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Auf der fAchmesse „IndustrIe tAge“ 
2016 ende mAI wAr dIe duIhK mIt eInem 
erneuerten fIrmengemeInschAfts-
stAnd vertreten. fAst 30 duIhK-mIt-
glIeder und PArtnerunternehmen 
nutzten dIe möglIchKeIt, sIch dort zu 
PräsentIeren. 

Der 174 qm große, aus zwei Teilen beste-
hende Gemeinschaftsstand der DUIHK 
erschien auf der diesjährigen Fachmesse 
für Industrie „Industrie Tage“ mit bereits 
bekanntem Design. Doch nicht nur des-
wegen nutzten die ausstellenden Fir-
men – darunter Jungheinrich Hungária, 
Röhm Hungaria, die Trigo-Gruppe und 
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TÜV Rheinland InterCert – den Service 
der DUIHK, die alles Nötige zur Messeteil-
nahme im Vorhinein organisiert hatte, so 
dass die Unternehmensvertreter zu Beginn 
der Messe direkt ihren schlüsselfertigen 
Stand beziehen konnten.

Die Beteiligungsmöglichkeit am DUIHK 
Gemeinschaftstand ist ein exklusives Ange-
bot für DUIHK Mitglieder und deutsche 
Unternehmen, die auf dem ungarischen 
Markt neu Fuß fassen wollen.

Kostenlose exportberatung als rahmen
Parallel zum Ausstellerprogramm hatte die 
DUIHK auch zu einem kostenlosen Bera-

tungstag am Gemeinschaftstand eingela-
den. In Zusammenarbeit mit der UniCredit 
Bank wurden am deutschen Markt inte-
ressierte Unternehmen über Fragen des 
Exportgeschäftes mit Deutschland sowie 
über Finanzierungsmöglichkeiten infor-
miert. Insgesamt neun Unternehmen lie-
ßen sich in Sachen Geschäftsmöglichkeiten 
Richtung Deutschland individuell beraten 
– ein neuer Höchststand.

Für die DUIHK selbst war der Gemein-
schaftsstand allgemein ein voller Erfolg. 
In den vier Messetagen wurden am Mes-
sestand insgesamt rund 60 Gespräche 
mit deutschen und ungarischen Firmen 
geführt. Die Themen reichten von Infor-
mationen zur DUIHK-Mitgliedschaft bis 
zu Kammerdienstleistungen wie etwa der 
besonders gefragten Geschäftspartner-
suche oder Markt- und Brancheninforma-
tionen. Die Aussteller am Gemeinschafts-
stand waren sowohl mit der Vorbereitung 
als auch mit dem Service am Stand 
höchst zufrieden.

duihK gEMEinschaftsstand für ausstEllEr, 
ExPortbEratung für firMEn
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So erklärte etwa Gunter Klee-Vicsai, Inhaber der 
Led-Light High Performance Kft.: „Das DUIHK-Team 
ist fleißig und arbeitet emsig für die bestmögliche 
Präsenz auf der Messe. Der Gemeinschaftsstand 
ist super, sämtliche Versprechen wurden eingehal-
ten.“ Er könne die Teilnahme am Stand empfehlen, 
denn man trete hier als Aussteller auch tatsächlich 
als Gemeinschaft auf, „alle sind in einem Team, die 
DUIHK als Kapitän“. Márta Szabó, Geschäftsführerin 
der Sigma Trade Kft. bekräftigte: „Als Einzelausstel-
ler ist es viel schwerer, der Gemeinschaftsstand zieht 
deutlich mehr Publikum an. Die Kammer bietet einen 
sehr effektiven Service für kleine Betriebe wie uns.“ 
Und während sich laut Szabolcs Varga, Vertriebslei-
ter der Platt 2003 Kft., die vertrauliche und positive 
Atmosphäre der Aussteller untereinander auch auf 
die Besucher übertrage, lobte Tibor Brányik, Division 
Manager bei der Trigo C.E.E. Kft., die Erscheinung und 
Professionalität am DUIHK-Stand: „Hierher kann ich 
beruhigt Partner zu Gesprächen einladen, besonders 
wegen Zusatzservices wie Catering.“ Die ausstellen-
den Betriebe stärken ihren Namen durch den der 
Kammer, so Brányik.

expertengespräch zu elektromobilität, 
B2B zuliefererforum
Durch die von der Kammer organisierten Rahmen-
programme gelang es ihr, die DUIHK-Mitgliedschaft 
und -Dienstleistungen bei den Messebesuchern 
und Geschäftspartnern noch bekannter zu machen 
sowie die Besucherzahl am Stand zu erhöhen. Ein 
weiteres Rahmenprogramm war ein Expertenge-
spräch zur Vorstellung von Förderprojekten und 
-maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität 
in Sachsen und Ungarn.  Unter den Experten waren 
Vertreter der Sächsischen Energieagentur SAENA 
GmbH, der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, 
des ungarischen Außen- sowie des Wirtschafts-
ministeriums (NGM), der ungarischen Botschaft in 
Berlin und in dem Bereich tätiger Unternehmen. 
Joseph Löser, Berater bei der SAENA, stellte aktu-
elle Elektromobilitätsprojekte aus Deutschland vor, 
etwa „E-Ladestationen an der A9 Leipzig-Mün-

chen“, „Pendlerwege per E-Auto“ sowie den „smart 
Advisor“-Lehrgang, der als staatlich anerkannte 
Weiterbildung zum Fachberater für Elektromobili-
tät qualifiziert. „Ungarische Unternehmen könnten 
in Sachen Elektromobilität bei der Ladeinfrastruk-
tur ins Spiel kommen. Es könnten etwa internatio-
nale Schnellladeachsen entstehen“, so Löser. Bence 
Huba, Hauptabteilungsleiter des Staatssekretariats 
für Wirtschaftsentwicklung im NGM, präsentierte 
das Nationale Aktionsprogramm „Jedlik Ányos” zur 
Förderung der Elektromobilität in Ungarn.

Ein weiteres Rahmenprogramm war das B2B-Tref-
fen, das gemeinsam von der DUIHK, des Verbandes 
der Ungarischen Automobilzulieferindustrie und 
der Hungexpo veranstaltet wurde. Dort suchten 11 
Unternehmen – darunter Rába, Siemens, GE, FAG 
und Knorr-Bremse – nach Zuliefererpartnern. Die 140 
Teilnehmer führten insgesamt 110 Gespräche. 

hilfe bei der geschäftspartnersuche
Die kostenlose Exportberatung am DUIHK-
Stand nahmen insgesamt neun Unternehmen in 
Anspruch. Die acht Produktionsbetriebe und eine 
Handelsberatung wollen entweder Kontakt zu 
Handelsvertretern in Deutschland oder – z.B. per 
Exportfinanzierung – aus eigener Kraft mit ihrem 
Produkt oder ihrer Dienstleistung den deutschen 
Markt betreten, wobei bei beiden die DUIHK helfen 
kann. Auf Anraten der Kammer möchte ein Kosme-
tikhersteller darunter an einer Fachmesse in Nürn-
berg teilnehmen, ein Verpackungsspezialist ver-
mutlich eine Niederlassung in Sachsen gründen; ein 
Lebensmittelproduzent zeigte sich interessiert an 
einem DUIHK-Projekt zur Geschäftspartnervermitt-
lung, das mit einem Abschlussevent in Erfurt endet. 
Die nächste Exportberatung findet voraussichtlich 
Ende Juni in Pécs statt, dort sind lokale Unterneh-
men, die kein Kammermitglied sind, ebenso will-
kommen, wie dortige Mitglieder.    ❙

Autor: Daniel Hirsch

DUIHK Nächster  
Firmengemeinschafts-
stand im Jahr 2016:

AUTOMOTIVE HUNGARY: 
19.-21. Oktober 2016

Weitere Informationen: 
www.duihk.hu/messe

sErvicEangEbotE

Am 25. mAI hatten das Generalkonsulat von 
Ungarn und die Siemens AG zur Konferenz „Digi-
talisierung in der Wirtschaft – Das neue Spektrum 
der bayerisch-ungarischen Zusammenarbeit“ in das 
Münchner Firmenmuseum SiemensForum geladen. 
Hier wurde der Trend, der die Wirtschaft und Unter-
nehmenswelt signifikant beeinflusst, von mehreren 
Seiten beleuchtet, zudem die intensive Kooperation 
zwischen Ungarn und Bayern in diesem Bereich 
thematisiert. Eröffnet wurde die Konferenz mit ins-
gesamt 50 Teilnehmern von Dr. Norbert Gaus, Exe-
cutive Vice President Division Customer Solutions 
Siemens AG und Gábor Tordai-Lejkó Generalkon-
sul von Ungarn in München. Reden hielten neben 
Unternehmensvertretern u.a. Ákos Kara, Staatsse-
kretär für Infokommunikations-Angelegenheiten im 

Ministerium für Nationale Entwicklung, Dr. Rolf Bom-
mer Ministerialrat, Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Medien, Energie und Technolo-
gie auch Roland Pecsenye, Delegierter der Ungari-
schen Industrie- und Handelskammer, sowie DUIHK-
Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer. 

