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Vor Ihrer Berufung zum Staatssekretär vor 
über acht Monaten waren Sie in leitenden 
Positionen in der Privatwirtschaft tätig. 
Wie ist es für Sie, nun selbst zu regulie-
ren? Welche Erfahrungen können Sie in Ihr 
aktuelles Amt einfließen lassen?

Ich habe die Bitte, dieses Amt zu überneh-
men, als große Ehre empfunden und hätte 
es für eine „moralische Flucht“ gehalten, 
wenn ich nach all meinen Vorschlägen als 
Unternehmer, was die Regierung besser 

„Wir rechnen mit den 
deutschen unternehmen“
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machen sollte, nun eine solche Position 
nicht angenommen hätte. Natürlich ist es 
ist eine enorme Herausforderung, wenn ich 
nicht nur eines, sondern gleichzeitig meh-
rere Unternehmen zu innovativen, moder-
nen und effizienten Wirtschaftsbetrieben 
umgestalten will. Ich sehe hier große Auf-
gaben, aber auch große Möglichkeiten. 
Auf der anderen Seite ist in der Staatsver-
waltung das Tempo bei Entscheidungen 
und ihrer Vorbereitung ein anderes als im 
Unternehmen, aber schließlich sind ja auch 

die Konsequenzen dieser Entscheidungen 
für die Unternehmen größer. Mein Lieb-
lingsbeispiel: vor über zehn Jahren begann 
ich bei Knorr-Bremse, das Unternehmen zu 
einem „papierlosen Betrieb“ zu machen. 
Das habe ich in wenigen Jahren erreicht 
und damit die Effizienz gesteigert. Letztere 
müssen wir in der Staatsverwaltung noch 
deutlich erhöhen. 

Das deutsche Engagement in Ungarn wird 
vorwiegend nur mit dem Fahrzeugbau 
identifiziert. In welchen Bereichen könnten 
die Beziehungen künftig intensiver werden?

Der im Frühjahr angenommene Irinyi-Plan 
nennt sieben Felder, auf denen künftig 
eine stärkere Entwicklung der Industrie 
angestrebt wird – auch mit Blick auf unse-
ren Export. Dadurch werden wir auch eine 
Diversifizierung der Wirtschaft erreichen. 
So möchten wir z.B. in den Bereichen 

intervieW mit istván Lepsényi, staatsekretär für 
WirtschaftsentWickLung und -reguLierung 
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Gesundheitswirtschaft, Green Economy, E-Mobili-
tät, Tourismus, Infokommunikation sowie Rüstungs-
industrie vorankommen und zählen dabei auch 
sehr auf deutsche Initiativen. Die genannten Berei-
che wurden ausgewählt, weil wir dort größere Ent-
wicklungsmöglichkeiten sehen, als in der ohnehin 
schon starken Automobilproduktion. Letztere hat 

ein Wachstumspotential von jährlich 3-5 Prozent, in 
der Gesundheitswirtschaft könnten es aber 10 Pro-
zent sein. Auch in der Nahrungsmittelproduktion 
gibt es sehr große Wachstumspotenziale, u.a. auch 
durch den Übergang zu immer hochwertigeren 
Lebensmitteln. Und schließlich verfügt das Land 
auch im Bereich „Green Economy“ über tolle Gege-
benheiten, z.B. eine hervorragende Versorgung mit 
geothermischer Energie.

Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie in der 
Fahrzeugindustrie? 

Automotive ist ein außerordentlich wichtiger 
Zweig, weil er große F&E-Aktivität verlangt und 
über sehr gute Fähigkeiten zur Netzwerkbildung 
verfügt. Die Fahrzeugproduktion bringt modernste 
Produktionstechnik und modernste Organisations-
prinzipien nach Ungarn, zudem stellt sie anspruchs-

volle Erwartungen an die Zulieferer. Daher wollen 
wir innerhalb des Automotive-Sektors das Zulie-
ferernetz deutlich erweitern und streben an, dass 
die Zulieferer auch immer mehr in F+E-Tätigkeiten 
einbezogen werden; nicht nur bei großen Herstel-
lern wie Mercedes und Audi, sondern auch auf den 
Ebenen darunter. 

Ein Schwerpunkt der aktuellen Forschung ist das 
autonome Fahren. Selbst Weltkonzerne wie Google 
beschäftigen sich derzeit damit intensiv. Schon vor 
einigen Jahren haben wir erkannt, dass Ungarn auf 
diesem Feld Vorreiter sein kann. Dazu wollen wir 
schon laufende Entwicklungsprojekte in Ungarn 
miteinander verbinden: Bosch etwa stellt Senso-
ren her, viele andere entwickeln Software, und mit 
NNG ist eines der größten Entwicklungsunterneh-
men für Navigationssoftware in Ungarn angesie-
delt. Deshalb hat die Regierung entschieden, das 
Thema aktiv zu fördern. So wurde etwa die Errich-
tung einer Teststrecke in Zalaegerszeg beschlos-
sen, wo Fahrzeugtests absolviert werden können, 
die z.B. für behördliche Zulassungen nötig sind. Die 
Teststrecke ist aber auch für die Entwicklung im 
Bereich E-Mobility geeignet, denn für Elektroautos 
gab es bisher keine angemessenen Teststrecken. 
Eine andere Frage sind die auch beim autonomen 
Fahren entstehenden riesigen Datenmengen, die 
nicht nur die Fahrzeug- und Gerätehersteller, son-
dern auch die Telekommunikationsdienstleister vor 
große Herausforderungen stellen. 

Alle diese Fragen werden übrigens auch Thema 
einer großen Konferenz im November sein, zu der 
wir hochkarätige Teilnehmer aus den Ländern der 
Visegrád-Gruppe, Deutschland, Österreich und der 
EU-Kommission erwarten. 

Wie kann die oft noch unzureichende Zusammen-
arbeit zwischen deutschen Großunternehmen und 
ungarischen KMU verbessert werden?

In Kürze starten wir ein sogenanntes Integrator-
Programm, das genau dieses Ziel verfolgt. Mit der 
Ausschreibung sollen Kapazitätserweiterungen von 
ungarischen KMU gefördert werden, zugleich aber 
auch deren Vernetzung. Deutsche Großunterneh-
men können sich als „Integrator“ an die Spitze eines 
F+E-Projektes stellen und entsprechende Aufgaben 
vergeben. Dies ist das einzige GINOP-Programm, 
bei dem neben KMU-Konsortien auch Großunter-
nehmen eine Förderung von bis zu 300 Mio. Forint 
erhalten können. Auch hiermit wollen wir erreichen, 
dass zusätzliche F+E-Aktivitäten nach Ungarn ver-
legt und immer mehr ungarische Hochschulen 
sowie KMU darin einbezogen werden.    ❙

serviceangebote

Messen In DeUtscHlanD sind für ausländische 
Unternehmen ein zentrales Instrument, um den deut-
schen und weltweiten Markt zu erschließen. Die Bun-
desrepublik gilt als echtes „Messeland“: sind doch 4 der 
7 weltgrößten Messegelände und 5 der 10 umsatz-
mäßig größten Messegesellschaften der Welt hier 
zu finden; jährlich finden in Deutschland bis zu 180 
internationale Messen statt, die laut dem Ausstellungs- 
und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. 
(AUMA) bis zu 180.000 ausländische Aussteller und 
rund 10 Mio. Besucher anziehen. Die Veranstaltungs-
reihe „Messetage bei der DUIHK“ vom 14. bis 16. Sep-
tember bietet viele nützliche Informationen über die 
pulsierende Messelandschaft in Deutschland. Parallel 
zu der Konferenz zum Thema „Wissenswertes über 
Messen in Deutschland“ mit Vorträgen und Work-
shops am ersten Veranstaltungstag gibt es eine Mini-
Ausstellung mit Ausstellern aus verschiedenen Berei-
chen des Messegeschäfts; so kann man sich etwa vor 

Ort direkt bei den anwesenden Messegesellschaften 
aus Frankfurt, München, Nürnberg und Düsseldorf 
über die Ausstellungsbedingungen oder bei dem 
Logistikunternehmen DB Schenker über den Trans-
port von Messematerialien informieren. An den darauf 
folgenden Tagen finden interaktive Trainings zu spe-
ziellen Themen statt. Am ersten Trainingstag etwa zu 
„Planung und Vorbereitung einer erfolgreichen Mes-
seteilnahme – die Entscheidung“, wo es um die stra-
tegischen Ziele, Kalkulation, das Timing, die Vor- und 
Nachbereitung seitens der Firmenleitung geht. Am 
zweiten Trainingstag heißt es vor allem für das Stand-
personal „Turn contacts into cont(r)acts®“, es geht dort 
um die effektive Messeteilnahme, wie also aus interes-
sierten Besuchern möglichst zahlende Kunden wer-
den. Zu den Messetagen werden Firmen erwartet, die 
ihre Messeteilnahme im Ausland mithilfe der DUIHK 
noch effizienter gestalten und dadurch ihre Position 
im internationalen Wettbewerb verstärken wollen.     ❙

veranstaLtungsreihe: messetage

Die Teilnahme am ersten 
Konferenztag (14.09.) ist  
kostenlos, jedoch eine vorhe-
rige Anmeldung erforderlich.  
Die Teilnahme an den 
Trainings (15.09. und 16.09.) 
ist kostenpflichtig und an eine 
Registrierung gebunden. 

