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Während einer dreitägigen Veran-
staltung beschäftigten sich duihK 
und 100 teilnehmer mit diVersen 
aspeKten des messegeschäfts soWie 
dem messestandort deutschland. 

Das vom 14.-16. September veranstaltete 
„Messesymposium“ bot am ersten Tag eine 
Konferenz und Workshops zur optimalen 
Messeteilnahme sowie eine Pressekonfe-
renz der Spielwarenmesse Nürnberg; am 
zweiten und dritten Tag hielten Experten 
aus Deutschland Trainings zu bestimmten 
Aspekten des Messegeschäfts: Vor- und 
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Wirtschaft in ungarn 
Német-Magyar Gazdaság

Nachbereitung der Messeteilnahme sowie 
die optimale Messepräsenz. Das Sympo-
sium schloss mit einem Erfahrungsaus-
tausch von Messevertretern verschiedener 
Auslandshandelskammern (AHK).

Ilona Balogh, stellv. DUIHK-Geschäftsführerin 
und Verantwortliche für die Messe-Dienst-
leistungen der Kammer (Foto r.), hielt bei 
der Eröffnung fest: „Deutschland hat einen 
bedeutenden Messemarkt, der viele Mög-
lichkeiten bietet. Messen in Deutschland 
sind für ausländische Unternehmen ein zen-
trales Instrument, um den deutschen und 

weltweiten Markt zu erschließen.“ Hendrik 
Hochheim, Referent des Ausstellungs- und 
Messe-Ausschuss der Deutschen Wirt-
schaft e.V. (AUMA) sagte in seinem Vortrag: 
„Deutschland hat eine 800-jährige Messe-
tradition, und auch im digitalen Zeitalter 
kommen Menschen immer noch persön-
lich zusammen, um sich auszutauschen.“ 
Messen dienen als Innovations- und Aus-
tauschplattform, aber auch als Vergleichs-
möglichkeit mit Konkurrenten. „Aus Ungarn 
waren bisher erst 645 Aussteller und 29.000 
Besucher auf 104 deutschen Messen – da 
besteht noch Potenzial. Zum Glück hilft die 
DUIHK, diese Zahlen zu steigern“, so Hoch-
heim. Auf Nachfrage erklärte er, dass unga-
rische Aussteller Deutschland als Testmarkt 
für den Export nutzen könnten, interes-
sierte Unternehmen sollten entsprechende 
Dienstleistungen der DUIHK nutzen.
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Das Interview in voller 
Länge finden Sie auf 
WiU online unter neben-
stehendem QR-Code. 

Wie sehen Sie die Bedeutung der in Ungarn tätigen 
deutschen Unternehmen für Ungarns Wirtschaft?

Die ungarische Wirtschaft stände ohne die deutschen 
Firmen nicht dort, wo sie heute steht. Diese stellen 
einen wesentlichen Bestandteil der ungarischen Wirt-
schaftsleistung dar und zeugen von großem Vertrauen 
in Ungarn. Auf der anderen Seite hängt auch Deutsch-
land von Ungarns Wirtschaft ab. So steht zum Beispiel 
bei den deutschen Importen China auf dem ersten 
Platz, aber auch Ungarn rangiert unter den wichtigs-
ten 15 Ländern. Ungarn ist also durchaus ein wichtiger 
Zulieferer der deutschen Wirtschaft. Daher würde ich 
von einer sehr fruchtbaren Kooperationsbeziehung 
sprechen, die man pflegen muss.

Welche Rolle spielt bei Ihnen F+E und Innovation 
allgemein?

Wir sind in einem wissensbasierten Geschäft, in dem 
Sicherheit eine hervorgehobene Rolle spielt. Unsere 
Ingenieure beschäftigen sich einerseits mit der Pro-
duktentwicklung im Rahmen von Kundenprojekten, 
andererseits – zusammen mit den Münchener Kol-
legen – mit der Einführung innovativer Produkte. Wir 
haben neue Produkte entwickelt, von denen wir hof-
fen, dass sie künftig in Ungarn hergestellt werden. Das 
deutsche Fachwissen muss man dabei mit den ungari-
schen Gegebenheiten verbinden. Es gibt Produkte, bei 
denen die ungarischen Kompetenzen schon so weit 
entwickelt sind, dass sie konkurrenzfähig mit den deut-
schen sind. Es gibt aber auch welche, bei denen wir 
noch lernen müssen. Unsere F+E umfasst zwei Berei-
che: Zum einen die Softwareentwicklung, die auch in 
gemeinsamen Projekten mit den deutschen Kollegen 
arbeitet, und zum anderen die Hardwareentwicklung, 
etwa Bremsmechanik, wo es auch echte Innovations-, 
aber vor allem Applikationsentwicklung gibt.

Wird an allen KB-Produktionsstandorten auch F+E 
betrieben?

Nein, diesbezüglich hat Budapest besondere Bedeu-
tung. Wir stehen in enger Symbiose mit der Münche-
ner Zentrale, der Wissenstransfer geht stetig in beide 
Richtungen. Es liegen zwar 600 km zwischen uns, wir 
sehen uns aber als eine Einheit. In München wurde 
die Produktion schon sehr zurück geschraubt, der 
größte Teil ist mittlerweile in Budapest angesiedelt. 

ungArn Als zulIeferer der 
deutschen wIrtschAft
IntervIew mIt András sávos, geschäftsführer der Knorr-Bremse 
vAsútI JármÛrendszereK hungárIA Kft.

Doch diese ist ohne F+E kaum zu bewerkstelligen. 
Das man weitere F+E-Kompetenzen hierher verla-
gert, ist daher eine für das Unternehmen insgesamt 
vorteilhafte Strategie. Es wird ein wenig in Österreich 
und am Standort Berlin geforscht, und auch etwas in 
China – immerhin bedienen wir auch den asiatischen 
Markt -, aber die zwei wichtigsten F+E-Standorte sind 
München und Budapest.

Ihre Produktionshalle in Budapest soll noch diesen 
Herbst von 35.000 auf 46.000 qm, der Personal-
bestand von aktuell bereits 1.400 auf insgesamt 
über 1.500 erweitert werden. Welche Herausfor-
derungen birgt eine solche Expansion an Sie als 
Geschäftsführer?

Die größte Herausforderung ist, dass wir diese große 
Erweiterung – nach der wir der weltgrößte KB-Schie-
nenverkehrsstandort sein werden – durchführen müs-
sen, ohne dass der Tagesbetrieb gestört wird. Zudem 
muss der bereits erwähnte Personalzuwachs gesi-
chert werden. Als wir die Geschäftsführung übernah-
men, haben wir die ganze Organisation in Bewegung 
gebracht, d.h. allen Mitarbeitern, die ihren Tätigkeits-
bereich innerhalb der Firma ändern wollten, die Mög-
lichkeit und Unterstützung dazu gegeben. Dies wurde 
sehr gut aufgenommen, da sich viele Mitarbeiter für 
einen neuen Tätigkeitsbereich gemeldet haben. Mit-
arbeiter, die schon sehr lange in ihrem Bereich arbei-
teten, konnten sich wieder neu begeistern und neuen 
Schwung bekommen. Das ging sogar soweit, dass wir 
das etwas verlangsamen mussten, um die geplante 
Produktion sichern zu können. Am Anfang hatten wir 
mit dieser Umstellung noch Schwierigkeiten, doch 
mittlerweile erkennen wir sehr positive Ergebnisse, 
denn wir haben es geschafft, solche Fachkräfte, Wis-
sen und Erfahrung im Unternehmen zu halten, die für 
uns sehr wertvoll sind. Wir haben dadurch alte „neue“, 
topmotivierte Kollegen gewonnen. Das war eine unse-
rer besten Entscheidungen.    ❙

Zum Unternehmen

Die Knorr-Bremse 
Vasúti Járműrendszerek 
Hungária Kft. wurde 1995 
gegründet, der Firmensitz 
liegt in Budapest. Aktuell 
verfügt die ungarische 
Tochter des deutschen 
Herstellers von Bremssys-
temen für Schienen- und 
Nutzfahrzeuge über  
1.400 Beschäftigte. Das 
Unternehmen erreichte 
2015 einen Umsatz von 
63,2 Mrd. Forint.

andrás sáVos, 43 Jahre alt, verheiratet, 2 Töchter. 
Seit 1999 beim Knorr Bremse-Konzern, seit Februar 
2015 als Geschäftsführer der Knorr-Bremse Vasúti 
Járműrendszerek Hungária Kft.

Das Gespräch führte Daniel Hirsch

Christian Ulrich, Marketingdirektor der Spielwaren-
messe in Nürnberg (Foto l.), ging in seinem Vortrag 
der Frage nach, wie man bei Messen hervorstechen 
kann. Eingeladene, aktive Besucher, Produktpräsenta-
tionen und Pressearbeit können hierbei helfen. „Neue 
Produkte müssen hervorgehoben werden und selbst-
erklärend sein, nicht alle Besucher wollen sofort in ein 
Verkaufsgespräch verwickelt werden.“ Ferner können 
auch Rahmenshows Besucher anlocken, genauso 
kann man das gesamte Messegelände, und nicht nur 
die Standfläche, etwa in Form von Außeninstallatio-
nen nutzen. Auf einer späteren Pressekonferenz der 
Spielwarenmesse lieferte Ulrich weitere Erläuterungen 
und Beispiele für erfolgreiche Messeteilnahmen.