Die DUIHK ist offizielle Repräsentantin von zwei 
deutschen Bundesländern in Ungarn, Bayern 
und Sachsen. Als Repräsentanz unterstützt die 
DUIHK besonders intensiv die Unternehmen die-
ser Bundesländer und arbeitet eng mit den Lan-
desregierungen, Wirtschaftsfördergesellschaften 
und anderen Landeseinrichtungen zusammen. 
Daher hatte sie bei der Organisation der Veran-
staltung assistiert.    ❙

PartnErvEranstaltung in MünchEn 
„digitalisiErung in dEr wirtschaft“

AngeBote für offene Weiterbildungen, Trai-
nings, Workshops und weitere Veranstaltungsan-
gebote des Deutsch-Ungarischen Wissenszent-
rums (DUWZ) im II. Halbjahr 2016 sind ab sofort auf 
der Webseite des DUWZ online erreichbar. Der ab 
September bis Dezember geltende Kalender bein-

haltet Trainings für verschiedene Berufsgruppen 
(z.B. Einkäufer oder Produktionsleiter), zur Entwick-
lung bestimmter Kompetenzen (z.B. Verhandlungs-
techniken oder Business Etikette) und zu bestimm-
ten betrieblichen Energieeffizienzthemen (z.B. die 
EUREM EnergyManager-Qualifizierung).    ❙

trainingsKalEndEr für 
ii. halbJahr onlinE

Der Trainingskalender ist 
unter dem nebenstehenden 
QR-Code erreichbar:

dAs deutsch-ungArIsche wIssenszentrum 
(DUWZ) unterstützt bereits länger seine multina-
tionalen Partner mit interkulturellen in-house-Trai-
nings; dieses Mal organisiert das DUWZ am 5. Juli 
von 9-17 Uhr seine „Globales Geschäft“ genannte 
Veranstaltung zur Effizienzsteigerung der Kommu-
nikation zwischen den Kulturen als offenes Trai-
ning. Dessen Ziel ist es, die auch für das Geschäft 

wichtigen Unterschiede zwischen den Kulturen 
offen zu legen und praktische Ideen zum Umgang 
mit den sich aus unterschiedlichen Gewohnheiten 
ergebenden Missverständnissen zu geben. Zum 
Training, das eine auch über Auslandserfahrung 
verfügende Trainerin leitet, werden Führungskräfte 
und Mitarbeiter erwartet, die im internationalen 
Geschäftsfeld tätig sind.    ❙

intErKulturEllEs training: 
„globalEs gEschäft“

Weitere Informationen  
unter dem nebenstehenden 
QR-Code oder direkt: 
Zsuzsanna Csóka
Tel.: +36 1 243 3596
csoka@ahkungarn.hu

Fortsetzung von Seite 1
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rund 360 gäste folgten der Einladung zum ins-
gesamt 17. Gartenfest der DUIHK. Mitglieder, Kun-
den und Partner trafen sich vor der Sommerpause 
zu einem entspannten Beisammensein mit inter-
essanten Gesprächen, kulinarischen Genüssen und 
musikalischer Unterhaltung. Unter den anwesenden 
Gästen waren Gajus Scheltema, Botschafter der Nie-
derlande in Budapest, zudem Vertreter ungarischer 
Ministerien, deutscher Stiftungen, Bildungs- und Kul-
tureinrichtungen in Ungarn. Der deutsche Botschaf-
ter, Dr. Heinz-Peter Behr würdigte in seinem Grußwort 
die gute Zusammenarbeit mit der Kammer, er hoffe, 
diese in Zukunft genauso fortsetzen zu können. 
DUIHK-Präsident Dale A. Martin betonte die wich-
tige Rolle der Kammer in den guten deutsch-unga-
rischen Wirtschaftsbeziehungen, bevor er das Buffet 
eröffnete. Für das leibliche Wohl sorgte das Team 
des Catering-Service vom Kempinski Hotel Corvinus 
Budapest, „The Kitchen Caters“, musikalisch unter-

duihK-gartEnfEst 2016

Am 6. JunI verAnstAltete dIe KAmmer Im rAh-
men Ihres JAhresthemAs 2016 „InnovAtIon“ 
gemeInsAm mIt der elmû-ÉmÁsz-gruPPe Im 
rAm colosseum eInen „InnovAtIonsABend“. 
An dIesem wurden nIcht nur BereIts lAu-
fende InnovAtIonsProJeKte des rwe-InnovA-
tIonsBereIchs „rwe InnovAtIon huB“ vor-
gestellt, sondern Auch dIe stIftung eInes 
„InnovAtIonsPreIses für urBAne lösungen“ 
BeKAnntgegeBen.

Der Abend wurde von DUIHK-Geschäftsführer Gab-
riel A. Brennauer (Foto 2.v.l.) feierlich eröffnet. „Die 
einzige Ressource, über die wir verfügen, handelt 
von der Kreativität der Menschen und ihrem Talent 
zu Neuerungen, daher müssen wir diese bestmög-
lich nutzen“, erklärte zudem Kammerpräsident 
Dale A. Martin (l.). Forschung & Entwicklung sei der 
Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg solcher Län-
der wie Ungarn. Folglich sei die DUIHK bestrebt, das 
Netzwerk der fortschrittlichen Unternehmen und 
Experten zu stärken, so Martin. Der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Forschung & Entwicklung, Innovation 
der DUIHK, Dr. Thomas Narbeshuber, Geschäftsführer 
der BASF Hungária Kft., bat um verstärkte Anstren-
gungen etwa bei der Zusammenarbeit der akade-
mischen mit der Unternehmenssphäre. 

In Vorträgen stellten Dr. Marie-Theres Thiell (2.v.r.), Vor-
standsvorsitzende der ELMŰ-ÉMÁSZ-Gruppe und 
Hauptsponsorin des RWE-Projektes „Urban Solutions 
Lighthouse“, und Dr. Inken Braunschmidt, Chief Inno-
vation Officer bei der RWE AG und Leiterin des RWE 
Innovation Hub, die umfassende Innovationsstrategie 
von RWE vor. „Wir möchten zeigen, dass Innovation 
nicht nur ein gut klingender Slogan ist, sondern ein 
greifbares Ergebnis“, betonte Thiell. Forschungs- & Ent-
wicklungstätigkeiten haben in ihrer Gruppe tagtäglich 

eine wichtige Rolle inne, man bemühe sich zudem die 
jungen Fachkräfte zu finden, die ihnen bei ihrer Arbeit 
eine Hilfe sein können. 

Thiell gab auf der Pressekonferenz zudem die Grün-
dung des „Innovationspreises für urbane Lösungen“ 
bekannt, für den sich Studenten ungarischer Univer-
sitäten mit Ideen für Geschäftsmodelle bewerben 
können, die Lösungen für die Herausforderungen des 
städtischen Lebens geben. Diese sollen im Rahmen 
der RWE-Initiative für urbane Lösungen im ungarischen 
Wirtschaftsumfeld getestet werden. Die Preisverlei-
hung soll am 26. Oktober stattfinden und gemein-
sam mit der DUIHK ausgerichtet werden. In der Jury 
ist neben Vertretern des ELMŰ-ÉMÁSZ-Managements 
auch DUIHK-Geschäftsführer Brennauer Mitglied.

„Das Wissen ungarischer Ingenieure sichert der 
Region einen bedeutenden Vorsprung“, hob Javier 
González Pareja (r.), Leiter der ungarischen Bosch-
Gruppe, in seinem Vortrag hervor. Diese stehe mit 
19 ungarischen Hochschulen in Kontakt und för-
dere besonders die hiesige Hochschul- und Ingeni-
eursausbildung. Die Vortragenden waren sich einig 
darin, dass die mit der Forschung & Entwicklung 
einhergehenden Veränderungen eine bedeutende 
Wirkung auf alle Marktteilnehmer haben werden, 
während sie die Energieversorgung bezahlbarer 
machen und die Versorgungssicherheit steigern.

Im Anschluss wurden auf einer kleinen Ausstel-
lung Lösungen des RWE-Konzerns zu Themen wie 
e-Mobilität, Smart Metering oder intelligenter öffent-
licher Beleuchtung sowie Elektrofahrräder von Bosch 
präsentiert. Unter den Teilnehmern war auch der 
deutsche Botschafter Dr. Heinz-Peter Behr.    ❙

duihK-JahrEsthEMa innovation: 
innovationsPrEis ausgElobt

malt wurde das Gartenfest 
von „The Four Seasons Band“ 
– deren Frontfrau, Krisztina 
Kottmayer übrigens Mitarbei-
terin des Wissenszentrums der 
DUIHK ist – und dem aus dem 
TV bekannten Swing-Sänger 
Bálint Gájer. Im Rahmen eines 
Gewinnspiels wurde vom 
Budapester Büro der Deut-
schen Zentrale für Tourismus 
eine Reise für zwei Personen 
in den Wolfsburger Erlebnis-
park Autostadt mit zwei Über-
nachtungen im dortigen Luxushotel Ritz-Carlton 
verlost. Unterstützt wurde das diesjährige Gartenfest 
von der AUDI Hungaria Motors Kft., den Budapester 
Elektrizitätswerken (ELMŰ) und der Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft.    ❙

Am 25. mAI Die Abrechnung mit der Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) 
birgt große Herausforderungen für ungarische 
Bauunternehmen. Deutsche und ungarische 
Fachexperten informierten daher am 10. Juni 
im Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft 
über die wichtigsten Stolpersteine und mögliche 
Lösungen.  Nach einem Grußwort von DUIHK-
Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer und einer 
Themeneinführung durch László Bódi, Präsident 
der Ungarisch-Deutschen Sektion der Ungarischen 

Handels- und Industriekammer, stellten Experten 
der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirt-
schaft (SOKA-BAU) die Grundlagen und den Ablauf 
des Urlaubsverfahrens vor. Eine Zusammenfassung 
von ungarischer Seite lieferte Péter Mervai, Sekretär 
der Deutschen Unternehmenssektion des Landes-
verbandes der Bauunternehmer (ÉVOSZ). Die rund 
60 Teilnehmer konnten immer wieder gezielte 
Fragen an die Experten stellten. Die Veranstaltung 
endete mit der Möglichkeit zur Konsultation durch 
die anwesenden Experten.    ❙

infovEranstaltung: 
urlaubsabrEchnung in dEutschland

Weitere Informationen:
Kornélia John
Tel.: +36 1 345 7642
john@ahkungarn.hu

vom 23-25. mAI fand der insgesamt 18., vom 
Deutsch-Ungarischen Wissenszentrum (DUWZ) 
organisierte Synchronisiertes Produktionssystem 
(SPS) Workshop statt. Im Werk Füzesgyarmat der 
KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. haben 30 Teil-
nehmer ihr Wissen über das Toyota Produktions-
system mithilfe des japanischen Experten Tetsuya 
Imura erfolgreich vertieft. Zu diesem gehört 
auch „die Kultur der dauernden Entwicklung“ im 
Betrieb, die nur über Kaizen-Instrumente erreich-
bar ist und dann, wenn jeder Mitarbeiter die die 
Kaizen-Anschauung versteht und annimmt. Bei 
KUKA gehört Kaizen zum Alltag und hat eine her-

vorgehobene Rolle inne, betonten Stefan Dreher, 
Geschäftsführer der KUKA Hungária, und Zoltán 
Weil, Technischer Direktor des Unternehmens, in 
ihren Reden. Im praktischen Teil des Workshops 
machten die Projektteams Vorschläge zur Optimie-
rung des Instandhaltungssystems, der Lager- und 
Automatisierungsprozesse sowie der Anordnung 
der Produktionszellen. Die KUKA-Mitarbeiter arbei-
teten dabei mit Experten von u.a. Robert Bosch 
Energy and Body Systems, Continental Automotive 
Hungary, Hirschmann Car Communication, LEAX 
Hungary, PEX Automotive Systems, NI Hungary 
und GE Hungary zusammen.    ❙

worKshoP bEi KuKa robotics hungária

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

Autor: Daniel Hirsch
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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

MitgliEdErnEws

stihl fEiErt doPPElt JubiläuM

mIt eIner zweIstündIgen Donau-Schifffahrt und 
einem Presseevent feierte STIHL am 3. Juni gleich 
doppelt: Anlass war der 90. Geburtstag der deut-
schen Muttergesellschaft, der STIHL AG, und der 25. 
Geburtstag der ungarischen Tochtergesellschaft, 
der STIHL Kft. Zwei Mitglieder der namensgeben-
den Familie waren bei der Veranstaltung persönlich 

anwesend; eines davon, Hans Peter Stihl (Foto Mitte), 
Sohn des Firmengründers Andreas Stihl, war zum 
Zeitpunkt der Gründung der DUIHK im Jahre 1993 
an selbiger beteiligt, denn die STIHL Kft. war eines 
der Gründungsmitglieder. Ferner war er damals Prä-
sident des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertags (DIHK), wo er noch heute Ehrenpräsident ist. 
Die STIHL Kft. ist in Ungarn hauptsächlich für ihre Ket-
tensäge bekannt, daneben beschäftigt sie sich mit 
der Herstellung, dem Vertrieb und Service von Forst-, 
Landwirtschaft- und Gartenmaschinen. Sie wurde 
1991 gegründet und beschäftigt hierzulande rund 
800 Mitarbeiter. 2015 erreichte die ungarische Tochter 
einen Umsatz von über 6 Mrd. Forint.    ❙

ErstE PrüfungEn nach dEutschEM 
standard absolviErt

Am 23. und 30.-31. mAI legten Auszubildende der 
Penny Market Kft. sowie am 6. und 7. Juni Auszubil-
dende der Siemens Zrt. die ersten dualen Berufs-
bildungsprüfungen nach deutschem Standard ab. 