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

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

Fortsetzung von Seite 1

István lepsényI, 67 Jahre alt, verheiratet. Seit November 2015 für 
Wirtschaftsentwicklung und -regulierung verantwortlicher Staatsekretär im 
NGM. Zuvor in führenden Positionen in der Wirtschaft in Ungarns Automoti-
ve-Sektor tätig, u.a. bei dem traditionellen ungarischen Bushersteller Ikarus, 
danach als Vorstand der Magyar Suzuki Rt. und dem DUIHK-Mitglied Knorr-
Bremse Fékrendszerek Kft.

Das Gespräch führten Dirk Wölfer und Daniel Hirsch

aUfgrUnD Der grossen Nachfrage wurde der 
DUIHK Stand bei der 19.-21. Oktober auf dem 
Gelände der Hungexpo stattfindenden AUTOMO-
TIVE HUNGARY vergrößert, und es bestehen erneut 
Möglichkeiten zur Teilnahme. Am Firmengemein-
schaftsstand können sich Mitglieder der DUIHK 
sowie deutsche Hersteller und Dienstleister der 
Branche beteiligen. Die AUTOMOTIVE HUNGARY ist 
die einzige internationale Messe Ungarns und Mit-
tel-Ost-Europas, wo sich bedeutende Akteure der 
Industrie mit dem ganzen Spektrum der Automo-
bilherstellung präsentieren. Die DUIHK organisiert 

alljährlich einen Gemeinschaftsstand, um interes-
sierten Firmen und Mitgliedern eine komfortable 
Lösung für die Teilnahme zu bieten. Aussteller des 
DUIHK Standes können die Vorteile einer schlüs-
selfertigen Teilnahme genießen, denn die Kammer 
organisiert und realisiert die Messeteilnahme von 
der Standplatzierung, über die Standplanung und 
-bau bis hin zum kompletten Betrieb des Standes. 
2015 nahmen an der AUTOMOTIVE HUNGARY 300 
Aussteller aus 11 Ländern (u.a. Firmen, wie Audi, 
Mercedes, Opel, Suzuki, BMW, Bosch, Thyssen-
Krupp) sowie rund 8.000 Fachbesucher teil.    ❙

duihk auf der automotive hungary

Das eMployer BranD, d.h. die Arbeitgebermarke 
ist der bewusste Aufbau und die bewusste Kom-
munikation der Unternehmenswerte. Hauptziel ist 
es, das Unternehmen unter den für sich wichtigen 
Zielgruppen bekannter und attraktiver zu machen, 
daher kann die Ausgestaltung und das Betreiben 
der Arbeitgebermarke die umfassende strategische 
Lösung zum Behalten und Erlangen der Schlüssel-
personen sein. Das Deutsch-Ungarische Wissens-

zentrum (DUWZ) organisiert am 22. September 
einen Workshop zu dem Thema: das halbtägige 
Programm bietet Einblick in den Aufbau der von 
ihm für Groß- und Mittelunternehmen erarbeiteten 
Employer Brand-Projekte sowie die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch. Die Teilnehmer lernen auch 
konkrete Fälle und Beispiele kennen. Für Mitglieds-
unternehmen ist die Teilnahme kostenlos, aber an 
eine Registrierung vorab gebunden.    ❙

empLoyer brand Workshop

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

Das Interview in voller 
Länge finden Sie auf 
WiU online unter neben-
stehendem QR-Code. 
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Das steUergesetz, das auch das EKAER-System 
regelt, wurde zum 1. August geändert. Dies betrifft 
auch viele unserer Mitgliedsunternehmen, denn de 
facto wurde der Kreis der EKAER-pflichtigen Fahr-
zeuge erweitert und das System in einigen Punkten 
verschärft. Die wichtigsten Änderungen sind folgende:

1  Unter eine Anmeldepflicht fällt ab jetzt auch 
die Beförderung von nicht riskanten Gütern mit 
nicht-mautpflichtigen Fahrzeugen („Kleinlastwa-
gen”), wenn das Gesamtgewicht des beladenen 
Fahrzeugs (samt Fracht) 3,5 Tonnen übersteigt.

2   Bei angemeldeten, aber de facto nicht erfolgten 
Güterfahrten kann die Nationale Steuer- und Zoll-
behörde (NAV) eine Strafe in Höhe von bis zu 40 
Prozent des Warenwerts verhängen.

3  Die Unversehrtheit der von der Behörde ange-
brachten Plombe muss bis zu dem Zeitpunkt 
sichergestellt werden, bis die NAV diese wie-
der entfernt. Wer diese Regel missachtet – ob 
Spediteur oder Fahrzeugfahrer –, kann mit 
einer Versäumnisstrafe von bis zu 1 Million 
Forint belegt werden. Falls die Plombe oder 
die Fracht in Folge eines Unfalls oder sonstiger 
unvermeidbarer Gründe beschädigt werden 
sollte, muss die Steuerbehörde unverzüglich 
benachrichtigt werden.    ❙

änderungen im ekaer-gesetz

Das DeUtscH-UngarIscHe WIssenszentrUM 
(DUWZ) erwartet Interessierte auch im Wintersemes-
ter mit einem reichhaltigem Angebot und zahlreichen 
neuen Programmen auf dem Gebiet der Manage-
menttrainings, Kompetenzentwicklung, Lean und 
Energiemanagements. Die neuesten Weiterbildungen 
für Führungskräfte sind: „Schulung für mittlere Füh-
rungskräfte I.“, „Employer Branding“, „Mitarbeiterför-
derung“ und der halbtägige „Coaching Workshop“. 
Die Palette für Kompetenzentwicklung wird außer 
den schon im Frühling stattfindenden halbtägigen 

Veranstaltungen durch das Training „Kompetenzer-
hebung“ erweitert.   Außerdem werden noch zwei 
neue Fachkurse vom DUWZ auf Firmengeländen 
organisiert: der „VSM Workshop” bei der Silveria Kft. 
sowie der „Mess- und Regelungstechnik Workshop“ 
bei der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
Ferner werden natürlich auch wieder die Programme 
mit der größten Tradition angeboten wie z.B. „EUREM 
EnergieManager Qualifizierung“, „Weiterbildung für 
Produktionsleiter“, „Führung mit Coaching-Ansicht“ 
und „Der Profi-Einkäufer“.    ❙

neuer offener trainingskaLender  
für ii. JahreshäLfte onLine

DIe BUnte palette Der Kooperation zwischen der 
DUIHK und der Mercedes-Benz Manufacturing Hun-
gary Kft. wird im Herbst um eine besondere Fachver-
anstaltung bereichert: Am 5. und 6. Oktober orga-
nisieren das Deutsch-Ungarische Wissenszentrum 
(DUWZ) der DUIHK und Mercedes gemeinsam den 
ersten Workshop für Mess- und Regeltechnik. Die 
Teilnehmer erhalten Einblick in die Theorie und Pra-
xis der industriellen Messtechnik, Automatisierung, 
Prozess- und Energiesteuerung sowie deren Zusam-
menhänge. Ferner wird der Workshop das Energie-
Monitoring, die Eigenheiten der Facility Manage-
ment- und Gebäudeautomatisierungssysteme sowie 
deren Rolle im Energiemanagement thematisieren. 

Dieser neue Workshop zu einem außerordentlich 
aktuellen Thema vervollständigt das Angebot des 
DUWZ zu Energieeffizienz. Hauptreferent der Ver-
anstaltung ist Géza Köteles, einer der Hauptausbilder 
in der seit 2011 organisierten internationalen EUREM 
Energiemanager-Ausbildung. In seiner Lehrtätig-
keit wird er diesmal von externen Fachleuten sowie 
den für die Energieversorgung und Anlagenbetrieb 
zuständigen Experten unterstützt. Das zweitägige 
Programm findet auf dem Werksgelände von Mer-
cedes Kecskemét statt, wo die Teilnehmer hautnah 
das einzigartig komplexe Facility Management- und 
Gebäudeautomatisierungssystem des Unterneh-
mens kennenlernen können.    ❙

Workshop bei mercedes kecskemét

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

Weitere Informationen in 
EKAER-Angelegenheiten:
Dr. Dániel Boros 
Tel.: +36 1 3457 636
boros@ahkungarn.hu

Der Kalender ist unter 
nebenstehendem  
QR-Code erreichbar.

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

DIe DUIHK WUrDe aM 17. Juni von der Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre der Corvinus Universität 
Budapest mit der Auszeichnung Pro Facultate geehrt, 
informierte deren Dekanin Prof. Zita Zoltay Paprika den 
Kammer-Vorstand in einem Brief am 21. Juli. „Mit der 
Auszeichnung möchte sich die Fakultät bei Ihnen und 
bei den Mitgliedern der DUIHK für die freundliche und 

effektive Unterstützung bedanken, die Sie und die 
Mitglieder der Kammer unserer Fakultät, insbesondere 
dem Deutschsprachigen Studiengang seit langer Zeit 
leisten“, hieß es dort. Die Verleihung der Auszeichnung 
wird anlässlich der Zeugnisverleihung des Deutsch-
sprachigen Studienganges am 15. November im Haus 
der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft stattfinden.    ❙

corvinus zeichnet kammer aus

voM 6. BIs 9. JUnI fand in gemeinsamer Organi-
sation der energiewaechter GmbH und der DUIHK 
eine viertägige Informationsreise nach Berlin zum 
Thema „Energieeffizienz in der Industrie“ statt. Am 
ersten Tag lauschten die 21 Teilnehmer – darunter 
Vertreter von Mitgliedsunternehmen, aber auch des 
ungarischen Wirtschaftsministeriums – Vorträgen 
von Fachreferenten, etwa zur Exportinitiative Ener-
gieeffizienz, solarer Kühlung in der industriellen 
Anwendung, energieeffizienter Hallenbeheizung 
oder Cloud Metering. Am zweiten und dritten Tag 
besichtigte die Gruppe den EUREF-Campus der 
Ökotec Energiemanagement GmbH, das Institut für 
Energietechnik der Technischen Universität Berlin, 

die ZukunftsAgentur Brandenburg 
GmbH sowie das Werk der ALRE-IT 
Regeltechnik GmbH, um vor Ort 
und Einblicke in deren konkrete 
Energieeffizienzmaßnahmen bzw. 
Informationen über Dienstleistun-
gen und Produkte zu erhalten. Am 
vierten und letzten Tag stand ein 
Werksbesuch bei der Siemens AG 
auf dem Programm, der Möglich-
keiten zur Kraft-Wärme- sowie Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplung aufzeigte. Die Teilnehmer nutzten ihre 
gemeinsamen Pausen und Essen auch zum Wissens-
austausch und zum Networking.    ❙

energieeffizienz-informationsreise 
nach deutschLand 

Die nächste Informations-
reise nach Deutschland  
ist zum Thema erneuer-
bare Energien für  
14.-18. November geplant. 

