgliedsunternehmen KUKA Robotics 
Hungária Ipari Kft. Der 18. Lean & Kaizen Workshop des 
DUWZ wird vom Toyota Produktionssystem-Experten 
Tetsuya Imura geleitet, der auch die Arbeit der aus Teil-
nehmern bestehenden Projektgruppen koordiniert. 
Die Teilnehmer eignen sich hier all die Methoden an, 
mit deren Hilfe die Produktivität der Montagereihen 
bedeutend gesteigert werden kann. Ferner lernen 
sie die Möglichkeiten zur Normierung der Montage-

VERaNSTalTUNGSREIHE: MESSETaGE  
BEI DER DUIHK

TRaINING: VERHaNDElN aNHaND DES  
HaRVaRD-KONzEPTS

TRaINING: wORK-
SHOP BEI KUKa  
ROBOTICS HUNGáRIa

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

Weitere Informationen:
Simon-Lutring Tünde
Tel.: + 36 1 345 7645
simon-lutring@ahkungarn.hu

Weitere Informationen:
Zsuzsanna Csóka
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu

prozesse, Senkung der Zeit zum Umrüsten, Verbesse-
rung der Logistik- und Materialversorgungs-Prozesse 
kennen. Zu dem Workshop werden in erster Linie 
Betriebs-, Montage- und Produktionsleiter, Produkti-
onsplaner, Fertigungslinienverantwortliche, Logistiker, 
Planer, Entwickler und Kaizen-Experten erwartet.    ❙
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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

TaGVállalaTI HíREK

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

MITGlIEDERNEwS
wESSlING HUNGaRy: GRUNDSTEIN füR 
NEUES wISSENSzENTRUM GElEGT

DAS BErATUNGS-, Laboranalytik- und Prüfunterneh-
men Wessling Hungary hat am 23. März in Újpest im 
Beisein der DUIHK-Geschäftsführung den Grundstein 
für ein neues Wissenszentrum gelegt. Im Rahmen der 
2 Mrd. Forint schweren Investition soll ein analytisches 
Forschungszentrum entstehen, das einer Unterneh-
mensmitteilung zufolge in Kooperation mit Hoch-
schulinstitutionen, Fachbehörden und Forschenden 
mit seinen Dienstleistungen, Entwicklungen, neuen 
Methoden, internationalen Projekten und seiner For-
schung zum heimischen Umweltschutz sowie zur 
Lebensmittel- und Medikamentensicherheit beiträgt. 
In seiner Rede würdigte der für die Lebensmittelket-
ten-Aufsicht zuständige Staatssekretär Lajos Bognár die 
langjährige Tätigkeit des deutschen Unternehmens in 
Ungarn. Dessen Begründer, Dr. Erwin Weßling betonte, 
dass seine Gruppe in Ungarn langfristig plane, da 
die gut ausgebildeten Arbeitskräfte und die sich gut 
entwickelnde Wirtschaft tolle Möglichkeiten bieten.  
Gabriel A. Brennauer, Geschäftsführer der DUIHK, 
erklärte, dass in die Zukunft blickende und innovative 
Investitionen wie das Wessling Wissenszentrum bei-
spielhaft in den deutsch-ungarischen Beziehungen 
seien. „Neben Firmen des verarbeitenden Gewerbes 
und der Autoindustrie sind auch zahllose innovative 
Dienstleistungsunternehmen auf dem ungarischen 
Markt vertreten, wie etwa das DUIHK-Mitglied Wess-
ling Hungary Kft. Auf den Gebieten Ausbildung, For-
schung und Lehre gibt es enge Kooperationen, unter 
den knapp 500 deutsch-ungarischen Lehrverein-
barungen spielt das von Wessling Hungary und der 
ELTE gemeinsam betriebene Labor bzw. die strategi-
sche Kooperationsvereinbarung mit der Universtität 
Gödöllő eine wichtige Rolle“, schloss Brennauer.   ❙

