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Auf der fAchmesse Automotive hun-
gAry vom 19-21. oktober wAr die 
duihk erneut mit einem beeindruk-
kenden firmengemeinschAftsstAnd 
vertreten. 25 duihk-mitglieder und 
PArtnerunternehmen nutzten die 
möglichkeit, sich zu Präsentieren.

Mit einer Fläche von 204 qm war der dies-
jährige Gemeinschaftsstand der DUIHK der 
größte in ihrer Geschichte. Genutzt wurde er 
von Unternehmen, die keinen eigenen Stand 
betreiben, aber trotzdem auf der Fachmesse 
präsent sein wollten. Die „Untermieter“ der 
DUIHK – darunter z.B. Adecco, Commerz-
bank, ThyssenKrupp Ferroglobus oder Röhm 
Hungaria – nahmen den Service der DUIHK 

automotive: bisher Größter 
duihk-Gemeinschaftsstand
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in Anspruch, die alles Nötige zur Messeteil-
nahme im Vorhinein organisiert hatte, so 
dass die Unternehmensvertreter zu Beginn 
der Automotive Hungary direkt ihren schlüs-
selfertigen Stand beziehen konnten. 

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

kostenlose beratung als 
rahmenprogramm
Parallel zum Ausstellerprogramm hatte die 
DUIHK auch zu einem kostenlosen Bera-
tungstag am Gemeinschaftstand eingela-

den. Die interessierten Unternehmen lie-
ßen sich in Sachen Geschäftsmöglichkeiten 
Richtung Deutschland individuell beraten.

Auch für die DUIHK selbst war der Gemein-
schaftsstand ein voller Erfolg. In den drei 
Messetagen wurden am Messestand 
insgesamt rund 40 Gespräche mit deut-
schen und ungarischen Firmen geführt. 
Die Themen reichten von Informationen 
zur DUIHK-Mitgliedschaft bis zu Kammer-
dienstleistungen wie etwa der Geschäfts-
partnersuche oder Markt- und Bran-
cheninformationen. Nur einen Tag nach 
Messeschluss reichte ein Unternehmen 
direkt einen Mitgliedschaftsantrag ein. Die 
Aussteller am Gemeinschaftsstand waren 
sowohl mit der Vorbereitung als auch mit 
dem Service am Stand höchst zufrieden. 

David Möller, Abteilungsleiter Werkstoffprüf-
technik bei der TIRA GmbH erklärte, dass 
sein Unternehmen bereits Anlagen nach 
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hilfe bei der geschäftspartnersuche
Die DUIHK bot ihren Ausstellern zusätzlich ihre Hilfe 
bei der Suche nach Geschäftspartnern an. Diese 
Dienstleistung nahm etwa die IDH Anlagenbau und 
Montage GmbH wahr, für die die Kammermitarbei-
ter vorab sieben Gespräche organisiert hatten. Für 
das deutsche Unternehmen begann die Messe somit 
bereits gleich am Anfang erfolgreich. Um die Atmo-
sphäre am Stand noch weiter zu verbessern, plant die 
DUIHK zudem weitere Rahmenprogramme.  

Ferner nutzte ein relativ frisches Mitgliedsunterneh-
men der Kammer, die Silveria Kft. die Expertise der 
DUIHK-Mitarbeiter vor Ort, um sich umfassend über 
die Vorteile der Mitgliedschaft und das breite Dienst-
leistungsspektrum zu informieren. Besonders die 
Exportmöglichkeiten nach Deutschland sind für das 
Kecskeméter Produktionsunternehmen von Interesse, 
hierbei bot die Kammer ebenfalls ihre Hilfe bei der 
Suche nach Geschäftspartnern an, etwa über ent-
sprechende Adresslisten oder Mailingaktionen zur 
Kontaktaufnahme. „Das Unternehmen erhielt von uns 
auch allgemeine Tipps zur deutschen Unternehmens-
kultur bzw. wie man mit deutschen Unternehmen den 
geschäftlichen Kontakt aufbauen sollte. In Deutsch-
land spielt beidseitiges Vertrauen eine wichtige Rolle 
beim Aufbau einer langfristigen und prosperierenden 
Zusammenarbeit“, erklärte Zsófia Grabovszky, Markbe-
ratungsexpertin der DUIHK.    ❙

Ungarn, etwa für Bosch, Continental oder Audi gelie-
fert habe, und dass man sich ferner Produktionsver-
lagerung von Werkstoffprüfmaschinen hierher zum 
Ziel gesetzt habe. „Wir visieren den Markteinstieg 
hierzulande an, und sind dafür u.a. auf Vertretersu-
che für Werkstoffprüftechnik. Vielleicht nehmen wir 
hierfür auch die entsprechende Dienstleistung der 
DUIHK in Anspruch“, so Möller. Sein Kollege André 
Trostel, Abteilungsleiter Schwingtechnik ergänzte, 
dass man zudem in Ungarn auf spezieller Zulieferer-
suche sei, etwa für Magnesiumlegierungen. Beide 
betonten ihre hohe Zufriedenheit mit der Organisa-
tion, Abwicklung und dem Service der DUIHK.

„interesse an unseren Produkten“
„Wir wollten neue Partner treffen, wofür der DUIHK-
Gemeinschaftsstand hervorragend eingerichtet war“, 
erklärte Gergely Nardai von der imc Meßsysteme 
GmbH seine Motivation zur Teilnahme am Kammer-
stand. Neben dem Begutachten von Innovationen 
wollte er auch zu Automotive-Entwicklungsexperten 
bzw. -Testern in Kontakt treten. Patrick Siarsky, Regio-
nal Sales Manager der VISCOM Automotive GmbH 
gab an, dass man das erste Mal auf einer ungarischen 
Messe sei, weil der hiesige Markt sehr interessant sei 
und man testen wolle, ob auch hier Nachfrage vor-
handen sei. „Wir waren zuvor auf größeren Fachmes-
sen in Polen und Kroatien, doch wie sich hier am 
Stand zeigte, ist auch in Ungarn Interesse an unseren 
Produkten vorhanden.“ Autor: Daniel Hirsch

Die nächsten Gemeinschafts-
stände der DUIHK: 

IPAR NAPJAI/MACH-TECH: 
9.-12. Mai 2017

AUTOMOTIVE HUNGARY: 
18.-20. Oktober 2017

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

mit dem „regionAlen diA-
log“ startet die Kammer eine 
weitere neue Veranstaltungs-
reihe, wo sie die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch 
strukturiert und nachhaltig 
außerhalb von Budapest in 
Ungarns Regionen anbieten 
möchte. Der Dialog soll eine 
Plattform bieten, auf der die 
Kammer mit Ihren Mitglie-
dern und Partnern konkrete 
Ansätze und Lösungen zu 
Problemen initiieren möchte, 

denen viele Unternehmen in den Regionen gegen-
über stehen. Bei der ersten Auflage am 8. November 
in Pécs ging es etwa um das aktuelle Thema Nach-
wuchssicherung. Hierzu referierten Csaba Schnei-
der, Personalleiter der Andritz Kft. (Foto r.), DUIHK-
Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer (l.), Tibor Déri, 

Am 13. oktober fand die erste Auflage eines von 
zwei neuen Veranstaltungsformaten – dem „Regi-
onalen Firmenbesuch“ und dem „Regionalen Dia-
log“ –, eine lokale Visite bei der Hauni Hungaria 
Gépgyártó Kft. in Pécs statt. Mit den beiden neuen 
Formaten möchte die DUIHK ihre regionale Akti-
vität außerhalb von Budapest weiter stärken und 
ihre Leistungen auch zu den Firmen auf dem Land 
bringen. Eine große Neuheit bei dieser Art Firmen-
besuch im Vergleich zum regulären ist, dass auch 
Nicht-Mitglieder der DUIHK teilnehmen können – 
was sich sogleich auch bei der Zusammensetzung 
der Teilnehmer der ersten Runde niederschlug: von 
den 14 Besuchern waren 60% (noch) keine Kammer-
mitglieder. Nach einem Grußwort von Gastgeberin 
Ildikó Jakabucz, Geschäftsführerin der Hauni Hunga-
ria Gépgyártó Kft. und DUIHK-Vizepräsidentin (Foto 
Mitte), erklärte DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. 
Brennauer: „Durch Veranstaltungen wie den Regi-
onalen Firmenbesuch kristallisieren sich Themen 

heraus, die in der jeweiligen 
Region wichtig sind und zu 
deren tieferen Besprechung 
sich eine regionale Plattform 
bilden lässt, die wir ‚Dialog 
Regional‘ nennen.“ Die ent-
sprechenden Themen wer-
den dabei von den Teilneh-
mern selbst eingebracht. Nach der Begrüßung gab 
es die Möglichkeit zum Networking, worauf eine 
kurze Firmenpräsentation von der Hauni-Geschäfts-
führerin gehalten wurde. Im Anschluss an die darauf 
folgende Werksbesichtigung fanden sich die Teil-
nehmer abschließend nochmals zu einem Erfah-
rungsaustausch und zum Networking zusammen. 
Der erste Regionale Firmenbesuch fand als Pilot-
projekt statt, mit der die Kammer erste Erfahrungen 
zum neuen Format sammeln wollte. Das Feedback 
der Teilnehmer hat die DUIHK jedoch sofort darin 
bestärkt, weitere solche Besuche zu organisieren.    ❙