Dabei absolvierten 14 Azubis von Penny erfolgreich 
ihre Abschlusstests als „Kaufmann/-frau im Einzel-
handel“ und 6 von Siemens als „Fachkraft für Metall-
technik (Grundlage des „Industriemechanikers“). Den 
jeweiligen Prüfungsausschüssen gehörten Bildungs-
experten (vor allem Fachausbilder und Personallei-
ter) von Mitgliedsunternehmen an: bei Siemens Ver-
treter von Audi, Mercedes, Bosch, Hauni und Claas, 
bei Penny von Rossmann, zudem von Deichmann 
und der Budapester Wirtschaftsuniversität (BGE). 
Die DUIHK hatte die Prüfungen sowie die Lern- und 
Prüfungsmaterialien aus Deutschland organisiert 
und zusammengestellt. Laut Edina Gampel, Leiterin 
Berufsbildungsprojekte bei der DUIHK und Organi-
satorin der Prüfungen (Foto l.), habe diese eine neue 
Sichtweise aufgezeigt: „Die Prüfungen nach deut-
schem Standard sind sehr praxisbezogen und erfor-
dern nicht nur theoretisches Wissen. Die Prüfungsfra-
gen verbanden dabei aber immer die Theorie mit der 
Praxis und hatten stets einen aktuellen Bezug. Entge-
gen der in Ungarn gewohnten Verfahrensweise prüf-
ten hier vom Ausbildungsunternehmen unabhän-
gige Ausbilder und Lehrer.“ Gampel zufolge haben 
bei Penny alle Absolventen ein Angebot zur Über-
nahme in eine leitende Position erhalten, und auch 
Siemens biete den erfolgreichen Prüflingen Jobs.    ❙

PraKtiKEr wiEdEr auf 
wachstuMsKurs

Auf Ihrer JAhresPresseKonferenz am 24. Mai 
informierte die Praktiker Kft. über ihre Umsatzzah-
len, neue Eigentümerstruktur und Expansions-
pläne. Die Praktiker Kft. hat das vergangene Jahr 
mit einem Umsatz von 32,5 Mrd. Forint abgeschlos-
sen, was ein Plus von 7 Mrd. Forint im Vergleich zu 
2014 bedeutet, informierte dort Geschäftsführer 
und DUIHK-Aufsichtsratspräsident Karl-Heinz Keth 
(Foto M.). Das Betriebsergebnis belief sich demnach 
auf 916 Mio. Forint, nach Verlusten von 1,2 Mrd. 
Forint im vorangegangenen Jahr. Somit stieg nach 
sechs rückläufigen Jahren die Unternehmensbilanz 
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wieder ins Positive. Neuer Mehrheitseigentümer 
der Praktiker Kft. ist die Wallis Asset Management 
Zrt., in deren Eigentum das Baumarktunternehmen, 
ihre Immobilien (13 eigene, 6 gemietete) und auch 
der Markenname gelangten, teilte Wallis-Gene-
raldirektor Zsolt Müllner (Foto l.) mit. Keth, der seit 
fast einem Jahrzehnt für die Praktiker Kft. tätig ist, 
wurde parallel zum Wallis-Einstieg mit 25 Prozent 
Minderheitseigentümer. Die Baumarktkette will 
innerhalb von 2-3 Jahren weitere 2-3 Baumärkte in 
Ungarn eröffnen, informierte Keth. Derzeit verfügt 
Praktiker über 19 Baumärkte im Land und ist damit 
nach dem deutschen Konkurrenten OBI die zweit-
größte Baumarktkette Ungarns.    ❙

MErcEdEs-wErK in KEcsKEMét 
ErziEltE rEKordErgEbnis

dIe mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
hat das Geschäftsjahr 2015 mit Rekordergebnis-
sen abgeschlossen und blickt zuversichtlich in die 
Zukunft, informierte das Unternehmen auf seiner 
Jahrespressekonferenz in Kecskemét am 24. Mai. Das 
Produktionsvolumen stieg demnach im Vergleich 
zum Vorjahr um 20% auf mehr als 180.000 Fahrzeuge 
und das Ergebnis betrug 65 Mio. Euro. „Das Merce-
des-Werk Kecskemét hat im vergangenen Jahr so 
viele Fahrzeuge produziert wie nie zuvor. Der Stand-
ort Kecskemét ist ein wichtiger Baustein im Produk-
tionsverbund für Kompaktfahrzeuge“, sagte Christian 
Wolff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mer-
cedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. „Die Pers-
pektiven für das Werk Kecskemét sind sehr positiv. 
Wir haben volle Auftragsbücher und blicken zuver-
sichtlich auf das laufende Jahr.“ Mit dem Erfolg von 
Mercedes wachse die Bedeutung des Standorts für 
die Stadt Kecskemét, die Region und ganz Ungarn 
als Investor, Arbeitgeber, Steuerzahler und Auftrag-
geber. „Seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2008 
hat das Unternehmen bereits mehr als 1 Mrd. Euro 
in Kecskemét investiert und über 4.000 neue Stel-
len direkt in unserem Unternehmen geschaffen“, 
erklärte der für Finanzen verantwortliche Geschäfts-
führer Ekkehard Philipp. Mehr als 25% des Auftrags-
volumens gehe an Firmen in Ungarn. Bei Nichtpro-
duktionsmaterial und Dienstleistungen betrug der 
Anteil 2015 sogar mehr als 70%. Um eine erfolgrei-
che Produktion der Nachfolgemodelle sicherzu-
stellen, wird Mercedes-Benz bis 2018 rund 580 Mio. 
Euro in die technologische Entwicklung und den 
weiteren Ausbau der Produktion im Werk Kecske-
mét investieren. Allein für das neue, mit High Tech 
ausgestattete Karosseriewerk werden Investitionen 
von rund 250 Mio. Euro erforderlich. „Das Jahr 2015 
war für uns überaus erfolgreich, weltweit verkaufte 
Daimler mehr als 2 Mio. Pkw, ein Erfolg, der sich auch 
am ungarischen Markt zeigte: Die verkaufte Stück-
zahl kletterte um 26%, der Umsatz um 37% im Ver-
gleich zum Vorjahr. Wir haben zudem ein erfolgrei-

ches I. Quartal 2016 hinter uns“, erklärte Jörg Schmidt, 
Geschäftsführer der für den Vertrieb in Ungarn ver-
antwortlichen Mercedes-Benz Hungária Kft.    ❙

zwEistElligEs wachstuM bEi 
ungarischEr bosch-gruPPE

Bosch hAt In ungArn auf all seinen Tätigkeitsge-
bieten ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich 
erreicht, informierte das Unternehmen auf seiner Jah-
respressekonferenz am 26. Mai. Die ungarische Bosch-
Gruppe hat demnach im vergangenen Jahr mit ihren 
neun Tochterunternehmen einen Gesamtjahresum-
satz von 959 Mrd. Forint erzielt, was einem Plus von 16 
Prozent im Vergleich zu 2014 entspricht. Im gleichen 
Zeitraum stieg der auf dem ungarischen Markt reali-

sierte Umsatz um 23 Prozent auf insgesamt 246 Mrd. 
Forint. „2015 war bei der ungarischen Bosch-Gruppe 
in jeder Hinsicht das Jahr des dynamischen Wachs-
tums. Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einer wei-
teren Zunahme der Einnahmen von fünf bis zehn Pro-
zent. Im 1. Quartal 2016 erreichte Bosch in Ungarn ein 
zweistelliges Umsatzwachstum“, erklärte Javier Gonzá-
lez Pareja (Foto), Leiter der ungarischen Bosch-Gruppe. 
Das starke Engagement in Ungarn werde dadurch 
verdeutlicht, dass das Unternehmen 2015 insgesamt 
64 Mrd. Forint hierzulande investierte. So wurde etwa 
das Werk Hatvan mit neuartigen Produktionstechno-
logien und Fertigungslinien zur Herstellung elektro-
nischer Steuerungseinheiten und Sensoren erweitert. 
Dort soll künftig auch im Bereich automatisiertes 
Fahren gearbeitet werden. In der Miskolcer Werkzeug-
herstellung wurden neue Projekte realisiert, etwa die 
Spritzlackier-Gerätefamilie oder weiterentwickelte 
Akkumulatoren. Die Bosch-Gruppe beschäftigte Ende 
2015 mit rund 12.200 Mitarbeitern 1.700 Menschen 
mehr als ein Jahr davor. Unter den neu eingestellten 
Mitarbeitern verfügen 700 über einen Hochschul-
abschluss, was einen Anteil von 30 Prozent an der 
Gesamtbelegschaft ausmache. Im Bereich F&E seien 
über 1.700 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen 
Jahr investierte Bosch 37 Mrd. Forint in den Bereich 
(23 Prozent mehr als 2014). Neben den beiden Ent-
wicklungszentren in Miskolc fungiert in Budapest das 
zweitgrößte Entwicklungszentrum des Konzerns in 
Europa, hieß es. Dort wurde 2015 zu dessen zehnjäh-
rigem Jubiläum das Zentralgebäude übergeben.    ❙

Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.

