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Die MitglieDerversaMMlung Der DuiHK 
wäHlte aM 5. Mai fünf MitglieDer in 
iHren vorstanD unD bescHloss Die ein-
setzung eines aufsicHtsrates. 

Nach den Berichten des Geschäftsführers, 
des Schatzmeisters sowie der Buchprüferin 
und der Entlastung des Vorstandes durch 
die Mitglieder entschieden diese in zwei 
wichtigen Angelegenheiten: zunächst wur-
den mehrere notwendige Aktualisierungen 
der DUIHK-Satzung angenommen, danach 
über fünf Vorstandsmandate abgestimmt. 
Entsprechend gesetzlicher Auflagen 
beschloss die Versammlung die Aufstel-
lung eines aus drei Mitgliedern bestehen-
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den Aufsichtsrates. Für eine Amtszeit von 
drei Jahren wurden in diesen Karl-Heinz 
Keth (Geschäftsführer, Praktiker Kft.), László 
Kozma (Berater, Eurokt-Akadémia Kft.) und 
János Mátyásfalvi (Geschäftsführer, Beret-
vás Kft.) gewählt. Zudem wählten die 
Mitglieder für das Geschäftsjahr 2016 die 
Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pén-
zügyi Tanácsadó Kft. zur Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft.

Bei der Vorstandswahl wurde Javier Gonzá-
lez Pareja (Geschäftsführer Robert Bosch Kft.) 
für weitere drei Jahre in seinem Amt als Mit-
glied des Vorstands bestätigt und anschlie-
ßend zu einem der drei Vizepräsidenten 

berufen. Erstmals in den Vorstand gewählt 
wurden Dr. Ágnes Fábián (Geschäftsführe-
rin Henkel Magyarország Kft.), Peter Kössler 
(Vorsitzender der Geschäftsführung AUDI 
Hungaria Motor Kft.), Klaus Windheuser  
(Vorstandsvorsitzender und CEO Commerz-
bank Zrt.) und Christian Wolff (Vorsitzen-
der der Geschäftsführung Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft.). Präsident ist 
seit 2013 Dale A. Martin, Vorstandsvorsitzen-
der der Siemens Zrt. 

Gastredner der Mitgliederversammlung 
waren der Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Ungarn, Dr. Heinz-Peter 
Behr, und Minister János Lázár (Foto links), 
der das Amt des Ministerpräsidenten leitet 
(mehr zu den Reden siehe nächste Seite). 
Nach der Versammlung tauschten sich der 
Vorstand und Minister Lázár zu aktuellen 
Wirtschaftsfragen in einem offenen und 
konstruktiven Hintergrundgespräch aus.    ❙

neue vOrstands- und auFsicHtsratsMitglieder gewÄHlt
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botscHafter beHr betonte in seiner reDe 
Die beDeutung Der verfügbarKeit gut aus-
gebilDeter facHKräfte für Die attraKti-
vität ungarns als investitionsstanDort. 
es besteHe HanDlungsbeDarf, Dass DurcH 
facHKräfteMangel Die attraKtivität nicHt 
leiDe, wesHalb sicH KaMMer unD viele Deut-
scHe unterneHMen bereits jetzt auf DeM 
gebiet Der berufsbilDung engagieren.

Auf das Thema Innovation bezogen erklärte Behr: 
„Ungarn ist entschlossen, an der industriellen Revo-
lution teilzunehmen, Deutschland als wichtigster 
Handelspartner Ungarns ist der natürliche Part-
ner hierbei.“ Die DUIHK spiele dabei in wichtigen 
Bereichen eine große Rolle, z.B. auf dem Gebiet der 
beruflichen Bildung, aber auch beim Thema Innova-
tion, so der Botschafter. An dieser Stelle erwähnte er 
den Arbeitskreis Innovation der DUIHK, der mit Ver-
anstaltungen und Publikationen die Entwicklung in 
Ungarn begleitet. „Die DUIHK gibt den deutschen 
Unternehmen in Ungarn eine Stimme“, sagte Behr. 
Kammerpublikationen wie etwa der jährliche Kon-
junkturbericht seien ein wichtiges Barometer für 
die Wahrnehmung Ungarns als Wirtschaftsstandort 
durch deutsche Unternehmen.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bot-
schaft, Kammer und ungarischer Regierung werde 
dazu beitragen, beide Volkswirtschaften weiter zu 
stärken, so der Botschafter.

Minister Lázár würdigte in seinem Vortrag die große 
Bedeutung Deutschlands und der in Ungarn täti-
gen deutschen Unternehmen für die Entwicklung 
des Landes. „An den guten wirtschaftlichen Ergeb-
nissen der letzten Jahre haben Sie mit Ihrer Arbeit 
einen erheblichen Anteil, wofür wir Ihnen Dank und 
Anerkennung schulden, insbesondere jenen deut-
schen Unternehmen, die in den vergangenen Jahren 
beträchtliche Investitionen in Ungarn vorgenommen 
haben, aber auch jenen, die ihre ungarischen Stand-
orte erweitert haben.“

Die Kammer veröffentliche mit dem Konjunkturbe-
richt ein wichtiges Stimmungsbild. Dieser verleihe 
der positiven Lage Ungarns Ausdruck, die dort auf-
gezeigten positiven Aussichten bereiten der Regie-

rung Freude. „Deutschland ist aufgrund der wirt-
schaftlichen Beziehungen und der Historie fast so 
sehr interessiert an Ungarn wie wir Ungarn selbst. 
Auch dank der Kooperation mit Deutschland konnte 
Ungarns Beschäftigung gesteigert und das Staatde-
fizit gesenkt werden.“

Ausführlich sprach der Minister über die notwendi-
gen Voraussetzungen zur Verbesserung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit Ungarns und 
diesbezügliche Anstrengungen der Regierung. Eine 
besondere Rolle spielten dabei neben der Rationa-
lisierung der Verwaltung und des Steuersystems 
sowie der Entwicklung der Bildung und Berufsbil-
dung auch die Stärkung von Forschung und Ent-
wicklung, wo die Erfahrungen deutscher Firmen 
dringend gebraucht würden, so Lázár.

Die Regierung plane neben der Industrie auch den 
Bereich Innovation zu fördern, um Ungarns Wirt-
schaft zu stärken, erklärte der Minister. „Ungarn soll 
die stärkte Wirtschaft der Region werden, auch mit-
hilfe unserer alten Freunde, nämlich Deutschland. 
Es warten neue Aufgaben auf alte Freunde“, schloss 
Lázár seine Rede.