DEUTSCHE UNTERNEHMEN  
„INVESTOREN DES jaHRES“

Am 29. mÄrz wurde die Robert Bosch Kft. auf der 
„Investorengala“ als „F&E-Investor“ des Jahres 2015 
ausgezeichnet. Auch andere deutsche Unterneh-
men wurden geehrt. Den Preis überreichten auf 
der vom Außenministerium und der Ungarischen 
Agentur für Investitionsförderung (HIPA) veranstal-
teten Gala Außenminister Péter Szijjártó und HIPA-
Präsident Róbert Ésik an den Leiter des Budapester 
Bosch-Entwicklungszentrums, Oliver Schatz. Der 
2005 begründete „Investor des Jahres“-Preis würdigt 
Unternehmen sowie diese unterstützende Organi-
sationen und Selbstverwaltungen, die zur Entwick-
lung von Ungarns Wirtschaft und Steigerung der 
Beschäftigung beitrugen. Szijjártó betonte, dass 2015 
die Unternehmen und Organisationen erfolgreich 
sein könnten, die die Krise als Chance wahrnahmen. 
Ésik hob hervor, dass unter den 67 von der HIPA 
erfolgreich verhandelten Investitionsprojekten 46 
als erneute Einlagen von Unternehmen stammen, 
die mit Ungarns Investitionsumfeld zufrieden sind 
und daher einen Teil ihres Profits erneut hier anle-
gen. „Unsere Gruppe ist ein wichtiger Teil der unga-
rischen Wirtschaft“, sagte Javier González Pareja, Leiter 
der ungarischen Bosch-Gruppe. Die Auszeichnung 
bezeuge, dass gemeinsames, strategisches Denken 
eine Zukunft hat. Schatz fügte hinzu, dass das inno-
vative Wesen und die langfristige Strategie von Bosch 
dadurch belegt seien, dass man mit 19 Hochschulein-
richtungen in Verbindung stehe und bedeutende 
F&E-Aktivitäten nach Ungarn verlagert habe. Neben 
Bosch wurde u.a. auch die Mercedes-Benz Manufac-
turing Hungary Kft. für die größte Werkserweiterung 
und die Continental-Gruppe als Unternehmen, das 
die meisten Arbeitsplätze geschaffen hat, geehrt.   ❙

NéMET VállalaTOK 
az „éV BERUHázóI”

márciUS 29-éN KiTüNTETTéK a Pesti Vigadóban ren-
dezett „Befektetői Gálán” a Robert Bosch Kft.-t, mint 
a 2015-ös „Év K+F beruházója”. Más német vállalat is 
részesült kitüntetésben. A kitüntetést a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium és Magyar Befektetési Ügynök-
ség (HIPA) által megrendezett gálán Szijjártó Péter kül-
ügyminiszter és a HIPA elnöke, Ésik Róbert adták át a 
Bosch Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjének, Oliver 
Schatznak. A 2005-ben alapított „Év befektetője” díjak 
célja, hogy elismerje azokat a vállalatokat, valamint az 
őket támogató szervezeteket és önkormányzatokat, 
amelyek az adott évben a legnagyobb mértékben 
járultak hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez és a 
foglalkoztatottság növeléséhez. A miniszter hangsú-
lyozta, hogy 2015-ben azok a vállalatok és szervezetek 
lehetnek sikeresek, amelyek a válságra úgy tekintenek, 
mint lehetőségre. Ésik kiemelte, hogy az ügynöksége 
által tavaly 67 sikeresen végig tárgyalt beruházási pro-
jektből 46 újbóli befektetés, olyan vállalatoktól, melyek 
elégedettek a magyarországi befektetési környezettel 
és ezért profitjuk jelentős részét ismét Magyarországon 
fektetik be. „A magyar gazdaság egyik vezető cégcso-
portja vagyunk”, kommentálta Javier González Pareja, a 
magyarországi Bosch-csoport vezetője a kitüntetést, 
amely bizonyíték arra, hogy van jövője a közös, straté-
giai jelentőségű együttgondolkodásnak. Schatz hozzá-
tette, hogy a vállalat innovatív jellegét és hosszú távú 
stratégiáját igazolja, hogy jelenleg is 19 felsőoktatási 
intézménnyel van kapcsolata és jelentős kutatás-fej-
lesztési tevékenységet hozott Magyarországra. A Bosch 
mellett többek között a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. az év legnagyobb volumenű bővítésé-
ért, és a Continental-csoport a legtöbb munkahelyet 
teremtő vállalatként részesültek kitüntetésben.   ❙