Weitere Informationen:
Erika Szabó
Tel.: +36 1 3457 618
szabo@ahkungarn.hu

aM 29. JUnI hielt Peter Feldmann, Oberbürgermeister 
von Frankfurt am Main, im Haus der Deutsch-Unga-
rischen Wirtschaft eine Präsentation zum Thema 
„Destination FrankfurtRheinMain“. „Wir wollen die 
Tür weiter aufmachen, die schon offen ist“, sagte der 
Politiker, bevor er einige gemeinsame Projekte der 
Städte Frankfurt und Budapest sowie touristische 
Schwerpunkte der Rhein-Main-Region vorstellte. 
Budapests stellvertretender Oberbürgermeister Gábor 
Bagdy betonte anschließend: „Dieses Event ist ein 
neuer Schritt in unserer 26 Jahre währenden Städte-
partnerschaft. Für uns sind die deutsch-ungarischen 
Beziehungen mehr als nur geschäftlicher Natur, zum 
Teil sind es Herzensangelegenheiten.“ Thomas Feda, 
Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH 
Frankfurt am Main, bezeichnete den dortigen Flug-
hafen als „Gateway zu Europa und Deutschland“ und 
berichtete, dass die Mainmetropole mit jährlich 8,7 
Mio. Gästeübernachtungen auf einem ähnlichen 
Niveau sei wie Budapest, Stockholm oder Madrid. 

„Nach München und Berlin ist Frankfurt die belieb-
teste deutsche städtische Destination für die Ungarn“, 
so Feda. Miklós Czeiszing, Leiter des Budapester Büros 
der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) und 
Organisator der Veranstaltung, erinnerte sich, dass er 
selbst früher beim Anblick der Frankfurter Wolken-
kratzer dachte, dass er in den USA sei. „Deutschland 
ist weiterhin in touristischer Topform, 2015 hatte es 
insgesamt fast 80 Mio. Übernachtungen, davon rund 
707.000 Ungarn“, erklärte Czeiszing. Abschließend 
wies er auf das DZT-Jahresthema 2016 hin, welches 
Deutschland als Ziel für Naturtourismus fokussiert.

Feldmann war mit einer zehnköpfigen Delegation für 
insgesamt vier Tage in Budapest. Auf dem Programm 
standen neben Besuchen bei der Antlatisz Buch-
stiftung für ein Kooperationsprojekt, bei Budapest 
Oberbürgermeister István Tarlós, der Budapester Wirt-
schaftsuniversität sowie des ungarischen Parlaments 
auch Stadtführungen durch Buda und Pest.    ❙

frankfurts oberbürger-
meister zu besuch 
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mitgLiederneWs
hirschmann car communication: 
spatenstich

MIt DeM ersten Spatenstich und dem Vergraben 
der Zeitkapsel begann am 1. Juli offiziell der Bau der 
neuen Fertigungshalle der Hirschmann Car Com-
munication Kft., informierte das Unternehmen. Das 
Gesamtvolumen der Investition liegt demnach bei 
über 1 Mio. Euro, die Fertigstellung der 1.400 qm 
großen Fertigungshalle ist für Anfang Oktober 2016 

geplant. Der dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum 
feiernde Automobilzulieferer wird damit seine Hal-
lenfläche auf nahezu 7.000 Quadratmeter auswei-
ten. „Der Neubau ist eine wichtige Investition für 
die Zukunft des Standortes Békéscsaba. Nach einer 
bedeutenden Personalerweiterung am Anfang des 
Jahres haben wir das Ziel, bis Ende 2016 weitere sta-
bile, langfristige Arbeitsplätze zu schaffen“ formu-
lierte Geschäftsführer Peter Inzenhofer.    ❙

bosch schLiesst fahrzeugentWick-
LungsproJekt ab

IM raHMen eInes Fahrzeugentwicklungsprojektes 
in Höhe von fast 7 Mrd. Forint hat die Robert Bosch 
Kft. eine die Fahrgastsicherheit und Energieeffizienz 
erhöhende Technologie entwickelt und das Projekt 
am 13. Juli abgeschlossen. Der frühere Forschungs- 
und Technologie-Innovationsfonds, heute Fonds 
der Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und 
Innovationsbehörde (NKFI) hat dafür Fördergelder 
in Höhe von 2 Mrd. Forint bereitgestellt, informierte 
Javier González Pareja, Leiter der ungarischen Bosch-
Gruppe und Geschäftsführer der Robert Bosch Kft., 
auf der Pressekonferenz zum Projektabschluss. Ziel 
des 2013 gestarteten Projektes war die Entwicklung 
von Technologien, die den modernsten Trends der 
Automobilindustrie sowie den Bedürfnissen der 
Automobilhersteller entsprechen und der Fahrgast-
sicherheit dienen. An diesem haben sich das For-
schungsinstitut für Informatik und Automatisierung 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA 

SZTAKI), die TU Budapest und die Universität Miskolc 
beteiligt. Bosch rechnet in diesem Jahr in Ungarn mit 
einem Wachstum in Höhe von zehn Prozent, haupt-
sächlich im Bereich der Fahrzeugtechnologie, bei der 
das Budapester Entwicklungszentrum eine beson-
dere Rolle einnimmt, schloss Pareja. József Pálinkás, 
Präsident der NKFI, betonte, dass jeder ungarische 
Ingenieur und jeder Bürger stolz darauf sei, dass in 
Ungarn Entwicklungen auf Weltniveau erfolgen. 
Oliver Schatz, Leiter des Budapester Entwicklungs-
zentrums von Bosch, hob hervor, dass dort die Ent-
wicklung von Technologien erfolge, die in Richtung 
selbstfahrender Autos weisen: „Das Hauptziel war, für 
die Fahrer das möglichst sicherste, zuverlässigste und 
energieeffizienteste Fahrerlebnis sicher zu stellen.“    ❙

audi hungaria erWeitert 
Werkzeugbau

Der WerKzeUgBaU von Audi Hungaria wird um 
15.000 Quadratmeter vergrößert, informierte die 
Audi Hungaria Motor Kft. am 20. Juli. Künftig werden 
demnach auf mehr als 50.000 qm u.a. Karosserie-
bauteile wie beispielsweise Seitenwände, Kotflügel, 
Motorhauben, Türen und Dächer für Exklusiv- und 
Sportmodelle des Audi- und Volkswagen-Konzerns 
produziert. Mit der Investition schafft Audi Hungaria 
30 neue Arbeitsplätze, hieß es. Laut Peter Kössler, Vor-
sitzender der Geschäftsführung von Audi Hungaria, 
haben die Mitarbeiter ihre Kompetenzen beständig 

ausgebaut. „Die Entwicklungen der vergangenen 
Jahre untermauern die Entscheidung für den Werk-
zeugbau in Győr.“ Die Werkzeug-, Vorrichtungs- und 
Anlagenherstellung sowie die Produktion von Karos-
seriebauteilen für die Exklusivserie machen den 
Werkzeugbau in Győr einzigartig im Konzern. Hier 
werden zahlreiche Baugruppen beispielsweise für 
die R8- und RS-Modelle hergestellt. Seit 2013 hat der 
Werkzeugbau sukzessive in neue Pressen und eine 
zukunftsweisende 3D-Laserschneidmaschine inves-
tiert. Derzeit arbeiten rund 600 Mitarbeiter im Werk-
zeugbau von Audi Hungaria.    ❙

Der arBeItsKreIs Öffentlichkeitsarbeit der DUIHK 
hat auf seiner jüngsten Sitzung am 26. Juli neue 
Ideen und Vorschläge für interessante – und für die 
Mitgliedsunternehmen relevante – Projekte entwi-
ckelt, die in diesem und im kommenden Jahr umge-
setzt werden sollen. Die neue Leiterin des Arbeits-
kreises, Dr. Marie-Theres Thiell, Vorstandsvorsitzende 
der Elmű Nyrt., erklärte, dass neben dem Bereich 
Innovation, das auch das Jahresthema 2016 der 