Danach nutzten einige Mitglieder die Möglichkeit, 
dem Minister Fragen zu stellen. Gefragt nach kon-
kreten Schritten in Sachen F&E-Förderung, ant-
wortete Lázár, dass deutsche Unternehmen genau 
wüssten, was solche Investitionen bedeuten und 
dass aus Innovationen auch konkrete Produkte 
werden müssten. „Ungarische Unternehmen müs-
sen hier noch nachziehen. Eine gute technische 
oder Ingenieursausbildung sind Vorrausetzung für 
erfolgreiche F&E-Aktivitäten“, so der Minister. Die 
Nationale Forschungs-, Entwicklungs- und Innovati-
onsbehörde sei offen für Kooperationen mit deut-
schen Unternehmen, die deutschen Erfahrungen 
seien auch hier wichtig.

Abschließend kündigte er an, dass die Regierung 500 
Mio. Euro in die Entwicklung der ungarischen Indust-
rieparks investieren werde. Daneben werde man den 
Fokus der Förderung des öffentlichen Verkehrs eher auf 
den Schienen-, als auf den Straßenverkehr legen.     ❙

autor: Daniel Hirsch

Die DuiHK organisiert in Zusammenarbeit mit 
der in Berlin ansässigen energiewaechter GmbH 
eine Informationsreise für ungarische Fachleute 
nach Deutschland, die vom 6.-9. Juni stattfindet. In 
der nach Berlin und Umgebung führenden Reise 
werden Möglichkeiten zur Steigerung der Energie-
effizienz in der Industrie aufgezeigt. Als Teilnehmer 
von ungarischer Seite werden Führungskräfte von 
Unternehmen, Energetiker, Vertreter von zustän-

digen Organisationen, Behörden sowie Entschei-
dungsträger aus Politik und Wirtschaft erwartet. Auf 
einer halbtägigen Auftaktveranstaltung wird u.a. 
über neue energietechnische Konzepte, die Gestal-
tung der Industrie 4.0 in der Prozessindustrie sowie 
Energiemanagement berichtet. An den darauf 
folgenden Tagen finden Unternehmensbesuche, 
Besichtigungen von Referenzprojekten sowie eines 
Modellbetriebes statt.    ❙

energieeFFizienz: inFOrMatiOnsreise 
nacH deutscHland

Weitere Informationen:
Erika Szabó
Tel.: + 36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu 

Die Motivation, Situationsanalyse, Entscheidun-
gen der Manager und deren Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter entscheiden darüber, wie effektiv ein-
zelne Unternehmenseinheiten funktionieren. Für 
deren Entwicklung bietet aktuell das Coaching das 
wirksamste Instrumentarium. Dieses baut auf die 
individuellen Ziele sowie Interessen der Manager 
auf und unterstützt sie bei der Ausgestaltung der 
für sie am besten geeigneten Lösungen. Während 
dem Entwicklungsprozess kann es zur Analyse der 
strategischen Umgebung kommen, zum Festle-
gen und Klären der Management-Ziele, Entwickeln 
der Management-Fertigkeiten und zur Stärkung 
der Führungsrolle. In den meisten Fällen besteht 

aber Bedarf bei der fachlichen Unterstützung zum 
Durchleben einer neuen Situation – Positionswech-
sel, neue Management-Ziele, neue Organisations-
struktur. Das Deutsch-Ungarische Wissenszentrum 
(DUWZ) bietet Eigentümern, mittleren und Top-
Managern bzw. Produktionsleitern fachliche Unter-
stützung beim Erreichen ihren eigenen Ziele durch 
individuelle Coaching-Prozesse. Beim Training 
„Führung mit Coaching-Ansicht“ können sich die 
Manager selbst das Kommunikationsinstrumenta-
rium des Coaching aneignen, mit dem sie die tägli-
che Leistung ihrer Mitarbeiter steigern können. Das 
nächste „Führung mit Coaching-Ansicht“-Training 
findet am 15.-16. Juni statt.    ❙

Mit cOacHing zuM erFOlgreicHen 
unterneHMen

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

HOcHrangige gastredner

BOtscHaFter BeHr und Minister lázár auF der 
duiHK-MitgliederversaMMlung 2016 

Pressefotos von der 
Mitgliederversammlung 
finden Sie unter dem 
nebenstehenden QR-Code, 
die aktuelle Liste der 
Vorstandsmitglieder unter 
www.duihk.hu/vorstand

serviceangeBOte

iM früHling erweitert das Deutsch-Ungarische 
Wissenszentrum (DUWZ) seine Angebotspalette um 
neuartige halb- und eintägige Trainings, die sich pra-
xisorientiert auf die Entwicklung einer einzigen Kom-
petenz fokussieren. Die Teilnehmer hatten bisher die 
Möglichkeit, die negative Kritik zu üben (das Training 
„Kritik als Chance zur Verbesserung“) und die heil-

same Wirkung der positiven Rückmeldungen ken-
nen zu lernen („Kunst der positiven Rückmeldung“). 
Unsere halb- und ganztägigen Intensivtrainings im 
Juni und Juli behandeln Themen wie Benchmarking 
(„Von der Zielsetzung bis zur Rückmeldung“), Zeit- 
und Prioritätsmanagement, Umgang mit Einwänden 
und assertive Meinungsäußerung.    ❙

training: KOMPetenzentwicKlung
Für FüHrungsKrÄFte

Weitere DUWZ-Trainings im 
aktuellen Trainingskalender 
unter dem nebenstehenden 
QR-Code oder direkt: 
Zsuzsanna Csóka
Tel.: +36 1 243 3596
csoka@ahkungarn.hu
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aM 27. april fanD in taKsony der bereits IV. 
Unternehmer-Rundtisch statt, bei dem Treffen auf 
dem Gelände der dort ansässigen Rosenberger 
OSI Kft. hielt auch DUIHK-Geschäftsführer Gabriel 
A. Brennauer einen Vortrag. Der von der Gemeinde 
Taksony einmal jährlich veranstaltete Rundtisch für 
lokale Unternehmer bietet für diese die Möglich-
keit zum Knüpfen von Kontakten und Erfahrungs-
austausch untereinander sowie mit der Gemeinde 
selbst. Das vierte derartige Treffen fand auf dem 
Gelände der in Taksony ansässigen Rosenberger OSI 
Kft. statt.Bürgermeister László Kreisz erklärte in sei-
nem Vortrag, dass die Gemeinde die gute Zusam-
menarbeit mit den lokalen Unternehmen in Form 
von Kooperationsvereinbarungen weiterdenken und 
festhalten möchte, die auch deren Bedürfnisse und 
Nöte berücksichtigen. „So stellen wir für sie sicher, 
dass sowohl beim täglichen Betrieb als auch beim 
Lösen künftiger Herausforderungen die Gemeinde 
als Partner an ihrer Seite steht“, so Kreisz. Die Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit der dortigen 

Betriebe wie auch der Gemeinde seien hervorgeho-
benes Ziel selbiger, über die seit 2012 bestehende 
Mitgliedschaft der Gemeinde in der DUIHK vertrete 
er sie landesweit in diesem Sinne.

DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer stellte 
in seiner Präsentation die Ergebnisse der von der 
Kammer durchgeführten Konjunkturumfrage 2016 
vor. So machte er auf Basis der Studie darauf auf-
merksam, dass neben der positiven Bewertung des 
Standorts Ungarn zugleich der wachsende Fachkräf-
temangel besonderer Beachtung bedürfe, bevor er 
ernste wirtschaftliche Probleme bereite. Ein ähnli-
ches Phänomen beschrieb Gastgeber Gyula Józsa, 
Geschäftsführer der Rosenberger OSI Kft. in seiner 
Rede. Die in seinem Unternehmen bestehenden 
zahlreichen freien Stellen zu besetzen sei aktuell die 
größte Herausforderung des Betriebes. Nach den 
Vorträgen bot sich den Teilnehmern abschließend 
die Möglichkeit zum Besuch des Montagewerkes 
von Rosenberger OSI.    ❙

unterneHMer-rundtiscH in taKsOnY

Anmeldeschluss zur  
Teilnahme am DUIHK  
Gemeinschaftsstand:  
30. Juni 2016

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

iM raHMen des Jahresthemas 2016 der Kammer spre-
chen Experten zu den verschiedenen Aspekten von 
Innovation. Mit der Vortragsreihe möchte die DUIHK 
den Wissensaustausch fördern, sie hofft, dass die 
Vorträge und die darauffolgenden Diskussionen wei-
tere Innovationen inspirieren werden. In der zweiten 
thematischen Vortragsveranstaltung lieferte am 17. 
Mai Svetlana Rieb, Business Development Managerin 

bei SAP, einige Beispiele, warum Digitalisierung eine 
Neuaufstellung der bestehenden Geschäftsprozesse 
benötigt, wie dies zu einer Geschäftsmodellinnovation 
führen kann und was das wirklich für die Unterneh-
men bedeutet. Im Anschluss an den Vortrag konnten 
die Zuhörer Fragen stellen und das Thema kurz disku-
tieren, bevor es abschließend bei einem kleinen Imbiss 
die Möglichkeit zum Networking gab.    ❙

Knapp Drei viertel der deutschen Unternehmen 
im Ausland rechnen mit einer stagnierenden oder 
sogar verschlechterten Entwicklung der Konjunk-
tur weltweit. Das geht aus der „AHK World Business 
Outlook Frühjahr 2016“ genannten Umfrage hervor, 
den der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) am 9. Mai vorstellte. Nur 29% der rund 3.400 
befragten Firmen erwarteten eine bessere Konjunk-
tur vor Ort, heißt es dort, 20% rechneten mit einer 

abwärts gerichteten Entwicklung. Die abgeschwächte 
Weltkonjunktur scheint jedoch die eigenen Geschäfte 
der deutschen Wirtschaft im Ausland weniger zu 
betreffen: 48% der Betriebe rechnen mit höheren 
Umsätzen, im Herbst 2015 waren es noch 46%. Einen 
Rückgang der Geschäfte erwarten der Erhebung 
zufolge wie bei der Vorumfrage 9%. Nach Einschät-
zung des DIHK werde sich das Exportwachstum im 
Jahr 2016 von 3,5% auf 3% leicht reduzieren.    ❙

aM 2. unD 3. Mai waren einige Vertreter der Deut-
schen Handelskammer in Österreich für fachliche 
Gespräche zu Besuch im Haus der Deutsch-Ungari-
schen Wirtschaft. Die 15-köpfige Delegation traf hier 
den Vorstand der DUIHK und tauschte sich mit die-
sem zu Themen wie dem Stand und der Perspektive 
der Wirtschaft in Deutschland, der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Österreich, dem Standort Ungarn – 
Analyse deutscher Investoren in Ungarn sowie Ent-
wicklung der Branchen und Märkte in Ungarn aus. 
Als Rahmenprogramm nahmen die Vertreter der 
beiden Kammern ein gemeinsames Abendessen 
mit dem Österreichischen Botschafter in Budapest, 
Dr. Ralph Scheide, ein.    ❙

voM 9.-11. Mai richtete der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag in Berlin die alle zwei Jahre 
stattfindende Weltkonferenz der deutschen Außen-
handelskammern (AHK-Weltkonferenz) aus. Hier 
tauschten sich AHK-Geschäftsführer sowie die für die 
AHK-Dienstleistungen verantwortlichen Leiter unter-
einander und mit Vertretern der Germany Trade and 
Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Stand-
ortmarketing mbH (GTAI), der Deutschen Zentrale für 
Tourismus (DZT), des Bundestages und von Ministerien 
aus. Außenminister Frank-Walter Steinmeier betonte in 
seiner Rede die Bedeutung der AHKs als wesentlicher 
Beitrag zur internationalen Präsenz Deutschlands, 
Matthias Machnig, Staatssekretär im Wirtschaftsmi-

nisterium, lobte die Außenhandelskammern als „eine 
Public Profit Partnership par excellence“. Auch das 
Ehrenamt hatte seinen Platz im Programm der AHK-
Weltkonferenz 2016 – weshalb auch DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin an dieser teilnahm –, und so wurde das 
Ehrenamt als zentraler Bestandteil des AHK-Geschäfts 
gewürdigt. Während einzelner Gespräche mit Vertre-
tern des Haushaltsausschusses äußerten sich diese 
laut DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer aner-
kennend über die AHKs – und zwar über Partei- und 
Fraktionsgrenzen hinweg. Am Rande traf Brennauer 
zudem mehrere IHK-Vertreter, deren Mitglieder auch 
in Ungarn tätig sind, und lud diese zu Besuchen nach 
Ungarn ein, was diese dankend annahmen.    ❙

duiHK-JaHrestHeMa innOvatiOn: 
FacHvOrtrag vOn saP-exPertin

aHK-uMFrage: weltKOnJunKtur
KOMMt nicHt vOM FlecK

vOrstand der deutscHen HandelsKaMMer 
in ÖsterreicH zu BesucH in BudaPest

weltKOnFerenz der deutscHen
auslandsHandelsKaMMern

Die komplette Umfrage ist 
online kostenlos abrufbar 
auf der DIHK-Webseite unter
dem nebenstehenden 
QR-Code.