wESSlING HUNGaRy: lETETTéK az új 
TUDáSKözPONT alaPKöVéT

A SzAKTANácSADáST, laborelemzéseket és vizs-
gálatokat nyújtó Wessling Hungary március 23-án a 
DUIHK vezetősége jelenlétében letette az új tudás-
központja alapkövét. A milliárd forintos beruházás 
révén olyan analitikai kutatóközpont hoznának létre, 
mely egy céges közlemény szerint együttműködve 
a felsőoktatással, szakhatóságokkal és a tudomá-
nyos közélettel, új módszereivel, nemzetközi pro-
jektjeivel hozzájárul a hazai környezetvédelemhez, 
élelmiszer- és gyógyszerbiztonsághoz. Beszédében 
Bognár Lajos, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 
helyettes államtitkár, méltatta a már hosszú ideje 
Magyarországon működő vállalatot. Annak alapítója, 
Dr. Erwin Weßling beszédében hangsúlyozta, hogy 
a csoport hosszú távra tervez Magyarországon, 
hiszen a magas színvonalú helyi munkaerő és a fej-
lődő gazdaság minderre remek lehetőségeket kínál.  
Gabriel A. Brennauer, a DUIHK ügyvezetője, elmondta, 
hogy a jövőbe tekintő, innovatív beruházások, 
mint a Wessling Tudásközpontja példamutatóak a 
német-magyar kapcsolatokban. „A feldolgozóipar 
és autógyártás mellett számos innovatív, komplex 
szolgáltatást nyújtó vállalat is jelen van a magyar pia-
con, ilyen a DUIHK-tagja, a Wessling Hungary Kft. is.  
A képzés, kutatás, oktatás területén igen szoros az 
együttműködés, a közel 500 német-magyar okta-
tási megállapodás között a Wessling és az ELTE által 
közösen üzemeltetett laboratórium, illetve a Gödöl-
lői Egyetem közötti stratégiai megállapodás is fontos 
szerepet játszik”, zárta beszédét Brennauer.   ❙

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

wIR BEGRüSSEN UNSERE NEUEN MITGlIEDER | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

ara agentur Kft. 
agentur für Möbelproduktion

Pázmány Péter utca 13.

H-2131 Göd

ara jeretzian   Geschäftsleiter

tel.: +36 27 532 400

ara@araagentur.t-online.hu

lücke Team GmbH
Versicherungsmarkler 

steinfeldstr. 3

D-39179 Barleben

www.luecke-team.de

jens lücke   Geschäftsführer

tel.: +49 39203 239 00

luecke@luecke-team.de

Innovatext zrt. 
Prüfung von Textilien, Bekleidung und  
Personal Schutzausrüstung

Gyömrôi út 86.

H-1103 Budapest

Dr. lívia Kokas-Palicska   Generaldirektorin

tel.: +36 1 262 2000

kokas@innovatext.hu

www.innovatext.hu

Ivoclar Vivadent GmbH 
Beratung Dentalvertrieb 

Donau-City-straße 1

A-1020 Wien 

Sabine Köck   Assistant Sales & Marketing

tel.: +43 1 263 1911 23

sabine.koeck@ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.com 

llP Hungary Kft. 
Erbringung von Beratungsleistungen auf 
dem Gebiet der Informationstechnologie

Révész utca 27-29.

H-1138 Budapest

Gedeon Kiss   Sales Executive

tel.: +36 1 412 2400

contact@hu.llpgroup.com

www.llpgroup.com 

SmartfM 
Ingatlanüzemeltetô Kft. 
facility Management 

Vasúti villasor 49/b.