„In Ungarn sind die Messen erfolgreich, die ein klar 
definiertes Publikum anvisieren. Eine effiziente Teil-
nahme setzt voraus, dass die jeweilige Messe sorg-
fältig ausgewählt wird“, sagte Klára Tihanyi, Business 
Development- und Ausstellungsdirektorin bei der 
Hungexpo Zrt. Ferner müsse man den Stand richtig 
gestalten, das Standpersonal muss motiviert sein 
und die Produkte bzw. Dienstleistungen gut kennen. 
Nach der Messe solle man die Teilnahme etwa über 
die Anzahl an Kontakten auswerten und einen Fol-
low-up-Aktionsplan aufstellen.

teilnahmekosten differenziert betrachten
An den folgenden Tagen wurden jeweils eintägige 
Trainings zu einzelnen Aspekten der erfolgreichen 
Messeteilnahme geboten: die Planung der Messe-
teilnahme bei Hendrik Hochheim und ein Aussteller-
training für erfolgreiche Stände bei der Messe- und 
Marketingberaterin Karla Jügel. 

Hochheim empfahl, sich bereits während der Pla-
nungsphase eine bewusste Zielsetzung zu geben, 
wobei die Messe als multifunktionales Marketingins-
trument mehrere Ziele gleichzeitig erreichbar macht. 
„Es ist dabei sowohl als Aussteller wie als Besucher 

sinnvoll, sich auch mal in sein Gegenüber hineinzu-
denken“, so der AUMA-Referent, schließlich müssten 
etwa Unternehmen vorab Kommunikationsstrate-
gien festlegen, um auf Kundenfeedback reagieren zu 
können. Zugleich sollten die Kosten einer Teilnahme 
aufgrund verschiedener langfristiger Nutzenvorteile 
differenziert betrachtet werden.

Um die Kommunikation auf einer Messe, genauer 
um die richtige am Stand ging es auch bei Jügels 
Training am folgenden Tag. Aussteller sollten sämt-
liche Sinne der Besucher ansprechen, um deren 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hierzu sei nicht nur 
ein entsprechend gestalteter Stand, sondern auch 
das richtige Standpersonal nötig, das zudem gut 
im Team arbeitet. Jügel empfahl den Teilnehmern: 
„Bereiten Sie zeitig Ihre Messeteilnahme und Infor-
mationen über Ihre Produkte und den Marktvorteil 
Ihrer Firma vor, und achten Sie auf die Bewirtung 
sowie die kleinen Kommunikationstricks am Stand, 
mit denen Sie Besucher anlocken können.“ 

Den Abschluss des Messesymposiums bildete ein 
Erfahrungsaustausch von 24 Messe-Verantwort-
lichen von AHKs aus insgesamt 16 Ländern. Dort 
thematisierten die Teilnehmer einige der aktuellen 
Herausforderungen des AHK-Messegeschäfts wie 
Internet bzw. Social Media, sinkende Besucherzahlen 
und wie man Synergien zwischen Dienstleistungen 
sowie Messevertretung schaffen kann. Zudem wur-
den einige Best Practices vorgestellt, etwa die Orga-
nisation einer dreitägigen Delegationsreise nach 
Berlin und zur Hannover Messe durch die AHK Kroa-
tien. Ein Vertreter der AHK Tschechien äußerte seine 
hohe Zufriedenheit mit dem Messesymposium, man 
werde selbst eine solche durchführen, und auch 
die Vertreterin der AHK Tunesien meinte, dass man 
etwas ähnliches organisieren werde.    ❙

Fortsetzung von Seite 1
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Auf der jüngst online ge-
gangene Kammer-Webseite 
www.nemetvasarok.hu 
sind alle in Ungarn vertrete-
nen deutschen Messegesell-
schaften sowie anstehende 
Messen gelistet. Ferner 
findet man dort Informatio-
nen zu den Messedienstleis-
tungen der DUIHK.

am 26. september traf sich die gemeinsame 
Arbeitsgruppe der DUIHK und des Ministeriums 
für Nationale Wirtschaft (NGM) zu einer weiteren 
Sitzung. Auf der Tagesordnung standen u.a. die 
Vorbereitung einer regionalen Konferenz des NGM 
zum Thema „Digitalisierung der Wirtschaft“ und die 
Mitwirkung der DUIHK dabei sowie weitere Maß-
nahmen zur Verbesserung des ungarischen Berufs-
bildungssystems. Ferner ging es um die geplante 
Einführung eines elektronischen Frachtverfol-
gungssystems für Bahntransporte und die Auswir-

kungen des Brexit auf die Wirtschaft beider Länder. 
Staatssekretär István Lepsényi informierte außerdem 
über die Errichtung einer hochmodernen Teststre-
cke für Fahrzeuge in Zalaegerszeg. Dirk Wölfer von 
der DUIHK berichtete über die Ergebnisse einer 
Umfrage unter Mitgliedsunternehmen zur Einstel-
lung von Personen aus staatlichen Beschäftigungs-
programmen in der privaten Wirtschaft sowie über 
die daraus abgeleiteten Empfehlungen für die 
Schaffung geeigneter gesetzlicher und organisato-
rischer Rahmenbedingungen.    ❙

BerAtungen der ArBeItsgruppe  
duIhK – ngm

»
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am 26. september fand ein von der DUIHK organi-
sierter Fachbesuch zum Thema Prozessoptimierung 
bei der QSR24h Hungary Kft. in Győr statt. Nach kur-
zen Grußworten referierte Unternehmenseigentü-
mer László Baranyai vor den mitgereisten 27 Teilneh-
mern über die Bedeutung der Prozessoptimierung 
für sein Unternehmen. Anhand einfacher Beispiele 
führte er vor, wie Verfahren verbessert werden kön-
nen, etwa schon dadurch, dass man einem Mitarbei-
ter die richtige Höhe seines Arbeitsplatzes sicher-
stellt. Doch laut Baranyai kann man natürlich auch 
mithilfe technischer Entwicklungen optimieren: 

„Früher bin ich mit Aktentasche, Kugelschreiber und 
Papier zu Besprechungen gefahren, während heute 
ein Tablet-PC ausreicht, da man in diesen sämtliche 
Informationen notieren, Präsentationen und weitere 
Daten abspeichern kann.“  Danach hielten zwei Part-
nerfirmen von QSR24h Hungary Kurzvorträge. Nach 
diesen wirkten die Teilnehmer in Kleingruppen von 
bis zu fünf Personen an einer spielerischen Praxis-
übung zum Thema mit, die von allen sehr positiv 
bewertet wurde. Die abschließende Analyse der 
Lösungsvorschläge sorgte bei vielen Teilnehmern 
für große Überraschung.    ❙

fAchBesuch zum themA 
prozessoptImIerung

das deutsch-ungarische forum ist eines der 
wichtigsten Begegnungsforen im Dialog zwischen 
den beiden Ländern. Das Forum wird in diesem Jahr 
an der Andrássy Universität in Budapest, am 25. und 
26. Oktober stattfinden. Neben den Vertretern der 
Außenministerien und den Botschaftern der bei-
den Länder erwartet die DUIHK als Mitorganisator 
auf der diesjährigen Veranstaltung Entscheidungs-
träger und Experten aus Politik (z.B. István Hiller, 
Vizepräsident des ungarischen Parlaments oder 
Manuel Sarrazin, Europapolitischer Sprecher der 
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN), 
Wirtschaft, Wissenschaft (etwa András Inotai, Insti-

tut für Weltwirtschaft der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften) und Zivilgesellschaft, sowie 
weitere Persönlichkeiten, die sich für die Stärkung 
der deutsch-ungarischen Beziehungen engagieren. 
Als Eröffnungsredner hatte bereits zuvor Stanislaw 
Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen – 
dessen offizielle Vertreterin in Ungarn die DUIHK ist 
– und Präsident des Bundesrates, seine Teilnahme 
zugesagt. Das Deutsch-Ungarische Forum legt tra-
ditionell großen Wert auf eine offene, konstruktive 
Debatte, wofür die Plenarsitzungen, Arbeitsgrup-
pen und das „Junge Deutsch-Ungarische Forum“ 
eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten.    ❙

deutsch-ungArIsches forum 2016: 
progrAmm und referenten

am 27. september veranstal-
tete die DUIHK eine Fachkonfe-
renz zum Thema Energieeffizi-
enz in der Industrie, an der sich 
deutsche und ungarische Unter-
nehmen beteiligten und sich 
Möglichkeiten zur Geschäftsan-
bahnung boten. 