Die seit 2013 jäHrlicH stattfindende Messe AUTO-
MOTIVE HUNGARY ist die einzige internationale Messe 
Ungarns und Mittel-Ost-Europas, wo sich bedeutende 
Akteure der Industrie mit dem ganzen Spektrum der 
Automobilherstellung präsentieren. Sie bietet neben 
den heimischen Herstellern auch den international 
vertretenen Zulieferern, Komponenten- und Ersatztei-
leherstellern, Wartungsbetrieben und relevanten Bil-
dungsvertretern eine fachlich kompetente Plattform 
für einen ersten Geschäftskontakt. 2015 haben sich 
auf der Messe 300 Aussteller aus 11 Ländern (u.a. Audi, 
Mercedes, Opel, BMW, LUK Savaria, Bosch, Takata, 
ThyssenKrupp, ZF) den 8.000 Fachbesuchern prä-

sentiert. Am DUIHK Firmengemeinschaftsstand kön-
nen sich vom 19.-21. Oktober Mitglieder der Kammer 
sowie deutsche Hersteller und Dienstleister den Bran-
chenbeteiligen vorstellen. Sie können so die Vorteile 
einer schlüsselfertigen Teilnahme genießen, denn die 
DUIHK organisiert und realisiert die Messeteilnahme 
von der Standplatzierung über die Standplanung und 
den Standbau bis hin zum kompletten Betrieb des 
Standes. Zumal es verschiedene Arten der Teilnahme 
gibt: Prospektplatzierung, Informationsstand und 
Stände nach individuellen Maßen. Erste Firmen haben 
sich bereits jetzt ihren Platz am Stand und somit die 
bestmögliche Präsenz auf der Messe gesichert.    ❙

duiHK geMeinscHaFtsstand auF 
der autOMOtive HungarY
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Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!

Wichtige geschäftliche Mei-
lensteine, Änderungen in 

Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-

santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 

Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu

tagvállalati HíreK

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

Mitgliedernews
Mercedes-Benz legte grundstein 
Für neue KarOsserieHalle

aM 29. april wurde in Kecskemét der Grundstein 
für ein neues Werk der Mercedes-Benz Manufactu-
ring Hungary Kft. gelegt. Die Daimler AG investiert 
bis 2018 insgesamt rund 185 Mrd. Forint in die tech-
nologische Weiterentwicklung sowie den Ausbau 
der Kapazitäten am Standort Kecskemét. Allein in 
den Bau der neuen 99.000 qm großen Karosserie-
halle fließen 80 Mrd. Forint. „Kecskemét ist aktuell 
bereits ein entscheidender Grundpfeiler im Produk-
tionsnetz der Kompaktwagen und bleibt es auch in 
Zukunft. Die Rolle des ungarischen Werkes wird mit 
dieser Weiterentwicklung – der Produktionsvorbe-
reitung der Kompaktwagen der neuen Generation 

– im internationalen Produktionsnetzwerk dieses 
Zweiges weiter gestärkt“, erklärte Michael Göbel, glo-
baler Leiter Produktion Kompaktfahrzeuge Merce-
des-Benz Cars bei der Grundsteinlegung.    ❙ 

Man erÖFFnete neues ausBildungs- 
und BürOgeBÄude

aM 21. april eröffnete die MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. offiziell ihr neues Ausbildungs- und 
Bürogebäude auf dem erweiterten Gelände des Sit-
zes in Dunaharaszti. Laut einer Pressemitteilung des 
Unternehmens wurde es in dem dortigen seit 20 Jah-
ren bestehenden Zentrum aufgrund der dynamischen 
Marktentwicklung der vergangenen Jahre zu eng, 
um gleichzeitig die Aufgaben einer Außenstelle und 
Importfiliale zu versehen. Als Ergebnis der vergange-
nen Sommer begonnenen Investition „auf der grünen 
Wiese“ zogen der Bus- und Gebrauchtwagen-Vertrieb, 
das Management, Marketing, die Personal- und Wirt-
schaftsabteilung sowie ein würdiger Fahrzeug-Über-
gaberaum in das neue Gebäude um. Dort wird zudem 
ein modernes Ausbildungszentrum betrieben. Rein-
hard Faderl, Geschäftsführer der MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft., betonte bei der Eröffnung, dass man 
in Ungarn langfristig plane, was auch die 700 Million 
Forint schwere Investition beweise.   ❙

ÚJ OKtató- és irOdaéPületet 
nYitOtt az Man

Április 21-én hivatalosan is megnyílt az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. új oktató- és iro-
daépülete a dunaharaszti központ kibővített terü-
letén. A vállalat közleménye szerint az elmúlt évek 
dinamikus piaci fejlődésével együtt a dunaharaszti 
központ húszéves épülete már szűkössé vált a kiren-
deltségi és importőri feladatok együttes ellátására. 
A tavaly nyáron kezdődött zöldmezős beruházás 
eredményeként felépült új létesítménybe számos 
funkció átkerült, mint például a buszértékesítés, a 
használtjármű-értékesítés, az igazgatóság, a mar-
keting, a HR és a gazdasági osztály, valamint egy 

méltó gépjárműátadó helyiség. Ezen kívül modern 
oktatóközpont is működik az új épületben. Reinhard 
Faderl, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója, megnyitó beszédében hang-
súlyozta, hogy ők hosszú távra terveznek Magyaror-
szágon, amire a több, mint 700 millió forint összér-
tékű beruházás is bizonyíték.   ❙

a Mercedes-Benz ÚJ gYáránaK 
alaPKôletétele

Április 29-én tették le a Mercedes-Benz Manufac-
turing Hungary Kft. új karosszériaüzemének alap-
kövét. A Daimler AG 2018-ig összesen 185 milliárd 
forintot fordít technológiafejlesztésre, valamint a 
termelőkapacitás bővítésére a kecskeméti telep-
helyen. Csak a 99.000 négyzetméter alapterületű 
új karosszériaüzem felépítésébe 80 milliárdot fek-
tet be a Daimler. „Kecskemét jelenleg is a kompakt 
autók termelési hálózatának meghatározó pillére, és 
a jövőben is az marad. A magyarországi gyár sze-
repe e további – a kompakt autók új generációjá-
nak gyártását előkészítő – fejlesztéssel pedig még 
tovább erősödik az üzletág nemzetközi termelési 
hálózatán belül”, nyilatkozta Michael Göbel, a Merce-
des-Benz Cars kompakt autók termeléséért felelős 
nemzetközi vezetője az alapkőletételnél.    ❙