Kammer ist, künftig ein besonderer Fokus auf der 
Sicherung der Fachkräfteversorgung für die unga-
rische Wirtschaft liege. Zu diesem Thema wird es 
2017 verschiedenste Veranstaltungen geben, auch 
außerhalb von Budapest. Aber auch dem Gebiet 
Forschung und Entwicklung wird weiterhin höchste 
Aufmerksamkeit gewidmet, mit Veranstaltungen, 
Publikationen sowie Plattformen für den Erfah-
rungs- und Wissensaustausch.    ❙

aM 14. JUnI tagte der Berufsbildungsausschuss 
der Kammer, in dem sich Vertreter von  Mitglieds-
unternehmen und entsprechenden Institutionen 
– so besonders des Wirtschaftsministeriums (NGM), 
der Ungarische Industrie- und Handelskammer, 
des Deutsch-Ungarische Wissenszentrums, der 
Deutschen Schule Budapest und einer Fachschule 
– regelmäßig über Fragen auf dem Gebiet der 
Berufsbildung austauschen. Ein wichtiges Resultat 
der Sitzung ist, dass das Ministerium die von der 
DUIHK im Rahmen ihrer im Dezember organisierten 
Berufsbildungs-Fachreise nach Deutschland gesam-
melten Vorschläge zur Verbesserung des ungari-
schen Berufsbildungssystems reflektierte. Das NGM 

informierte über die praktischen Entwicklungen 
des Systems, anstehende Gesetzesänderungen und 
weitere Aktualitäten, die sich während des vergan-
genen halben Jahres ereigneten. Das zweite beson-
dere Thema der Sitzung waren die im Rahmen des 
von den beiden Kammermitgliedern Penny Mar-
ket Kft. und Siemens Zrt. gestarteten Pilotprojekte 
zur Berufs- und Weiterbildung bei der Abschluss-
prüfung nach deutschen Standards gesammelten 
Erfahrungen. Die zwei Unternehmen berichteten, 
dass das Feedback der in Ungarn neuen Ausbil-
dungsform seitens der Unternehmen sehr gut sei, 
besonders hoben sie die Wertschöpfung und die 
Komplexität des Systems hervor.    ❙

Das Interesse am dualen Studium wächst: das 
Wachstum beruht auf dem dringenden Bedarf der 
Unternehmen nach Nachwuchs mit praxisorientier-
ter Ausbildung, immer mehr Unternehmen nehmen 
an der mit Hochschul-Partnern gemeinsam verwirk-
lichten Ausbildung teil. Auf dieses Interesse reagie-
rend wählte die Kammer die Vorteile und Entwick-
lungsaspekte der dualen Hochschulausbildung zum 
Thema ihres am 28. Juni veranstalteten Erfahrungs-
austauschs für Personalleiter. Vertreter der auf diesem 
Gebiet als Pionier geltenden Robert Bosch Elektro-
nika Kft. und ihres Partners, der Szent István Univer-
sität, stellten ihre gemeinsam erarbeiteten Lösun-
gen vor. Neben den Erfolgen der Zusammenarbeit 
sprachen sie auch offen über noch zu verbessernde 
inhaltliche, organisatorische und finanzielle Aspekte. 

Die aus 25 Teilnehmern bestehende Gruppe formu-
lierte auch Fragen, die in naher Zukunft diskutiert 
werden sollen, z.B. zu Möglichkeiten zum Bremsen 
der Abwanderung von Arbeitskräften.    ❙

attraktive themen und formate

sitzung des berufsbiLdungs- 
ausschusses der kammer

erfahrungsaustausch zu 
duaLem studium

Die nächste Sitzung des 
Berufsbildungsausschus-
ses ist im Dezember.
Weitere Informationen 
zum Thema Berufsbildung:
Edina Gampel
Tel.: +36 1 3457 625
gampel@ahkungarn.hu

Der nächste Erfahrungs-
austausch für Personalleiter 
findet im November statt.

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!
Wichtige geschäftliche  
Meilensteine, Änderungen 
in Ihrem Management – 
gern berichten wir über 
Interessantes aus allen 
unseren Mitgliedsunterneh-
men. Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu
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Wir begrüssen unsere neuen mitgLieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

böLLhof kft. feierte JubiLäum

Die ungarische Tochter des deutschen Anbieters 
von Verbindungselementen, Montagetechnik und 
Verarbeitungssystemen, die Böllhoff Kft., feierte am 
8. Juli ihr 25-jähriges Bestehen in Székesfehérvár. An 
der Feier im Hiemer-Haus nahm neben dem stv. Bür-
germeister von Székesfehérvár, Attila Mészáros, und 
den beiden Vertretern der namensgebenden Grün-
derfamilie, Wolfgang W. und Wilhelm A. Böllhoff, auch 
DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer teil. In 
ihren von persönlichen Anekdoten geprägten Gruß-
worten äußerten die vier Redner ihre Gedanken zum 
Jubiläum des DUIHK-Mitgliedsunternehmens und 
richteten je eine persönliche Botschaft an die unga-
rischen Böllhoff-Mitarbeiter. Gabriel A. Brennauer 
sprach über seine Erfahrungen als Deutscher im 
Ausland und betonte die zahlreichen Chancen, die 
sich mit einer praxisorientierten Berufsausbildung 
eröffnen. Als Beispiel nannte er den derzeitigen 
Geschäftsführer der Böllhoff kft., Herrn Gusztáv Iker, 
der vor Jahren – übrigens damals mit der DUIHK 
– eine duale Ausbildung zum Industriekaufmann 
absolvierte. W.A. Böllhoff und Iker ehrten später 
einige der Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit in 
der ungarischen Tochtergesellschaft. Für den musika-
lischen Rahmen der Veranstaltung sorgten ein Aca-
pella-Chor und eine Volkstanzgruppe.    ❙

mercedes kecskemét: zWeites 
Werk Wird grösser

Mercedes hat sich dazu entschieden, in Kecske-
mét sein zweites Werk mit einem deutlich größe-
ren Investitionsvolumen zu errichten, als den im 
April angekündigten 185 Mrd. Forint, hieß es auf 
einer Pressekonferenz am 29. Juli in Budapest. Die 
gesamte Investition wird demnach 1 Mrd. Euro (313 

Mrd. Forint) schwer sein und 2.500 neue Arbeits-
plätze schaffen. Die Regierung unterstützt das Vor-
haben mit einer Förderung über 12,9 Mrd. Forint. 
Außenwirtschaftsminister Péter Szijjártó sagte, dass 
man bereits bei der Grundsteinlegung der 99.000 
qm großen Werkshalle die Hintergrundgespräche 
fortgeführt habe, diese seien nun gereift. „Mercedes 
trägt aktuell 0,2 Prozent zu Ungarns BIP bei, nach 
der Verwirklichung der Investition wird dieser Bei-
trag jedoch auf 0,4 verdoppelt. Jeder Arbeitsplatz im 
Automobilsektor schafft 5-6 Arbeitsplätze in ande-
ren Sektoren, daher war es die richtige Entscheidung, 
den Automobilsektor zum strategisch wichtigen 
Zweig zu erklären“, meinte der Minister. Laut Markus 
Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstandes Mercedes-
Benz Cars, Produktion & Supply Chain Management, 
wusste man bereits früher, dass das Werk Kecskemét, 
das ein Grundpfeiler im Produktionsnetz des Unter-
nehmens ist, eine Erfolgsstory wird. „Das neue Werk 
wird eine im Geiste der Industrie 4.0 gebaute, effek-
tive Produktionseinheit und zur flexiblen Produktion 
fähig sein, sodass je nach Marktbedarf die Montage 
von mehreren Modellen möglich wird. Die Vorberei-
tungen beginnen noch dieses Jahr, die Produktion 
wird am Ende des Jahrzehnts beginnen“, erklärte 
Schäfer. In dem neuen Werk können Fahrzeuge mit 
Front- sowie Hinterradantrieb und alternative Autos 
hergestellt werden, was die Produktpalette des 
Unternehmens von momentan 32 auf 40 erhöhen 
wird. Mercedes-Benz stellt seit 2012 Kompaktwagen 
mit Frontantrieb in Kecskemét her, im Februar dieses 
Jahres rollte das 500.000. Auto vom Band. Das Unter-
nehmen hatte noch im April eine 185 Mrd. Forint 
schwere Investition in Kecskemét angekündigt. 
Davon werden 80 Mrd. für den Bau eines 99.000 qm 
großen, mit Spitzentechnologie versehenen Karos-
seriewerkes verwendet. Daneben werden die bereits 
bestehenden Werke entwickelt und deren Produkti-
onskapazitäten erweitert.    ❙

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

fruttina agro kft. 
großhandel mit obst und gemüse 

széchenyi utca 13.

H-6422 tompa

frigyes kozla   Geschäftsführer

tel.: +36 30 658 9802

frigyes.kozla@fruttina.eu

www.fruttina.eu

elevenpark kft. 
freizeitbeschäftigung für kinder 
und erwachsene 

szent Erzsébet utca 45.

H-2085 Pilisvörösvár

stefan fritsch   Gesellschafter

tel.: +36 1 203 3022

fritsch.stefan@elevenpark.hu

www.elevenpark.hu

dJk europe gmbh 
magyarországi fióktelepe 
elektronik, automotive, energie

Rákóczi út 1-3.

H-1088 Budapest

yuji funawatari   Geschäftsführer

tel.: +36 1 235 0323

budapest@djkeurope.com

www.djkeurope.com 

sks szerszámkészítô kft. 
Werkzeugbau, kunststoffspritzguss 
(komponente für büromöbel)

timföldgyári u. 17-19.

H-8400 Ajka

frank horst eidmann   Firmenleiter

tel.: +36 88 216 146

frank.eidmann@sks.hu

www.sks.hu 

goethe institut budapest 
veranstaltungen, bibliothek, deutschkurse

Ráday utca 58.

H-1092 Budapest

michael müller-verweyen 
Institutionsleiter/Director

tel.: +36 1 374 4071

michael.mueller-verweyen@

budapest.goethe.org

www.goethe.de/budapest

hahn+kolb hungária kft. 
großhandel mit Werkzeugmaschinen

Budafoki út 60.