25.-26. oktober fand das 26. Deutsch-Ungarische  
Forum (DUF) an der Andrássy Universität Budapest 
(AUB) statt. Den über 200 Teilnehmern, darunter hoch-
rangige Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft, Medien, 
Kultur, Politik und Zivilgesellschaft, bot die Konferenz 
eine Plattform für den intensiven Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch in offener Atmosphäre. Das DUF 
wurde gemeinsam von der DUIHK und dem Institut 
für Europäische Politik organisiert und befasste sich 
dieses Jahr mit den aktuellen Herausforderungen 
Europas. Im Vorfeld der Veranstaltung fand ebenfalls 
an der AUB zum sechsten Mal das Junge Deutsch-
Ungarische Forum mit rund 50 Teilnehmern statt. 
Zur Eröffnung betonten etwa AUB-Rektor Prof. András 
Masát und István Hiller (Vizepräsident des ungarischen 
Parlaments; Foto) das Erbe des sich zum 60. Mal jäh-
renden Ungarischen Volksaufstands von 1956. 

Am nächsten Tag fanden zwei Podiumsdiskussi-
onen im Plenum sowie zwei Arbeitsgruppen zu 
dezidierten Themen statt. Die erste Podiumsdiskus-
sion stand unter dem Motto „Demographische Ent-
wicklung, Migration und Arbeitsmarkt in Europa“, es 
wurde u.a. über die Flüchtlingskrise und Migration 
als Lösung von Demographieproblemen gespro-
chen. In der Arbeitsgruppe des Deutsch-Ungari-
schen Medienforums ging es um die EU-Türkei-
Beziehungen im Spiegel deutscher und ungarischer 
Medien. Dabei wurde z.B. die jeweils unterschiedli-

che Art der Türkei-Berichterstattung in Deutschland 
und Ungarn herausgestellt. Parallel beschäftigte 
sich die Arbeitsgruppe Wirtschaft mit dem Thema 
„Wettbewerbsfähigkeit Europas: Neue Wege und 
Konzepte – gemeinsame Potentiale“. Hier stand die 
Stärkung der wissensbasierten Wettbewerbsfähig-
keit – etwa per Nutzung nachhaltiger Energiekon-
zepte – in der EU im Fokus. 

In einer zweiten Podiumsdiskussion gingen u.a. 
Manuel Sarrazin (Bündnis 90/Die Grünen) und 
András Inotai (Ungarische Akademie der Wissen-
schaften) der Frage nach „Quo vadis Europa?“. Man 
war sich einig, dass in einer sich stark verändernden 
Welt europäische Integration, starke Gemeinschafts-
institutionen und zwischenstaatliche Zusammenar-
beit nicht nur für einzelne Länder, sondern für die 
gesamte Union von entscheidender Bedeutung 
seien und im gemeinsamen Interesse der Mitglied-
staaten liegen. In ihren Abschlussansprachen hoben 
schließlich Michael Stübgen (Vorsitzender Deutsch-
Ungarische Parlamentariergruppe), Péter Balázs (Ko-
Präsident des DUF), sowie Thomas Ossowski (Beauf-
tragter für die Beziehungen zu den Mitgliedstaaten 
der EU sowie für grenzüberschreitende und regio-
nale Zusammenarbeit) die Bedeutung des Forums 
als wichtiges Instrument für die bilateralen Bezie-
hungen sowie als zivilgesellschaftliche Plattform 
des offenen Austauschs hervor.    ❙

reGionaler dialoG: fachkräfte- und 
nachwuchssicherunG in Pécs

aktiv in der reGion: zu besuch 
bei hauni in Pécs

deutsch-unGarisches forum 2016

Direktor des Berufsbildungszentrums Károly Simonyi 
Fachgymnasium und Fachmittelschule (M.), sowie 
József Látschám, deren stellv. Direktor im Bereich 
Berufsbildung. Schneider warnte etwa davor, das 
Nachwuchsproblem nicht zu vernachlässigen: „Es 
wird sich nicht von selbst beheben“.  Nach den Fach-
vorträgen gab es einen Erfahrungsaustausch und 
eine Diskussion, bevor die Veranstaltung mit einem 
Schlusswort endete. Spezifische Fragen und Themen 
konnten der DUIHK vorab mitgeteilt und so in die 
Veranstaltung integriert werden.

Die Idee für dieses neue Veranstaltungsformat – das 
auch Mitgliedern sowie Nicht-Mitgliedern offen steht 
– entstand beim Firmenbesuch bei der Hirschmann 
Car Communication Kft. (siehe S. 3), wo die Teilnehmer 
befragt wurden, welches Thema das wichtigste für 
ihr Unternehmen sei und sie sich einstimmig für Per-
sonal entschieden. Der nächste Regionale Dialog ist 
für das erste Quartal 2017 geplant.    ❙

» Fortsetzung von Seite 1
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serviceanGebote

Weitere Informationen 
und Anmeldung:
Marietta Németh
+36 1 345 7626
nemeth@ahkungarn.hu

informationsveranstaltunG: wichtiGe 
steueränderunGen 2017
dAs ungArische PArlAment hat am 22. November 
über die Änderungen des Steuergesetzes 2017 abge-
stimmt. Diesbezüglich laufen laut Kammer-Informati-
onen auch Vorbereitungen für eine Onlineanbindung 
aller Rechnungslegungssysteme der Unternehmen 
an die Steuerbehörde (NAV). Die DUIHK steht dazu im 

Kontakt mit den Behörden und informiert alle Betrof-
fenen über die wichtigsten Änderungen. Für den 
13.Dezember hat sie den neu ernannten stellv. Staats-
sekretär für Steuerangelegenheiten, Norbert Izer ein-
geladen, der aus erster Hand zu den Steuerplänen der 
Regierung berichten wird.    ❙

2016 wAr berlin Austragungsort der jährlich ver-
anstalteten European EnergyManager (EUREM) 
Konferenz. Auch dieses Jahr wurden die besten, 
innovativsten Projekte mit dem EUREM Award aus-
gezeichnet, der nun zum insgesamt dritten Mal an 
einen ungarischen Teilnehmer vergeben wurde. Das 
erste Mal erhielt 2013 ein ungarisches Projekt den 
EUREM Sonderpreis, 2015 dann erreichte Gyula Rucz, 
Mitarbeiter der Hirschmann Car Communication Kft. 
den ersten Platz in der Kategorie KMU. Im Folgenden 
ist es daher ein besonders hervorragendes Ergebnis, 

dass 2016 erneut ein ungarisches Projekt den ersten 
Platz in dieser Kategorie erhielt: der stolze Besitzer des 
EUREM Award 2016 ist János Bogár, Direktor bei der 
SEWS Autókábel Magyarország Kft., der sein Projekt 
im Bereich Druckluft anfertigte. Dieses wurde bei dem 
Unternehmen sogar bereits umgesetzt, so dass auf 
Jahresebene eine Ersparnis von knapp 9 Mio. Forint 
erreicht wurde. Das Deutsch-Ungarische Wissenszent-
rum (DUWZ) gratuliert hiermit herzlich all seinen Preis-
trägern und hofft, dass auch die Teilnehmer künftiger 
Kurse ähnlich erfolgreich sein werden.    ❙