Az Ön cégének hírei 
is fontosak!
Jelentős üzleti mérföld-
kövek, vagy változások a 
cégvezetésben – szívesen 
beszámolunk minden 
tagvállalatunk aktua-
litásairól. Keressenek 
bennünket bizalommal! 
magazin@ahkungarn.hu

wir Begrüssen unsere neuen Mitglieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

sPeed line s.r.o. Magyarors-
zági Fióktelepe 
transport, spedition 

zay utca 3.

H-1037 Budapest

roland Pászti   Branch Manager

tel.: +36 30 199 1845

E-Mail: roland.paszti@speed-line.hu

www.speed-line.sk

röhm Hungaria Kft. 
vertrieb von werkzeugen 

Lövőház utca 30.

H-1024 Budapest

dr. robert Kurt Buchmann 

Geschäftsführer

tel.: +36 20 932 4597

E-Mail: alker.jozsef@upcmail.hu

gundel Kft. (gundel étterem) 
restaurant, veranstaltungsdienst, 
catering, Boutiqueverkauf

Gundel Károly út 4.

H-1146 Budapest

ákos gloviczki   Sales und Bankett Manager

tel.: +36 1 889 8148

E-Mail: akos.gloviczki@gundel.hu

www.gundel.hu 

almási ipari és Kereskedelmi Kft. 
Fertigung von Klein- und großserien an 
drehmaschinen und Bearbeitungszentren

Dózsa György u. 38.

H-3400 Mezôkövesd

ifj. sándor almási   Geschäftsführer

tel.: +36 46 505 230

E-Mail: ifj.almasi@almasi-s.hu

www.almasi-s.hu

Pannon Kincstár Kft. 
Bildung, Berufsbildung, trainings, 
veranstaltungen

Váci utca 47.

H-1056 Budapest

zsuzsa Fieszl   Direktorin Handelsförderung

tel.: +36 1 577 8311

E-Mail: fieszl.zsuzsa@pannonkincstar.hu

www.pannonkincstar.hu

eurokt-akadémia szakképzô
és szakmai szolgáltató Kft. 
Bildung, Berufsbildung, Prüfungen

Kis Duna sétány 11.

H-2500 Esztergom

lászló Kozma   Berater

tel.: +36 33 414 866

E-Mail: eurokt@eurokt-akademia.hu

www.eurokt-akademia.hu

led-ligHt High Performance Kft. 
Hochleitungs-led Beleuchtung,  
Planung, installation 

Felsô-tisza part 31-34. j. lház. 3. em. 9.

H-6723 szeged

gunter Klee-vicsai   CEO

tel.: +36 70 639 7744

E-Mail: gunter.klee@ledlight-germany.de

www.ledlight-germany.de 

tatár Pékség Kft. 
Herstellung von dauerbackwaren 

II. Rákóczi F. út 142/a.

H-2314 Halásztelek

Péter zoltán illés   Key Account Manager

tel.: +36 24 454 000

E-Mail: illes.peter@tatarpek.hu

www.tatarpek.hu 

Einladung Meghívó 

Gartenfest
Die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer lädt Sie herzlich ein zum    

Gartenfest. 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szeretettel meghívja Önt a 

kerti ünnepségére.
2. Juni 2016 | 2016. június 2.
Ort | Helyszín: Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft | Német-Magyar Gazdaság Háza
   1024 Budapest, Lövőház u. 30.    17:00–23:00 Uhr | 17:00-23:00 óra között  

Weitere Informationen und Registrierung | További információ és registráció:
Németh Marietta    +36 1 345 7626    nemeth@ahkungarn.hu
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További információ:
Szabó Erika 
Tel.: + 36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu

További információ:
dr. Borosné Skultéti 
Éva Márta
Tel.: +36 1 454 0611
skulteti@ahkungarn.hu

Jelentkezési határidő  
a DUIHK közösségi standon  
való részvételére: június 30.

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

a DuiHK a berlini széKHelyû energiewaechter 
GmbH–val együttműködésben szakmai utat szer-
vez Németországba, június 6. és 9. között. A Berlin 
és környékére vezető út során az ipar területén az 
energiahatékonyság növelését szolgáló lehetőségek 
kerülnek bemutatásra. Magyar oldalról vállalatve-
zetők, energetikusok, illetékes szakmai szervezetek 
képviselőire, valamint politikai és gazdasági döntés-

hozókra számítanak a szervezők. Egy félnapos infor-
mációs rendezvény keretében német szakemberek 
többek között új energiatechnológiai koncepciókról, 
az Ipar 4.0-ról és az energiamenedzsment szerepéről 
tartanak előadásokat. Az ezt követő napokon cég-
látogatásokra, valamint referenciaprojektek és egy 
modellüzem megtekintésére kerül sor.   ❙

a vezetôK MotivÁltsÁga, helyzetelemzése, dön-
tései és a beosztottakra gyakorolt hatása meghatá-
rozza, hogy a vállalat egy-egy szervezeti egysége 
mennyire működik hatékonyan. Ezek fejlesztéséhez 
a jelenleg rendelkezésre álló leghatékonyabb eszköz-
tárat a coaching nyújtja, mely a vezető egyéni céljaira 
és igényeire épül, valamint a számára legmegfelelőbb 
megoldások kialakításához ad támogatást. A fejlesz-
tési folyamat során sor kerülhet a stratégiai környezet 
elemzésére, a vezetői célok meghatározására, tisztázá-
sára, vezetői készségfejlesztésre, a vezetői szerep meg-
erősítésére. A legtöbb esetben azonban egy új helyzet 