H-2000 szentendre

andrás Sólyom   Geschäftsführer

tel.: +36 20 310 7152

andras.solyom@smartfm.hu

www.smartfm.hu
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További információ:
Gönczi Erika 
Tel.: +36 1 345 7638
gonczi@ahkungarn.hu

További információ:
Gampel Edina
Tel.: +36 1 345 7625
gampel@ahkungarn.hu

Az ElmúlT HETEKBEN jelentek meg a hivatalos 
gazdasági statisztikák 2015-re. a DUIHK jól áttekint-
hetően összeállította és rendszerezte a legfrissebb 
gazdasági mutatókat Magyarországról és a német-

magyar gazdasági kapcsolatokról: bruttó nemzeti 
termék, munkabérek, külkereskedelem, infláció és 
működőtőke-befektetések. Az adatok a mellékelt QR 
kód segítségével a DUIHK weboldalán elérhetőek.   ❙

A DUiHK A rHEiN-NEcKAri Kereskedelmi Kamara 
szervezésében április 11-én Mannheimban egy koope-
rációs rendezvényen vett részt, melyen magyar ter-
mékek is bemutatásra kerültek. A Fórum olyan magyar 
vállalatoknak szólt, amelyek termékeiket Németor-
szágba szeretnék exportálni és ehhez megfelelő 
német üzleti partnereket (kereskedelmi képviselőket, 

nagykereskedőket, stb.) keresnek. A DUIHK a rendezvé-
nyen nyolc Németországba exportálni kívánó magyar 
vállalatot képviselt a németországi Rhein-Neckar ipari 
régióból érkező kereskedelmi képviselők és nagykeres-
kedők előtt. A németországi partnerek kereséséhez a 
Kamara a helyi iparkamara és a kereskedelmi képvise-
lők szövetségének segítségét vette igénybe.   ❙

A DUiHK évES TAGGyûléSE május 5-én 15 órá-
tól ismét a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) 
aulájában kerül megrendezésre. Vendégelőadónk 
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter. A taggyűlés napirend pontjai közt az elnökség, 
a kincstárnok és a könyvvizsgáló beszámolói mel-
lett fontos választások is szerepelnek: a könyvvizs-
gáló mellett idén öt elnökségi tag is negválasztásra 
kerül. A DUIHK elnöksége a következő személye-
ket javasolja: Dr. Fábián Ágnes (Henkel Magyar-
ország Kft.), Javier González Pareja (Robert Bosch 
Kft.), Peter Kössler (AUDI Hungaria Motor Kft.), Klaus 
Windheuser (Commerzbank Zrt.) és Christian Wolff 

(Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.). Az 
új magyar Ptk. 2016:V. törvényének 3:82. §-a alap-
ján a DUIHK köteles felügyelőbizottságot felállítani. 
Ehhez szükséges az alapszabályzat módosítása, 
illetve a felügyelő bizottsági tagok megválasztása. 
A DUIHK elnöksége a következő személyek meg-
választását javasolja: Karl-Heinz Keth (Praktiker Kft.), 
Kozma László (Eurokt-Akadémia Kft.) és Mátyásfalvi 
János (Beretvás Kft.). Ezzel egyidőben az alapsza-
bályzat további aktualizálására is javaslatot tesz az 
elnökség. Az indítványok, melyeket a tagok előre 
benyújthatnak, megtárgyalása után a rendezvény 
állófogadással végződik majd.   ❙

EMléKEzTETô: 
a DUIHK éVES TaGGyûléSE

A DUiHK lEGfriSSEBB Konjunktúra-felmérése ered-
ményeiről tartott előadást Dirk Wölfer, a Kamara kom-
munikációs osztályvezetője, egy rangos gazdasági 
fórumon az IHK Kölnnél április 19-én. A fórumon 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter mellett 
felszólalt Bolla Szilárd, a Nemzeti Befektetési Ügy-
nökség (HIPA) elnök-helyettese, valamint több cég 
képviselője is. Így többek között Kerstin Günther, a 
Deutsche Telekom AG Európai Technológia terület 

vezetője, valamint a Magyar Telekom Nyrt. Igazgató-
ságának elnöke, tartott előadást a német vállalatok 
specifikus tapasztalatairól valamint perspektíváiról 
a magyar piacon. A Gazdasági Fórum keretében 
együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar 
Elektromobilitási Szövetség, valamint német és 
magyar felsőoktatási intézmények és vállalatok az 
elektromobilitás továbbfejlesztése érdekében.   ❙