erneuter unGarischer erfolG 
bei eurem-konferenz

die duihk orgAnisierte am 27. Oktober im Haus der 
Deutsch-Ungarischen Wirtschaft im Auftrag des Baye-
rischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie die Informationsveranstal-
tung „Siedlungsentwicklung in Bayern“. Dort ging es 
um die Themen Auswirkungen der Energiewende im 
bayerischen Baugewerbe, Beispiele für energieeffizi-
ente Sanierung von öffentlichen Gebäuden, Vorteile 
von Stadtentwicklung, Tourismus und Nachhaltigkeit 
sowie bayerisch-ungarische partnerstädtische Bezie-
hungen. Zu den Rednern gehörte neben Gabriel A. 
Brennauer, Geschäftsführer der DUIHK und Repräsen-
tant des Freistaates Bayern in Ungarn, u.a. auch Minis-
terialrat Martin Grossmann, Referatsleiter für Außen-

wirtschaft im Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie, sowie Ilona Balogh, 
stellv. DUIHK-Geschäftsführerin, die Ergebnisse einer 
Umfrage bei ungarischen Selbstverwaltungen zum 
Thema Siedlungsentwicklung vorstellte. Die Umfrage 
zeigte, dass die Gemeinden sich besonders für die 
Themengebiete „Energetische Sanierung von öffent-
lichen Gebäuden“ sowie „Verbesserung der lokalen 
Infrastruktur durch Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, 
Kanalisation und Hochwasserschutz“ interessieren. 
Zahlreiche Projekte sind auch im Bereich Tourismus-
infrastruktur geplant. Das im Anschluss der Veranstal-
tung veranstaltete  Networking wurde von den etwa 
70 Bürgermeistern gerne in Anspruch genommen.    ❙

Am 17. und 18. november fand im Budapester 
Millenáris eine hochkarätige internationale Konferenz 
zum Thema „Digitale Wirtschaft, Digitale Gesellschaft, 
Digitales Auto” statt. Aufgrund einer Vereinbarung zwi-
schen DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer und 
Staatssekretär István Lepsényi war auch die Kammer an 
der Vorbereitung und Durchführung beteiligt. An der 
Konferenz nahmen ca. 400 Gäste aus Ungarn, Polen, 
Tschechien, der Slowakei, Österreich und Deutschland 
teil. Die DUIHK übernahm im Rahmen der Konferenz 
vor allem die Ausarbeitung und Unterzeichnung eines 
Memorandum of Understanding zum Thema auto-
nomes und vernetztes Fahren, das von 12 Großun-
ternehmen und dem Europäische Automobilherstel-
lerverband (ACEA) unterzeichnet wurde. Außerdem 
vermittelte die Kammer hochrangige Unternehmens-

vertreter aus Deutschland als Referenten und gab 
zusammen mit dem Wirtschaftsministerium ein 
Abendessen für Referenten und Regierungsvertre-
ter. Dirk Wölfer, Bereichsleiter Kommunikation bei der 
DUIHK übernahm zudem die Leitung von vier Exper-
tenpanels am zweiten Tag der Konferenz. Schließlich 
erhielten alle Teilnehmer in ihren Unterlagen auch die 
gerade erschienene DUIHK-Publikation der WiU spe-
zial-Reihe mit dem Titel „Forschung und Entwicklung 
– Das Engagement deutscher Firmen in Ungarn“.    ❙

veranstaltunG „siedlunGs-
entwicklunG in bayern“

konferenz „reGional diGital summit“

Am 27. oktober weilte im Rahmen einer Ver-
anstaltung zur Städteentwicklung bayrischer 
Gemeinden (siehe nächste Nachricht) Mar-
tin Grossmann, Ministerialrat im Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie (Foto) im Haus der 
Deutsch-Ungarischen Wirtschaft. Grossmann 
war vor 25 Jahren im Rahmen eines Nach-

wuchsförderprogrammes bei der Vorgängerin 
der DUIHK, dem Delegiertenbüro der Deutschen 
Wirtschaft tätig. Nun traf er prompt eine Bekannte 
aus jener Zeit wieder: Christine Bárdos, Buchhal-
terin der DUIHK, war damals für das Delegier-
tenbüro tätig und ist es auch heute noch für die 
DUIHK. Die Wiedersehensfreude nach so vielen 
Jahren war entsprechend groß.    ❙

wiedersehen nach 25 Jahren bei der kammer

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

dAs eintägige umfassende Training „Leistungs-
bewertung – Von der Zielsetzung bis zur Rückmel-
dung” des Deutsch-Ungarischen Wissenszentrums 
(DUWZ) hilft Führungskräften, die strategische 
Bedeutung der Leistungsbewertung zu erkennen, 
die Ziele entsprechend zu setzen und zu kommuni-
zieren, dann die Arbeitnehmer ohne Begünstigung 
zu bewerten und dadurch die strategischen Ziele 

der Firma zu erreichen. Der Vorteil der Weiterbil-
dung ist neben diesem Paradigmenwechsel, dass 
sich die Teilnehmer durch situative Übungen in Paa-
ren oder Gruppen den Prozess der positiven und 
konstruktiven Rückmeldung aneignen können. Am 
Ende des Trainings können sie ihr Team durch eine 
Leistungsbewertung motivieren und entwickeln. 
Das Training findet am 28. November statt.    ❙

traininG: leistunGsbewertunG

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

traininG: lean & kaizen intensivseminar
„es ist eine grosse Verschwendung, wenn wir 
die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter nicht nutzen”, 
lautet die zentrale Botschaft von Ryutaro Matsudas 
Vortrag über das Produktionssystem von Toyota. 
Das Deutsch-Ungarische Wissenszentrum (DUWZ) 
veranstaltet zum neunten Mal ein Lean & Kaizen 
Intensivseminar unter der Leitung eines japani-
schen Experten. Ziel des Trainings ist es, das Kaizen 

als Unternehmensphilosophie und die Bedeutung 
der Kaizen-Instrumente vorzustellen. Der Sensei 
macht das Training mit seinem humorvollen und 
individuellen Vortragsstil sowie zahlreichen kurzen 
Filmen unvergesslich. Zur Veranstaltung werden 
Interessierte erwartet, die sich in Richtung ständige 
Verbesserung engagieren. Das Seminar findet am 5. 
Dezember statt.    ❙

Das WiU spezial zum Thema 
Forschung und Entwicklung  
ist ab sofort auch online  
auf der Webseite der Kammer 
erreichbar unter  
www.ahkungarn.hu/ 
publikationen/ 
duihk-magazin-wiu

Wer Interesse an der Teilnahme 
am EUREM-Kurs bekommen  
hat, kann sich noch bis zum  
1. Dezember dem Herbstkurs  
anschließen bzw. kann sich 
bereits jetzt für den im April 
startenden Kurs registrieren. 

Weitere Informationen:
Krisztina Kottmayer 
+36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu
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die duihk veranstaltete am 26. Oktober den 3. Unga-
rischen Lebensmitteltag in Deutschland in Koopera-
tion mit der IHK Erfurt. Eingeladen waren zehn thürin-
gische Importeure, Distributoren bzw. Vertriebs- und 
Verkaufspartner, die die Möglichkeit erhielten, Pro-

dukte von zehn ungarischen Lebensmittelherstellern 
kennenzulernen und zu verkosten. Das Spektrum 
deckte hierbei Produkte aus den Bereichen Fleisch- 
und Wurstverarbeitung, Back-und Süßwaren, Milch-
produkte, Gemüse und Obst sowie Getränkewaren 
ab. Die Veranstaltung wurde als Abschluss eines Pro-
jektes veranstaltet, das den Aufbau von Geschäftsbe-
ziehungen zwischen deutschen Unternehmen und 
ungarischen Lebensmittelherstellern zum Ziel hatte. 
In diesem Rahmen hatte die DUIHK vorab mögliche 
Partner selektiert, bei der Partnervermittlung unter-
stützt, ferner beriet sie ungarische Unternehmen 
beim Markteintritt in Deutschland. Das Projekt verlief 
erfolgreich, denn jedem der zehn teilnehmenden 
ungarischen Betriebe konnte ein Geschäftspartner 
vermittelt werden.    ❙

3. unGarischer lebensmitteltaG in erfurt

mitGliedernews
eu-Geförderte investitionen  
bei der frimo hunGary kft.