»

* Alle Angaben zum BIP-Wachstum 

im Text beziehen sich auf kalender- 

und saisonbereinigte Werte.
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Auf der verwendungsseite, 
also quasi bei der „Nachfrage“, 
dämpfte vor allem der starke 
Rückgang der Investitions-
tätigkeit das Wachstum, auf 
gesamtwirtschaftlicher Ebene 
schrumpfte es um mehr als 7%. 
Insbesondere im Infrastruktur-
bereich brachen die Investiti-
onen massiv ein – in der Was-
ser- und Abfallwirtschaft um 
fast 75% (!), in Verkehr und 
Logistik um fast 40%. Auf der 
Entstehungsseite widerspiegel-
ten sich diese Entwicklungen 
in einem drastischen Rück-
gang der Bauproduktion (-27% 
gegenüber dem Vorjahr). Die 
Ursache dafür liegt vor allem 
in fehlenden Mitteln der EU. 
2014 und Anfang 2015 hatte die 
ungarische Regierung das Abru-
fen noch verbliebener EU-För-
dermittel aus der Finanzierungs-
periode 2007-2013 stark forciert 
und vor allem in Infrastruktur-
bauten investiert: Der Tiefbau 
wuchs 2014 um rund ein Vier-
tel, und in den ersten beiden 
Quartalen 2015 noch um rund 
7 Prozent – im ersten Quar-
tal 2016 lag die Leistung hinge-
gen um mehr als 40% unter dem 
Wert des Vorjahres. 

Stabilisierend wirkte sich auf das 
Wachstum der kräftige Anstieg 
des privaten Konsums aus. Die 
Bevölkerung fragte fast 4% mehr 
Waren und Leistungen nach, 
der Staat sogar 4,4%.  Dies fin-
det auf der Angebotsseite seine 
Entsprechung in einem robusten 
Wachstum der (oft gescholtenen) 
Dienstleistungssektoren: die 
Bruttowertschöpfung im Han-
del und im Gastgewerbe stieg im 
Jahresvergleich um 5,6%, die im 
Informations- und Kommunika-
tionssektor um 3,7%. Ein wich-
tiger Impuls für den privaten Ver-
brauch kommt von kräftigen Ein-
kommenssteigerungen. Im ersten 
Quartal lagen die Nettolöhne um 
durchschnittlich 7,7% über dem 
Niveau des Vorjahres, was dank 
Steuersenkungen und de facto 
Null-Inflation einen Reallohnan-
stieg um mehr als 8% bewirkte. 
Ein beträchtlicher Teil davon 
strömte in den Einzelhandel.

Schließlich bleibt das verarbeiten-
de Gewerbe zu erwähnen, dessen 
Bruttowertschöpfung im ersten 
Quartal (gegenüber dem Vorjahr) 
um knapp ein Prozent schrumpf-
te. Dies war laut Statistikamt vor 
allem auf den Rückgang der Pro-

duktion im Fahrzeugbau zurück-
zuführen, während die elektro-
nische Industrie einen Zuwachs 
verbuchen konnte. Dies schlug 
sich auch im Außenhandel nie-
der. Der Ausfuhrüberschuss im 
ersten Quartal (insgesamt ca. 2,5 
Mrd. Euro) lag knapp unter dem 

Niveau des Vorjahres. Bei verarbei-
teten Waren ging der Überschuss 
um rund 400 Mio. Euro zurück 
(davon allein im Fahrzeugbau um 
rund 150 Mio.), und nur dank der 
billigeren Ölimporte (ungarische 
„Ersparnis“ gegenüber dem Vor-
jahr: rund 270 Mio. Euro) ver-
schlechterte sich der Gesamtsaldo 
nicht noch kräftiger.  

	

Quelle | Forrás: KSH

Entwicklung des ungarischen bruttoinlansdproduktes *
a magyar bruttó hazai termék alakulása **

*   saison- und kalenderbereinigte Werte.    ** szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok.
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Konjunkturmonitor
Juni 2016

Das ungarische Wirtschaftswachstum hat sich im ersten Quartal 2016 überraschend stark ver-
langsamt. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Bruttoinlandsprodukt um gerade einmal 0,4%*, 
gegenüber dem Vorquartal sank es sogar – zum ersten Mal seit drei Jahren. Das schwache Ergeb-
nis trübt auch die Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr, allerdings könnten konjunkturbele-
bende Maßnahmen der Regierung im zweiten Halbjahr für zusätzliches Wachstum sorgen. 



 
aktuelle Konjunkturindikatoren aktuális konjunktúramutatók

Mehr Daten und Prognosen:

www.duihk.hu/wirtschaft »

3wiu kompakt – melléklet 06 | 20162 06 | 2016 wiu kompakt – Beilage

Monitor

wachstumsaussichten
Der Auftragsbestand der Indus-
trie lag im April nur noch um 
weniger als 7% über dem Niveau 
des Vorjahres (Durchschnitt 
2015: +14%), vor allem bei den 
Exportaufträgen ist eine spür-
bare Abkühlung zu verzeichnen. 
Vom Außenhandel werden daher 
kaum noch Impulse für das 
Wachstum ausgehen, der Außen-
beitrag zum BIP könnte sogar in 
den negativen Bereich geraten. 

Für die kommenden Quar-
tale kann aber wohl dennoch 
mit einer vorsichtigen Erho-
lung der Wirtschaftsleistung 
gerechnet werden. zum einen 
hat die Regierung angekündi-
gt, EU-finanzierte Infrastruk-
turprojekte im Wert von ca. 500 
Milliarden Forint beschleunigt 
auszuschreiben. Zum anderen 
wird die Möglichkeit ausge-
weitet, für bewilligte EU-För-
dermittel Vorschüsse von bis 
zu 100%  schon zu Beginn der 
geplanten Investition auszuzah-
len. Auch für den privaten Woh-
nungsbau wurden Fördermaß-
nahmen angekündigt, allerdings 
dürften diese im laufenden Jahr 
nur einen geringen positiven 
Effekt auf die Gesamtwirtschaft 

haben.  Insgesamt scheint daher 
ein BIP-Wachstum von zwei 
Prozent oder leicht darüber wei-
terhin erreichbar.  

Arbeitsmarkt
Die Beschäftigung hat 
im April mit fast 4,3 Mio. 
Erwerbstätigen einen neu-
en Höchststand erreicht, Die 
Arbeitslosigkeit lag zwischen 
Januar und April mit 5,9% 
auf dem niedrigsten Stand 
seit Ende 2003. Ein beträcht-
licher Teil der Beschäftigten 
– ca. 190.000 – ist allerdings 
in öffentlichen Arbeitspro-
grammen („Közmunka“) ange-
stellt, das entspricht fast sieben 
Prozent aller Angestellten. In 
der privaten Wirtschaft stieg 
die Zahl der Angestellten im 
ersten Quartal um 3,5%. 

Aufmerksamkeit verdient aus 
Sicht der Arbeitgeber die Lohn-
entwicklung. In den ersten drei 
Monaten stiegen die Bruttolöh-
ne in der Privatwirtschaft um 
7%, im öffentlichen Dienst sogar 
um 9,4%.  Die Beschleunigung 
ist zum Teil Folge des Mangels 
an Fachkräften, zum anderen 
Teil auch des Drucks der Arbeit-
nehmerseite in den jüngsten 

Tarifverhandlungen. Derartige 
Steigerungsraten sind gut für die 
Arbeitnehmer und damit auch 
für die private Nachfrage, kön-
nen aber auf mittlere und längere 
Sicht durchaus Risiken für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
ortes bedeuten. 

staatshaushalt 
Die Haushaltslage ist nach wie 
vor stabil. In den ersten vier 
Monaten des Jahres lag das 
Defizit unter 150 Mrd. Forint 
(Vorjahr: 610 Mrd.). Die Ver-
besserung ist allerdings fast 
ausschließlich dem Rückgang 
von Ausgaben für EU-finan-
zierte Projekte zuzuschreiben. 
Wenn im zweiten Halbjahr wie-
der verstärkt EU-Fördermittel 
zugeteilt werden, werden auch 
die damit verbundenen staat-
lichen Ausgaben (ungarischer 
Eigenanteil, Vorschüsse) wieder 
deutlich anziehen. Insgesamt 
wird aber das Defizitziel von 
3% nicht in Gefahr sein.     ❙

Konjunktúra-monitor
2016. június

A felhasználási, tehát a 
„keresleti” oldalon elsősorban 
a beruházási tevékenység erő-
teljes, nemzetgazdasági szinten 
nézve több mint 7 százalékos 
visszaesése fékezte a növeke-
dést. Főként az infrastruktúra 
területén csökkent a beruházási 
tevékenység – a víz- és szenny-
vízgazdálkodásban közel 75 (!) 
százalékkal, a közlekedésben és 
a logisztikában pedig majdnem 
40 százalékkal. Forrásoldalon 
ezek a változások az építőipari 
termelés drasztikus (az előző 
évhez viszonyítva 27 száza-
lékos) csökkenésében tükrö-
ződik. Ennek oka mindenek 
előtt a hiányzó európai uniós 
forrásokban keresendő. 2014-
ben és 2015 elején a magyar 

kormány nyomatékosan 
erőltette a 2007-2013 közötti 
finanszírozási időszakból még 
megmaradt európai uniós 
támogatási források lehívását és 
ezek főleg infrastruktúra-építési 
célú felhasználását: a mélyépítés 
2014-ben mintegy negyedével 
és 2015 első két negyedévében 
is még mintegy 7 százalékkal 
bővült – ezzel szemben 2016 
első negyedévében a teljesít-
mény több mint 40 százalékkal 
maradt el az előző évi értéktől.

A növekedést stabilizáló hatást 
fejtett ki a lakossági fogyasztás 
erőteljes növekedése. A lakosság 
közel 4 százalékkal, az állam 
pedig 4,4 százalékkal több árut és 
szolgáltatást igényelt. Kínálati ol-

dalon ez a (gyakran becsmérelt) 
szolgáltatási szektorok masszív 
növekedésében tükröződik: a 
kereskedelem és a vendéglátás 
bruttó hozzáadott értéke éves 
összehasonlításban 5,6 százalék-
kal, az informatikai és kommu-
nikációs szektoré 3,7 százalékkal 
nőtt. A lakossági fogyasztás 
növekedésének fontos mozga-
tórugója a jövedelmek erőteljes 
növekedése. Az első negyed-
évben a nettó bérek átlagosan 
7,7 százalékkal haladták meg az 
előző évi szintet, ami az adócsök-
kentéseknek és a valójában nem 
létező inflációnak köszönhetően 
a reálbérek több mint 8 százalé-
kos növekedését eredményezte. 
Ennek tetemes része a kiskereske-
delembe áramlott.