Camila Vargas (energiewaechter 
GmbH; Bild Mitte) stellte etwa 
Gründe für Deutschlands „Ener-
giewende“ und deren Ziele vor, 
zu denen auch die Reduktion 

des Energieverbrauchs in der Industrie zählt. Dr. Fritz 
Rettberg (TU Dortmund; Bild links) sprach über Indust-
rie 4.0, intelligente Fabriken und die Einbindung erneu-
erbarer Energien in die Industrie, während Wolfgang 
Brettl (Ökotec Management GmbH; Bild rechts) in sei-
nem Vortrag auf die Möglichkeit aufmerksam machte, 
mit optimierten Druckluftsystemen die Energieeffizi-
enz zu steigern und Kosten zu senken. Auf einer Podi-
umsdiskussion stellten danach fünf deutsche Unter-

nehmen ihre aktuellsten Lösungen zur Steigerung der 
Energieeffizienz vor, bevor ungarische Unternehmens-
vertreter das Wort ergriffen. Miklós Sáfár und Miklós 
Konczér von der BPW-Hungária Kft. referierten darüber, 
wie ihr Betrieb seinen Verbrauch – u.a. durch effizien-
tes Gebäudemanagement und moderne Heizsysteme 
– reduzieren bzw. zum Teil aus erneuerbaren Energie-
quellen wie Solar decken will. Tamás Erhardt (Siemens 
Zrt.) präsentierte zur Auswirkung der Automatisierung 
auf die Energieeffizienz, etwa bei Gebäuden, für die 
sein Unternehmen ein Software-Tool bietet, mit des-
sen Hilfe sich die Energieperformance klassifizieren 
lässt. Erzsébet Torma (Goodwill Consulting Pályázati 
Tanácsadó Kft.) machte auf Fördermöglichkeiten für 
KMU im Rahmen von staatlichen Ausschreibungen 
aufmerksam, darunter z.B. ein Rahmenprogramm für 
Investitionen in Gebäudeenergetik im Wert von ins-
gesamt 160 Mrd. Forint. Diese Ausschreibung startet 
am 15. November 2016 und läuft exakt zwei Jahre. Die 
Veranstaltung endete mit einem Get-together der Teil-
nehmer und der Möglichkeit zur Kontaktanbahnung 
in lockerer Atmosphäre an den Infoständen der deut-
schen Unternehmen.    ❙

energIeeffIzIenz In der IndustrIe: 
tendenzen und prAxIsBerIchte

das system der berufsausbildung musste 
umgestaltet werden, um der ungarischen Wirtschaft 
gut qualifizierte Fachleute und Arbeitnehmer zur Ver-
fügung zu stellen, erklärte László Odrobina, der für 
Berufsbildung zuständige stellv. Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium, am 28. September auf der DUIHK-
Veranstaltung „Praxisorientierte Berufsbildung für den 
nachhaltigen Unternehmenserfolg“. Mit den im vergan-
genen Jahr verabschiedeten gesetzlichen Regelungen 
wurden der Zugang zur beruflichen Ausbildung und 
die duale Ausbildung gestärkt sowie flexible Institutio-
nen für eine effiziente Ausbildung geschaffen. So wur-
den neue Schulsysteme konzipiert und Fachgymnasien 
sowie Berufsschulen eingerichtet. Aktuell nehmen laut 
Odrobina landesweit 53.000 Personen an der dualen 
Ausbildung teil. „Wir dürfen hier aber nicht stehen blei-
ben, die DUIHK gibt uns immer wieder Ideen, was man 
noch verbessern kann, etwa in Sachen Ausbildung im 
Verbund oder eine noch bessere Nutzung der Kapazi-
täten der Lehrwerkstätten“, schloss der Politiker. Wäh-
rend Zsanett Vörös Gubicza (Ungarische Industrie- und 
Handelskammer) über die Rolle ihrer Organisation 
sprach, betonte József Markhard (Budapester Techni-
sches Berufsbildungszentrum), dass man die Attraktivi-

tät der Berufsbildung weiter steigern müsse und dass 
die Kooperation mit den hiesigen deutschen Unter-
nehmen gut laufe, da es in Deutschland eine Tradition 
der dualen Ausbildung gebe. Vonseiten der DUIHK-
Mitgliedsunternehmen lieferten Miklós Nagy (LuK 
Savaria) und Erika Salamonné Maráczi (Hauni Hungaria 
Gépgyártó Kft., Süd-Transdanubisches Maschinenbau-
Cluster) einen Überblick zum Thema Berufsausbildung 
aus Sicht ihrer Organisationen. Nagy erwähnte etwa, 
dass bei ihnen während der Lehre auch e-Learning-
Materialien zum Einsatz kommen. 

DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer fasste 
abschließend zusammen: „Wir versuchen eine 
gemeinsame Sprache zu finden, das geht aber nur 
im Dialog.“ Danach gab er bekannt, dass der unter der 
Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Mihály Varga 
stehende Berufsbildungspreis der Kammer auch 2017 
in den drei Kategorien Motivation, Kooperation und 
Innovation vergeben wird. Bewerbungen von Unter-
nehmen, Schulen, Kammern, Non-Profit-Organisati-
onen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen 
werden bis zum 15. Dezember erwartet. Die Bekannt-
gabe und Kür der Sieger erfolgt am 2. März.    ❙

BerufsBIldungspreIs 2017 
AusgeloBt

auf dem 19.-21. september von der Industrie- und 
Handelskammer Pécs-Baranya sowie dem Enter-
prise Europe Network veranstalteten Open4Business 
Matchmaking Event in Pécs wurden Marktinformatio-
nen ausgetauscht und Geschäftspartner gesucht. Der 
Schirmherr des Events, Balázs Rákossy, Staatssekretär 
im Wirtschaftsministerium (Bild links), betonte in der 
Plenarsitzung die Bedeutung der Stärkung persönli-
cher Kontakte im Geschäftsleben. Ferner, dass man 
in gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten und 
diese rasch verwirklichen sollte, solange man noch 
EU-Fördermittel hinzuziehen könne. DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin (Bild 2.v.l.) stellte ebendort die Kammer 
und deren Stärken vor, etwa ungarischen KMU auf den 

internationalen Markt zu verhelfen. 
Dazu gehören die speziellen thema-
tischen Workshops, Kontaktbörsen, 
Management-Trainings, Geschäfts-
partnersuchen und verschiedenen 
Foren der Kammer für Erfahrungsaustausch. Die KMU 
müssten den richtigen Platz in der Wertkette finden 
und sich mit ihren Kompetenzen wertvoll für multinati-
onale Partnerunternehmen machen, so Martin. Danach 
präsentierten sich verschiedenen Unternehmen und 
Cluster aus der Region sowie Vertreter der Universität 
Pécs und verschiedener in Ungarn präsenter Auslands-
handelskammern. Nach der Plenarsitzung kam es zum 
Matchmaking unter 82 Unternehmen.    ❙

InternAtIonAles BusIness 
mAtchmAKIng In pécs

Weitere Informationen 
über den Berufsbildungspreis 
auf dessen Webseite: http://
berufsbildungspreis.hu
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Kottmayer Krisztina
Telefon: +36 1 4540 609
kottmayer@ahkungarn.hu

servIceAngeBote

das deutsch-ungarische Wissenszentrum 
(DUWZ) nahm diese auf der assertiven Kommuni-
kation basierende methodologische Weiterbildung 
vor einem halben Jahrzehnt auf seine Trainingspa-
lette, damit seine Kunden langfristige Kooperati-
onen mit ihren Verhandlungspartnern ausbauen 
können. Während des Trainings strukturieren die 

Teilnehmer den Verhandlungsprozess und eignen 
sich die einzelnen Schritte durch situative Übungen 
an. Dabei werden die Trainer, Balázs Fürjes und Dóra 
Hegedűs, die selbst sehr geübte Verhandler sind, 
Hilfe leisten. Das nächste Training findet von 21.-22. 
November statt. Eine Ermäßigung gibt es im Falle 
der Anmeldung bis zum 21. Oktober.    ❙

das deutsch-ungarische Wissenszentrum 
(DUWZ) entwickelte diese fünftägige Weiterbildung 
für Führungskräfte im mittleren Management von 
Produktionsfirmen, damit die Produktionsleiter, Meis-
ter, Gruppen- und Werksleiter, Kostenstellenverant-
wortlichen, Segment- und Fabrikleiter ihre Aufgaben 
bezüglich der Produktion erfolgreicher erledigen kön-

nen. Fernern, damit sie ihre Aufgaben als Führungs-
kraft bewusster erfüllen,  sich mit ihrer Führungsrolle 
besser identifizieren und mit ihren Angestellten, Kol-
legen und Vorgesetzten ergebnisorientierter kom-
munizieren können. Das bisher bereits 72 Mal orga-
nisierte Training findet zum nächsten Mal vom 17.-18. 
November sowie 1.-2. und 12. Dezember statt.    ❙

die duihK organisiert vom 14.-17. November eine 
Informationsreise nach Deutschland, bei der Bioener-
gie, Erdwärme und Solarenergie im Fokus stehen. 
Dabei wird es anfangs nach Stuttgart gehen, wo die 
energiewaechter GmbH die Exportinitiative Energie 
sowie weitere Experten Anwendungsbeispiele für 
Bioenergie, Geothermie und Photovoltaik vorstellen. 
Am zweiten und dritten Tag stehen Besuche beim 

Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik der 
Universität Stuttgart und des Geothermie-Kraftwerks 
Insheim sowie des Bioenergiedorfs Rosengarten-
Raibach und des Effizienzhauses Plus Eußenheim auf 
dem Programm. Als Abschluss geht es nach Hanno-
ver auf die internationale Fachmesse für innovative 
Energieversorgung „Energy Decentral“.    ❙

am 26. oKtober Veranstalten der Ungarische 
Passivhaus-Verband und das Deutsch-Ungarische 
Wissenszentrum (DUWZ) gemeinsam zum zweiten 
Mal das Fachtraining „Fast-Nullenergiegebäude“. 