die frimo hungAry kft. verwirklicht mithilfe von 
EU-Fördermitteln in Höhe von rund 694 Mio. Forint 
produktionstechnologische Entwicklungen, teilte 
das Unternehmen am 18. Oktober mit. Mithilfe des 
nicht rückzahlbaren Kredites sollen Investitionen  
zur Steigerung der Produktivität sowie Energie- und 
Kosteneffizienz umgesetzt werden, die innovative 
Lösungen beinhalten. Im Rahmen des insgesamt 
2,1 Mrd. Forint schweren Projektes werden Labor-
geräte und Teststationen errichtet, damit das Unter-
nehmen die dort entwickelten Technologien testen 
kann. Dank der am 1. Oktober gestarteten und ver-
mutlich September 2018 fertig gestellten Investition 
werden 30 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Ent-
wicklung der Produktionstechnologie am Standort 
Mór geschieht auf drei Gebieten: PU-Schaumtech-
nik, Tiefzieh- und Thermoformungstechnik sowie 
Stanz- und Schweißtechnologie für Stoßdämpfer. Im 
Rahmen der infrastrukturellen Erweiterung werden 
ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, eine 
Test- sowie eine Produktionshalle errichtet. Für die 
Deckung des erwartungsgemäß steigenden Kapa-
zitätsbedarfs plant FRIMO Hungary die Beschaffung 
von drei Fertigungszentren.    ❙

einziGartiGe entwicklunG bei der 
alaP-firmenGruPPe

Am 27. oktober wurde am Standort Veszprém 
von der zur Alap-Gruppe gehörenden Alap Inspek-
tor Kft. die als Weltneuheit zählende ATOS Scan-
box 3D-Messmaschine in Betrieb genommen. Bei 
der neuesten Anlage der Alap-Gruppe handelt es 
sich um einen mit Roboterarm betriebenen und in 
eine industrielle Messzelle integrierten optischen 
3D-Oberflächenscanner. Das Gerät des deut-
schen Herstellers GOM gilt im Automobilsektor 

als bewährt sowie als Lösung zur Verrichtung von 
Aufgaben im Bereich industrielle Qualitätssiche-
rung, sei es Fehlersuche oder die Einstellung bzw. 
Genehmigung von Prozessen der Ersatzteilepro-
duktion. Das laut Unternehmen im Komitat Vesz-
prém einzigartige Gerät sei aktuell das fortschritt-
lichste und genaueste auf dem Markt für optische 
3D-Koordinatenmessgeräte. Mit diesem könne man 
in kürzester Zeit die dimensionierte Messung von 
Produkten jeglichen Materials, Oberflächenbezugs 
oder geometrischer Maße durchführen, von Steck-
nadelkopf großen Ersatzteilen bis Lenkrad großen 
Erzeugnissen. Es eigne sich ferner hervorragend 
zur Serienmessung und zum exakten Vergleich 
von Musterstücken bzw. fehlerhaften mit korrek-
ten Stücken. Szabolcs Benedek, Geschäftsführer der 
Alap Inspektor Kft., erklärte: "Wir fügen große Hoff-
nungen an die Entwicklung. Die Investition führte 
schließlich zur Verdoppelung der Dienstleistungska-
pazitäten und zur Schaffung von neuen Arbeitsplät-
zen." Von den geplanten sechs neuen Stellen seien 
zwei bereits mit neuen Mitarbeitern besetzt, man 
sei aber im Zuge der Erweiterung weiterhin auf der 
Suche nach zuverlässigem Personal, hieß es.    ❙

robert bosch kft.: neuer Geschäfts-
führer ab 1. november

zum 1. november wurde 
Daniel Korioth Geschäfts-
führer der Robert Bosch 
Kft. und somit Leiter 
der ungarischen Bosch-
Gruppe, teilte das Unter-
nehmen am 18. Oktober 
mit. Korioth ist gleichzei-
tig auch für die Länder 
Bosnien-Her zegowina, 
Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien ver-
antwortlich. Er löst damit Javier González Pareja auf 
seinem Posten ab, der seine berufliche Laufbahn 
als Bosch-Vorstand der Region Spanien-Portugal in 
seiner Geburtsstadt Madrid fortsetzt. Korioth hatte 
bislang Führungspositionen bei Bosch in Deutsch-
land, Spanien, Argentinien, Uruguay und Brasilien 
inne. Bei der feierlichen Verabschiedung von Javier 
González Pareja am 17. Oktober im Gebäude der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften erklärte 
Korioth: „Ich kann nicht versprechen, dass ich bald 
so gut Ungarisch sprechen werde wie mein Vorgän-
ger, aber die Erfolgsgeschichte von Robert Bosch 
in Ungarn wird auf jeden Fall fortgesetzt.“ Pareja 
stand seit Dezember 2011 an der Spitze der unga-
rischen Bosch-Gruppe, ferner war er seit Mai diesen 

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

die fAkultät für Betriebswirtschaftslehre der Corvi-
nus Universität Budapest bietet seit 1993 in Zusam-
menarbeit mit der Universität Passau den Deutsch-
sprachigen Studiengang in Betriebswirtschaftslehre 
(DSG) an. Am 15. November wurden zum zweiten 
Mal die Zeugnisse an die DSG-Absolventen im Haus 
der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft verliehen. Fer-

ner erhielt ebendort DUIHK-Geschäftsführer Gabriel 
A. Brennauer die Auszeichnung Pro Facultate. Mit 
der Auszeichnung möchte man sich bei der Kam-
mer und deren Mitgliedern für die freundliche und 
effektive Unterstützung bedanken, die diese der 
Fakultät, insbesondere dem Deutschsprachigen Stu-
diengang seit langer Zeit leisten, hieß es.    ❙

akademische ehren für studenten 
und die kammer

wie beim 1. regionAlen firmenbesuch in Pécs 
ging es auch beim 2. in Békéscsaba darum, die regi-
onale Aktivität der DUIHK außerhalb der Hauptstadt 
zu stärken und ihre Leistungen auch den Firmen 
auf dem Lande anzubieten. Bei der zweiten Auf-
lage waren bei der Hirschmann Car Communication 
Kft. in Békéscsaba 18 Teilnehmer anwesend, davon 
fast zwei Drittel Nicht-Mitglieder. Peter Inzenhofer,  
Geschäftsführer des Automobilzulieferers und Vize-
präsident der DUIHK (Foto 2.v.r.), sprach über die 
Bedeutung des ungarischen Standorts im inter-
nationalen Netz der Unternehmensgruppe sowie 
dessen wichtigste Erzeugnisse. Ferner lieferte er 
einen Ausblick auf geplante Entwicklungen der 
Niederlassung, zu denen etwa gehört, zum globa-
len Kompetenzzentrum für Antennen innerhalb der 
Gruppe zu werden. Das Feedback der Partizipanten 
bestärkt die Kammer darin, mit der Veranstaltung 

reGional aktiv: zu besuch bei 
hirschmann in békéscsaba

auch im Komitat Békés weiter zu machen. Daher ist 
die nächste Auflage bereits in Planung, diese findet 
wahrscheinlich noch im Dezember in einem verän-
derten Format statt, da auf Wunsch der Teilnehmer 
das Networking-Profil verstärkt wird.    ❙
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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

robert bosch kft.: ÚJ üGyvezetÔ 
iGazGató november 1-tÔl

november 1-tÔl Daniel 
Korioth a Robert Bosch 
Kft. ügyvezető igazgatója 
és ezáltal a magyarországi 
Bosch csoport vezetője, 
közölte a vállalat október 
18-án. Korioth ezzel együtt 
felel a bosznia-hercego-
vinai, a horvát, a monte-
negrói, a szerb és a szlovén 
üzleti tevékenységekért is. Javier González Parejat 
váltja, aki a pályafutását a spanyol-portugál térség 
Bosch-elnökeként folytatja szülővárosában, Madrid-
ban. Korioth eddig a Boschnál Németországban, Spa-
nyolországban, Argentínában, Uruguayban és Brazí-
liában töltött be vezetői pozíciókat. Javier González 
Pareja ünnepélyes búcsúztatásánál, október 17-én a 
Magyar Tudományos Akadémia épületében, Korioth 
elmondta: „Nem tudom megígérni, hogy hamaro-
san olyan jól beszélek magyarul, mint az elődöm, 

de a Robert Bosch magyarországi sikertörténetét 
mindenesetre folytatjuk.” Javier González Pareja 2011 
decemberétől állt a magyarországi Bosch-csoport 
élén, továbbá idén május óta volt a DUIHK elnök-
helyettese. Irányítása alatt az elmúlt öt évben több 
mint duplájára nőtt a magyarországi cégcsoport 
munkavállalóinak létszáma, a Bosch számos nagy 
volumenű beruházást hajtott végre Magyarorszá-
gon, a hazai leányvállalatok és oktatási intézmények 
együttműködése jelentősen fejlődött.   ❙

feJlesztések a frimo hunGary kft.-
nél uniós támoGatással

közel 694 millió forintos uniós támogatással 
gyártástechnológiai fejlesztéseket valósít meg a 
FRIMO Hungary Kft., közölte a vállalat október 18-án. 
A vissza nem térítendő támogatás segítségével a 
termelékenységet növelő, energia- és költséghaté-
kony, innovatív megoldásokat tartalmazó fejleszté-
seket hajtanak végre. Az összesen 2,1 milliárd forint 
összköltségvetéssel rendelkező projekt keretében 

wir beGrüssen unsere neuen mitGlieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