H-1117 Budapest

zoltán németh   Geschäftsführer

tel.: +36 1 371 2901

zoltan.nemeth@hahn-kolb.hu

www.hahn-kolb.hu 

certa zárgyártó, présöntô 
és szerszámkészítô kft. 
Werkzeugbau 

Bereczki út 18-28.

H-3980 sátoraljaújhely

Lajos rudnay   CEO

tel.: +36 47 525 280

lajos.rudnay@certa.hu

www.certa.hu 

aLufe fémszerkezeti kft. 
planung und fertigung von alu-glas fassa-
den, fenstern und türen 

seregélyesi út 96.

H-8000 székesfehérvár

zsolt batta   Geschäftsführer

tel.: +36 22 534 220

zsolt.batta@alufe.hu

www.alufe.hu

kaiser+kraft kft. 
versandhandelsgruppe für betriebs-, 
Lager- und büroausstattung 

szabadság út 117.

H-2040 Budaörs

László kôvári   Geschäftsführer

tel.: +36 23 507 123

laszlo.koevari@kaiserkraft.hu

www.kaiserkraft.hu 

immochan magyarország kft. 
betrieb des verbrauchergroßmarktes 
auchan und des gewerbeparks

torbágy utca 1. 

H-2045 törökbálint 

philippe beurtheret   Geschäftsführer

tel.: +36 1 887 4538

p.beurtheret@auchan.hu

www.immochan.hu
www.immochanland.hu 

hupka építô-szerelô kft. 
spezialisierte bautätigkeiten

Ond Vezér útja 9-11.

H-1144 Budapest

renáta vincze   Finanzen

tel.: +36 1 264 5366

hupka@hupka.hu

www.hupka.hu 

szabó, kelemen és 
társai ügyvédi iroda 
juristische beratung 

Váci út 20. 

H-1132 Budapest

dr. áron vikor   Rechtsanwalt

tel.: +36 1 288 8218

aron.vikor@sz-k-t.hu

www.sz-k-t.hu 

cad-terv mérnöki kft. 
ingenieurdienstleistungen, 
technische beratung

Könyves Kálmán krt. 76.

H-1087 Budapest

gergely fónay   Marketingleiter

tel.: +36 1 461 9004

fonay.gergely@cadterv.hu

www.cadterv.hu

turck hungary kft. 
Lösungen in sensor-, feldbus-, 
anschluss- und interfacetechnik

Neumann j. u. 1/E.

H-1117 Budapest 

tibor estók   Geschäftsführer

tel.: +36 1 477 0740

tibor.estok@turck.com

www.turck.hu 

motokrom alkatrészgyártó kft. 
metalloberflächenbehandlung, metall-
bearbeitung, herstellung von komponenten  
für straßenfahrzeuge und motoren 

Bankszôlô utca 4.

H-2381 táborfalva

tibor nagy   Geschäftsführer

tel.: +36 29 383 760

nagytibor@motokrom.hu

www.motokrom.hu

merkbau építûipari és 
kereskedelmi kft. 
generalausführung, baumaterial- 
und Werkzeughandel 

jókai u. 81-83.

H-6400 Kiskunhalas

János knáb   Geschäftsführer

tel.: +36 77 521 300

knab@merkbau.hu

www.merkbau.hu 

bpW-hungária kft. 
herstellung von fahrwerksysteme 
für nfz und für agrar

Körmendi út 98.

H-9700 szombathely 

József brumbauer 
Geschäftsführender Direktor

tel.: +36 94 517 350

brumbauerj@bpw.hu

www.bpw-hungaria.hu

silveria elektronikai gyártó 
és szolgáltató kft. 
herstellung von elektronischen  
bauelementen

Wéber Ede utca 37.

H-6000 Kecskemét 

pál szûcs   Geschäftsführer

tel.: +36 76 505 420

pal.szucs@silveria.hu

www.silevria.eu 
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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

tagváLLaLati hírek

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

hirschmann car communication: 
eLsô kapavágás

az elsô Kapavágással és az időkapszula elhe-
lyezésével július 1-én hivatalosan megkezdődött 
a Hirschmann Car Communication Kft. új gyártó-
csarnokának építése, tudatta a vállalat. A beruházás 
összértéke a közlemény szerint meghaladja az 1 mil-
lió eurót; az 1.400 m² alapterületű épület várhatóan 
2016. október elejére készül el. A fennállásának idén 
25. évfordulóját ünneplő autóipari beszállító ezzel 
üzemcsarnokainak összterületét megközelítőleg 
7.000 nm-re bővíti. „Az új épület rendkívül fontos 
beruházásnak tekinthető a békéscsabai telephely 
jövője szempontjából. Az év eleji jelentős személy-
zetbővítés után 2016. év végéig további stabil, hosszú 
távú munkahelyek létrehozását tervezzük”, mondta 
Peter Inzenhofer, ügyvezető igazgató.    ❙

JármûfeJLesztô proJektet 
zárt a bosch

egy Közel 7 MIllIárD forIntos járműfejlesztő 
projekt révén az utasbiztonságot és az energiahaté-
konyságot növelő technologiát fejlesztett a Robert 
Bosch Kft., és lezárta a projektet július 13-án. A beru-
házási összegből mintegy 2 milliárd forintot, vissza 
nem térítendő támogatásként a korábbi Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap, ma Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) alapja biztosí-
totta, ismertette Javier González Pareja, magyarországi 
Bosch csoport vezetője és a Robert Bosch Kft. ügy-
vezetője a projektzáró sajtótájékoztatón. A 2013-ban 
indított projekt célkitűzése a legmodernebb autó-
ipari trendek és az autógyártók igényeinek megfelelő, 
utasbiztonságot szolgáló technológiák fejlesztése 
volt. Ebben a Robert Bosch Kft. a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézetével (MTA SZTAKI), a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint a Mis-
kolci Egyetemmel működött együtt. A Bosch idén 
egy tíz százalékos növekedésre számit, főleg a jármű-
technológia terén, melyben a budapesti fejlesztési 
központ egy fontos szerepet tölt be, zárta beszédjét 
Pareja. Pálinkás József, az NKFI elnöke hangsúlyozta, 
hogy minden magyar mérnök és minden polgár 
büszke, hogy Magyarországon világszintű fejleszté-
seket hajtanak végre. Oliver Schatz, a Bosch budapesti 
fejlesztési központjának vezetője, kiemelte, hogy 
olyan technológiák fejlesztését végzik, melyek az 
önvezető járművek irányába utalnak: „A fő cél az volt, 
hogy a vezetők számára a lehető legbiztonságosabb, 
legmegbízhatóbb és energiahatékonyabb vezetési 
élményt biztosítsuk.”    ❙

mercedes kecskemét: nagyobb 
Lesz a második autógyár

a MerceDes úgy Döntött, hogy Kecskeméten 
építi fel új, második autógyárát, amely sokkal nagyobb 
volumenű annál a 185 milliárd forintos beruházás-
nál, amelyet még áprilisban bejelentettek, hangzott 
el egy sajtótájékoztatón július 29-én, Budapesten.  
A teljes beruházási összeg 1 milliárd euró (313 milliárd 
forint) és 2.500 új munkahelyet teremt. A kormány 
ezt egy 12,9 milliárd forintos támogatással segíti.  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
elmondta, hogy mikor tavasszal letették a 99.000 
négyzetméteres üzemcsarnok alapkövét, már akkor 
folytak az egyeztetések a színfalak mögött, ezek értek 
be most. „A Mercedes a hazai GDP-hez 0,2 százalékkal 
járul hozzá most, azonban a beruházás megvalósulása 
után ennek a duplája, 0,4 százalék lesz a hozzájárulás 
mértéke. Minden autóipari munkahely 5-6 munkahe-
lyet hoz létre más ágazatokban, ezért helyes döntés 
volt az autóipart stratégiai ágazatnak minősíteni”, vélte 

az audi hungaria bôvíti 
szerszámgyárát

az aUDI HUngarIa szerszámgyára 15.000 négyzet-
méterrel bővül, közölte az Audi Hungaria Motor Kft. 
július 20-án. A jövőben több mint 50.000 négyzet-
méteren készülnek többek között karosszériaelemek, 
mint például oldalelemek, sárvédők, motorháztetők, 
ajtók és tetők az Audi és Volkswagen konszern exklu-
zív- és sportmodelljeihez. A beruházással a közlemény 
szerint az Audi Hungaria mintegy 30 új munkahelyet 
teremt. Peter Kössler, az Audi Hungaria ügyvezető igaz-
gatója szerint a szerszámgyár szakemberei az évek 
során folyamatosan bővítették szaktudásukat. „Az 
elmúlt évek fejlődése alátámasztja, hogy a vállalat-
csoport kiváló döntést hozott egy évtizeddel ezelőtt, 
amikor Győr nyerte el a szerszámgyár megvalósításá-
nak lehetőségét.” A győri szerszámgyár tevékenysé-
geinek különleges kombinációja miatt egyedülálló-
nak számít az Audi és Volkswagen konszernen belül: 
a szerszám-, berendezés- és készülékgyártás, illetve az 
exkluzívszéria gyártás, vagyis az exkluzív járművekhez 
készített karosszériaelemek előállítása teszik kiemelke-
dővé. Itt készül többek között az Audi R8 és az Audi RS 
modellek számos karosszériaeleme. A szerszámgyár 
2013 óta nem csak új présekkel, hanem egy innovatív 
3D lézervágó berendezéssel is gazdagodott. Jelenleg 
több mint 600 munkatárs dolgozik az Audi Hungaria 
szerszámgyárában.    ❙

évfoduLót ünnepeLt a böLLhoff kft.