MaGyaR GazDaSáGI fóRUM KölNBEN

a KaMaRa a NéMET PIaCRa VISz  
MaGyaR TERMéKEKET

ONlINE EléRHETô GazDaSáGI aDaTOK 2015-RE

ápriliS 5-éN, a LARUS Rendezvényközpontban a 
DUIHK Swisscham Hungary és, további együttmű-
ködő partnerekkel közösen „Duális képzés. Tapasz-
talatok és perspektívák” címmel szervezett szakmai 
konferenciát. A rendezvény célja az elmúlt évek során 
egyre népszerűbb a 2011 óta a magyar középfokú 
szakképzésben, és 2015 óta egyes felsőoktatási kép-
zéseknél is bevezetett duális képzési formában rejlő 
lehetőségek és előnyök bemutatása volt. A nyitóbe-
szédek – többek között Odrobina László, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium szakképzésért felelős helyettes 
államtitkára, Jean-François Paroz, svájci nagykövet, és 
Szigeti Ádám, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
főosztályvezetője – után kerekasztal-beszélgetések 
keretében döntéshozók, vállalatok, valamint felsőok-

tatási intézmények képviselői és a téma további jeles 
szakértői cseréltek eszmét a tárgyban. A referensek 
között voltak a vállalati, hivatali és képzési intézmé-
nyek képviselői mellett Rudnay János, a Duális Képzési 
Tanács elnöke, Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara oktatásért és képzésért felelős alelnöke, és 
Borosné Huber Mária, a DUIHK-ban működő Német-
Magyar Tudásközpont ügyvezetője is. „A DUIHK már 
hosszú évek óta dolgozik a magyar képzési rendszer 
javításán és a magyarországi szakemberhiány enyhíté-
sén”, mondta Borosné Huber. Példaként említette töb-
bek közt a Kamara közreműködését az adott törvény 
módosításánál, a 2013 óta odaítélt Szakképzési Díjat, 
valamint a gyakorlati oktatók németországi követel-
mények szerinti felkészítését.    ❙

ápriliS 7-éN éS 8-áN, a Német-Magyar Gazdaság 
Házában került sor a német külkereskedelmi Kamarák 
(AHK) európai régiójának (melyhez Izrael és Törökor-
szág is tartozik) ügyvezetőinek évente megrendezésre 
kerülő „AHK Európa-találkozójára”. A részvevők a DUIHK 
ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer meghívására érkez-
tek. A kétnapos belső ülésen a 23 összegyűlt kamarai 
vezető aktuális közös témákban egyeztetett, például a 

kamarai szolgáltatási ajánlat javítása és a belső folyama-
tok optimalizálása. A találkozó további fontos részei vol-
tak a májusban megrendezendő „AHK-világtalálkozó” 
előkészítése, valamint az európai régió-t képviselő  
jelöltek állítása a világszintű AHK-hálózat különböző 
grémiumaiba. Az európai AHK-k szóvivőjeként töltött 
négy év után Gabriel A. Brennauer májusban szabály 
szerint továbbadja ezt a felelős tisztséget.    ❙

ápriliS 12-éN rendezte meg a DUIHK 4. Konzultációs 
napját a Német-Magyar Gazdaság Házában. Itt egyéni 
konzultációk keretében lehetőség nyílt az érdeklődök 
számára a magyar-német kapcsolatokban rejlő üzleti 
lehetőségek, aktuális piaci trendek és a keretfeltételek 
alakulásának pontosabb megismerésére. A Kamara 
szakemberei többek között a következő témakörök-
ben nyújtottak tanácsadást: DUIHK-tagság, üzleti 
partnerközvetítés, export Németországba, részvétel 
németországi vagy magyarországi szakvásárokon, 
telephelykeresés és cégalapítás Németországban, 
ÁFA-visszatérítés Németországban és az EU-ban, kikül-
detés, vezetői tréningek, lean és energiahatékonysági 
tréningek, magyarországi szakképzés, hirdetési lehe-
tőségek a kamarai médiákban, rendezvényszervezés 
tagvállalatok részére. A DUIHK 22. Konjunktúra-fel-
mérése eredményeinek párhuzamosan zajló bemu-

KONfERENCIa a DUálIS KéPzéSRôl

KaMaRaI üGyVEzETôK EURóPaI 
TalálKOzója BUDaPESTEN

a DUIHK 4. KONzUlTá-
CIóS NaPja

tatásával együtt összesen 120 személy látogatta meg 
a Kamara épületét, közülük 50-en összesen 73 kon-
zultációra jegyeztek elő időpontot 12 kamarai szak-
embernél. A Konzultációs nap részeként a látogatók 
megtekinthették a Kamara épületét, valamint a DUIHK 
vendégül látta őket egy büféebédre is.    ❙
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HoGyAN íTéli mEG Az álTAláNoS BANKi KörNyE-
zETET mAGyArorSzáGoN?
 