Jahres Vizepräsident der DUIHK. Unter seiner Füh-
rung hat sich der Personalbestand der ungarischen 
Bosch-Gruppe verdoppelt, man setzte zahlreiche 
Großinvestitionen um, die Zusammenarbeit der 
ungarischen Tochtergesellschaften mit Bildungsins-
titutionen vertiefte sich.    ❙

Penny market errichtet neues 
loGistikzentrum in veszPrém

mit einem investitionsvolumen von ca. 7,7 
Mrd. Forint errichtet die Penny Market Kft. in Vesz-
prém ihr drittes ungarisches Logistikzentrum. Der 
Grundstein wurde am 9. November gelegt. János 
Fónagy, parlamentarischer Staatssekretär im Nati-

onalen Entwicklungsministerium sagte bei der 
Veranstaltung, dass das Unternehmen gute Bezie-
hungen zu den ungarischen Zulieferern pflegt, 
von den 1.400 Artikeln im Sortiment werden fast 
800 von ungarischen Unternehmen hergestellt. 
Jens Thilo Krieger, der für Handel veranwortliche 
Geschäftsführer der Penny Market Kft. erklärte, dass 
Veszprém mit seiner zentralen Lage ein attraktives 
Umfeld und als Universitätsstadt auch gut ausge-
bildete Fachkräfte bietet. Mit der Inbetriebnahme 
des Logistikzentrums sinkt die Lieferentfernung 
zwischen Läden und Lager deutlich, wodurch 
auch die Umwelt weniger belastet wird. Silke Janz, 
die für Logistik und Finanzen verantwortliche 
Geschäftsführerin der ungarischen Penny-Tochter, 
erklärte, dass das 26.500 qm große Logistikzentrum 
auf einer Fläche von zehn Hektar im Wert von 7,7 
Mrd. Forint errichtet und künftig fast 60 Geschäfte 
im Süden und Westen Ungarns versorgen wird. 
Die Investition schaffe 130 neue Arbeitsplätze, die 
Rekrutierung hat schon begonnen, fügte sie hinzu. 
Penny Market hat in Ungarn in diesem Jahr die 
Erneuerung seiner Filialen abgeschlossen und sein 
207. Geschäft eröffnet. Die Gesellschaft beschäf-
tigt hierzulande 3.730 Mitarbeiter. 2014 betrug 
der Umsatzerlös rund 168 Mrd. Forint und das 
Geschäftsergebnis 1,85 Mrd. Forint, ein Jahr später 
erreichte man einen Umsatz von 178 Mrd. Forint 
und ein Ergebnis von 2,5 Mrd. Forint.    ❙

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

ebm hungary kft. 
herstellung von elektromotoren 
und ventillatoren 

Dózsa György út 150.

H-2241 sülysáp

Gabriella sári    
Prokurist, Kaufmännische Leiterin

tel.: +36 29 635 221

gabriella.sari@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com 

innopod solutions kft. 
kompetenzentwicklung, führungskräfte-
entwicklung, teambuilding 

Nándorfejérvári út 31/A.

H-1119 Budapest

tamás szonda    Geschäftsführer

tel.: +36 1 203 0366

szonda.tamas@innopod.hu

www.innopod.hu 

tolnatext bt. 
herstellung von technischen textilien 

Bezerédj Pál tér 1.

H-7130 tolna

róbert horváth    Geschäftsführer

tel.: +36 74 540 247

horvath.robert@tolnatext.hu

www.tolnatext.hu 

adams creative kft. 
Grafik, webseite, kampagne

Róna utca 65. I. em. 1.

H-1149 Budapest

adrienn ádám    Geschäftsführerin

tel.: +36 20 989 2745

adam.adrienn@adamscreative.eu

céh tervezô, beruházó és
fejlesztô zrt.
architekturdienstleistungen

Dió utca 3-5.

H-1112 Budapest

anna bálint 
Assistentin des Büroleiters

tel.: +36 1 880 0122

ceh@ceh.hu

dr. kocsis & hoffmann 
Pharma kft.
Großhandel mit pharmazeutischen,  
medizinischen und orthopädischen  
erzeugnissen

Retek utca 32. I. em.

H-1024 Budapest

katalin kelemen    Büroleiterin

tel.: +361438 0257

kelemen.katalin@drkh.hu

detecon vezetési 
tanácsadó kft.
unternehmensberatung

Krisztina körút 32.

H-1013 Budapest

ádám lászlop    Regional Direktor

tel.: +36 1 815 4385

adam.laszlop@detecom.com

eon Projekt & design kft.
einrichtungen für büros und öffentliche 
institutionen

Gábor Áron u 66.

H-1026 Budapest

Judit malinák    Geschäftsführerin

tel.: +36 30 924 8688

info@eonprojektdesign.hu

Gentherm hungary kft.
thermische lösungen für 
automobilindustrie

Bányatelep 14.

H-2084 Pilisszentiván, 

zsuzsanna bálint-huber    
Assistentin der Geschäftsführung

tel.: +36 26 567 544

zsuzsanna.huber@gentherm.com

www.gentherm.com 

honsa alkatrész 
kereskedelmi kft.
herstellung von kofferbodenplatten

üszögi út 20.

H-7630 Pécs

andreas koller    Geschäftsführer

tel.: +36 72 526 022

a.koller@honsa-kft.com

www.honsa.hu
 

metal Parts expert kft.
mechanik und sondermaschinenbau

Országút út 23.

H-3200 Gyöngyös

ádám ispán    
Mechatronik-Ingenieur

tel.: +36 70 414 4486

info@mpexpert.hu
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laborgépek és tesztállomások megépítésére kerül 
sor annak érdekében, hogy a vállalat a fejlesztett 
technológiák tesztelését el tudja végezni. Az októ-
ber 1-jén elindított és várhatóan 2018. szeptembe-
rében záruló beruházásnak köszönhetően a vállalat 
30 új munkahelyet teremt. A gyártási technológiák 
fejlesztése a móri telephelyen, három területen 
valósul meg: PU habosítás technológia, mélyhúzási 
és hőformázási technológia, valamint lökhárító lyu-
kasztási-hegesztési technológia. A kutatás-fejlesz-
tési tevékenység a gyártáshoz szükséges energiafel-
használás csökkentésére, a hatékonyság növelésére, 
új termelési eljárások kifejlesztésére, alkalmazásának 
a bevezetésére irányul. Az infrastrukturális bővítés 
keretében kutatás-fejlesztési központot, tesztcsar-
nokot és gyártócsarnokot építenek. A várhatóan 
megnövekedő kapacitásigények lefedése céljából 
három megmunkáló központ beszerzését tervezi a 
FRIMO Hungary.    ❙

eGyedülálló feJlesztés 
az alaP céGcsoPortnál 

október 27-én üzemelték be az Alap-csoporthoz 
tartozó Alap Inspektor Kft. veszprémi telephelyén 
a világújdonságnak számító, a német GOM gyártó-
tól származó ATOS Scanbox 3D optikai mérőrend-
szert. A jelenlegi trendeknek megfelelően a vállalat 
szerint a manuálisan működtetett mérőeszközök 
helyébe egyre inkább az automatizált megoldások 
lépnek. Ehhez igazodik a vállalkozás legújabb beren-
dezése is, amely egy robotkarral működtetett, ipari 