25 éves fennállását ünnepelte Székesfehérvá-
ron a rögzítőelemeket, szereléstechnikát és feldogozó 
rendszereket gyártó német cég magyar leányvállalata, 
a Böllhoff Kft. július 8-án. Az ünnepségen a Hiemer-
házban Székesféhérvár alpolgármestere, Mészáros 
Attila és a névadó alapító család két képviselője, Wolf-
gang W. és Wilhelm A. Böllhoff mellett a DUIHK ügy-
vezetője, Gabriel A. Brennauer is részt vett. Személyes 
anekdotákkal gazdagított üdvözlő szavaikban a négy 
szónok kifejtette gondolatait a DUIHK-tagvállalat 
jubileumáról és egy személyes üzenetet közvetítet-
tek a magyar Böllhoff-alkalmazottak felé. Gabriel A. 
Brennauer a külföldön németként szerzett tapaszta-
latairól beszélt és hangsúlyozta a számos lehetősé-
get, melyek egy gyakorlatorintált szakképzéssel nyíl-
nak. Példaként a Böllhoff Kft. jelenlegi ügyvezetőjét,  
Iker Gusztávot említette, aki évekkel ezelőtt – melles-
leg a DUIHK-val – végzett el egy duális képzést ipari 
kereskedőként. W. A. Böllhoff és Iker később kitün-
tették a már hosszú évek óta a magyar társaságnál 
dolgozókat. A rendezvény zenei aláfestéséről egy 
acapella kórus és néptánccsoport gondoskodtak.    ❙

a miniszter. Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Cars ter-
melési és ellátási láncért felelős igazgatótanácsi tagja 
elmondta: már korábban tudták, hogy a kecskeméti 
gyár egy sikersztori lesz, amely fontos pillére a cég 
gyártási hálózatának. „Az új üzem az ipar 4.0 szellemi-
ségében épült, hatékony gyártási egység, és flexibilis 
gyártásra lesz képes, így több modell összeszerelésre 
válik lehetségessé, függően a piaci igényektől. Az elő-
készületek még az idén megkezdődnek, a termelés az 
évtized végén indul”, mondta Schäfer. Az új üzemben 
első- és hátsókerék hajtású valamint alternatív kocsikat 
is gyárthatnak, így a vállalat termékpalettája a jelenlegi 
32-ről 40-re nő a közeljövőben. A Mercedes-Benz 2012 
óta gyárt első kerék-hajtású kompakt autókat Kecs-
keméten, idén februárban gördült le a félmilliomodik 
autó a gyártósorról. A cég áprilisban még egy 185 
milliárd forintos beruházást jelentett be Kecskeméten. 
Ebből 80 milliárdot fordítanak egy 99.000 nm alapterü-
letű új, csúcstechnológiával felszerelt karosszériaüzem 
felépítésére. Emellett a már meglévő üzemekben is 
fejlesztenek, bővítik a gyártókapacitást.    ❙

a corvInUs egyeteM Gazdálkodástudományi Kara 
június 17-én kitüntette a DUIHK-t a Pro Facultate díj-
jal, tájékoztatta július 21-én levélben a Kar dékánja, 
Prof. Zoltayné Dr. Paprika Zita a Kamara elnökségét. 
„A kitüntetéssel a Kar köszönetet szeretne mondani 
Önöknek és a DUIHK tagjainak a kedves és haté-
kony segítségért, melyet Önök és a Kamara tagjai 

Karunknak, különösen a Német Nyelvű Gazdálko-
dástudományi Képzésnek hosszú ideje nyújtanak”, 
írja a dekán. A kitüntetés átadására a Német Nyelvű 
Gazdálkodástudományi Képzés november 15-én, a 
Német-Magyar Gazdaság Házában megrendezésre 
kerülő bizonyítványosztója alkalmából kerül sor.    ❙

a corvinus egyetem kitünteti a kamarát

JúnIUs 29-én Peter Feldmann, Frankfurt am Main 
főpolgármestere a Német-Magyar Gazdaság Házá-
ban tartott egy prezentációt „desztináció Frankfurt-
RajnaMajna“ témában. „Még szélesebbre akarjuk tárni 
azt az ajtót, ami már nyitva van“, mondta a politikus, 
mielőtt néhány Frankfurt és Budapest által közösen 
folytatott projektet ismertetett, valamint a Rajna-Majna 
régió turisztikai súlypontjait mutatta be. Bagdy Gábor, 
Budapest főpolgármester-helyettese, ezután hang-
súlyozta: „Ez a mai rendezvény egy új lépést jelent a 
26 éve tartó városi partnerségünkben. Számunkra a 
német-magyar kapcsolatok több, mint csupán üzleti 
jelentőséggel bírnak, részben szívügyek.“ Thomas 
Feda, a Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am 
Main ügyvezetője a frankfurti repülőteret „Európá-
hoz és Németországhoz vezető kapunak“ nevezte és 
beszámolt arról, hogy a Majna menti metropolisz az 
évi 8,7 millió vendégéjszakájával hasonló szinten van, 
mint Budapest, Stockholm vagy Madrid. „München 

és Berlin után Frankfurt a magyarok által legkedvel-
tebb desztináció a németországi városok között“, szólt 
Feda. Czeiszing Miklós, a Német Turisztikai Hivatal 
(DZT) budapesti irodájának vezetője és a rendezvény 
szervezője visszaemlékezett, hogy régen a frankfurti 
felhőkarcolók láttán azt hitte, hogy az USA-ban van. 
„Németország továbbra is turisztikai csúcsformában 
van, 2015-ben majdnem 80 millió vendégéjszakája 
volt, ezekből közel 707.000-et magyarok töltöttek el“, 
magyarázta Czeiszing. Zárásképpen a DZT 2016-os éves 
témájára hívta fel a figyelmet, amely Németországra, 
mint természeti turisztikai cél fókuszál. Feldmann egy 
tíz fős delegációval tartózkodott összesen négy napig 
Budapesten. Programjukon szerepelt egy látogatás az 
Antlatisz Könyvalapítványnál egy kooperációs projekt 
kapcsán, majd Tarlós Istvánnál, Budapest főpolgár-
mesterénél, illetve ellátogattak a Budapesti Gazdasági 
Egyetemre, valamint a Parlamentbe, ezen kívül város-
vezetésen vettek részt Budán és Pesten is.   ❙

frankfurt fôpoLgármestere Látogatóban
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szoLgáLtatási aJánLatok

JúnIUs 6. és 9. Között egy négy napos szakmai út 
került megrendezésre Berlinben „Energiahatékonyság az 
iparban” témában az energiewaechter GmbH valamint 
a DUIHK közös szervezésében. Az első napon a 21 rész-
vevő – közöttük tagvállalatok, de a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselői is – szakelőadásokat hallgattak 
meg, például az „Energiahatékonyság Exportösz tön ző 
Prog ramról”, illetve energiatakarékos fűtési rendsze-
rek gyártócsarnokok számára, vagy felhő alapú mérés 
témákban. A második és harmadik napon meglátogat-
ták az Ökotec Energiemanagement GmbH-t, a Berlini 

Műszaki Egyetem Energiatechnikai Intézetét, a Zukunfts-
Agen tur Brandenburg GmbH-t valamint az ALRE-IT 
Regeltechnik GmbH üzemét, ahol helyben kaptak bete-
kintést azok konkrét energiahatékonysági intézkedése-
ibe, illetve információt szolgáltatásaikról és termékeikről. 
A negyedik napon a Siemens AG-nál tett üzemlátoga-
tás szerepelt a programban, amely a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-, valamint kapcsolt hő-, villamos energia- 
és hűtési energiatermelés lehetőségeit mutatta be.  
A részvevők a közös szüneteket és étkezéseket tapaszta-
latcserére és networkingre is kihasználták.   ❙

a DUIHK pr-MUnKacsoportJa legutóbbi ülésén, 
július 26-án új ötleteket és javaslatokat dolgozott ki 
érdekes – és a tagvállalatok számára releváns – pro-
jektekre, melyeket ebben és az elkövetkező évben 
valósítana meg. A munkacsoport új vezetője, Dr. Marie-
Theres Thiell, az Elmű Nyrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy az innováció mellett, mely a 2016-os év kiemelt 

témája, a jövőben kiemelten foglalkoznak a magyar 
gazdaság szakember-utánpótlásának biztosításával is. 
Ebben a témában 2017-ben különféle rendezvényeket 
szerveznek majd, Budapesten kívül is. De a kutatásra 
és fejlesztésre továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak, 
rendezvényekkel, kiadványokkal, valamint platformok-
kal a tapasztalat- és tudáscsere számára.   ❙

energiahatékonyság németországban

JúnIUs 14-én ülésezett a Kamara Szakképzési 
Bizottsága, melyben a tagvállalatok és egyéb kapcso-
lódó intézmények – így különösen az Nemzetgazda-
sági Minisztérium (NGM), a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Német-Magyar Tudásközpont, a Deu-
tsche Schule Budapest és egy szakiskola – képviselői 
rendszeresen értekeznek a szakképzést érintő kér-
désekről. Az ülés fontos eredménye, hogy a Kamara 
által 2015. decemberében Németországba szerve-
zett szakképzési tanulmányút résztvevőinek az NGM 
felé benyújtott, a hazai szakképzési rendszer jobbí-
tására irányuló javaslataira reflektált a minisztérium.  