trAInIng: verhAndlungserfolg 
mIt der hArvArd-methode

trAInIng: weIterBIldung 
für produKtIonsleIter

InformAtIonsreIse nAch deutschlAnd 
zu AlternAtIven energIen

trAInIng: fAst-nullenergIegeBäude

mItglIedernews

rItz mérÔtrAnszformátor weIhte 
neue hAlle eIn

die ritz mérÔtranszformátor Kft. hat am 9. 
September ihre neue Werkshalle in Kecskemét einge-
weiht. Die Investition umfasst neben der neuen 7.200 
qm großen Halle ein 460 qm großes Bürogebäude 
und ist rund 1,5 Mrd. Forint (knapp 5 Mio. Euro) 
schwer. Das deutsch-österreichische Unternehmen 
setzte für die Einlage in Kecskemét, wo man seit 1998 
angesiedelt ist, komplett Eigenmittel ein. Die auf die 
Fertigung von Stromwandlern für Nieder- und Mit-
telspannung spezialisierte Firma aus Hamburg rech-
net durch die neue Halle mit einer Steigerung ihrer 
Fertigungskapazitäten um 30% und somit einem 
Umsatzzuwachs um von 1,5-3 Mio. Euro. Geplant sei 
auch eine Erweiterung des Personalbestandes im 
kommenden Geschäftsjahr um etwa 30 Mitarbeiter, 
erklärte Viktor Csikó, Technischer Geschäftsführer. 
Man habe die neue Werkshalle und das Bürogebäude 
bereits zwischen Mai und Dezember 2015 errichtet, 
das Unternehmen sei auch schon früher eingezogen; 

mit der offiziellen Einweihung habe man deshalb bis 
jetzt gewartet, um gleichzeitig die Jubiläen der Ham-
burger Zentrale zum 70., der österreichischen Nieder-
lassung zum 60. und der Kecskeméter zum 20. Jah-
restag begehen zu können. Der Vertrieb der Ritz Kft. 
erreichte 2015 einen Nettoumsatz von 11,5 Mio. Euro, 
im Vorjahr waren es noch 10,1 Mio. Euro.    ❙

erste sIemens-AzuBIs mIt 
deutschem zertIfIKAt

am 13. september wurden sechs Teilnehmer der 
seit 2012 bei Siemens angebotenen dualen Aus-
bildung neben dem ungarischen Facharbeiter-
brief auch mit einem deutschen Zertifikat geehrt. 
Die sechs Nachwuchs-Facharbeiter erhielten als 
erste in Ungarn neben dem Facharbeiterbrief zum 
Abschluss ihrer dualen Ausbildung auch ein Zertifi-
kat als „Fachkraft für Metalltechnik“, da sie die Fach-
arbeiterprüfung - die auch von der DUIHK begleitet 
wurde - nach deutschen Standards abgelegt haben. 

Das Training wurde in Zusammenarbeit von vier 
Ländern – Österreich, Schweiz, Rumänien und 
Ungarn – im Rahmen des CertCraft-Programms 
ausgearbeitet. Dieses einzigartige Programm 
beleuchtet die Baumöglichkeiten der Passivhäu-
ser und der Fast-Passivhäuser sowie die Möglich-
keiten, wie man mithilfe der Umgestaltung zum 
Passivhaus bereits bestehende Gebäude energie-
effizienter machen kann. Energieeinsparungen 
von bis zu 90 Prozent können erreicht werden, 
während die Gebäude viel komfortabler und 
wertbeständiger werden. Außerdem stellen Reno-
vierungen zu Fast-Passivhäusern die effektivsten 
Instrumente zum Klimaschutz dar. Auf die drei 
Trainingstage folgt ein Besuch der Veranstaltung 
„Tag der offenen Tür im Passivhaus“, wo die Teil-
nehmer ihr Wissen mit praktischen Kenntnissen 
und persönlichen Erfahrungen ergänzen können. 
Das Training wird mit einer schriftlichen Prüfung 
abgeschlossen, bei Bestehen erhält man ein inter-
national anerkanntes Zertifikat.    ❙

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!
Wichtige geschäftliche 
Meilensteine, Änderungen in 
Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-
santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 
Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu
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wIr Begrüssen unsere neuen mItglIeder | 
KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

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

úJ gyártócsArnoKot AvAtott A rItz 
mérÔtrAnszformátor

szeptember 9-én avatta a Ritz Mérőtranszformá-
tor Kft. az új gyártócsarnokát Kecskeméten. A közel 
1,5 milliárd forintos beruházás az új, 7.200 nm-es 
csarnok mellett egy 460 nm-es irodaépületet foglal 
magában. A német-osztrák tulajdonú cég a kecs-
keméti befektetésre, ahol már 1998 óta jelen van, 
csak saját forrást használt fel. A főként kis- és közép-
feszültségű áramváltók gyártására specializálódott 
kecskeméti gyártócsarnok megépülésével a ham-
burgi cégvezetés legkevesebb 30 százalékos gyár-
tókapacitás növekedésre, és ezzel együtt 1,5-3 millió 
euró összegű árbevétel-növekedésre számít. Terveik 
között szerepel a dolgozói létszám bővítése is a 
következő üzleti évben, mintegy harminc emberrel, 
nyilatkozta Csikó Viktor, a kft. műszaki cégvezetője. A 
csarnokot és irodaépületet már 2015 májusa és dec-
embere között kialakították, és az új épületekbe már 
korábban be is költözött a cég; a hivatalos átadási 
ünnepséggel azonban azért vártak mostanáig, hogy 
egyszerre emlékezhessenek meg a hamburgi köz-
pont hetven-, az ausztriai telephely hatvan- és a 
kecskeméti telephely húszéves évfordulójáról.    ❙

elsÔ mAgyAr dIáKoK német 
BIzonyítvánnyAl

szeptember 13-án a Siemens Zrt.-nél 2012-ben 
indított duális szakképzés hat résztvevője nem 
csak magyar szakmunkás-bizonyítványt kapott, 
hanem egy német bizonyítvánnyal is gazdagodott. 
A hat szakmunkás-utód Magyarországon elsőként 
vehette át a szakmunkás-bizonyítvány mellett az 
úgynevezett „Fachkraft für Metalltechnik” német 
fémipari szakmai bizonyítványt is, mert a szakvizs-
gát – melyet a DUIHK is felügyelt – a német sza-
bályok szerint teljesítették. Gabriel A. Brennauer, a 

DUIHK ügyvezető elnökségi tagja (képen balra), a 
DIHK ügyvezetője, Dr. Martin Wansleben által aláírt 
bizonyítványok átadásakor elmondta: „A gyakor-
latorientált szakképzés előnyeit bizonyítja, hogy a 
fiatalok már tanulóéveik alatt olyan jelentős szak-
tudásra tettek szert, melynek köszönhetően kiér-
demelték a bizonyítványt. A diákok felkészültek a 
munkaerőpiac kihívásaira, tudásukból ők és a mun-
káltatók is profitálnak majd.” A hat német bizonyít-
vánnyal rendelkező végzős mellett 18 másodéves 
Siemens-diák kapta meg az Europass mobilitási iga-
zolványt. Ők a Siemens duális szakképzésének kere-
tében háromhetes németországi szakmai gyakorla-
ton vettek korábban részt. „Büszkék vagyunk arra, 
hogy az egyre égetőbb fémipari munkaerőhiány 
megszüntetésére tett megoldásokban a Siemens 
élen jár. Diákjaink sikeresek és keresettek a munka-
erő-piacon, ami arra buzdít minket, hogy folyamato-
san fejlesszük a képzést. Ennek érdekében terveink 
szerint jövőre új szakmát is indítunk, valamint a gépi 
forgácsoló szakképzést egyéves CNC gépkezelő 

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

Gabriel A. Brennauer, Geschäftsführender Vorstand 
der DUIHK (Foto 2.v.r.), der die von DIHK-Hauptge-
schäftsführer Dr. Martin Wansleben unterzeichneten 
Zertifikate übergab, erklärte: „Die Vorteile der praxis-
orientierten Berufsausbildung liegen darin, dass sich 
die Jugendlichen bereits während ihrer Ausbildung 
bedeutendes Fachwissen angeeignet haben, mit 
dem sie sich das Zeugnis verdient haben. Sie sind 
für die Herausforderungen des Arbeitsmarktes vor-
bereitet, von ihrem Wissen werden sowohl sie als 
auch ihr Arbeitgeber profitieren.“ Neben den sechs 
Absolventen mit deutschem Zertifikat erhielten 18 
Siemens-Azubis im zweiten Lehrjahr den Europass 
Mobilitätsnachweis überreicht. Sie hatten im Rah-
men ihrer Lehre an einem dreiwöchigen Praktikum 
in Deutschland teilgenommen. „Wir sind stolz dar-
auf, dass Siemens immer mehr Lösungen zur Auf-
hebung des Fachkräftemangels in der Metallindus-
trie liefert. Unsere Auszubildenden sind erfolgreich 
und auf dem Arbeitsmarkt gefragt, was uns dazu 
anspornt, die Berufsbildung zu entwickeln. Daher 
planen wir für nächstes Jahr den Ausbildungsstart in 
einem weiteren Beruf und erweitern unsere Zerspa-
nungsmechaniker-Lehre um eine einjährige CNC-
Weiterbildung, so dass die Lehrlinge während der 
drei Lehrjahre zwei Berufe erlernen“, kündigte Dale 
A. Martin, Vorstandsvorsitzender der Siemens Zrt. 
und DUIHK-Präsident (Foto 2.v.l.), an.    ❙