mérőcellába integrált 3D optikai felületszkenner.  
Az eszköz az autóiparban is elfogadott és bevett 
megoldás az ipari minőség-ellenőrzési feladatok 
elvégzésére, legyen szó hibakeresésről, alkatrész 
gyártási folyamat beállításáról, vagy engedélyezteté-
séről. A vállalat szerint a Veszprém megyében egye-
dülálló eszköz jelenleg a legfejlettebb és legponto-
sabb optikai 3D koordinátamérőnek számit a piacon, 
amellyel rendkívül rövid idő alatt a legkülönbözőbb 
anyagú, felületi bevonatú és geometriájú termékek 
dimenzionális mérése valósítható meg, a gombos-
tűfejnyi alkatrészektől a kormánykerék nagyságú 

termékekig. Továbbá alkalmas sorozatmérésekre, 
valamint mesterdarabbal való összevetésre, vagy jó 
és rossz darabok összehasonlítására is. Benedek Sza-
bolcs, az Alap Inspektor Kft. ügyvezetője elmondta: 
„Nagy reményeket fűzünk a fejlesztéshez. Hiszen a 
beruházás a szolgáltatási kapacitások megduplázó-
dását, valamint új munkahelyek teremtését is ered-
ményezi.” A tervezett hat új helyre már két új mun-
katársat fel is vettek, de a növekedés révén további 
megbízható személyzetet keresnek.    ❙

ÚJ loGisztikai közPontot éPít 
a Penny market veszPrémben

mintegy 7,7 milliárd forintból valósul meg a 
Penny Market Kft. harmadik magyarországi logisz-
tikai központja Veszprémben, amelynek alapkövét 
november 9-én tették le. A rendezvényen Fónagy 
János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parla-
menti államtitkára kiemelte, a társaság jó viszonyt 
ápol a magyar cégekkel, beszállítókkal: 1.400 termé-
kükből közel 800-at magyar cégek állítanak elő. Jens 
Thilo Krieger, a Penny Market Kft. kereskedelemért 
felelős ügyvezető igazgatója elmondta: Veszprém 
központi helyen fekszik, rendkívül vonzó körülmé-
nyeket kínál, és egyetemi városként szakképzett 
munkaerőt is biztosíthat. Az új központ működé-
sével a szállítási távolság lényegesen csökken az 
üzletek és a raktárak között, így a környezetre is 
kevesebb terhelést jelent majd az áruszállítás. Silke 
Janz, a Penny Market logisztikáért és pénzügyekért 
felelős ügyvezető igazgatója elmagyarázta, hogy 
a tízhektáros területen 7,7 milliárd forintból épülő 
26.500 nm összterületű veszprémi központ a régi-
óban közel 60 üzletet lát majd el Magyarország déli 
és nyugati területein. Hozzátette, a beruházás 130 
új munkahelyet teremt, melyekre már elkezdődött 
a toborzás. A Penny Market az idén fejezte be áru-
házainak felújítását és nyitotta meg 207. egységét 
Magyarországon, ahol jelenleg 3.730 dolgozót fog-
lalkoztat. A társaság nettó árbevétele 2014-ben 168 
milliárd forint és az üzleti eredménye 1,85 milliárd 
forint volt, 2015-ben 178 milliárd forint árbevételt és 
2,5 milliárd forint eredményt ért el.    ❙

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

október 26-án került megrendezésre a DUIHK és 
az IHK Erfurt közösen szervezett 3. Magyar Élelmi-
szernapja Németországban. A meghívottak közé 
tartozott tíz thüringiai importőr, forgalmazó, illetve 

terjesztési és értékesítési partner, akik lehetőséget 
kaptak arra, hogy megismerjék és megkóstolják 
tíz magyar élelmiszergyártó termékét. A termékek 
spektruma a hús- és kolbászfeldolgozásból eredő 
készítményektől a pék- és cukrászáru, tejtermékek, 
zöldség és gyümölcs, valamint italárukig terjedt.  
A rendezvény egy projekt zárásaként került meg-
szervezésre, melynek német vállalatok és magyar 
élelmiszergyártók közötti üzleti kapcsolatok kiépí-
tésé volt a célja. Ennek keretében a DUIHK előre 
válogatott esetleges partnereket, támogatást nyúj-
tott az üzleti partner keresésnél, továbbá tanács-
adást nyújtott magyar vállalatoknak a németor-
szági piacra lépésnél. A projekt sikeresen zajlott, 
hisz sikerült minden résztvevő magyar cég szá-
mára üzleti partnert találni.    ❙

3. maGyar élelmiszernaP erfurtban

A budAPesti corvinus egyetem Gazdálkodás-
tudományi Kara 1993 óta szervezi együtt a Passaui 
Egyetemmel a Német Nyelvű Gazdálkodástudományi 
Képzési Programját (DSG). November 15-én immár 
másodszor került sor a bizonyítványosztó ünnepségre 
a Német-Magyar Gazdaság Házában. Továbbá ugyan-

ott átadták a Pro Facultate díjat Gabriel A. Brennauer-
nek, a DUIHK ügyvezetőjének. A kitüntetéssel a Kar 
köszönetet szeretne mondani a Kamarának és tagjai-
nak a kedves és hatékony segítségért, melyet a Karnak, 
különösen a Német Nyelvű Gazdálkodástudományi 
Képzésnek hosszú ideje nyújtanak, hangzott el.    ❙

eGyetemi kitüntetések hallGatóknak 
és a kamarának

AkárcsAk Az 1. regionális céglátogatásunk 
alkalmával Pécsett, a második látogatás során, 
Békéscsabán is az volt a cél, hogy erősítsük a DUIHK 
jelenlétét a fővároson kívül és eljuttassuk szolgálta-
tásainkat a vidéki vállalatokhoz is. A rendezvényso-
rozat második állomásán a békéscsabai Hirschmann 
Car Communication Kft.-nél 18-an vettek részt, s 
mintegy kétharmaduk még nem tagja a Kamará-
nak. Peter Inzenhofer, az autóipari beszállító cég 
ügyvezetője, egyben a DUIHK alelnöke (képen 2. 
jobbról), beszámolt a magyar telephely jelentősé-
géről a vállalatcsoport nemzetközi hálózatán belül, 
illetve a legfontosabb termékeikről. Majd ismer-
tette a cégnél tervezett fejlesztéseket, melynek az 
is része, hogy a magyarországi leányvállalat a cég-
csoporton belül az antennákkal foglalkozó kompe-
tenciacentrummá váljon. A résztvevők visszajelzései 
megerősítéssel szolgáltak a Kamarának, hogy ezt a 
rendezvénytípust Békés megyében is folytassa. Így 

reGionális céGlátoGatás: hirschmann 
car communication, békéscsaba

a következő céglátogatás már szervezési szakasz-
ban van, valószínűleg még decemberben megren-
dezésre kerül, némileg módosított formában, mivel 
tovább erősítjük annak networking-jellegét a részt-
vevők kívánságára.    ❙
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2016-bAn berlin adott otthont az évente megren-
dezésre kerülő European EnergyManager (EUREM) 
konferenciának. Idén is kiosztották a legjobb, leg-
innovatívabb projekteknek járó díjat, az EUREM 
Award-ot, amelyet most immár összesen harmadik 
alkalommal ítéltek magyar résztvevőnek. Először 
2013-ban nyert egy hazai projekt EUREM különdíjat, 
majd 2015-ben a Hirschmann Car Communication 
Kft. munkatársa, Rucz Gyula ért el első helyezést 
kkv kategóriában. Mindezeket követően különö-
sen kiemelkedő eredmény, hogy 2016-ban ismét 

magyar projekt kapta az első helyezést ebben a 
kategóriában: a 2016-os EUREM Award büszke tulaj-
donosa Bogár János, a SEWS Autókábel Magyar-
ország Kft. általános igazgatója, aki sűrített levegő 
témában készítette el projektmunkáját. A projektet 
már meg is valósítottak a vállalatnál, s így éves szin-
ten csaknem 9 millió forintos megtakarítást értek el. 
A Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) ezúton is 
szívből gratulál valamennyi díjazottjának, és reméli, 
hogy a következő kurzusok résztvevői is hasonlóan 
sikeresek lesznek majd.    ❙