Az NGM tájékoztatott a rendszerben tapasztalható 
tényleges fejlesztésekről, a fennálló törvényi válto-
zásokról és egyéb aktualitásokról, melyek az elmúlt 
félév során történtek. Az ülés másik kiemelt témája 
a DUIHK és két tagvállalata, a Penny Market Kft. és 
a Siemens Zrt. által közösen elindított pilot szak- és 
továbbképzési projektekben, a német rendszerű 
záróvizsga során szerzett tapasztalatok megvitatása 
volt. A két cég arról számolt be, hogy a Magyarorszá-
gon újszerű képzési formának nagyon jó a vállalati 
visszhangja, különösen a hozzáadott értéket és a 
rendszer komplexitását emelték ki.    ❙

üLésezett a szakképzési bizottság

vonzó témák és formátumok

A következő szakmai utat 
Németországba megújuló 
energiák témában a 
Kamara november 14.  
és 17. között tervezi. 

További információ:
Szabó Erika 
Tel.: +36 1 3457 618
szabo@ahkungarn.hu

a néMetországI szaKMaI kiállítások a külföldi cégek 
számára meghatározó jelentőségűek, lehetővé téve a 
német és más nemzetközi piacokra kijutást. A Német 
Szövetségi Köztársaság igazán a „vásárok országa”: itt 
található 4 a világ 7 legnagyobb vásárterülete közül, 
valamint 5 a 10 legnagyobb árbevételű vásártársaság-
ból; évente mintegy 180 nemzetközi vásár kerül Német-
országban megrendezésre, melyeken a Német Kiállítá-
sok Szövetsége (AUMA) szerint mintegy 180.000 külföldi 
kiállító és majdnem 10 millió látogató vesz részt. A DUIHK 
szeptember 14-től 16-ig tartó, háromnapos „Vásári szak-
mai napok” rendezvénysorozata számos információt 
kínál a németországi pulzáló vásárok világáról. Az „Amit 
a német vásárokról tudni kell” témában szervezett, szak-
értő előadásokból és workshopokból álló konferenciával 
párhuzamosan a rendezvény első napján egy mini kiál-
lítás is megtekinthető, ahol a vásár-szektorban működő 
különböző cégek képviseltetik magukat. Így többek 
között mindjárt helyben tájékoztatást lehet kapni a 

jelenlévő vásártársaságok képviseleitől (Frankfurt, Mün-
chen, Nürnberg és Düsseldorf) a vásárokon való részvé-
teli feltételekről, vagy a DB Schenker logisztikai cég által 
a saját kiállítási anyagok szállítását illetően. Az ezt követő 
két napon interaktív tréningek kerülnek megrendezésre 
meghatározott témákban. Az első tréningnapon pél-
dául „A sikeres vásári részvétel előkészítése és megterve-
zése – a döntéshozatal” témában, ahol a cégvezetés által 
végzendő alapos tervezésről, kalkulációról, helyes idő-
beosztásról és megfelelő elő- és utómunkáról lesz szó. 
A második, főleg a standszemélyzetnek szóló tréning 
napon „Turn contacts into cont(r)acts®” néven a sikeres 
és hatékony vásári részvételről lesz szó, tehát arról, hogy 
hogyan lehet elérni, hogy az érdeklődő látogatókból 
fizető ügyfelek legyenek. A rendezvényen olyan cégek 
részvételére számit a DUIHK, melyek szeretnék a Kamara 
segítségével a külföldi vásári részvételüket még hatéko-
nyabbá tenni és ezáltal a pozíciójukat a nemzetközi ver-
senyben erősíteni.     ❙

németország, a vásárok országa

A részvétel a rendezvény első 
napján ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött.

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

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

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

az eMployer BranD, azaz munkaadói márka a 
vállalat értékeinek tudatos felépítése és kommu-
nikációja. Fő célja, hogy a vállalatot ismertté és 
vonzóvá tegye a cég számára fontos célcsoportok 
körében, ezért a kulcsemberek megtartásának és 
megszerzésének átfogó stratégiai megoldása lehet 
a munkaadói márka kialakítása és működtetése. A 
Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) szeptember 

22-én workshopot szervez a témában: a félnapos 
program betekintést nyújt a nagy- és a középvál-
lalatok számára kidolgozott Employer brand pro-
jektjei felépítésébe, valamint lehetőséget biztosít 
a tapasztalatcserére is. A résztvevők konkrét ese-
tekkel és példákkal is megismerkedhetnek. Tagvál-
lalatok számára a részvétel díjmentes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.    ❙

empLoyer brand Workshop

a DUIHK a nagy érDeKlôDésre való tekintettel 
megnövelte a Hungexpo Vásárterületen október 19. 
és 21. között megrendezésre kerülő ATOMOTIVE HUN-
GARY kiállításra tervezett standjának területét, így ismét 
lehetőség van a jelentkezésre. A közös vállalati stan-
don a DUIHK tagjai, valamint az ágazat német gyártói 
és szolgáltatói vehetnek részt. Az AUTOMOTIVE HUN-
GARY az egyetlen olyan nemzetközi kiállítás Magyar-
országon és Közép-Kelet-Európában, ahol az iparág 
jelentős szereplői az autógyártás teljes spektrumával 
bemutatkozhatnak. A DUIHK minden évben közös 

stand megszervezésével biztosítja az érdekelt vállalatok 
és tagok számára a kényelmes részvételi lehetőséget. 
A DUIHK stand kiállítói a kulcsrakész részvétel előnyeit 
élvezhetik, ugyanis a kamara az ezzel kapcsolatos fel-
adatokat teljes körűen megszervezi és elvégzi a stand 
elhelyezésétől kezdve annak megtervezésén és felépí-
tésén keresztül egészen a teljes körű működtetésig. 
2015-ben az AUTOMOTIVE HUNGARY-n 11 országból 
300 kiállító (többek között olyan cégek, mint az Audi, 
Mercedes, Opel, Suzuki, BMW, Bosch, ThyssenKrupp), 
valamint 8.000 szakmai látogató vett részt.    ❙

duihk stand az atomotive 
hungary kiáLLításon

a DUálIs KépzésI szaKoK iránti érdeklődés egyre 
nagyobb: gyors felfutása a vállalatok a gyakorlatori-
entáltan képzett utánpótlás iránti sürgető igényén 
alapul, egyre több cég vesz részt a felsőoktatási part-
nerekkel együtt megvalósított képzésben. Erre az 
igényre reagálva választotta a Kamara a június 28-án 
személyzeti vezetőknek szervezett tapasztalatcsere 
témájául a duális felsőfokú képzés előnyeit és fejlesz-
tési szempontjait. A téren úttörőnek számító Robert 

Bosch Elektronika Kft. és partnere, a Szent István 
Egyetem képviselői bemutatták az általuk kidolgo-
zott megoldásokat. A kölcsönös együttműködés 
sikerei mellett nyíltan beszéltek a jobbításra váró 
tartalmi, szervezési és finanszírozási szempontokról 
is. A 25 résztvevőből álló csoport kérdéseket is meg-
fogalmazott, mint pl. a munkaerő-elvándorlás meg-
fékezésének lehetőségeit, melyeket a közeljövőben 
szeretne megvitatni.   ❙

duáLis feLsôfokú képzés: tapasztaLatok

A következő személyzeti 
vezetőknek szervezett 
tapasztalatcsere  
novemberben lesz.

A Szakképzési Bizottság 
következő ülése 
decemberben lesz.

További információ szak-
képzés témában:
Gampel Edina
Tel.: +36 1 3457 625
gampel@ahkungarn.hu
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a néMet-Magyar tUDásKözpont (DUWz) az őszi 
félévben is gazdag képzési kínálattal és számtalan új 
programmal várja az érdeklődőket a vezetőképzé-
sek, a készségfejlesztés, a lean és a vállalati energia-
hatékonyság területén. A legújabb vezetői tovább-
képzések: „Management I.”, „Employer Branding”, 
„Fejlesztő vezetés” és a félnapos „Vezetői Coach-
ing Workshop”. A készségfejlesztési paletta a már 
tavasszal is megvalósult félnapos rendezvényeken 
kívül a „Kompetenciamérés” tréninggel bővül. Ezen 

kívül további két vállalati helyszínen megrendezésre 
kerülő szakmai képzést szervez a DUWZ: a „VSM 
workshop”-ot a Silveria Kft.-nél, valamint a „Mérés– 
és szabályozástechnika workshop”-ot a Mercedes-
Benz Manufacturing Hungary Kft.-nél. Továbbá nem 
maradhatnak el 2016 második felében sem a legna-
gyobb hagyományokra visszatekintő programok, 
mint az „EUREM Energiagazdász képzés”, a „Terme-
lésirányítói vezetőképzés”, a „Coaching szemléletű 
vezetés” vagy a „Profizmus a beszerzésben”.    ❙

2016-os ôszi féLéves nyíLt 
továbbképzési naptár onLine 

a DUIHK és a MerceDes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. együttműködésének sokszínű palet-
tája idén ősszel egy kiváló egyedi szakmai program-
mal gazdagodik: október 5-6-án a DUIHK Német-
Magyar Tudásközpontja (DUWZ) és a Mercedes 
közös szervezésében kerül megrendezésre az első 
mérés- és szabályozástechnika workshop. A résztve-
vők betekintést nyerhetnek az ipari méréstechnika, 
automatizálás, folyamatirányítás és az energiairányí-
tás elméletébe, gyakorlatába és összefüggéseibe. 
A workshop további témái az energiamonitoring, 
az épületfelügyeleti és automatizálási rendszerek 
sajátosságai, és az energiagazdálkodásban betöltött 
szerepük lesznek. Ez az új, rendkívül aktuális témájú 
workshop még teljesebbé teszi a Tudásközpont 
energiahatékonysági kínálatát. A program vezető 
előadója Köteles Géza, aki a DUWZ által 2011-óta 

kínált nemzetközi EUREM Energiagazdász képzés 
egyik törzsoktatója. Oktatói munkáját ez alkalom-
mal külső szakemberek, valamint a Mercedes ener-
giaellátásért és létesítményüzemeltetésért felelős 
szakemberei segítik. A kétnapos szakmai program 
a Mercedes kecskeméti telephelyén kerül megren-
dezésre, ahol a résztvevők testközelből ismerhetik 
meg a cég egyedülállóan komplex épületfelügye-
leti és automatizálási rendszerét.    ❙

Workshop a mercedes kecskemétnéL

váLtozások az ekáer-t 
szabáLyozó törvényben

A naptár a mellékelt QR-
kód alatt érhető el.