größte prAKtIKer-fIlIAle des 
lAndes eröffnet

am 6. oKtober eröffnete auf dem Váci út in 
Budapest die Baumarktkette eine neue Filiale, die 
gleichzeitig ihre größte in Ungarn ist. Das insge-
samt 20. Praktiker-Geschäft wird rund 80 Mitarbei-
ter beschäftigen und ist 12.000 qm groß. In dem 
neuen, modernen Warenhaus wurde auch eine 
Webshop-Theke eingerichtet, an der die Kunden 
ihre online bestellten Artikel entgegennehmen kön-
nen. Ferner wurde ein kostenloser Internetzugang 
über WLAN installiert, der in naher Zukunft gemein-
sam mit einer sogenannten Geolokations-Applika-
tion gepaart wird, um den Kunden die Orientierung 
in der Filiale zu erleichtern und Produktinformatio-
nen abrufen zu können. „Mit dem Aufschwung auf 

dem Immobilienmarkt geht es auch dem Handel 
besser, die Bevölkerung kauft deutlich mehr ein als 
früher. Dies begründet den Beginn der Expansion 
von Praktiker in Budapest“, erklärte Karl-Heinz Keth, 
Geschäftsführer sowie Teileigentümer der Praktiker 
Kft. und Aufsichtsratsvorsitzender der DUIHK bei 
der feierlichen Eröffnung. Er betonte, dass die Wahl 
deshalb auf das Gebäude auf dem Váci út fiel – in 
dem übrigens früher auch ein Baumarkt zu finden 
war –, da es im XV. und III. Bezirk bereits Praktiker-
Geschäfte gibt, der IV. Bezirk und dessen Umge-
bung waren hingegen bisher „weiße Flecken“.    ❙

hIrschmAnn cAr communIcAtIon 
feIerte JuBIläum

am 7. oKtober feierte die Hirschmann Car Com-
munication Kft. an ihrem Sitz in Békéscsaba ihr 
25-jähriges Bestehen. In seiner Festrede fasste 
Geschäftsführer Peter Inzenhofer die Geschichte 
der aus dem Joint Venture der deutschen Unter-
nehmensgruppe mit dem ungarischen BHG Unter-
nehmen für Nachrichtentechnik hervorgegangenen 
Firma zusammen. „Über die Jahre wurde das Pro-
duktportfolio kontinuierlich ausgebaut und Ende 
der 1990er Jahre stellte der Einstieg in die Branche 
der Autozulieferer einen wichtigen zukunftsweisen-
den Schritt dar.“ Ein weiterer wichtiger Meilenstein 
war 2002 der Schritt von der reinen Lohnfertigung 
zur „Business Unit“ verbunden mit der Übernahme 
von Verantwortlichkeiten und administrativen 
Tätigkeiten, was auch zu kräftigen Umsatzzuwäch-
sen führte. Das wachsende Produktportfolio und 
Stammpersonal wiederum sorgte vor genau fünf 
Jahren für die erste Erweiterung der Produktions-
fläche, auf die just heute die Einweihung einer 
weiteren neuen Produktionshalle folgt, so Inzen-
hofer. Während das Unternehmen 1994 noch eher 
bescheidene zwei Mio. Euro Umsatz erzielte, waren 
es 2015 ganze 42,3 Mio. Euro, d.h. mehr als das 
Zwanzigfache; ähnlich wuchs auch der Personal-
stand in der Fertigung von 215 im Jahre 1994 auf 
aktuell etwa 600 Mitarbeiter. Auf die Jubiläumsfeier 
folgt am nächsten Tag ein Familientag, informierte 
Inzenhofer abschließend.    ❙

deIchmAnn Kft. 
handel mit schuhen, taschen und 
weitere textilien

Kassák Lajos utca 19-25. 

H-1134 Budapest

tamás czeczeli   Geschäftsführer

tel.: +36 1 263 6661

tamas_czeczeli@deichmann.com

www.deichmann.hu

Interfa Bútoripari Kft.  
herstellung von polster-sitzgarnituren

Ady Endre utca 66.

H-9317 szany 

ferenc huszár   Geschäftsführer

tel.: +36 96 533 220     

ferenc.huszar@himolla.com

www.interfa.hu 

momentin / Idealogistics Kft. 
Inventar, Inventarinspektion, 
Inventar prozessentwicklung

Honvéd utca 25.

H-1185 Budapest

András takács   Manager

tel.: +36 20 569 2795

andras.takacs@momentin.hu

www.momentin.hu 

patinás lámpa Kft. 
herstellung von dekorativen  
lampen-Körper in klassischer,  
sezessions- und art-deco stil

Bajza utca 62.

H-1062 Budapest

noémi méreg   Sales Manager

tel.: +36 1 312 6232

patinas4@patinas.hu

www.patinas-lighting.com 
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szakmaráépüléssel bővítjük, így a diákok három év 
alatt két szakmát sajátíthatnak el”, mondta el Dale 
A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, és 
egyben a DUIHK elnöke.    ❙

megnyItott Az ország legnAgyoBB 
prAKtIKer fIóKJA 

oKtóber 6-án nyílt meg a budapesti Váci úton a 
barkácsáruházlánc legújabb fiókja, amely egyben a 
legnagyobb is Magyarországon. Az immár 20. Prak-
tiker áruház közel 80 embernek ad munkahelyet, és 
12.000 négyzetméteres. Az új, modern arculatú áru-
házban külön webshop pult is helyet kapott, ahol 
az online rendelt termékeket vehetik át a vásárlók. 
Továbbá ingyenes wifi elérést is lehetővé tettek a 
látogatók számára, amihez a közeljövőben egy úgy-
nevezett geolokációs mobilalkalmazás is párosul, 
segítve az áruházban a könnyebb eligazodást, és a 
termékinformációk ellenőrzését. „Az ingatlanpiac 
fellendülésével jobban teljesít a kereskedelem, jóval 
többet vásárol a lakosság, mint korábban. Ez indo-
kolja, hogy a Praktiker Budapesten kezdje meg az 

expanzióját”, mondta Karl-Heinz Keth, a Praktiker Kft. 
ügyvezető igazgatója és résztulajdonosa (képen 2. 
jobbról), valamint a DUIHK felügyelőbizottságának 
elnöke. Hangsúlyozta: a Praktiker választása azért 
esett a Váci úti épületre – amiben amúgy korábban 
is egy barkácsáruház volt –, mert a XV. és a III. kerü-
letben vannak már Praktiker üzletek, a IV. kerület és 
vonzáskörzete viszont „fehér folt” volt eddig.    ❙

JuBIleumát ünnepelte A hIrschmAnn 
cAr communIcAtIon

oKtóber 7-én ünnepelte békéscsabai székhelyén 
a Hirschmann Car Communication Kft. 25 éves 
fennállását. Ünnepi beszédében Peter Inzenhofer 
ügyvezető összefoglalta a cég történetét, amely a 
német vállalatcsoport és a magyar BGH Távközlési 
Vállalat joint venturéből született. „Az évek során 
folyamatosan bővítettük a termékportfoliót, és az 
1990-es évek végén történt belépés az autóipari 
beszállítók körébe egy fontos, jövőbe mutató dön-
tésnek bizonyult.” Egy további fontos mérföldkő 
volt 2002-ben a váltás a puszta bérgyártásról az 
„üzleti egységre”, felelősségek és adminisztratív 
tevékenység átvállalásával együtt, ami a bevé-
tel jelentős növekedéséhez vezetett. Másrészt a 
növekvő termékportfolió és személyzet volt az oka 
a pontosan öt éve történt első gyártási terület bőví-
tésének, amit pont ma egy további új gyártócsar-
nok avatása követ, mondta Inzenhofer. Miközben a 
vállalat 1994-ben még inkább szerény 2 millió eurós 
árbevételre tett szert, 2015-ben már 42,3 millió euró 
volt, tehát több, mint a húszszorosa; hasonlóan 
nőtt a személyi állomány is 215-ről 1994-ben jelen-
leg közel 600 alkalmazottra. A jubileumi ünnepség 
után a következő napon egy családi napot tartunk, 
tájékoztatott az ügyvezető zárásképpen.    ❙

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

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

További információ:
Szabó Erika
Telefon: +36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu

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

szolgáltAtásI AJánlAtoK

a duihK noVember 14-17. Között szakmai 
utat szervez Németországba, melynek közép-
pontjában  a bio-, nap- és geotermikus energiák 
állnak. Eleinte Stuttgartba utazik a csoport, ahol 
az energiewaechter GmbH az „Exportinitiative 
Energie“ nevű Energia Exportösztönző Programot 
mutatja be,  valamint további szakemberek ismer-
tetnek alkalmazási példákat a bioenergia, termikus 
energia és a fotovoltaikus napenergia hasznosí-

tására. Az út második és harmadik napján a stutt-
garti egyetem Termodinamikai és Hőtechnikai 
Intézetének, az insheimi geotermikus erőmű, a 
Rosengarten-Raibach-ban fekvő bioenergia falu, 
valamint az „Effizienzhaus Plus Eußenheim” nevű 
energiahatékony ház meglátogatása alkotják a 
programot. Zárásképpen a résztvevők az innovatív 
energiaellátás nemzetközi szakkiállítást, az „Energy-
Decentral-t” fogják megtekinteni Hannoverben.     ❙

a német-magyar tudásKözpont (DUWZ) a ter-
melő vállalatok középvezetői rétege számára fej-
lesztette ki ezt az ötnapos vezetőképzést, hogy a 
termelésirányítók, mesterek, csoport- és műveze-
tők, költséghely-felelősök, valamint szegmens- és 
gyárvezetők eredményesebben lássák el termelés-
irányítási feladataikat. Továbbá, hogy tudatosabban 
végezzék vezetői feladataikat, könnyebben azono-
suljanak vezetői szerepükkel, és sikeresebben kom-
munikáljanak beosztottjaikkal, kollégáikkal és felet-
teseikkel. Az eddig 72-szer megrendezésre kerülő 
tréning következő tréningnapjai november 17-18., 
december 1-2. és 12.     ❙

a német-magyar tudásKözpont (DUWZ) azzal 
a céllal tűzte palettájára fél évtizede az asszertív 
kommunikációra épülő módszertani képzését, hogy 
ügyfelei hosszú távú együttműködéseket tudjanak 
kialakítani tárgyaló partnereikkel. A tréning során a 
résztvevők struktúrába helyezik a tárgyalás menetét, 

és szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el az 
egyes lépéseket. Segítségükre Fürjes Balázs és Hege-
dűs Dóra trénerek lesznek, akik maguk is gyakorlott 
tárgyalók. A következő tréning november 21-22-én 
kerül megrendezésre. A kedvezményes jelentkezési 
határidő október 21-ig tart.     ❙

a passziVház magyarország egyesület és a 
Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) közös szer-
vezésében október 26-án immár második alkalom-
mal kerül megrendezésre a „Közel nulla energia-
igényű épületek” című szakmai program. A képzési 
program négy ország – Ausztria, Svájc, Románia 
és Magyarország – közreműködésével került kidol-
gozásra a CertCraft program keretein belül. Ez az 
egyedülálló program a passzívházak, valamint a 
közel passzívház tulajdonságú épületek kivitele-
zési lehetőségeire világít rá, valamint arra, hogyan 
lehetséges már meglévő épületek energiahatéko-
nyabbá tétele, passzívházzá alakítása épületfelújítás 
segítségével. Akár 90%-os energiamegtakarítás 
is elérhető gazdaságosan, miközben az épüle-
tek sokkal komfortosabbak és értékállóbbak lesz-
nek. Mindezeken felül a közel nulla energiaigényű 
épületfelújítások a klímavédelem leghatásosabb 
eszközei. A három képzési napot követően a részt-

vevők a Passzívház Nyílt Napok c. rendezvényen 
gyakorlati ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal 
egészíthetik ki tudásukat. A képzést írásos vizsga 
zárja, amelyet követően a résztvevők nemzetközi-
leg elismert oklevelet kapnak..     ❙

szAKmAI út németországBA AlternAtív
energIáK témáBAn

trénIng: termelésIrányítóI vezetÔKépzés

trénIng: tárgyAlástechnIKA 
hArvArdI AlApoKon

Képzés: Közel nullA 
energIAIgényÛ épületeK

További információ:
Csóka Zsuzsanna 
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu
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a magyar-német fórum a két ország közötti kap-
csolatok egyik legfontosabb intézménye, amely idén 
26. alkalommal kerül megrendezésre, ezúttal az And-
rássy Egyetemen, október 25-én és 26-án. A fórumra 
a két ország külügyminisztériumainak képviselői mel-
lett számos magyar és német tudóst (pl. Inotai András 
a Magyar Tudományos Akedémia Világgazdasági Inté-
zetétől), politikust (pl. Hiller István, a Magyar Ország-
gyűlés alelnöke, vagy Manuel Sarrazin, a Bündnis 
90/Zöldek német parlamenti frakciójának európa-
politikai szóvivője), gazdasági vezetőt, civil-társadalmi 

képviselőt valamint a magyar-német kapcsolatok 
további erősítésében érdekelt szereplőket hívott meg 
a Kamara társszervezőként. Már korábban visszaiga-
zolást nyert, hogy a nyitó beszédet Stanislaw Tillich, 
Szászország – mely hivatalos magyarországi képvise-
letét a DUIHK látja el – miniszterelnöke és a Bundesrat 
(Német Szövetségi Tanács) elnöke fogja tartani.  
A Magyar-Német Fórum hagyományosan a nyílt, 
konstruktív vitára helyezi a hangsúlyt, amire kiváló 
alkalmat nyújtanak a plenáris ülések, a munkacsopor-
tok valamint a „Magyar-Német Ifjúsági Fórum”.    ❙

mAgyAr-német fórum 2016: 
progrAm és elÔAdóK

a duihK szeptember 27-én konferenciát rendezett, 
amelyen német és magyar szakemberek tartottak 
előadásokat az ipari energiahatékonyság helyzetéről 
Magyarországon és Németországban. A rendezvény 
lehetőséget biztosított ezenkívül német és magyar 
vállalatok közötti kapcsolatépítésre. 

Camila Vargas (energiewaechter GmbH) beszélt a 
német energiafordulat okairól és céljairól, amelyek 
közé tartozik többek között az ipar energiafelhasz-
nálásának csökkentése is. Dr. Fritz Rettberg (TU Dort-
mund) az ipar 4.0-ról, az intelligens gyárakról és a 
megújuló energiák iparban való alkalmazásáról tar-
tott előadást. Wolfgang Brettl (Ökotec Management 
GmbH) prezentációjában lehetőségeket mutatott 
be az energiahatékonyság javítására, ill. a költségek 
csökkentésére a sűrített levegős rendszerek optima-
lizálásával. Ezt követően öt német vállalat mutatta be 
legaktuálisabb megoldásait az energiahatékonyság 
növelésére, mielőtt magyar cégek képviselői kaptak 
szót. Sáfár Miklós és Konczér Miklós a BPW-Hungária 
Kft.-tól arról tartottak előadást, hogy a vállalatuk 
hogyan csökkenti az energiafelhasználását – töb-
bek között hatékony épületirányítással és modern 

fűtőberendezésekkel –, illetve 
hogyan fedezi az energiahasz-
nálata egy részét megújuló 
energiaforrásokból, mint pl. 
napenergiából. Erhardt Tamás 
(Siemens Zrt.; képen balra) 
prezentációt tartott az auto-
matizálás következményeiről 
az energiahatékonyságra, pl. 
épületek esetében. A válla-
lat erre egy alkalmazást ajánl, 
mely segítségével értékelni 
lehet az energiateljesítményt.  
Torma Erzsébet (Goodwill 
Consulting Pályázati Tanács-
adó Kft. ; kép közepén) felhívta a figyelmet kkv-knak 
szánt támogatási lehetőségekre állami pályázatok 
keretében, ezek között pl. egy épületenergetikai 
beruházásokat megcélzó összesen 160 milliárd forin-
tos keretprogramra. Ez a pályázat 2016. november 
15-én kerül meghirdetésre és pontosan két évig fut. 
A rendezvény zárásképpen helyt adott kapcsolat-
építési lehetőségnek kötetlen hangulatban a német 
cégek információs standjainál.    ❙

energIAhAtéKonyság Az IpArBAn: 
tendencIáK és gyAKorlAtI megoldásoK

a szaKKépzési rendszert úgy kell átalakítani, 
hogy jól képzett szakembereket és munkavállaló-
kat adjon a magyar gazdaságnak, mondta Odrobina 
László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzé-
sért felelős helyettes államtitkára szeptember 28-án 
a DUIHK „Gyakorlatorientált szakképzés a vállalkozá-
sok fenntartható sikeréért” c. rendezvényén. A tavaly 
elfogadott törvénymódosítással javították a szakkép-
zéshez való hozzáférés esélyeit, nagyobb hangsúlyt 
kapott a duális képzés, és létrehozták a hatékonyabb 
képzést végző rugalmas intézményeket. Új iskolatí-
pusokat dolgoztak ki és új szakgimnáziumokat, szak-
iskolákat nyitottak meg. Odrobina szerint jelenleg 
országszerte 53.000 ember vesz részt a duális kép-
zésben. „De nem állhatunk itt meg, a DUIHK mindig 
új ötleteket ad nekünk, hogy mit lehet még javítani, 
például ami az üzemek feletti képzési rendszert vagy 
a tanműhelyek kapacitásának még jobb kihasználtsá-
gát illeti”, mondta a politikus. Miközben Vörös Gubicza 
Zsanett (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara) a szer-
vezete szerepéről beszélt, Markhard József (Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrum) hangsúlyozta, hogy 

fontos a szakképzés vonzerejének növelése, és hogy 
az együttműködés a magyarországi német vállala-
tokkal jó úton halad, hiszen Németországban a duális 
képzésnek nagy hagyománya van. A DUIHK tagválla-
latai részéről Nagy Miklós (LuK Savaria) és Salamonné 
Maráczi Erika (Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., a Dél-
Dunántúli Gépipari Klaszter képviseletében) adtak 
áttekintést a cégüknél folyó szakképzés tanulsága-
iról. Nagy Miklós többek között azt emelte ki, hogy 
a náluk folyó képzés során e-learning anyagok is fel-
használásra kerülnek.