– pozícióváltás, új vezetői célok, új szervezeti struktúra 
– lehető legjobb megéléséhez van szükség a szak-
mai támogatásra. A Német-Magyar Tudásközpont 
(DUWZ) tulajdonosoknak, közép- és felsővezetőknek, 
illetve termelésben dolgozó vezetőknek nyújt szakmai 
támogatást egyéni coaching-folyamaton keresztül 
saját céljaik eléréséhez. A „Coaching szemléletű veze-
tés” tréningükön maguk a vezetők sajátíthatják el a 
coaching kommunikációs eszköztárát, amellyel a vál-
lalati mindennapokban fokozhatják munkatársaik tel-
jesítményét. A következő Coaching szemléletű vezetés 
tréning június 15-16-án kerül megrendezésre.   ❙

cOacHinggal a vállalat 
eredMénYességéért

szaKMai Út néMetOrszágBa 
energiaHatéKOnYság téMáBan

a 2013 óta évente megrendezett AUTOMOTIVE 
HUNGARY Magyarország és Kelet-Közép-Európa 
egyetlen olyan nemzetközi szakkiállítása, ahol a jár-
műgyártás teljes spektrumát felölelve képviseltetik 
magukat az ipar meghatározó és feltörekvő szereplői. 
A vásár a hazai autógyárak mellett a beszállítóknak, 
alkatrészgyártóknak, karbantartóknak, a garázsipar 
résztvevőinek és a járműiparhoz kötődő oktatási 
szféra szereplőinek kínál szakmai találkozási pon-
tot üzleti kapcsolatok kialakításához. 2015-ben 11 
ország 300 kiállítója (köztük az Audi, Mercedes, Opel, 
BMW, LUK Savaria, Bosch, Takata, ThyssenKrupp, ZF) 
mutatkozott be 8.000 szakmai látogatónak. A DUIHK 

közösségi standján október 19-21-ig a Kamara tag-
vállalatai, valamint német cégek számára lehetőség 
nyílik, hogy az ágazat szereplőinek bemutatkozzanak.  
A DUIHK kiállítói egy kulcsrakész részvételi lehető-
ség előnyeit élvezhetik, hiszen a DUIHK megszervezi 
és lebonyolítja a kiállítói részvételt a területbérlés-
től kezdve a stand tervezésén és megépíttetésén át 
egészen a kiállítás üzemeltetéséig bezárólag. Ugyanis 
a Kamara három fajta részvételi lehetőséget nyújt: 
prospektusok kihelyezése, információs stand és 
egyedi méretű standok. Az első kiállítók már lefoglal-
ták a standjukat, biztosítva ezzel maguknak a legjobb 
megjelenési lehetőséget a kiállításon.    ❙

duiHK KÖzÖsségi stand az  
autOMOtive HungarY-n

Április 27-én az immár IV. Vállalkozói kerekasztal került 
megrendezésre Taksonyban, a helyi Rosenberger OSI 
Kft. telephelyén tartott találkozón a DUIHK ügyvezetője, 
Gabriel A. Brennauer is tartott előadást. A helyi vállalko-
zók számára az önkormányzat által évente egyszer szer-
vezett kerekasztal lehetőséget nyújt a vállalkozóknak 
kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére az önkormány-
zattal és egymással is. A negyedik ilyen találkozónak a 
helyi Rosenberger OSI Kft. telephelye adott otthont. 
Kreisz László polgármester előadásában elmondta, 
hogy az önkormányzat a helyi vállalkozásokkal folyta-
tott kooperációkat együttműködési megállapodások 
formájában kívánja továbbgondolni és rögzíteni. „Ezzel 
biztosítjuk őket arról, hogy mindennapi működésük 
során és jövőbeni kihívásaik megoldásában az önkor-
mányzat partnerként áll mellettük”, mondta Kreisz.  
Az önkormányzat kiemelt célja a taksonyi vállalkozások 
és Taksony versenyképességének növelése, és azáltal, 

hogy az önkormányzat 2012 óta tagja a DUIHK-nak, a 
polgármester a helyi vállalatok és a település érdekeit 
országos szinten is képviseli.

A DUIHK ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer előadá-
sában ismertette a Kamara által készített 2016. évi 
konjunktúrajelentés főbb konklúzióit. A jelentés alap-
ján arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi 
gazdasági helyzet kedvező megítélése mellett jelen-
tősen nőtt az országban a szakemberhiány, mely 
jelenség fokozott figyelmet igényel, hogy ne jelent-
sen komoly gazdasági problémát. Hasonló jelen-
ségre hívta fel a figyelmet a vendéglátó Józsa Gyula, 
a Rosenberger OSI Kft. ügyvezetője is. Jelenleg a 
legnagyobb kihívás a cég számára a számos nyitott 
pozíció betöltése. Az előadásokat követően a vendé-
geknek zárásként lehetőségük nyílt a Rosenberger 
OSI szerelő üzemének megtekintésére is.    ❙

vállalKOzói KereKasztal taKsOnYBan 
duiHK részvétellel

a KaMara éves téMÁja, az innováció előadásso-
rozat keretében szakértők a versenyképességet elő-
térbe helyezve mutatnak be innovatív termékeket, 
eljárásokat, módszereket, innovációs folyamatokat.  
A sorozat célja, hogy a szakértők által tartott előadá-
sok elősegítsék a tudáscserét, valamint újabb innová-
ciókra inspiráljanak. A sorozat második rendezvénye 
alkalmával május 17-én Svetlana Rieb, az SAP üzlet-

fejlesztési menedzsere, arról tartott előadást, hogy a 
digitalizáció miért teszi szükségessé a már meglévő 
üzleti folyamatok újragondolását, hogy hogyan vezet-
het az üzleti modellek innovációjához és hogy mit is 
jelent a cégeknek valójában. Az előadást követően a 
jelenlévők számára lehetőség nyílt kérdések feltevé-
sére és a téma rövid megvitatására, majd végezetül 
egy büfévacsora keretében networkingre.    ❙

innOvációs év a duiHK-nál: szaKMai 
elôadás az saP szaKértôJével

szOlgáltatási aJánlatOK

További DUWZ trénin-
gek az aktuális Nyílt 
továbbképzési naptár ban 
a mellékelt QR kód alatt 
vagy közvetlenül:
Csóka Zsuzsanna
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu

iDén tavasszal a Német-Magyar Tudásközpont 
(DUWZ) jellegében olyan új fél- és egynapos képzé-
seket tűzött palettájára, amelyek gyakorlatorientált 
módon kifejezetten egyetlen készség fejlesztésére 
fókuszálnak. A résztvevők eddig gyakorolhatták a 
kemény kritika asszertív megfogalmazását (a „Sze-
mébe mondva” c. tréning), és megismerkedhettek 