ÚJabb maGyar ProJekt nyert a nemzetközi 
eurem konferencián

A duihk október 27-én a Bajor Állami Gazda-
sági, Média, Energiaügyi és Technológiai Miniszté-
rium megbízásából egy információs rendezvényt 
szervezett a Német-Magyar Gazdaság Házában 
„Településfejlesztés Bajorországban” címmel. A ren-
dezvényen olyan témákról esett szó, mint az ener-
giafordulat hatásai a bajor építőiparra, példák közös-
ségi épületek energiahatékony szanálására, a 
városfejlesztés előnyei, turizmus és fenntarthatóság, 
valamint bajor-magyar testvérvárosi kapcsolatok. 
Felszólalt Gabriel A. Brennauer, a DUIHK ügyvezető 
elnökségi tagja, illetve a Bajor Szabadállam magyar-
országi képviselője mellett többek között Martin 
Grossmann miniszteri tanácsos, a Bajor Állami Gaz-

dasági, Média, Energiaügyi és Technológiai Minisz-
térium külgazdasági tagozatának vezetője, valamint 
Balogh Ilona, a DUIHK ügyvezető-igazgatóhelyet-
tese, aki bemutatta egy a magyarországi önkor-
mányzatok körében településfejlesztés témában 
elvégzett felmérés eredményeit. A felmérés szerint 
a települések különösen érdeklődtek a „közösségi 
épületek energetikai szanálása”, valamint a „helyi 
infrastruktúra javítása a közlekedési infrastruktúra, a 
csatornahálózat és az árvízvédelem kiépítése révén“ 
témakörök iránt. Számos projektet terveznek a 
turisztikai infrastruktúra területén is. A rendezvényt 
követő networking-lehetőséget mintegy 70 polgár-
mester vette igénybe.    ❙

november 17 és 18-án, a budapesti Millenárisban 
egy rangos nemzetközi konferencia került megren-
dezésre „Digitális gazdaság, digitális társadalom, 
digitális autó” címmel. Egy Gabriel A. Brennauer, a 
DUIHK ügyvezetője, és Lepsényi István államtitkár 
közötti megállapodás alapján a Kamara is részt vett 
a konferencia szervezésében és megrendezésében.  
A szimpóziumon közel 400 fő vett részt Magyaror-
szágról, Lengyelországból, Csehországból, Szlová-

kiából, Ausztriából és Németországból. A DUIHK a 
konferencia keretében elsősorban egy, az önjáró és 
hálózatba kapcsolt vezetés témájában fogalmazott 
szándéknyilatkozat kidolgozását és aláírását vállalta, 
melyet 12 nagyvállalat és az Európai Autógyártók 
Szövetsége (ACEA) írtak alá. Továbbá a Kamara ran-
gos németországi vállalatok képviselőit közvetítette 
referensként, illetve a Nemzetgazdasági Minisztéri-
ummal közösen az előadók és kormányképviselők 
számára szervezett vacsora lebonyolítását vállalta. 
Dirk Wölfer, a Kamara kommunikációs osztályvezetője 
ezenfelül négy szakértői panel vezetését vette át a 
konferencia második napján. Végül minden részt-
vevő megkapta konferencia-mappájában a DUIHK 
frissen megjelent „Kutatás és fejlesztés – Német vál-
lalatok szerepvállalása Magyarországon” című publi-
kációját a Kamara WiU spezial sorozatából.    ❙

„telePülésfeJlesztés baJororszáGban”

konferencia: „reGional diGital summit”

A német-mAgyAr tudásközPont (DUWZ) egy-
napos átfogó „Teljesítményértékelés – A célkitű-
zéstől a visszajelzésadásig” című tréningje segít a 
vezetőknek a teljesítményértékelés stratégiai jelen-
tőségét felismerni, a célokat megfelelően kitűzni és 
kommunikálni, majd a munkavállalókat részrehajlás 
nélkül értékelni, és ezáltal a cég stratégiai céljait 

elérni. A képzés előnye e paradigmaváltáson túl, 
hogy a résztvevők páros és csoportos szituációs 
gyakorlatokon keresztül sajátíthatják el a pozitív és 
konstruktív visszajelzés folyamatát. A tréning végén 
képesek lesznek a csapatukat egy teljesítményérté-
kelésen keresztül motiválni és fejleszteni. A tréning 
időpontja november 28.    ❙

tréninG: telJesítményértékelés

információs rendezvény: 
adóváltozások 2017-ben
A PArlAment november 22-én megszavazta a 2017-
es adótörvény-módosításokat. Ebben az összefüggés-
ben információink szerint minden vállalat számlázási 
rendszerének online-bekötése az Adóhivatalhoz (NAV) 
is előkészületben van. A DUIHK ez ügyben tartja a kap-

csolatot a hivatalokkal és tájékoztatást nyújt minden 
érintettnek a legfontosabb változásokról. December 
13-ra meghívta a frissen kinevezett adóügyekért fele-
lős helyettes államtitkárát, Izer Norbertet, aki első kéz-
ből fog beszámolni a kormány adóterveiről.    ❙

szolGáltatási aJánlatok

További információ és 
jelentkezés:
Németh Marietta 
+36 1 345 7626
nemeth@ahkungarn.hu

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

tréninG: lean & kaizen 
intenzív szeminárium
„A legnAgyobb PAzArlás, ha nem használjuk 
ki a munkatársak képességeit”, szól a központi üze-
net Ryutaro Matsuda Toyota Termelési Rendszerről 
tartott előadásán. A Német-Magyar Tudásközpont 
(DUWZ) kilencedik alkalommal szervezi meg a Lean 
& Kaizen intenzív szemináriumot a tapasztalt japán 
szakember vezetésével. Rendezvényükkel az a cél, 
hogy a kaizent, mint vállalati filozófiát, valamint a 

kaizen eszközök alkalmazásának eredeti célját és 
értelmét bemutassa. A sensei humorba ágyazottan, 
egyedi előadói stílusával és számos kisfilmmel teszi 
emlékezetessé a képzést, amelyre minden olyan 
érdeklődőt vár a DUWZ, aki elkötelezett a folyama-
tos jobbítás szemlélete iránt. A szeminárium meg-
rendezésének időpontja december 5. lesz.    ❙

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

október 27-én, egy a bajor telepü-
lések fejlesztéséről tartott rendezvény 
(lásd következő hír) alkalmával Martin 
Grossmann, a Bajor Állami Gazdasági, 
Média, Energiaügyi és Technológiai Minisz-
térium miniszteri tanácsosa (képen) láto-
gatást tett a Német-Magyar Gazdaság 
Házában. Grossmann 25 évvel korábban 

egy az utánpótlást támogató program kereté-
ben a DUIHK jogelődjének, a Német Gazdaság 
Küldötti Irodájának dolgozott. Most viszont 
azonnal összefutott egy akkori ismerőssel: 
Bárdos Christine, a DUIHK könyvelője, anno a 
Küldötti Irodának dolgozott, és ma is a Kamara 
alkalmazottja. A viszontlátás öröme ennyi év 
után megfelelően nagy volt.    ❙

viszontlátás a kamaránál 25 év utánAki kedvet kapott az EUREM 
tréning részvételéhez, az 
december 1-ig még csatla-
kozhat az őszi csoporthoz, 
illetve már most bejelent-
kezhet az áprilisban induló 
tavaszi kurzusra. 

További információ:
Kottmayer Krisztina
+36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu

A WiU spezial Kutatás  
és fejlesztés témában 
mostantól online is elérhető 
a Kamara weboldalán  
a következő cím alatt:  
www.ahkungarn.hu/
hu/kiadvanyok/ 
wiu-kamarai-magazin
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automotive: az eddiGi leGnaGyobb 
közösséGi stand
Az október 19-21. között megrendezett 
Automotive hungAry szAkvásáron A duihk 
ismét egy lenyÛgözÔ közösségi stAnddAl 
kéPviseltette mAgát. A duihk mintegy 25 
tAgvállAlAtA és PArtnere élt A bemutAtko-
zás lehetÔségével.