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

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

További Információ  
EKÁER-ügyekben:
Dr. Boros Dániel
Tel.: +36 1 3457 636
boros@ahkungarn.hu

Alig több, mint nyolc hónapja, mielőtt államtitkárrá 
nevezték ki, vezető beosztásban dolgozott a ver-
senyszférában. Milyen érzés, hogy most saját maga 
szabályozhat? Milyen tapasztalatokat tud kamatoz-
tatni jelenlegi tisztségében?

Nagy megtiszteltetésnek vettem a felkérést, hogy 
vegyem át ezt a hivatalt és „erkölcsi megfutamodás-
nak” tartottam volna, ha nem fogadtam volna el egy 
ilyen beosztást, miután vállalatvezetőként folyamatosan 
javaslatokat tettem arra, hogy mit csinálhatna jobban a 
kormány. Természetesen hatalmas kihívást jelent, hogy 
nem csak egy, hanem egyszerre több vállalatot akarok 
innovatívabb, modernebb és hatékony gazdasági társa-
sággá alakítani. Jelentős feladatokat, de egyúttal nagy 
lehetőségeket látok ebben. Másrészről a döntéshozatal 
és az előkészítés sebessége az államigazgatásban más, 
mint egy vállalatnál, de végül is a döntések vállalatokra 
gyakorolt következményei is nagyobbak. Kedvenc pél-
dám, hogy több, mint tíz éve kezdtem „papírmentes vál-
lalattá” alakítani a Knorr-Bremsét. Ezt néhány év alatt el 
is értem és növeltem a hatékonyságot. Utóbbit az állam-
igazgatásban még jelentősen kell növelnünk.

„számítunk a német váLLaLatokra”

A német szerepvállalást túlnyomórészt csak a jármű-
gyártással azonosítják. Milyen területeken lehetne a 
jövőben növelni a kapcsolatok intenzitását?

A tavasszal elfogadott Irinyi Terv hét területet nevez 
meg, ahol a jövőben erőteljesebb iparfejlesztésre 
törekszünk – az exportunk tekintetében is. Ezáltal 
a gazdaság diverzifikálását is elérjük. Így például az 
egészségipar, a zöldipar, az elektromobilitás, a turiz-
mus, az infokommunikáció, valamint a védelmi ipar 
területén szeretnénk előrejutni, és ennek során nagy-
ban számítunk a német kezdeményezésekre. Az 
említett területeket azért választottuk ki, mert ezek-
ben nagyobb fejlődési lehetőségeket látunk, mint az 
egyébként is erős autógyártásban. Utóbbi területen 
a növekedési potenciál évente 3-5 százalékos, de az 
egészségiparban akár 10 százalék is lehet. Az élelmi-
szeripari termelésben is rendkívül nagy növekedési 
potenciál rejlik, többek között az egyre magasabb 
minőségű élelmiszerekre történő átállással. Végül 
pedig az ország a „zöld gazdaság” területén is nagy-
szerű adottságokkal rendelkezik: ilyen például a geo-
termikus energia kimagasló elérhetősége.

interJú Lepsényi istvánnaL, az ngm gazdaságfeJLesztésért  
és -szabáLyozásért feLeLôs áLLamtitkárávaL 
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az eKáer-renDszert is szabályozó, az adózás 
rendjéről szóló törvény 2016. augusztus elsejével 
megváltozott. Ez sok tagvállalatunkat is érinti, hisz 
de facto az EKÁER hatálya alá eső járművek körét 
kibővítették, és szigorították a rendszert néhány 
pontban. A legfontosabb változások az alábbiak:

1  Bejelentés-kötelessé válik mostantól a nem veszé-
lyes áruk egyébként nem útdíjköteles járművel 
(„kisteherautó”) való szállítása, ha a jármű össztö-
mege megrakottan a 3,5 tonnát meghaladja.

2  A bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott 
áru esetén az áru értékének akár 40 százalékáig 
terjedő bírságot is kiszabhat a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV).

3  A hatósági zár sértetlenségét egészen addig az 
időpontig biztosítani kell, ameddig azt a NAV le 
nem veszi. Aki – akár fuvarozó, akár járművezető 
is – ezt a szabályt megsérti, akár 1 millió forint 
mulasztási bírsággal is sújtható. Amennyiben 
baleset vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt 
sérül az áru vagy a hatósági zár, haladéktalanul 
értesíteni kell az adóhivatalt.    ❙

Az interjút teljes terje-
delemben megtalálja  
weboldalunkon a WiU  
online rovatban a mellékelt 
QR-kód alatt. 
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Milyen fejlesztésekre számít a 
járműiparban?

Az autóipar egy rendkívül fontos ágazat, 
mert jelentős kutatási-fejlesztési tevékeny-
séget igényel és nagyon jó képességekkel 
rendelkezik a hálózatépítéshez. A jármű-
gyártás a legkorszerűbb gyártástechnoló-
giát és a legkorszerűbb szervezési elveket 
honosítja meg Magyarországon, ezen kívül 
pedig komoly követelményeket támaszt a 
beszállítókkal szemben. Az autóipari szek-
torban ezért jelentősen bővíteni kívánjuk 
a beszállítói hálózatot és arra törekszünk, 
hogy a beszállítókat is egyre inkább bevon-
ják a kutatási-fejlesztési tevékenységbe; 
nem csupán olyan jelentős gyártóknál, 
mint a Mercedes és az Audi, hanem az alat-
tuk lévő szinteken is.

A kutatás egyik jelenlegi kiemelt területét 
az önvezető járművek jelentik. Ezzel még 
olyan globális konszernek is intenzíven fog-
lalkoznak, mint a Google. Már jó néhány 
éve felismertük, hogy Magyarország ezen 
a téren éllovas lehet. Ennek érdekében a 
Magyarországon már zajló fejlesztési pro-
jekteket össze akarjuk kapcsolni: a Bosch 
például érzékelőket gyárt, sokan mások 
szoftvereket fejlesztenek, az NNG révén 
pedig a navigációs szoftverek egyik legna-
gyobb fejlesztője magyarországi székhe-
lyű. A kormány ezért döntött a kérdés aktív 
támogatása mellett. Ennek keretében dön-
töttek többek között egy tesztpálya építé-
séről Zalaegerszeg mellett, ahol például a 

hatósági engedélyeztetéshez szükséges 
járműteszteket lehet folytatni. A tesztpá-
lya azonban az e-mobilitás fejlesztésére is 
megfelelő, ugyanis az elektromos autóknak 
eddig nem volt alkalmas tesztpályája. Egy 
másik kérdés az önvezető autóknál kelet-
kező hatalmas adatmennyiség, ami nem 
csupán a járművek és a készülékek gyártó-
inak, hanem a távközlési szolgáltatóknak is 
hatalmas kihívást jelentenek.

Mindezek a kérdések egyébként egy nagy-
szabású novemberi konferencia témáját is 
jelentik, amelyre a Visegrádi csoport orszá-
gai, Németország, Ausztria és az Európai 
Bizottság rangos képviselőit várjuk.

Hogyan lehet a gyakran még elégtelen 
együttműködést javítani a német nagyvál-
lalatok és a magyar kkv-k között?

A közeljövőben indítunk egy úgynevezett 
integrátor programot, ami pontosan ezt 
a célt szolgálja. A pályázat a magyar kkv-k 
kapacitásbővítését, egyúttal pedig a kap-
csolatrendszerek fejlesztését támogatja. 
A német nagyvállalatok „integrátorként” a 
K+F projekt élére állhatnak, és szétoszthat-
ják a megfelelő feladatokat. Ez az egyetlen 
GINOP program, amelyben a kkv-konzorciu-
mok mellett nagyvállalatok is akár 300 millió 
forintos támogatást tudnak elnyerni. Ezzel 
is azt akarjuk elérni, hogy újabb kutatási és 
fejlesztési tevékenységet helyezzenek át 
Magyarországra, és hogy egyre több magyar 
felsőoktatási intézményt és kkv-t vonjanak 
be ebbe a tevékenységbe.   ❙

folytatás a 15. oldalról

lepsényI István, 67 éves, házas. 2015 novemberétől az NGM gazdaságfejlesztésért és 
gazdaság-szabályozásért felelős államtitkára. Ezt megelőzően vezető beosztásban dolgo-
zott Magyarország autóipari szektorában, többek között a nagy hagyománnyal rendelkező 
magyar buszgyártónál, az Ikarusnál, majd a Magyar Suzuki Rt., valamint a DUIHK tagválla-
lata, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójaként.

A beszélgetést Dirk Wölfer 
és Hirsch Daniel folytatta