a pozitív visszajelzés fejlesztő hatásával („Dicsfény”) 
is. A június-júliusi hónapokban további intenzív 
egy- és félnapos képzéseink a teljesítményértékelést  
(„A célkitűzéstől a visszajelzésadásig”), az idő- és 
prioritásmenedzsmentet, az ellenvetések kezelését, 
valamint az asszertív kommunikációt („Véleményki-
fejtés hatásosan”) helyezik középpontba.   ❙

tréning: KészségFeJlesztés
vezetôKneK
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MÁjus 9. és 11. Között rendezte meg a Német 
Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége Berlin-
ben a két évente meg szervezésre kerülő német 
Külkereskedelmi Kamarák világkonferenciáját (AHK-
világkonferencia). Itt az AHK ügyvezetői, valamint 
az AHK szolgáltatásaiért felelős vezetők eszme-
cserét folytattak egymással, valamint a Germany 
Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirt-
schaft und Standortmarketing mbH (Németország 
központi gazdaságfejlesztő ügynök sége; GTAI), a 
Németországi Turisztikai Hivatal (DZT), a Bundes-
tag és minisztériumok képviselőivel. Frank-Walter 
Steinmeier német külügyminiszter beszédében 
hang súlyozta az AHK-k jelentőségét, mint Német-
ország nemzetközi jelenlétnek lényeges adalékát, 
Mat thias Machnik, a német gazdasági minisztérium 

államtitkára a külkereskedelmi kamarákat „Public 
Profit Partnership par excellence“-ként méltatta.  
A 2016-os AHK-világkonferencia programjában a 
tiszteletbeli hivatal is szerepet kapott, melyet az 
AHK-üzlet központi részeként kezelnek – ezért a 
rendezvényen a DUIHK elnöke, Dale A. Martin is 
részt vett. A Költség vetési Bizottság képviselőivel 
folytatott beszélgeté sek alapján a DUIHK ügyveze-
tője, Gabriel A. Brennauer szerint a képviselők elisme-
rően nyilatkoztak az AHK-król – méghozzá párt- és 
frakció-hovatartozástól függetlenül. Brennauer 
ezen kívül a rendezvényen több olyan ipari és keres-
kedelmi kamara képviselőivel is találkozott, melyek 
tagjai Magyarországon is jelen van nak, és meghívta 
őket, hogy látogassanak el Magyar országra, amit a 
képviselők köszönettel elfogadtak.   ❙

a KülfölDi néMet vÁllalatoK közel háromne-
gyede a globális konjunkturális fejlődés stagnálá-
sára vagy akár visszaesésére számit. Ez derül ki az 
„AHK World Business Outlook tavasz 2016“ című 
felmérésből, melyet a Német Ipari és Kereskedelmi 
Kamarák Szövetsége (DIHK) május 9-én mutatott 
be. A felmérésben résztvevő közel 3.400 cég között 
csak 29% számit egy jobb konjunktúrára helyben, 
míg 20% szerint a fejlődés negatív irányt vesz.  

A gyengülő világkonjunktúra a német gazdaság 
külföldre irányuló saját üzleteit viszont látszólag 
kevésbé érinti: a cégek 48%-a számít magasabb 
bevételre, míg tavaly ősszel ez a szám még 46% 
volt. Az üzletkötések csökkenésével a felmérés sze-
rint időközben, az előző felméréshez hasonlóan, a 
megkérdezettek 9%-a számol. A DIHK megítélése 
szerint az export növekedése a 2016-os évben 
3,5%-ról 3%-ra fog lassulni.   ❙

a néMet KülKeresKedelMi KaMaráK 
világKOnFerenciáJa

Még neM élénKül a világKOnJunKtÚra
A teljes felmérés (németül) 
online ingyenesen elérhető  
a DIHK weboldalán  
a mellékelt QR kód alatt.

MÁjus 2- és 3-Án szakmai megbeszélések céljából 
az ausztriai Német Kereskedelmi Kamara képviselői 
látogatást tettek a Német-Magyar Gazdaság Házá-
ban. A 15 fős delegáció a DUIHK elnökségével talál-
kozott és olyan témakörökben tárgyalt, mint a gaz-
daság helyzete és perspektívája Németországban, a 
gazdaság fejlődése Ausztriában, Magyarország, mint 
telephely – magyarországi német befektetők elem-
zése, valamint a magyarországi iparágak és piacok 
fejlődése. Keretprogramként mindkét Kamara kép-
viselői egy közös vacsorát költöttek el a budapesti 
osztrák nagykövettel, Dr. Ralph Scheidevel.    ❙

BudaPestre látOgatOtt az ausztriai 
néMet KaMara elnÖKsége

beHr nagyKövet Köszöntôjében Hangsú-
lyozta, Hogy a jól Képzett szaKeMbereK ren-
DelKezésre ÁllÁsa MagyarorszÁgnaK, Mint 
beruHÁzÁsi Helyszín, fontos. fennÁll a cse-
leKvés szüKségessége, Hogy a szaKeMberHi-
Ány Miatt ne csöKKenjen az orszÁg vonzereje, 
ezért a KaMara és szÁMos néMet vÁllalat 
MÁr Most elKötelezett a szaKKépzés terén.

Az Innováció témában Behr elmondta: „Magyar-
ország eltökélt, hogy részt vegyen az ipari forrada-
lomban, ebben Németország, mint Magyarország 
legfontosabb gazdasági partnere, az ország termé-
szetes szövetségese lesz.” Ennek során több terü-
leten is fontos szerepet játszik a DUIHK, különösen 
a szakképzés területén, de pl. az innováció kérdé-
seiben is, mondta a nagykövet. Itt megemlítette a 
DUIHK innovációs munkacsoportját, amely rendez-
vényekkel és kiadványokkal kíséri a magyarországi 
fejleményeket. „A DUIHK a magyarországi vállalatok-
nak hangot ad”, mondta Behr. A Kamara kiadványai, 
mint például az éves Konjunktúrajelentés a magyar-
országi befektetési környezet német vállalatok általi 
megítélésének fontos barométere.

A nagykövetség, a Kamara, valamint a magyar kor-
mány közötti bizalomteljes együttműködés hozzá-
járulhat mindkét nemzetgazdaság további erősítésé-
hez, jelentette ki a nagykövet.  