Monitor

volumenváltozás az elôzô évhez (%)

Ipari termelés 3

Ipar új rendelései

Építôipari termelés 3

Kivitel (euró-alapon)

Behozatal (euró-alapon)

Kiskereskedelmi forgalom 3

Alkalmazottak száma 8

Munkanélküliségi ráta 1, 4

Bruttó-keresetek 8

Fogyasztói árszínvonal

Ipari termelôi árak

GDP (elôzô évhez) 3

Költségvetési deficit 5

Az MNB alapkamata 2

Vállalati hitelek kamata 1, 6

Másodpiaci hozam 1, 7

FDI Mo.-on (millió euró) 9

EUR-HUF árfolyam 1

 (1) idôszaki átlag

 (2) az idôszak végén

 (3) szezonális és naptárhatástól megtisztított

 (4) munkaerôfelmérés (LFS), 15-74 évesek

 (5) a GDP %-ában, Maastrichti deficit

 (6) 1-5 éves futamidejû hitelek, állománnyal súlyozva

 (7) 10-éves futamidejû államkötvények

 (8) versenyszféra 

 (9) átfolyó tôké-tételektôl megtisztítva

   Forrás: MNB, KSH 

(1) Durchschnitt im Zeitraum

(2) zum Ende des Zeitraums

(3) saison- und kalenderbereinigt

(4) Arbeitskräfteerhebung (LFS), 15-74 Jahre

(5) in % des BIP, Maastricht-Defizit

(6) Laufzeit 1-5 Jahre, bestandsgewichtet

(7) 10-Jahres-Anleihen

(8) gewerbliche Wirtschaft

(9) bereinigt um durchlaufende Posten

Quelle: MNB, KSH

Magyarország gazdasági növekedése 2016 elsô negyedévében meglepô mértékben lassult. A bruttó 
hazai termék az elôzô év azonos idôszakához képest csak 0,4 százalékkal* emelkedett, sôt a megelôzô 
negyedévhez viszonyítva – három év óta elôször – még csökkent is. A gyenge eredmény beárnyékolja 
az év egészére vonatkozó kilátásokat is, azonban a második félévben kormányzati konjunktúra-élénkítô 
intézkedések  erôsebb  növekedést tehetnek lehetôvé.

* A cikkben szereplô valamennyi  

GDP-adat a naptárhatástól és a 

szezonális hatásoktól megtisztított 

értékre vonatkozik.

veränderung zum vorjahr in %

Industrieproduktion 3

Auftragseingang der Industrie

Bauproduktion 3

Ausfuhren (Euro-Basis)

Einfuhren (Euro-Basis)

Einzelhandelsumsatz 3

Beschäftigte 8

Arbeitslosenrate (%) 1, 4

Bruttolöhne 8

Verbraucherpreise

Erzeugerpreise Industrie

BIP (zum Vorjahr) 3

Haushaltsdefizit 5

Basiszins der Zentralbank (%) 2

Zinsen für Firmenkredite (%) 1, 6

Umlaufrendite (%) 1, 7

FDI in Ungarn (Mio. EUR) 9

Wechselkurs EUR-HUF 1

 2012 2013  2014 2015

 -1.3 1.4 7.2 7.2

 4.1 8.0 12.8 10.3

 -6.5 8.4 13.5 3.4

 0.0 1.7 4.0 7.1

 0.5 2.0 4.7 5.4

 -1.9 1.6 5.2 5.7

 -1.9 0.1 2.6 2.8

 11.0 10.2 7.7 6.8

 7.3 3.6 4.3 3.9

 5.7 1.7 -0.2 -0.1

 4.3 0.7 -0.4 -0.9

 -1.7 2.0 3.6 2.9

   

 -2.3 -2.6 -2.3 -2.0

 5.75 3.00 2.10 1.35

 10.25 7.47 5.07 3.95

 7.73 5.99 4.75 3.36

 3,942 1,927 4,790 1,011

 289.4 296.9 308.7 309.9

 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04

       

 5.9 5.9 8.9 0.8 5.5 3.8 0.8 1.7

 9.7 3.5 15.3 -6.6 -18.4 5.5 -6.9 8.1

 5.5 -0.1 0.2 -26.3 -23.1 -22.1 -33.8 -29.9

 8.1 5.4 7.3 1.8 0.9 8.0 -3.5 5.1

 6.3 5.7 4.2 2.7 3.9 7.4 -3.2 -1.9

 5.6 5.9 4.5 4.2 2.9 5.1 4.5 ::

 2.6 2.5 3.0 3.5 3.6 3.5 3.4 4.1

 6.9 6.4 6.2 6.0 6.3 5.7 6.0 5.7

 4.0 3.9 4.0 5.4 4.9 5.2 6.1 5.1

 0.3 0.0 0.5 0.3 0.9 0.3 -0.2 0.2

 0.3 -0.7 -1.1 -1.6 -1.7 -1.6 -1.6 -1.4

 2.9 2.5 2.6 0.4 :: :: :: ::

        

 -0.7 -1.7 -1.7 :: :: :: :: ::

 1.50 1.35 1.35 1.20 1.35 1.35 1.20 1.05

 3.89 3.73 3.63 3.53 3.29 3.28 3.24 3.20

 3.57 3.55 3.32 3.23 3.48 3.27 2.94 3.32

 -1,210 1,072 877 :: :: :: :: ::

 306.1 312.0 312.6 312.0 314.8 310.1 311.2 311.5

Jahreswerte | éves adatok Monatswerte | havi adatokQuartalswerte negyedéves adatok
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tagvállalati hírEK
a PraKtiKEr MEgint növEKsziK

Éves sAJtótÁJÉKoztAtóJÁn, május 24-én a Prak-
tiker Kft. az árbevételeiről, új tulajdonosi struktúrájá-
ról és terjeszkedési terveiről tájékoztatott. A Prakti-
ker Kft. az elmúlt esztendőben 32,5 milliárd forintos 
árbevételt ért el, így több, mint 7 milliárd forinttal 
növelte forgalmát 2014-el szemben, tudatta Karl-
Heinz Keth, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója és 
a DUIHK Felügyelőbizottságának elnöke. Az üzleti 
eredmény 916 millió forint volt, az elmúlt évi 1,2 mil-
liárd forint veszteség után. Ezzel hat év folyamatos 
csökkenés után pozitívba fordult a cég mérlege.  
A magyarországi Praktiker új többségi tulajdonosa 
a Wallis Asset Management Zrt., amelynek a teljes 
kiskereskedelmi vállalat, az ingatlanok (13 saját, 6 
bérlemény) és a márkanév is a tulajdonába került, 
közölte Müllner Zsolt, a Wallis Asset Management 
Zrt. vezérigazgatója. A Wallis beszállásával Keth, 
aki már majdnem egy évtizede dolgozik a Prakti-
kernek, 25 százalékkal kisebbségi tulajdonos lett. 
A barkácslánc két-három éven belül további 2-3 új 
áruházat is kíván nyitni, közölte Keth. Jelenleg 19 

áruházzal rendelkezik országszerte a Praktiker, ami-
vel a szintén német OBI után a második legnagyobb 
barkácsáruházlánc Magyarországon.   ❙

Két száMJEgyû növEKEdés a 
Magyarországi bosch csoPortnál

A Bosch mAgyArorszÁgI tevékenységének min-
den területén két számjegyű árbevétel-növekedést 
ért el 2015-ben, tájékoztatott a vállalat az éves sajtó-
tájékoztatóján, május 26-án. A magyarországi Bosch-
csoport kilenc leányvállalatával 2014-hez képest 16 
százalékkal, 959 milliárd forintra növelte teljes magyar-
országi árbevételét. Ugyanebben az időszakban a 
magyar piacon realizált forgalom 23 százalékkal nőtt, 
összesen 246 milliárd forintra. „2015 minden tekintet-
ben a dinamikus növekedés éve volt a magyarországi 
Bosch csoportnál. Az árbevétel további, öt és tíz szá-
zalék közötti növekedésére számítunk idén is. 2016 
első negyedévében a Bosch Magyarországon két-
számjegyű árbevétel-növekedést ért el“, nyilatkozta 
Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport 

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
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Monitor

Végezetül meg kell említeni 
a feldolgozóipart, amelynek 
bruttó hozzáadott értéke az 
első negyedévben (az előző 
évhez mérten) közel egy 
százalékkal csökkent. A KSH 
szerint ez mindenek előtt a 
járműipar termelésének csök-
kenésére vezethető vissza, míg 
az elektronikai ipar növekedést 
tudott elkönyvelni. A gyenge 
termelés a külkereskedelmi 
adatokban is tükröződött. Az 
első negyedév külkereskedelmi 
többlete (összesen mintegy 2,5 
milliárd euró) alig maradt el az 
előző évi adattól. A feldolgo-
zott áruk esetében viszont a 
többlet mintegy 400 millió 
euróval csökkent (ebből csak a 
járműipar esetén mintegy 150 
millióval), és csak az olcsóbb 
kőolaj miatt  – az ebből szár-
mazó magyar „megtakarítás” 
mintegy 270 millió eurót tett 
ki –nem romlott még erőtelje-
sebben az összesített mérleg.

növekedési kilátások
Az ipar megrendelés-állománya 
áprilisban már csak kevesebb, 
mint 7 százalékkal haladta meg 
az előző évi értéket (a 2015-ös 
átlag +14% volt), elsősorban 
az exportmegrendelésekben 
jól érzékelhető a lankadás. A 
külkereskedelem ezért már alig 
ad lendületet a növekedésnek, 
sőt a külkereskedelem hozzájá-
rulása GDP-növekedéshez akár 
negatívba is fordulhat.

A következő negyedévekben 
azonban mégis a gazdasági 
teljesítmény óvatos felépülésére 

számíthatunk. A kormány egy-
részről bejelentette, hogy gyor-
sított eljárásban pályáztat meg 
mintegy 500 milliárd forint 
értékű, európai uniós forrásból 
finanszírozott infrastruktúra-
projektet. Másrészről pedig 
kiterjesztik annak a lehetősé-
gét, hogy a jóváhagyott uniós 
támogatások akár 100 százalé-
kát is kitevő előleget fizessenek 
ki már a tervezett beruházás 
kezdetén is. A lakásépítésben 
is támogatásokat jelentettek 
be, mindazonáltal ez a folyó 
évben vélhetőleg csak csekély 
mértékű kedvező hatással lehet 
a nemzetgazdaságra.