Már korábban, globális felelősségel járó pozícióm-
ban is ismertem a magyar piacot, és a Commerzbank 
Zrt.-t, így tudatosan döntöttem Magyarország mel-
lett. Az ország sok lehetőséget rejt magában, és 
nagy kihívásnak tekintem, hogy ezeket ügyfeleinkkel 
együtt aknázzuk ki. A magyar bankszektornak sok 
extra teherrel kellett megküzdenie a múltban. Alap-
témákat tekintve a banki piac is hasonlóan működik, 
mint más piacok. A banki szféra „nagy kihívásai” ma 
az alacsony alapkamatok, a nemzetközi szabályozás 
erősödése, növekvő és fontos szabálykövetési köve-
telmények és a digitalizáció. Fontos, hogy fogadjuk 
el a kihívásokat és ismerjük fel a bennük rejlő lehe-
tőségeket. Pozitívumként kell megemlíteni, hogy a 
bankokat sújtó, minden bizonnyal fájdalmas külön-
adókat időközben lépésről lépésre kivezetik majd.

milyEN TErülETEKrE öSSzpoNToSíT BANKjáNAK 
STrATéGiájA mAGyArorSzáGoN?
 
Mi mint Commerzbank a magyar piac széles kőrü, jól 
meghatározott piaci szegmensét fedjük le „teljes körű 
szolgáltatóként”, és kizárólag a vállalati ügyfelekre 
összpontosítunk: olyan magyar vállalatokra és kül-
földi országokban anyavállalatokkal rendelkező válla-
latokra, melyek árbevétele eléri a 3,5 milliárd forintot,  
továbbá a német vállalatokat is elkísérjük Magyaror-
szágon. Az utóbbi, a válságot követő években stabil 
keretek között tartottuk a portfóliónkat és  most azon 
vagyunk, hogy ügyfeleinkkel együtt tovább növeked-
jünk, illetve keressük ehhez a lehetőségeket.

Magyarország meglátásom szerint sokkal vonzóbb 
beruházási környezetet kínál, mint ahogyan mos-
tanában ezt Németországban érzékelik. Segíteni 
akarunk az üzleti környezet vonzerejének megfelelő 
közvetítésében. Commerzbankként egy olyan bank 

„MaGyaRORSzáG VONzóBB, MINT 
KülfölDöN éRzéKElIK”
BESzélGETéS KlaUS wINDHEUSERREl, a COMMERzBaNK zRT.  
ElNöK-VEzéRIGazGaTójáVal

áll a vállalatok rendelkezésére, mely 1993 óta aktívan 
jelen van Magyarországon, és ügyfeleit tartósan és 
helyben szolgálja ki. Teljes körű megoldásokat nyúj-
tunk, amire a vállalatoknak csak szükségük van, és a 
Commerzbank-konszern révén az egész világra kiter-
jedő kapcsolatrendszert kínálunk. Nemzetközi jelenlé-
tünknek köszönhetően többet tudunk nyújtani ügy-
feleinknek, mint sok más versenytársunk. 

A DUiHK lEGújABB KoNjUNKTúrA-jElENTéSE 
érTElméBEN jElENTôSEN Nô A mAGyArorSzáGi 
BErUHázáSAiKAT foKozNi TErvEzô vállAlAToK 
SzámA – öNöKNél iS mUTATKozNAK Az ElôjElEK, 
AmElyEK mEGErôSíTiK EzT A TENDENciáT?
 
A Magyarországon befektető vállalatok azt igazolják 
számomra, hogy elégedettek a hazai környezettel, 
annak ellenére, hogy a szakemberhiány egyre nagyobb 
kihívást jelent. A külföldön Magyarországról, mint 
befektetési helyszínről kialakult kép érzésem szerint 
jelenleg sokkal kritikusabb, mint a tényleges helyzet.
 