A DUIHK ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer zárás-
képpen összegezte: „Próbálunk egy közös nyelvet 
találni, de ez csak párbeszéd formájában lehetséges.” 
Ezután bejelentette, hogy a Kamara Szakképzési Díja, 
mely Varga Mihály fővédnöksége alatt áll, 2017-ben 
is motiváció, kooperáció és innováció kategóriákban 
kerül átadásra. Iskolák, kamarai szervezetek, közintéz-
mények, társadalmi szervezetek és magánszemélyek 
pályázhatnak december 15-ig. A nyertesek meghirde-
tésére és kitüntetésére március 2-án kerül sor.    ❙

meghIrdetésre Került A 2017-es 
szAKKépzésI díJ

a szeptember 19-21. Között Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Net-
work Hálózat által Pécsett szervezett Open4Business 
Matchmaking Event c. rendezvényen piaci informá-
ciókat cseréltek, valamint üzleti partnereket keres-
tek a résztvevők. A rendezvény fővédnöke, Rákossy 
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtit-
kára, a megnyitó plenáris ülésen hangsúlyozta a 
személyes kapcsolatok erősítésének jelentőségét az 
üzleti életben. Továbbá, hogy közös projektekben 
érdemes gondolkodni, és ezeket mielőbb megva-
lósítani, ameddig még lehet uniós forrást bevonni. 
Dale A. Martin, a DUIHK elnöke bemutatta Kamarát 
és annak előnyeit, például magyar kkv-k nemzetközi 
piacra jutásának segítésénél. Ide tartoznak a Kamara 

speciális tematikus workshopjai, kooperációs börzéi, 
vezető-képzései, üzleti partner keresései, valamint 
tapasztalatcserére szánt fórumai. A kkv-knak meg 
kell találniuk a helyüket és kompetenciájuk révén  
értékessé kell válniuk a multinacionális partnerválla-
latok számára, mondta Martin. Ezek után különböző 
vállalatok és klaszterek a térségből, valamint a Pécsi 
Egyetem és különböző Magyarországon jelenlévő 
külföldi kereskedelmi kamarák képviselői prezentál-
ták szervezeteiket. A plenáris ülést egy üzleti part-
ner keresés követte, melyen 82 vállalat vett részt. 
Összesen 180 résztvevőt 14 országból – közöttük 
Németország, Olaszország és Magyarország, vala-
mint annak szomszédos országai – köszönthettek az 
Open4Business Matchmaking Eventen.    ❙

nemzetKözI üzletI 
pArtnerKeresés pécsett

További információ
a Szakképzési Díjról
a weboldalán található:  
http://szakkepzesidij.hu

szeptember 26-án került 
megrendezésre a DUIHK által 
szervezett szakmai látogatás 
folyamatoptimalizálás témá-
ban a győri QSR24h Hungary 
Kft.-nél. A rövid köszöntők 
után Baranyai László, a cég 
tulajdonosa, előadást tartott a 

27 résztvevőnek a folyamat optimalizálás jelentősé-
géről. Egyszerű példákon mutatta be, hogy hogyan 
lehet folyamatot optimalizálni, például már azáltal 
is, ha egy munkatárs munkahelyének a megfelelő 

magasságát biztosítjuk. Baranyai szerint természe-
tesen technikai fejlődéssel is lehet optimalizálni: 
„Régebben aktatáskával, tollal, papírral jártam tár-
gyalásokra, míg ma elég egy Tablet, melybe minden 
információt beírhatok, prezentációkat és mindenféle 
más adatot menthetek rá.” Ezután a QSR24h Hun-
gary két partnercége tartott egy-egy rövid előadást. 
Ezeket követően a résztvevők 5 fős csoportokban 
a tematikához illő, játékos gyakorlati feladatokban 
tesztelhették magukat, melyeket nagyon pozitívan 
értékeltek. A feladatmegoldások kielemzése sokuk-
nál nagy meglepetéssel szolgált.    ❙

szAKmAI látogAtás folyAmAt-
optImAlIzálás témáBAn



1510 | 2016Wirtschaft in Ungarn14 Wirtschaft in Ungarn10 | 2016

Hogyan látja a Magyarországon működő német vál-
lalatok jelentőségét a magyar gazdaságban?

Magyarország gazdasága a német vállalatok nélkül 
nem tartana ott, ahol ma tart. Ezek a vállalatok jelen-
tik a magyar gazdasági teljesítmény jelentős részét 
és bizonyítják a Magyarországba vetett nagyfokú 
bizalmat. Másrészről Németország is függ a magyar 
gazdaságtól. A német behozatalt tekintve például 
Kína áll az első helyen, de Magyarország is megtalál-
ható a 15 legfontosabb ország között. Magyarország 
tehát igenis fontos beszállítója a német gazdaságnak. 
Éppen ezért egy nagyon gyümölcsöző kooperációs 
kapcsolatról beszélnék, amelyet ápolni kell.

Mekkora szerepe van Önöknél a K+F-nek és általá-
nosságban az innovációnak?

Mi egy tudásalapú üzletágban dolgozunk, ahol 
kiemelt szerepe van a biztonságnak. A mérnökeink 
egyrészről a megrendelői projektek keretében a ter-
mékfejlesztéssel, másrészt – a müncheni kollégákkal 
közösen – az innovatív termékek bevezetésével fog-
lalkoznak. Új termékeket fejlesztettünk, amelyektől 
azt reméljük, hogy a jövőben Magyarországon gyárt-
ják azokat. Ennek során a német szaktudást kell a 
magyar adottságokkal ötvözni. Vannak olyan termé-
kek, amelyeknél már olyan fejlettek a magyar kom-
petenciák, hogy felveszik a versenyt a némettel. Van-
nak azonban olyanok is, amelyeknél még tanulnunk 
kell. Kutatási-fejlesztési tevékenységünk két területre 
terjed ki: egyrészről a szoftverfejlesztésre, amely a 
német kollégákkal közös projekteken is dolgozik, 
másrészről a hardverfejlesztésre például a fékrendsze-
rek mechanikus szerkezeteinél, ahol igazi innovációs, 
de mindenek előtt alkalmazásfejlesztés zajlik.

A Knorr-Bremse valamennyi gyárában folyik kuta-
tási-fejlesztési tevékenység is?

Nem, ebben a tekintetben kiemelt jelentősége van 
Budapestnek. Szoros szimbiózisban állunk a mün-
cheni központtal, a tudás megosztása folyamatos 
mindkét irányban. A két telephely között ugyan 600 
kilométer a távolság, de mégis egy egységnek tekint-
jük magunkat. Münchenben már nagyon visszafogták 
a termelést, annak a túlnyomó része ma már Budapes-
ten található. Ezt azonban K+F kompetenciák nélkül 
aligha lehet megvalósítani. A vállalat számára összes-

mAgyArország A német  
gAzdAság BeszállítóJA
InterJú sávos AndrássAl, A Knorr-Bremse vAsútI  
JármÛrendszereK hungárIA Kft. ügyvezetÔJével

ségében előnyös stratégia, hogy további kutatási-fej-
lesztési kompetenciákat helyeznek át ide. Kisebb mér-
tékű kutatás folyik Ausztriában és a berlini gyárban, 
sőt valamelyest Kínában is – hiszen az ázsiai piacot 
is kiszolgáljuk – de a két legfontosabb K+F telephely 
München és Budapest.

A budapesti gyártócsarnokukat még időn ősszel 
35.000-ről 46.000 négyzetméterre tervezik bőví-
teni, a dolgozói létszám a jelenlegi 1.400 főről 
összesen 1.500 fölé emelkedik a tervek szerint. 
Milyen kihívásokat jelent Önnek mint ügyvezető-
nek egy ilyen bővítés?

A legnagyobb kihívás az, hogy ezt a jelentős bőví-
tést – amelyet követően mi leszünk a Knorr-Bremse 
legnagyobb gyára a világon a kötöttpályás üzletág-
ban – úgy kell végrehajtanunk, hogy ezzel ne zavar-
juk meg a mindennapi működést. Ezen kívül biz-
tosítani kell a már említett létszámbővítést. Amikor 
átvettük az ügyvezetést, mozgásba hoztuk a teljes 
szervezetet, vagyis lehetőséget és támogatást biz-
tosítottunk minden olyan munkatársnak, aki a vál-
lalatot belül változtatni szeretett volna a tevékeny-
ségén. Ezt nagyon jól fogadták, mert nagyon sok 
munkatárs jelentkezett egy új tevékenységi körbe. 
A már jó ideje egy területen dolgozó munkatársak 
új lendületet kaptak és fellángolt a lelkesedésük. Ez 
a folyamat odáig fajult, hogy még le is kellett lassí-
tanunk, hogy biztosítani tudjuk a tervezett gyártást. 
Ezzel az átállással kezdetben még voltak nehézsé-
geink, de ma már látjuk a nagyon pozitív eredmé-
nyeket, ugyanis sikerült megtartanunk a vállalatnál 
ezeket a számunkra nagyon értékes szakembereket, 
a tudásukat és a tapasztalatukat. Ezzel a lépéssel 
újra „régi” és kitűnően motivált kollégákra tettünk 
szert. Ez volt az egyik legjobb döntésünk.    ❙

sáVos andrás 43 éves, házas, két lánya van.  
1999 óta dolgozik a Knorr Bremse konszernnél,  
2015 februárjától ügyvezetője a Knorr-Bremse  
Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft.-nek.