Ennek alapján összességében 
kettő százalékos vagy ezt kis-
mértékben meghaladó GDP-
növekedés tűnik elérhetőnek.

munkaerôpiac
A foglalkoztatás áprilisban kö-
zel 4,3 millió foglalkoztatottal 
új rekordot ért el. A munka-
nélküliségi ráta január és április 
között 5,9 százalékot tett ki 
– ez 2003 vége óta a legalacso-
nyabb szint. A foglalkoztatot-
tak jelentős részét – mintegy 
190.000 főt, a munkavállalók 
közel hét százalékát – azonban 
közmunka-programok kere-
tében alkalmazták. A verseny-
szférában a foglalkoztatottak 
száma az első negyedévben 3,5 
százalékkal emelkedett.

A munkáltatók szemszögéből 
figyelmet érdemel a bérek 
emelkedése. A versenyszférában 
fizetett bruttó bérek az év első 

három hónapjában 7, a köz-
szférában pedig nem kevesebb, 
mint 9,4 százalékkal emelked-
tek. A bérnövekedés gyorsulása 
egyrészről a szakemberhiány, 
másrészről pedig a munka-
vállalói oldal a közelmúltban 
lefolytatott bértárgyalásokon 
tanúsított határozottabb fellé-
pésének következménye. Az ek-
kora mértékű növekedési ütem 
kedvez a munkavállalóknak és 
ezzel a lakossági keresletnek 
is, de közép- és hosszú távon 
kockázatot jelenthet a verseny-
képességre nézve.

Államháztartás
A költségvetés helyzete 
változatlanul stabil. Az év első 
négy hónapjában a hiány 150 
milliárd forint alatt volt (az 
előző évi 610 milliárd után). A 
javulás azonban szinte kizárólag 
az uniós finanszírozású projek-
tek kiadásainak csökkenésének 
tudható be. Amennyiben a má-
sodik félévben ismét fokozot-
tan osztják le az Európai Unió 
támogatási forrásait, akkor 
az ezekhez kapcsolódó állami 
kiadások (magyar önrész, előle-
gek) ismét jelentősen megug-
ranak. A 3 százalékos hiánycélt 
ez azonban összességében nem 
veszélyezteti.    ❙

Még több adat és elôrejelzés:

www.duihk.hu/hu/wirtschaft

atl bau építô és szerelô Kft. 
bau von gebäuden 

Lövôház utca 30.

H-1024 Budapest

horst tüchler
Tel.: +36 1 438 4435  

E-Mail: h-tuechler@web.de

colas hungária zrt. 
straßen- und autobahnbau, 
ingenieurbau 

Bocskai út 73.

H-1113 Budapest

gábor szakács-fehérváry 

Direktor für Geschäftsentwicklung

Tel.: +36 1 833 1177

E-Mail: gabor.szakacsfehervary@colas.hu

www.colas.hu 

Pentstar service Kft. 
Herstellung von Metallkonstruktionen

MOL Nyrt. Ipartelep 19.

H-2440 Százhalombatta

arthur lázár   Geschäftsführer

Tel.: +36 23 551 871

E-Mail: pentstar@pentstar.hu

www.pentstar.hu 

lEd-light high Performance Kft. 
hochleitungs-lEd beleuchtung,  
Planung, installation, fertigung, vertrieb, 
finanzierung 

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

schuncK grouP filiale ungarn 
versicherungsberatung 

Mohai u. 38.

H-1119 Budapest

zsuzsanna rigó   Büroleiterin

Tel.: +36 1 371 2342

E-Mail: zs.rigo@schunck.hu

www.schunck.hu

trend-elektro ipari, szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. 
Produktion und vertrieb von transforma-
toren, vertrieb von Kabelschuhe, indust-
rie-Klimaanlagen, Kabelkanäle 

Petôfi Sándor utca 27-29.

H-2049 Diósd

istván imrik   Geschäftsführer

Tel.: +36 23 545 140

E-Mail: info@trendelektro.hu

www.trendelektro.hu
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vezetője. A Magyarország melletti erős elkötelezett-
séget jól mutatja, hogy a Bosch 2015-ben összesen 
64 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre.  
A hatvani gyárban például új termelési technológiákkal, 
valamint elektromos vezérlőegység és szenzor gyártó-
sorokkal bővült a termelés. Itt fognak majd az önvezető 
járműveken is dolgozni. A miskolci kéziszerszámgyár-
ban 2015-ben új projektek valósultak meg, például a 
festékszóró család, valamint akkumulátorok fejlesztése.  
A Bosch-csoport 2015 végén 12.200 főt foglalkoztatott, 
ami 1.700-al volt több, mint az azt megelőző évben. Az 
újonnan felvett munkatársak közül 700 diplomával ren-
delkezik, ami az összlétszám tekintetében megközelíti 
a 30 százalékos arányt. A kutatás-fejlesztés területén 
több, mint 1700 magyarországi munkavállaló dolgo-
zik. 2015-ben a vállalat 37 milliárd forintot, vagyis az 
előző évinél 23 százalékkal többet fordított a kutatás-
fejlesztésre. A két miskolci fejlesztési egység mellett 
Magyarországon működik a Bosch csoport második 
legnagyobb fejlesztési központja Budapesten, tudatta 
a vállalat. A tíz éves évfordulóját ünneplő budapesti 
létesítmény új, központi épületét tavaly adták át.   ❙

a KEcsKEMéti MErcEdEs gyár 
rEKordErEdMényt ért El 

A mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a 
2015-ös üzleti évet rekorderedményekkel zárta és 
bizakodva tekint a jövőbe, közölte a cég az éves saj-
tótájékoztatóján május 24-én, Kecskeméten. A gyártás 
volumene az előző évhez képest 20%-kal, több mint 
180.000 járműre nőtt, és ezzel több, mint 65 mil lió eurós 
eredményt ért el a vállalat. „A Mercedes-Benz az elmúlt 
évben annyi járművet állított elő Magyarországon, mint 
soha korábban. A kecskeméti gyár meghatározó pillére 
a kompakt autók termelési hálózatának“, hangsúlyozta 
Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hun-
gary Kft. ügyvezetésének elnöke. „A kecskeméti gyár 
kilátásai nagyon bíztatóak. Tele vagyunk megrende-
lésekkel, és bizakodva tekintünk a mostani évre is.“ A 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. sikerével a 
vállalat jelentősége Kecskemét városa, a régió, és egész 
Magyarország számára is nő, mind befektetőként és 
munkaadóként, mind pedig adófizetőként és meg-
rendelőként. „A társaság 2008-as alapítása óta a válla-
lat eddig több mint egymilliárd euró beruházást való-
sított meg a kecskeméti telephelyen, és közvetlenül 
több mint 4.000 új munkahelyet teremtett“, nyilatkozta 
Ekkehard Philipp, a Mercedes-Benz Manufacturing Hun-
gary Kft. pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatója. 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. meg-
rendeléseinek több mint 25 százaléka magyarországi 
cégekhez kerül. A nem gyártásra szolgáló anyagok és 
szolgáltatások esetében ez az arány 2015-ben már a 
70 százalékot is meghaladta. Az utódmodellek sikeres 
gyártásának biztosítása érdekében a Mercedes-Benz 
2018-ig több, mint 580 millió eurót fordít technológia-
fejlesztésre, valamint a termelőkapacitás bővítésére 
a hazai telephelyen. Csupán a csúcstechnológiával 

felszerelt új karosszériaüzem felépítésére mintegy 250 
millió euró fordít a vállalat. „A 2015-ös év rendkívül ered-
ményes volt számunkra: világszinten több mint 2 millió 
személyautót értékesített a Daimler, ez a siker a magyar 
piacon is megmutatkozik: az összesített darabszám 
26%-kal, míg az árbevétel 37%-kal nőtt az előző évhez 
képest. Továbbá egy ígéretes negyedéven vagyunk túl 
2016-ban”, nyilatkozta Jörg Schmidt, a magyarországi 
értékesítésért felelős Mercedes-Benz Hungária Kft. ügy-
vezető igazgatója.   ❙

Elsô siKErEs szaKKéPzési vizsgáK 
néMEt rEndszEr szErint

Május 23., 30. és 31-én a Penny Market Kft., valamint 
június 6-án és 7-én a Siemens Zrt. duális szakképzés-
ben résztvevő diákjai elsőként vizsgáztak a német 
rendszer szerinti vizsgafeltételek alapján. A Penny 14 
hallgatója tette le sikeresen a záróvizsgát „kiskereske-
delmi gazdálkodó-boltvezető”, és a Siemens 6 diákja 
„fémipari szakmunkásként“ (az ipari gépész szakma 
alapja). A vizsgabizottságokat több tagvállat szakkép-
zési szakértői (főleg szakoktatók és személyzeti veze-
tők) alkották: a Siemensnél az Audi, Mercedes, Bosch, 
Hauni és Claas képviselői, a Pennynél a Rossmann, 
továbbá a Deichmann és a Budapesti Gazdasági Egye-
tem (BGE) képviselői. A DUIHK szervezte és állította 
össze a vizsgákat, valamint a tan- és vizsgaanyagokat 
Németországból. Gampel Edina, a DUIHK szakképzési 
projektjeinek vezetője és a vizsgák szervezője szerint 
azok egy új perspektívát mutattak fel: „A német rend-
szer szerinti vizsgák nagyon gyakorlatorientáltak és 
nem csupán elméleti tudást igényelnek. A vizsgaté-
telek mindig ötvözték az elméletet a gyakorlattal és 
folyvást aktuális vonatkozást mutattak.” Gampel Edina 
tudomása szerint a Penny a végző diákjai számára 
vezető beosztású állást ajánlott, és a Siemens is állást 
kínál a sikeresen vizsgázó diákoknak.   ❙

KétszErEs JubilEuM a stihl-nél

KÉt órÁs dunAI sÉtAhAJózÁssAl egybekötött 
sajtónyilvános eseménnyel június 3-án a STIHL két-
szeresen is ünnepelt: a német anyavállalat, a STIHL AG 
90., és a magyar leányvállalat, a STIHL Kft. 25. évfor-
dulójának megünneplése alkalmából. A programon 
a névadó család két tagja is személyesen részt vett; 
egyikük, Hans Peter Stihl, a cégalapító Andreas Stihl fia, 
a DUIHK alapításában 1993-ban személyesen is részt 
vett, mert a STIHL Kft. volt az egyik alapító tagválla-
lat. Továbbá a Német Ipari és Kereskedelmi Szövetség 
(DIHK) elnöke volt, ahol még ma is tiszteletbeli elnök. 
A STIHL Kft. Magyarországon leginkább a láncfűrészé-
ről ismert, mindemellett mezőgazdasági, erdészeti és 
kerti gépek gyártásával, forgalmazásával és szervizelé-
sével foglalkozik. 1991-ben alapították a Magyarorszá-
gon mintegy 800 alkalmazottat foglalkoztató céget. 
2015-ben 6 milliárd forint feletti forgalmat ért el.   ❙