Lázár János miniszter előadásában méltatta Német-
ország és az itt tevékenykedő német vállalatok nagy 
jelentőségét Magyarország fejlődése számára. „Az 
elmúlt években elért jó gazdasági eredményekhez az 
Önök munkája igen jelentős mértékben járult hozzá, 
amiért köszönettel és elismeréssel tartozunk, külö-
nösen azon német vállalatoknak, amelyek az elmúlt 
években a magyarországi telephelyük fejlesztésére 
irányuló jelentős befektetéseket hajtottak végre, 
de azoknak is, akik úgy döntöttek, Magyarországon 
bővítik a tevékenységüket.” 

A Kamara a Konjunktúrajelentésével egy fontos han-
gulatképet publikál. A jelentés Magyarország jó han-
gulatát fejezi ki, a benne felmutatott pozitív kilátások 

örömmel töltik el a kormányt. „Németországot a gaz-
dasági kapcsolatok és a történelem miatt majdnem 
ugyanannyira érdekli Magyarország, mint bennünket, 
magyarokat. A Németországgal folytatott együttmű-
ködésnek is köszönhető, hogy növelni tudtuk a foglal-
koztatást és csökkenteni a költségvetés hiányát.” 

A miniszter részletesen beszélt az ország nemzetközi 
versenyképességének növeléséhez szükséges fel-
tételekről és a kormány erre irányuló munkájáról is. 
Ezek között kiemelt szerepet játszik az államigazgatás 
és az adórendszer racionalizálása, valamint az okta-
tás-szakképzés fejlesztése mellett a kutatás és fejlesz-
tés erősítése, amelyben a német cégek tapasztalata-
ira hatalmas szükség van – mondta Lázár.

A kormány az ipar mellett az innovációs terület 
támogatását is tervezi, hogy erősítse Magyarország 
gazdaságát, magyarázta a miniszter. „Magyarországé 
legyen a térség legerősebb gazdasága, régi baráta-
ink, Németország segítségével is. A régi barátokra új 
feladatok várnak”, zárta Lázár a beszédét.

Ezt követően néhány tag élt a lehetőséggel, hogy 
kérdést tegyenek fel a miniszternek. Egy a K&F tevé-
kenységek támogatását szolgáló konkrét lépésekre 
irányuló kérdésre azt válaszolta Lázár, hogy a német 
vállalatok pontosan tudják, hogy mit jelentenek az 
ilyenfajta befektetések, és hogy az innovációknak 
konkrét termékeket is kell eredményeznie. „A magyar 
vállalatoknak ebben még fel kell zárkózniuk. Egy jó 
műszaki vagy mérnöki képzés a sikeres K&F tevékeny-
ségek alapfeltétele”, mondta a miniszter. A Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nyitott 
lenne a német vállalatokkal folytatott együttműkö-
dés iránt, a német tapasztalatok itt is fontosak.

Végezetül kijelentette a miniszter, hogy a kormány 
500 millió eurót szán a magyar ipari parkok fejlesz-
tésére. Emellett a tömegközlekedés támogatásának 
fókuszát a kormány inkább a kötött pályás, mint a 
közúti közlekedésre irányítaná.   ❙

Magas rangÚ vendégelôadóK
BeHr nagYKÖvet és lázár JánOs Miniszter  
a duiHK 2016-Os taggYûlésén

szerzô: Daniel Hirsch

Sajtófotókat a DUIHK  
2016-os taggyûlésérôl  
a mellékelt QR kód alatt,  
az elnökség aktuális  
névsorát a Kamara  
honlapján tekintheti meg:  
www.duihk.hu/hu/elnokseg.
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A DUIHK-t a szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német szövetségi 
Parlament határozata alapján.

iMPressuM | IMPREsszUM

magazin

a DuiHK Közgyûlése MÁjus 5-én öt 
tagot vÁlasztott elnöKségébe, és 
HÁroMtagú felügyelôbizottsÁg fel-
ÁllítÁsÁról Döntött. 

Az ügyvezető, a kincstárnok, és a könyv-
vizsgáló beszámolói, valamint az elnökség 
a tagok általi felmentése után, utóbbiak két 
fontos ügyben döntöttek: elsőként több 
szükséges aktualizálást fogadtak el a DUIHK 
Alapszabályában, ezután öt elnökségi 
posztról szavaztak.

Törvényi kötelezettségek alapján a Kamara 
három tagból álló felügyelőbizottság felál-
lításáról határozott. A bizottságba három 
évre választották Karl-Heinz Keth-et (ügy-
vezető igazgató, Praktiker Kft.), Kozma 
Lászlót (tanácsadó, Eurokt-Akadémia Kft.) 

2016. évi taggYûlés

és Mátyásfalvi Jánost (igazgató, Beretvás 
Kft.). A taggyűlés ezen túl a 2016-os üzleti 
évre Bárány Teréziát, a Diamant Könyvvizs-
gáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. ügyvezető tulajdonosát választotta 
könyvvizsgálónak.

Az elnökségi választásokon Javier González 
Parejat (ügyvezető igazgató, Robert Bosch 
Kft.) további három évre választották a 
Kamara elnökségébe, ezt követően pedig 
a Kamara egyik alelnökének nevezték ki. 
Első alkalommal választották meg a Kamara 
elnökségébe Dr. Fábián Ágnest (ügyve-
zető igazgató, Henkel Magyarország Kft.), 
Peter Kösslert (az ügyvezetés elnöke, AUDI 
Hungaria Motor Kft.), Klaus Windheusert 
(elnök-vezérigazgató, Commerzbank Zrt.) és 
Christian Wolffot (az ügyvezetés elnöke, Mer-

cedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.).  
A Kamara elnöke 2013 óta Dale A. Martin,  
a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A taggyűlés díszvendégei voltak Dr. Heinz-
Peter Behr, a Németországi Szövetségi Köz-
társaság budapesti nagykövete (fotó), és 
Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter (a beszédeket lásd bővebben az 
előző oldalon). A Budapesti Gazdasági Egye-
tem (BGE) rektorasszonya, Sándorné Dr. Kriszt 
Éva köszöntőjében elmondta, hogy az egye-
tem már jelenleg is számos német céggel 
folytat sikeres képzési projekteket. A gyakor-
latorientált oktatás a korábbi főiskola egye-
temmé történt átalakulása után is kiemelt 
célja marad az egyetemnek.

A taggyűlést követően a Kamara elnök-
sége egy megbeszélés keretében őszinte 
és konstruktív eszmecserét folytatott Lázár 
János miniszterrel a magyar-német gazda-
sági kapcsolatok és a magyarországi gazda-
sági feltételrendszer aktuális kérdéseiről.   ❙

ÚJ vezetôKet választOtt a KÖzgYûlés
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