KíNálNAK KifEjEzETTEN A mAGyAr piAcrA SzA-
BoTT TErméKET?
 
Alapvetően minden olyan terméket kínálunk, amire
egy vállalatnak szüksége lehet, s mindezt különle-
gessé teszi nemzetközi bankként szerzett szakér-
telmünk. Az egyik termékünkkel ténylegesen egy 
magyar sajátosságot fedünk le, és ezen a területen 
szerencsére csak kevés versenytársunk akad: ez a 
fedezetkezelés. Magyarországon az építési beru-
házásoknál egy bizonyos volumentől kezdődően – 
ami az ügyfeleinknél szinte minden esetben adott 
– a kifizetéseket fedezetkezelői rendszeren keresz-
tül kell futtatni, tehát az egyes szakágak vállalkozói 
ezen keresztül kapják meg a pénzüket. Mivel ez álta-
lában már a beruházás kezdetén felmerül, így igen 
korán kapcsolatba kerülünk a beruházó vállalatokkal 
és lehetőségünk van ezáltal arra, hogy meggyőzzük 
őket teljesítőképességünkről.    ❙

KlAUS wiNDHEUSEr, 45 éves, nős, 1 fia van.  
2015 novemberétől a Commerzbank Zrt.  
elnök-vezérigazgatója.

A beszélgetést Daniel Hirsch folytatta.

A vállalatról

A budapesti székhelyű 
Commerzbank Zrt.-t
1993-ban alapították.
A német „Mittelstands-
bank” magyarországi 
leányvállalata jelenleg 
121 főt foglalkoztat.  
A 2015-ös éves adózott 
eredmény 761 millió  
forint volt (= IFRS).
 

SzOlGálTaTáSI ajáNlaTOK

A NémETorSzáGi SzAKmAi KiállíTáSoK a kül-
földi cégek számára meghatározó jelentőségűek, 
lehetővé téve a német és más nemzetközi pia-
cokra kijutást. Németországban évente körülbe-
lül 170 nemzetközi vásár kerül megrendezésre, 
melyeken akár 100.000 külföldi kiállító és közel 2,7 
millió külföldi látogató vesz részt. A DUIHK szept-
ember 14-16-ig tartó, háromnapos „Vásári szakmai 

napok” rendezvénysorozata sok információt kínál a 
németországi pulzáló vásárok világáról. Az első nap 
konferenciája valamint a másik két rendezvénynap 
speciális tréningjei révén olyan cégek részvételére 
számit a DUIHK, melyek a Kamara segítségével a 
külföldi vásári részvételüket még hatékonyabbá 
tenni és ezáltal a pozíciójukat a nemzetközi ver-
senyben erősíteni kívánják.    ❙

májUS 10- éS 11-éN a Német-Magyar Tudásköz-
pont (DUWZ) egy speciális tréninget szervez a har-
vardi alapokra épülő tárgyalástechnika elsajátítására. 
A tapasztalt tréner, Hegedűs Dóra vezette képzés 
magyar nyelvű tréneri előadásból, valamint páros és 
kiscsoportos tárgyalási gyakorlatokból (esettanulmá-

nyokból) áll. A résztvevők ezáltal megkapják a tár-
gyalási feladatokon elért objektív eredményüket más 
tárgyaló párokhoz képest, illetve egy a tárgyaló part-
nerek által a tárgyalási stílusuk, felkészültségük érté-
keléséről szóló szubjektív összefoglalót. A részvétel 
feltétele egy előzetes motivációs kérdőív kitöltése.   ❙

A DUwz májUS 23-25. közötti háromnapos japán 
Szinkronizált Termelési Rendszer workshopjának 
tagvállalata, a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. 
füzesgyarmati gyáregysége ad helyszínt. A DUWZ 
18. lean & kaizen workshopját a Toyota Termelési 
Rendszer szakértője, Tetsuya Imura vezeti, aki a részt-
vevőkből kialakított projektcsoportok munkáját is 
irányítja. A résztvevők itt elsajátítják mindazokat a 
módszereket, amelyek segítségével a szerelősorok 

termelékenysége jelentősen növelhető. Továbbá 
megismerkednek a szerelősori munkafolyamatok 
szabványosításának, az átszerszámozási idők csök-
kentésének, a logisztikai és anyagmozgatási folya-
matok javításának lehetőségeivel. A workshopra 
elsősorban üzemvezetők, szerelésvezetők, terme-
lésirányítók, munka-előkészítők, gyártósor-felelősök, 
művezetők, logisztikusok, tervezők, fejlesztők és 
kaizen szakemberek jelentkezését várja a Kamara.   ❙