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

mIntegy 360 vendÉg fogadta el meghívásunkat 
a DUIHK immár 17. Kerti ünnepségére. Tagok, ügy-
felek és partnerek találkoztak itt a nyári szünet előtt 
egy könnyed együttlétre izgalmas beszélgetésekkel, 
gasztronómiai élvezetekkel és hangulatos zenével.  
A résztvevő vendégek között ott volt Gajus Scheltema, 
Hollandia budapesti nagykövete, valamint magyar 
minisztériumok, illetve német alapítványok, oktatási és 
kulturális intézetek magyarországi képviselői. A német 
nagykövet, Dr. Heinz-Peter Behr a Kamarával folytatott 
jó együttműködést méltatta beszédében, s reméli, 
hogy a jövőben is hasonló sikerrel tudják folytatni azt. 
A DUIHK elnöke, Dale A. Martin (fotón középen) hang-
súlyozta a Kamara fontos szerepét a jó német-magyar 
gazdasági kapcsolatokban, mielőtt megnyitotta a 
büfét. A kulináris élményekről a Kempinski Hotel 
Corvinus Budapest catering-szerviz csapata, „The 
Kitchen Caters” gondoskodott, s ehhez a „The Four 
Seasons Band” – melynek frontembere, Kottmayer 
Krisztina amúgy a DUIHK Tudásközpontja munkatársa 

a duihK 2016-os 
KErti ünnEPségE

– és a TV-ből ismert swing-énekes Gájer Bálint szol-
gáltatta a zenei aláfestést. Nyereményjátékunk kere-
tében a Német Turisztikai Hivatal budapesti irodája 
egy két személyre szóló utazást sorsolt ki a wolfsburgi 
Autostadt élményparkba, szállással két éjszakára az 
ottani Ritz-Carlton luxusszállodában. Az idei kerti 
ünnepség támogatói az AUDI Hungaria Motors Kft., a 
Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ) és a Mercedes-
Benz Manufacturing Hungary Kft. voltak.    ❙

A nÉmetorszÁgI szABAdsÁgPÉnztÁrI (ULAK) 
eljárás számos nehézséget jelent a magyar építőipari 
vállalkozások számára. Ezért június 10-én, a Német-
Magyar Gazdaság Házában német és magyar szakér-
tők tájékoztatást nyújtottak a fontosabb tudnivalókról, 
buktatókról és azok elkerüléséről. Gabriel A. Brennauer, 
a DUIHK ügyvezetőjének köszöntőjét és Bódi László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német 
Tagozata elnökének témabevezetését követően az 

Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 
(SOKA-BAU) szakértői a szabadságolási eljárás alapjait 
és gyakorlatát mutatták be. Magyar oldalról Mervai 
Péter, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 
(ÉVOSZ) Németországi Vállalkozási Tagozatának titkára 
nyújtott összefoglaló értékelést. A mintegy 60 részt-
vevő a szakembereknek többször is tehetett fel célzott 
kérdéseket. A rendezvény zárásaként a résztvevők kon-
zultálhattak a jelenlévő szakértőkkel.    ❙

inforMációs rEndEzvény: néMEtországi 
szabadságPénztári ElJárás

További információ:
John Kornélia 
Tel.: +36 1 345 7642
john@ahkungarn.hu

mÁJus 23-25. Között sikeresen zajlott le a Német-
Magyar Tudásközpont (DUWZ) szervezésében a 18. 
Szinkronizált Termelési Rendszer (SPS) workshop. 
A KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. füzesgyarmati 
gyárában 30 résztvevő mélyítette el tudását 
Tetsuya Imura japán szakembernek köszönhetően 
a Toyota Termelési Rendszerről. Ehhez tartozik a 
„folyamatos fejlesztés kultúrája” az üzemben, mely 
csak a kaizen-eszközök egymásra épülő beveze-
tésével érhető el akkor, ha a kaizen szemléletét 
minden munkatárs érti és elfogadja. A KUKA-nál 
a kaizen a mindennapok része és kiemelt szerep-

hez jut, hangsúlyozták Stefan Dreher, a KUKA Hun-
gária ügyvezetője, és Weil Zoltán, a cég műszaki 
igazgatója beszédeikben. A workshop gyakorlati 
részében a projektcsapatok javaslatot tettek a kar-
bantartási rendszer, a raktározási, automatizálási 
folyamatok és a gyártócellák elrendezésének opti-
malizálására. A KUKA munkatársai a Robert Bosch 
Energy and Body Systems, Continental Automotive 
Hungary, Hirschmann Car Communication, LEAX 
Hungary, PEX Automotive Systems, NI Hungary, a 
GE Hungary, Eposz, Intertechnika és az FF Fémfel-
dolgozó szakembereivel dolgoztak együtt.    ❙

worKshoP a KuKa robotics hungárianál

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



16 Wirtschaft in Ungarn06 | 2016

az innováció évE a duihK-nál: 
bEJElEntEttéK az innovációs díJat

szerzô: Daniel Hirsch

JúnIus 6-Án A KAmArA A „2016-os Év KIemelt 
tÉmÁJA, Az InnovÁcIó” KeretÉBen Az elmû-
ÉmÁsz csoPorttAl együttmûKödÉsBen A 
rAm colosseumBAn egy „InnovÁcIós estet” 
rendezett. Az est folyAmÁn nemcsAK Az rwe 
InnovÁcIós rÉszlege, Az „rwe InnovAtIon 
huB” mÁr folyAmAtBAn lÉvô InnovÁcIós 
ProJeKtJeI KerülteK BemutAtÁsrA, hAnem 
KIhIrdettÉK A „vÁrosI megoldÁsoK InnovÁ-
cIós díJ” megAlAPítÁsÁt Is.

Az estét a DUIHK ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer 
(fotón jobbra) nyitotta meg. „Az egyetlen erőfor-
rás, amivel rendelkezünk, az emberek kreativitása 
és újító tehetsége, így hát a legjobban kell felhasz-
nálnunk ezeket”, mondta Dale A. Martin, a Kamara 
elnöke. A kutatás-fejlesztés a kulcsa Magyarország 
és a hozzá hasonló országok gazdasági sikereinek. 
Ezért a Kamara igyekszik elősegíteni a haladó szel-
lemű vállalatok és szakértők hálózatának kialakulását. 
A DUIHK kutatás-fejlesztés és innovációs munkacso-
portjának elnöke, Dr. Thomas Narbeshuber, a BASF 
Hungária Kft. ügyvezetője, kiemelt erőfeszítéseket 
kért, például az főiskolai és vállalati szféra együttmű-
ködésének javítására. 

Dr. Marie-Theres Thiell (fotón balra), az ELMŰ-ÉMÁSZ 
csoport Igazgatóságának elnöke és az RWE Városi 
Megoldások Világítótorony projekt vezető szpon-
zora, valamint Dr. Inken Braunschmidt (fotón középen), 
az RWE AG Innovációs vezérigazgató-helyettese 
és az RWE Innovation Hub vezetője előadásaikban 
ismertették az RWE átfogó innovációs stratégiáját. 
„Szeretnénk megmutatni, hogy az innováció nem-
csak egy hangzatos szlogen, hanem egy elérhető 
eredmény”, jelentette ki Thiell. A társaság minden-

napjaiban is fontos szerepe van a kutatás-fejlesztési 
tevékenységnek, és folyamatosan igyekeznek meg-
találni azokat a fiatal szakembereket, akik munkájuk 
során a segítségükre lehetnek.

Thiell továbbá a sajtókonferencián jelentette be a 
„Városi Megoldások Innovációs Díj” megalapítását, 
amelyre magyar egyetemeken tanuló hallgatók 
jelentkezhetnek üzleti modelljeikkel, melyek a városi 
élet kihívásaira adnak  választ. Ezeket a modelleket 
az RWE városi megoldásokat célzó kezdeményezése 
keretében próbálják majd ki valós magyar gazda-
sági környezetben. A díjátadó ünnepségre október 
26-án kerül sor a DUIHK szervezésében. A bíráló 
bizottság tagjaihoz az ELMŰ-ÉMÁSZ vezetőségének 
képviselői mellett a DUIHK ügyvezetője, Gabriel A. 
Brennauer is csatlakozik.

„A magyar mérnökök tudása jelentős versenyelőnyt 
biztosít a régiónak”, hangsúlyozta előadásában Javier 
González Pareja, a magyarországi Bosch-csoport veze-
tője. A cég tizenkilenc magyar egyetemmel áll kap-
csolatban, kiemelten támogatja a hazai felsőoktatást 
és a mérnökképzést. Az előadó felek egyetértettek 
abban, hogy a kutatás-fejlesztéssel járó változások 
jelentős hatással lesznek minden piaci szereplőre, 
miközben megfizethetőbbé teszik az energiaellátást 
és növelik az ellátásbiztonságot.

Ezt követően egy kisebb kiállítás keretében bemu-
tatkoztak az RWE konszern megoldásai az elek tro-
mobilitás, okos mérés és intelligens közkivilágítás 
témákban, valamint a Bosch elektromos kerékpár-
jai. A rendezvényen részt vett a német nagykövet,  
Dr. Heinz-Peter Behr is.    ❙

  „Urban Solutions”
InnovácIós Díj

Az „Urban Solutions” Innová-

ciós Díjjal az ELMÛ-ÉMásZ 

olyan üzleti ötleteket keres, 

amelyek megoldást kínál-

hatnak a városi környezet-

ben zajló mindennapi élet 

és munkavégzés problémá-

ira. A díjra 2-6 fôs, egyetemi 

hallgatókból álló csapatok 

jelentkezését várjuk. Jelentke-

zési határidô: 2016. július 7.  

Pályázatok benyújtásának 

határideje: 2016. október 3. 

További információ az http://elmu.hu/urbansolutionsaward honlapon, az urbansolutions@elmu.hu 

címen, vagy a facebookon (www.facebook.com/urbansolutionsinnovaciosdij/) keresztül érhetô el.

jELEnTkEZZ!
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mÁJus 25-Én rendezte meg Magyarország Főkon-
zulátusa Münchenben és a Siemens AG a „Digitális 
gazdaság – A bajor-magyar vállalati együttműködések 
új spektruma” konferenciát a müncheni SiemensForum 
cégmúzeumban. A rendezvényen több oldalról is meg-
világították a digitalizáció trendjét, továbbá tematizálták 
az intenzív bajor-magyar együttműködést ezen a 
területen. Az 50 részvevős konferencia nyitóbeszé-
deit Dr. Norbert Gaus, Executive Vice President Division 
Customer Solutions Siemens AG, és Tordai-Lejkó Gábor 
Magyarország müncheni főkonzulja tartották. A vál-
lalati képviselők mellett beszédeket tartottak többek 
között Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős 

államtitkára, Dr. Rolf Bommer a Bajor Gazdasági és Média-
ügyi, Energia és Technológiai Minisztérium miniszteri 
tanácsosa, és Pecsenye Roland, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara küldötte, valamint a DUIHK ügyvezetője, 
Gabriel A. Brennauer is.