Az interjút Daniel Hirsch készítette.

A vállalatról

A Knorr-Bremse Vasúti 
Járműrendszerek Hungária 
Kft.-t 1995-ben alapították 
budapesti székhellyel.  
A kötöttpályás és közúti 
járművek fékrendszereinek 
német gyártója magyar-
országi leányvállalatánál 
jelenleg több mint 1.400 fő 
dolgozik. A vállalat 2015-
ben 63,2 milliárd forintos 
árbevételt ért el.

Az interjút teljes terje-
delemben megtalálja  
weboldalunkon a WiU  
online rovatban a mellékelt 
QR-kód alatt. 

mInden, AmIt A vásároKról 
tudnI Kell
egy háromnapos rendezVény Keretében 
a duihK és 100 résztVeVÔ foglalKozott a 
szaKVásároK KülönbözÔ szempontjaiVal és 
a németországi VásároKKal.  

A szeptember 14-től 16.-ig tartó „Vásári szimpózium” 
első napján egy konferencia és workshop-ok fog-
lalkoztak az optimális vásári részvétellel, valamint 
egy sajtótájékoztatón mutatták be a soron követ-
kező Nürnbergi Játékvásárt. A második és harmadik 
napon Németországból érkezett szakértők tartottak 
tréningeket a vásári megjelenés különböző szem-
pontjairól: a részvételre való felkészülésről és az 
utómunkákról, valamint az optimális vásári megjele-
nésről. A szimpózium különböző német külkereske-
delmi kamarák (AHK-k) vásárképviselőinek tapaszta-
latcseréjével zárult.

szeptember 26-án ismét ülésezett a DUIHK és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közös mun-
kacsoportja. A napirenden szerepelt többek között 
az NGM „A gazdaság digitalizációja” témában szer-
vezett regionális konferenciájának előkészítése és a 
DUIHK ebben való közreműködése, valamint további 
intézkedések a magyar szakképzési rendszer javítá-
sára. Emellett szó esett a tervezett vasúti szállításokra 
vonatkozó árukövető rendszer bevezetéséről és a 

Brexit hatásáról a két ország gazdaságára. Lepsényi 
István államtitkár ezek után tájékoztatást adott egy 
modern járműipari tesztpálya kialakításáról Zalaeger-
szegen. Dirk Wölfer a DUIHK-tól egy felmérés eredmé-
nyeiről számolt be, melyet a Kamara a tagvállalatai 
körében végzett a közfoglalkoztatottak piaci foglal-
koztatásának témájában, valamint az abból levezetett 
javaslatokról az erre megfelelő jogszabályi és szerve-
zeti keretfeltételek megalkotására.    ❙

A duIhK – ngm munKAcsoport 
tAnácsKozásA

Balogh Ilona, a DUIHK ügyvezető-helyettese és a 
kamara vásári szolgáltatásainak felelőse megnyitójá-
ban leszögezte: „Németország jelentős vásári piac-
cal rendelkezik, amely számos lehetőséget kínál. A 
németországi vásárok központi jelentőségű eszközt 
kínálnak a külföldi vállalatoknak a német piacra és a 
világpiacra jutáshoz.”

Hendrik Hochheim, a Német Kiállítások Szövetségé-
nek (AUMA) referense előadásában kifejtette, hogy 
„Németország 800 éves vásári hagyományokkal 
rendelkezik, és a digitális korban is még mindig 
személyesen jönnek össze az emberek, hogy talál-
kozzanak és eszmét cseréljenek”. A vásárok az inno-
váció és a tapasztalatcsere színterét jelentik, ahol 
egyúttal összemérhetjük magunkat a versenytár-
sakkal. „Magyarországról eddig csupán 645 kiállító 
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és 29.000 látogató vett részt 104 németor-
szági vásáron – ebben van még potenciál. 
Szerencsére a DUIHK segít ezeknek az ered-
ményeknek a fejlesztésében” – mondta el 
Hendrik Hochheim. Egy kérdésre válaszolva 
kifejtette, hogy a magyar kiállítók Németor-
szágot az export tesztpiacának tekinthetik, 
és az érdeklődő vállalatok igénybe vehetik a 
DUIHK támogató szolgáltatásait.

Christian Ulrich, a Nürnbergi Játékvásár mar-
keting igazgatója előadásában azt a kérdést 
fejtette ki, hogy a vásárokon miként lehet 
kitűnni. A meghívások, az aktív látogatók, 
a termékbemutatók és a sajtómunka segít-
hetnek ebben. „Az új termékeket ki kell 
emelni és azoknak rögtön érthetőnek kell 
lenniük, mert nem minden látogató akar 
azonnal eladási beszélgetésekbe bocsát-
kozni.” Ezen kívül a kísérő műsorok is csa-
logathatják a látogatókat, és nem csupán a 
stand területét, hanem a teljes vásárvárost 
is ki lehet használni például kültéri installá-
ciókkal. A Játékvásár aznap délutáni sajtó-
tájékoztatóján Christian Ulrich tovább rész-
letezte és példákkal szemléltette a sikeres 
vásári részvétel feltételeit.

„Magyarországon azok a vásárok sikeresek, 
amelyeknek jól meghatározott a célközön-
sége. A hatékony részvétel feltétele, hogy 
gondosan válasszák ki a megfelelő vásárt” 
– mondta el Tihanyi Klára, a Hungexpo 
Zrt. üzletfejlesztési és kiállítási igazgatója. 

Ezen kívül megfelelően kell kialakítani a 
standot és a standszemélyzetnek moti-
váltnak kell lennie, valamint jól kell ismer-
niük a termékeket, ill. szolgáltatásokat.  
A vásár után célszerű kiértékelni a részvé-
telt például a kapcsolatok száma alapján, 
és célszerű intézkedési tervet készíteni az 
utánkövetésre.

a részvételi költségek árnyalt elemzése
A szimpózium további napjain egy-egy 
napos tréningek következtek a sikeres vásári 
részvétel egyes szempontjairól: Hendrik 
Hochheim a vásári részvétel megtervezését, 
a vásári és marketing tanácsadó Karla Jügel 
pedig a sikeres kiállítói felkészülést oktatta.

Hendrik Hochheim azt javasolta, hogy már 
a tervezés során tudatosan tűzzék ki a célo-
kat. A vásárok a marketing multifunkcionális 
eszközeként egyszerre több cél elérését is 
biztosítják. „Mind a kiállítók, mind a látoga-
tók esetében célszerű belegondolni a másik 
fél helyzetébe” – mondta el az AUMA elő-
adója, hiszen a vállalatoknak a vásár előtt 
kell meghatározniuk a kommunikációs stra-
tégiákat, hogy reagálni tudjanak a vevők 
visszajelzéseire. Egyúttal pedig a vásári 
részvétel költségeit a különböző, hosszú 
távon jelentkező előnyök tükrében célszerű 
árnyaltan vizsgálni.

A vásáron, pontosabban a standon folyta-
tott megfelelő kommunikációról volt szó 
Karla Jügel a következő napon rendezett 
tréningjén. A kiállítók feladata, hogy meg-
szólítsák a látogatók valamennyi érzékszer-
vét, hogy felkeltsék a figyelmüket. Ehhez 
nem csupán a megfelelően kialakított 
standra, hanem a megfelelő standsze-
mélyzetre is szükség van, amely ráadásul jó 
csapatmunkát is végez. Karla Jügel azt java-
solta a résztvevőknek, hogy „Időben készül-
jenek fel a vásári részvételre és készüljenek 

a termékeikre és a vállalat által kínált piaci 
előnyökre vonatkozó információkkal, ügyel-
jenek a vendéglátásra, valamint a standon 
folytatott kommunikáció apró, a látogató-
kat csalogató trükkjeire”.

A vásári szimpózium befejezését összesen 
16 ország német külkereskedelmi kama-
ráinak vásári felelőseivel folytatott tapasz-
talatcsere jelentette. A résztvevők ennek 
keretében a német külkereskedelmi kama-
rák vásári tevékenységének néhány aktu-
ális kihívásával foglalkoztak, amit például 
az Internet vagy a közösségi média, a láto-
gatók számának csökkenése jelent, vagy 
pedig az, hogy miként lehet szinergiákat 
teremteni a szolgáltatások és a vásárképvi-
selet között. Ezen kívül bemutattak néhány 
példát a legjobb gyakorlati megoldásokra, 
mint például a horvátországi német kamara 
egy küldöttségének három napos berlini 
tanulmányútjának szervezését vagy a Han-
noveri Ipari Vásárra szervezett látogatását. 
A csehországi német kamara képviselője 
nagyon elégedetten nyilatkozott a vásári 
szimpóziumról, amelyet természetesen 
saját maguk is terveznek, valamint a tuné-
ziai német külkereskedelmi kamara képvise-
lője is úgy vélte, hogy a jövőben ők is szer-
veznek egy hasonló rendezvényt.    ❙

szerzô: Daniel Hirsch

folytatás a 14. oldalról

A Kamara nemrég indított új tematikus  
www.nemetvasarok.hu  weboldalán minden 
magyarországi képviselettel rendelkező német 
vásártársaság, illetve soron következő vásár 
megtalálható. Ezen kívül a portál a DUIHK vásári 
szolgáltatásairól is bővebb tájékoztatást kínál.
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