RENDEzVéNySOROzaT: NéMETORSzáG, 
a VáSáROK ORSzáGa

TRéNING: TáRGyaláSTECHNIKa 
HaRVaRDI alaPOKON

TRéNING: wORKSHOP 
a KUKa ROBOTICS 
HUNGáRIaNál

További információ:
Simon-Lutring Tünde
Tel.: + 36 1 345 7645
simon-lutring@ahkungarn.hu

További információ:
Csóka Zsuzsanna 
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu

További információ:
dr. Borosné Skultéti Éva Márta
Tel.: +36 1/ 454-0611
skulteti@ahkungarn.hu
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ápriliS 12-éN BEmUTATTA A DUiHK A 22. 
KoNjUNKTúrA-fElméréSE ErEDméNyEiT, 
mElyBEN A TAGvállAlATAi éS máS Kül-
fölDi BErUHázóK érTéKElTéK A mAGyAr-
orSzáGi GAzDASáGi HElyzETET éS Az 
üzlETi KörNyEzETET.

Az eredmények számos területen jobbak a 
tavalyiaknál, viszont gondot okoz a fokozódó 
szakemberhiány. „Jó néhány területen pozitív 
irányú elmozdulást tapasztalunk, de bőven 
akad még lehetőség előrelépésre”, jelen-
tette ki Dale A. Martin, a DUIHK elnöke (fotón 
középen), a Konjunktúrajelentés bemutatása 
alkalmából. „A kedvező makrogazdasági körül-
mények most lehetőséget adnak arra, hogy 
a még nem kielégítőnek ítélt kérdésekben 
további erőfeszítéseket tegyünk a magyaror-

ERôSöDô REálGazDaSáG, 
jaVUló üzlETI KöRNyEzET

szági vállalatok nemzetközi versenyképessé-
gének érdekében”, tette hozzá Martin. Lepsé-
nyi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért fele-
lős államtitkára (jobbra), elmondta: „Magyar-
ország eredményeiben jelentős szerepet 
játszottak azok a német vállalatok, amelyek 
az elmúlt években folyamatosan bővítették 
magyarországi termelésüket. Ezért kiemel-
kedően fontosak számunkra azok a visszajel-
zések, amelyeket a nálunk működő vállala-
toktól, különösen a nálunk működő német 
vállalatoktól kapunk és köszönöm a Német-
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának ezt 
a munkát.” Az államtitkár kiemelte, hogy „a 
kormány is tudatában van annak, hogy ren-
delkezésre álló szakképzett munkavállalók 
hiányában mielőbb előrelépést kell elérni, 

ezért átfogó program mentén dolgozik, rend-
szeresen egyeztetve a Kamarával”. Hozzátette: 
„Magyarországnak a további kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedéshez erős, versenyképes, 
modern szerkezetű iparra van szüksége. Ezért 
a kormány kiemelt figyelmet fordít az iparfej-
lesztésre, a termelő beruházások növelésére.”

Derûlátással tekintenek a gazdasági 
helyzetre a befektetôk 
A megkérdezett vállalatok a nemzetgaz-
daság állapotát, valamint saját üzleti hely-
zetüket lényegesen jobbnak ítélik, mint a 
tavalyi felmérésben. A pozitív és a nega-
tív válaszok egyenlege 2005 óta nem volt 
olyan kedvező, mint az idén. Az idei évi 
kilátásokat illetően is nagyobb a derűlátás, 
mind az általános gazdasági helyzet, mind a 
saját üzleti kilátások tekintetében. A Német-
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ezért 
2016-ra három százalékos gazdasági növe-
kedéssel számol Magyarországon.   ❙

a DUIHK BEMUTaTTa a 2016. éVI KONjUNKTúRa-jElENTéSéT
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A felmérés ingyen letölthető a DUIHK weboldalán: 
www.ahkungarn.hu/konjunktura  