A DUIHK két német tartomány, Bajorország és Szász-
ország, hivatalos magyarországi képviselője. Ezen 
tevékenysége során a DUIHK kiemelten támogatja 
a képviselt tartományok vállalatait, és szorosan 
együttműködik a tartományi kormányokkal, a gaz-
daságfejlesztési szervezetekkel és más tartományi 
intézményekkel. Ezért is működött közre a rendez-
vény megszervezésében.    ❙

PartnErrEndEzvény MünchEnbEn: 
„digitális gazdaság”

A nÉmet-mAgyAr tudÁsKözPont (DUWZ) 2016. 2. 
féléves nyílt továbbképzései, tréningjei, workshopjai, 
valamint további képzéskínálata mostantól online 
elérhetők a DUWZ weboldalán. A szeptembertől 
decemberig érvényes naptár különböző szakmacso-

portoknak (pl. beszerzőknek vagy termelésirányítók-
nak), vagy bizonyos kompetenciák fejlesztésére (pl. 
tárgyalástechnikák és üzleti protokoll), illetve vállalati 
energiahatékonysági témákban (pl. EUREM Energia-
gazdász képzés) tartalmaz tréningeket.    ❙

onlinE a 2. félévEs 
továbbKéPzési naPtár

A nÉmet-mAgyAr tudÁsKözPont (DUWZ) már 
régóta támogatja multinacionális partnereit interkul-
turális in-house képzésekkel; ezúttal július 5-én, 9-17 
óráig nyílt formában is megrendezésre kerül a DUWZ 
kultúrák közötti kommunikáció hatékonyságát növelő 
„Globális üzlet” című tréningje. Célja feltárni a kultú-

rákban rejlő, üzleti szempontból is fontos különb-
ségeket, és gyakorlati ötleteket adni, hogy hogyan 
kezelhetőek az eltérő szokásokból adódó félreértések. 
A képzésre, melyet egy külföldi tapasztalattal is ren-
delkező tréner tart, a nemzetközi üzlet területén tevé-
kenykedő vezetőket és munkatársakat várják.    ❙

intErKulturális tréning: 
„globális üzlEt”

A továbbképzési  
naptár a mellékelt QR kód 
alatt érhető el: 

További információ 
a mellékelt QR kód alatt, 
vagy közvetlenül:
Csóka Zsuzsanna 
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu

A 2016-os „IPAr nAPJAI” szAKvÁsÁron, mÁJus 
vÉgÉn A duIhK egy KözössÉgI stAnddAl 
vett rÉszt. Közel 30 duIhK-tAgvÁl lAlAt És 
PArtnercÉg Élt A lehetôsÉggel, hogy ott 
BemutKozzon, Illetve nÉPszerûsítse termÉ-
KeIt, szolgÁltAtÁsAIt.
 
A DUIHK 174 m2-es, két részből álló közösségi 
standja az idei ipari szakvásáron a már ismert 
dizájnnal jelent meg. De nem csak ezért vették 
igénybe a kiállító vállalatok – köztük a Jungheinrich 
Hungária, a Röhm Hungaria, a Trigo csoport és a 
TÜV Rheinland InterCert – a DUIHK szolgáltatásait 
a vásári részvétel előkészítéséhez szük séges felada-
tok szervezésére, melynek köszönhetően a vállala-
tok képvi selői a vásár kezdetén kulcsrakész kiállítói 
standokra költözhettek be.

A közösségi standon való részvétel lehetősé gét a 
DUIHK kizárólag tagjainak, valamint a magyar piacra 
törekvő német vállalatoknak kínálja.

Ingyenes exportpiaci tanácsadás
A kiállítási programmal párhuzamosan a DUIHK 
közösségi standján ingyenes tanácsadási napra is 
meghívta az érdeklődőket. Az UniCredit Bank-kal 

siKErEs szErEPlés az iPar naPJain

együttműködésben tájékoztatták a német piac iránt 
érdeklődő vállalatokat a Németországgal bonyo-
lított exportügyletekkel kapcsolatos kérdésekről, 
valamint a finanszírozási lehetőségekről. Összesen 
kilenc vállalat vette igénybe a németországi üzleti 
lehetőségekre vonatkozó egyéni tanácsadás lehető-
ségét – ami új csúcsnak számít.

Magának a Kamarának is teljes sikert hozott a közös-
ségi stand. A négy vásárnapon összesen mintegy 60 
megbe szélést folytattak német és magyar vállalatok-
kal a vásári standon a legkülönbözőbb kérdésekről a 
DUIHK tagság lehetőségétől a kamarai szolgáltatá-
sokig, mint például a nagyon népszerű üzleti part-
nerek keresése vagy a piaci és ágazati információk. 
Közvetlenül a vásárt követő napon egy vállalat 
tagfelvételi kérelmét is benyújtotta a Kamarának. 
A közösségi stand kiállítói mind az előkészítő mun-
kával, mind pedig a standon nyújtott szolgáltatá-
sokkal rendkívül elégedettek voltak.

Gunter Klee-Vicsai, a Led-Light High Performance Kft. 
tulajdonosa, elmondta: „A DUIHK csapata szorgal-
mas és a lehető legjobb vásári szereplésért dolgozik 
serényen. A közösségi stand szuper, minden ígéretet 
betartottak.” Ö javasolja a stand on való vásári rész-

Közösségi stand KiállítóKnaK, ExPorttanácsadás cégEKnEK

A DUIHK közösségi 
standjai 2016-ban:

AUTOMOTIVE HUNGARY: 
2016. október 19.-21.

További felvilágosítás: 
www.duihk.hu/vasarok
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A DUIHK-t a Szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német Szövetségi 
Parlament határozata alapján.
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magazin

vételt, mert a kiállítók itt tény legesen közös-
ségben lépnek fel, „mindenki egy csapat-
ban van, a DUIHK pedig a kapitány”. Szabó 
Márta, a Sigma Trade Kft. ügyveze tője, meg-
erősítette: „Egyéni kiállítóként sok kal nehe-
zebb a vásári részvétel, a közösségi stand 
jelentősen több látogatót vonz. Kis cégek 
számára, mint amilyenek mi is vagyunk, a 
Kamara egy nagyon hatékony szolgáltatást 
nyújt.“ És miközben Varga Szabolcs, a Platt 
2003 Kft. értékesítési vezetője szerint a kiál-
lítók közötti bizalmas és pozitív atmoszféra 
a látogatókra is kiterjed, Brányik Tibor, a 
Trigo C.E.E. Kft. részlegvezetője, a DUIHK-
stand megjelenését és professzionalitását 
dicsérte: „Ide nyugodtan meghívhatok 
partnereket beszélgetésekre, főleg az 
olyan kiegé szítő szolgáltatások miatt, mint 
a catering.” A kiállító cégek a saját nevüket 
erősítik a Kamara nevén át, mondta Brányik.

szakmai beszélgetés az elektromobi-
litásról, B2B Beszállítói fórum
Kamaránknak az általa szervezett keret-
programokon keresztül sikerült, a DUIHK-
tagságot és a Kamara szolgáltatásait a 
vásárlátogatók és üzleti partnerek köré-
ben még közismer tebbé tenni valamint a 
standra látogatók számát növelni. A keret-
program részeként egy szakmai beszélge-
tés zajlott, melyen támogatási projekteket 
és kezdemé nyezéseket mu tattak be az 
elektromobilitás érősítésére Szászország-
ban és Magyarországon. A szakemberek 
közt a Sächsische Energieagentur SAENA 
GmbH szász energiaügynök ség, a Wirt-
schaftsförderung Sachsen GmbH szász 
gazdaságfejlesztési társaság, a magyar Kül-
ügyi valamint a Nemzetgazda sági Minisz-
térium (NGM), a berlini magyar nagykövet-
ség és az ezen a területen tevékeny kedő 
vállalatok képviselői voltak. Joseph Löser, a 
SAENA tanácsadója, aktuális német országi 
elektromobilitás- projekteket muta tott be, 

mint például „E-töltőállomások a Leipzig-
Müncheni A9 autópályán”, „Ingázók útjai 
E-autóval“ valamint a „smart Advisor” 
nevű képzést, mely államilag elismert 
továbbkép zésként elektromobilitási szak-
tanácsadókat képez. „Magyar vállalatok az 
elektromobilitás terén a töltő-infrastruk-
túránál juthatnak sze rephez. Nemzetközi 
gyorstöltő-tengelyeket lehetne létrehozni 

például”, mondta Löser. Huba Bence, az 
NGM gazdaságfejlesztési államtitkárságá-
nak főosztályvezetőjed ismertette a „Jedlik 
Ányos” nemzeti akcióter vet, mely Magyar-
országon támogatja az elektromobilitást.

További keretprogramként sor került a 
B2B találkozóra, melyet a DUIHK a Magyar 
Járműalkatrészgyártók Országos Egyesüle-
tével és a Hungexpoval közösen rendezett 
meg. Ezen 11 vállalat – köztük a Rába, Sie-
mens, GE, FAG és a Knorr-Bremse – kerestek 
beszállí tó-partnert. A 140 résztvevő össze-
sen 110 megbeszélést folytatott.

üzleti partnerek közvetítése
A DUIHK-standon nyújtott ingyenes export-
tanácsadást összesen kilenc vállalat vette 
igénybe. A nyolc termelővállalat és egy 
kereskedelmi tanácsadó cég vagy kapcso-
latba szeretnének lépni kereskedelmi képvi-
selőkkel Németországban vagy – például 
exportfinanszírozás által – saját erőből 
kívánnak Németországban piacra lépni 

termékükkel, szolgáltatásukkal. A DUIHK 
mindkét esetben segítséget tud nyújtani.  
A Kamara tanácsára egy kozmetikai cikkeket 
gyártó cég részt szeretne venni egy szakvá-
sáron Nürnberg ben, egy csomagolásra sza-
kosodott cég valószínűleg egy telephelyet 
alapít Szászország ban; egy élelmiszergyártó 
érdekelt egy üzleti partnereket  közvetítő 
DUIHK-pro jektben, melynek záró rendez-
vénye Erfurtban lesz. A következő exportta-
nácsadás előre láthatóan június végén kerül 
megrende zésre Pécsett, melyen szívesen 
látják a helyi cégeket, nem kamarai tagvál-
latokat és tagokat egyaránt.    ❙

folytatás a 15. oldalról