204 négyzetméteres alapterületével a DUIHK idei 
közösségi standja a Kamara történetének legna-
gyobbja volt. A bemutatkozási lehetőséggel azok a 
vállalatok éltek, amelyek nem állítottak ki önálló stan-

don, de mégis meg kívántak jelenni a szakvásáron.  
A DUIHK „albérlői” – többek között például az 
Adecco, a Commerzbank, a ThyssenKrupp Ferroglo-
bus vagy a Röhm Hungaria – igénybe vették a DUIHK 
szolgáltatásait is a vásári részvételt megelőzően 
szükséges feladatok szervezésére, így a vállalatok 
képviselői az Automotive Hungary kezdetén közvet-
lenül a kulcsrakész kiállítói standokra költözhettek be.  
A DUIHK közösségi standon való részvétel kizárólag 
a DUIHK tagjainak, valamint a magyar piacra törekvő 
német vállalatoknak szól.

folytatás a hátoldalon »

október 13-án került sor két új rendezvényformá-
tumunk – a „regionális céglátogatás” és a „regioná-
lis párbeszéd” – első állomására egy a pécsi Hauni 
Hungaria Gépgyártó Kft.-nél tett látogatás kere-
tében. Ezzel a két új rendezvénytípussal a DUIHK 
tovább szeretné erősíteni Budapesten kívüli regio-
nális aktivitását és hozzáférhetővé tenni szolgáltatá-
sait a vidéki vállalatok számára is. Újdonság a hagyo-
mányos céglátogatásokkal szemben, hogy olyan 
vállalatok is részt vehetnek az eseményen, akik nem 
tagjai a DUIHK-nak – ami rögtön az első látogatás 
résztvevőinek összetételében is megmutatkozott: a 
14 résztvevő 60 százaléka (még) nem tagja a Kama-
rának. A vendéglátó Jakabucz Ildikó, a Hauni Hunga-
ria Gépgyártó Kft. ügyvezetője és egyben a DUIHK 
alelnöke (képen középen) köszöntője után Gabriel 
A. Brennauer, a DUIHK ügyvezetője ismertette: „Az 
olyan rendezvények révén, mint a regionális céglá-
togatás, olyan témák merülnek fel, melyek az adott 
régióban fontosak, és amelyek megtárgyalására egy 
regionális platform jött létre, melyet »regionális pár-
beszédnek« neveztünk” el. Az adott témákat maguk 
a résztvevők javasolják és határozzák meg. 

reGionális céGlátoGatás: hauni Pécs

regionális Párbeszéd címmel a Kamara egy 
újabb rendezvénysorozatot indít, amivel a strukturált 
és következetes tapasztalatcsere lehetőségét szeretné 
Budapesten kívül, régiónként felkínálni. A Párbeszéd 
ehhez kínál nyílt platformot, ahol a DUIHK tagjaival és 
partnereivel közösen konkrét ajánlásokat és megol-
dásokat szeretne megfogalmazni. Az első állomáson, 
november 8-án Pécsett például egy nagyon aktuá-
lis témával, az utánpótlás-biztosítással foglalkoztak. 
Ebben a tárgykörben Schneider Csaba, az Andritz Kft. 
személyzeti vezetője, Gabriel A. Brennauer, a DUIHK 
ügyvezetője, Déri Tibor, a Simonyi Károly Szakgimná-
zium és Szakközépiskola Szakképzési Centrum igaz-
gatója, valamint Látschám József, az iskola szakképzési 
igazgatóhelyettese tartottak előadásokat. Schneider 

reGionális Párbeszéd: munkaerÔ-
után-Pótlás biztosítása Pécsett

arra figyelmeztetett, hogy az utánpótlás problema-
tikáját nem szabad elhanyagolni, mert magától nem 
fog megoldódni. A szakelőadások után lehetőség nyílt 
tapasztalatcserére és nyílt vitára, mielőtt a záróbe-
széddel a rendezvény véget ért. Előzetesen el lehetett 
juttatni specifikus kérdéseket és témákat is a Kamará-
nak, melyeket beépítettek a rendezvény tematikájába. 
Ezen új rendezvényformátum ötlete – amely mind 
kamarai tagoknak, mind nem tagoknak nyitva áll – a 
Hirschmann Car Communication Kft.-nél tett szakmai 
céglátogatás során fogalmazódott meg (lásd 11. oldal), 
ahol a résztvevőknek feltették a kérdést, melyik téma 
a legfontosabb vállalatuk számára, és egyértelműen a 
munkaerő mellett döntöttek. A következő Regionális 
Párbeszédet 2017 első negyedévében tervezik.    ❙

október 25-én és 26-án került megrendezésre a 
26. Magyar Német Fórum (MNF) a budapesti And-
rássy Egyetemen. A több mint 200 résztvevő, köztük 
a közigazgatás, a gazdaság, a média, a kultúra, a poli-
tika és a civil társadalom rangos képviselői számára a 
konferencia kiváló platformot biztosított a nyílt véle-
mény- és tapasztalatcserére. A DUIHK és az Európa-
politikai Intézet közös szervezésében megrendezett 
fórum idén Európa aktuális kihívásaival foglalkozott.  
A rendezvényt megelőzően szintén az Andrássy Egye-
temen tartották meg mintegy 50 résztvevővel a 6. Ifjú-
sági Magyar-Német Fórumot. A megnyitó során Prof. 
Masát András, az Andrássy Egyetem rektora, valamint 
Hiller István (képen), a magyar Országgyűlés alelnöke 
kiemelték a 60. évfordulójába lépő 1956-os magyar 
forradalom örökségének jelentőségét. 

A második napon a plenáris ülés, illetve két pódium-
beszélgetés, valamint két kiemelt témával foglalkozó 
munkacsoport ülései szerepeltek a programban. Az 
első pódiumvita a „Demográfiai fejlődés, migráció 
és munkaerőpiac Európában” mottó jegyében zaj-
lott, többek között a menekültválságról és a demo-
gráfiai problémák megoldását jelentő migrációról 
esett szó. A Magyar-Német Médiafórum munkacso-
portban az EU és Törökország kapcsolatát vizsgálták 
a német és magyar médiumok tükrében. Itt bemu-
tatták a Törökországgal kapcsolatos magyar- illetve 

németországi híradások különbözőségét, eltérő 
módjait. Ezzel párhuzamosan a gazdasági munka-
csoport „Európa versenyképessége: új utak és kon-
cepciók – közös lehetőségek” témával foglalkozott. 
Itt a tudásalapú versenyképesség erősítése Európá-
ban – például fenntartható energiakoncepciók hasz-
nálatával – állt a középpontban. 

A másik pódiumvita során többek között Manuel 
Sarrazin (Bündnis 90/Zöldek) és Inotai András 
(Magyar Tudományos Akadémia) a „Quo vadis 
Europa?“ kérdésre keresték a választ. Mindenki 
egyetértett abban, hogy egy erősen megválto-
zott világban az európai integráció, az erős közös 
intézmények és az államok közötti együttműködés 
nemcsak az egyes országok, hanem az egész Unió 
számára is döntő jelentőséggel bírnak és ez minden 
tagországnak közös érdeke. A záróbeszédekben 
végezetül Michael Stübgen (a Német Szövetségi 
Parlament német-magyar képviselői csoportjának 
elnöke), és Balázs Péter (a MNF társelnöke), illetve 
Thomas Ossowski (a német Külügyminisztérium az 
EU-tagállamokkal való kapcsolatokért valamint a 
határon átnyúló és regionális együttműködésért 
felelős megbízottja) kiemelték a Fórum jelentő-
ségét, mint a két ország közötti kétoldalú kapcso-
lattartás egyik fontos eszköze és a civil társadalom 
nyílt párbeszédének színtere.    ❙

maGyar-német fórum 2016

A köszöntő után lehetőség nyílott networkingre, 
melyet a Hauni ügyvezető asszonyának rövid cég-
bemutatója követett. Az ezt követő cégbejárás után 
a résztvevők újfent összegyűltek, hogy tapasztala-
tot cseréljenek és kapcsolatokat építsenek. Az első 
regionális céglátogatás pilotprojektként került meg-
rendezésre, mely során a Kamara tapasztalatokat 
kívánt gyűjteni az új formátummal kapcsolatosan. 
A résztvevők visszajelzései alapján azonban rögtön 
megerősítést nyert, hogy érdemes további hasonló 
céglátogatásokat szervezni.    ❙
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díjmentes tanácsadás 
keretprogramként
A kiállítási programmal párhuzamosan a 
DUIHK közösségi standján ingyenes tanács-
adási napra is meghívta az érdeklődőket. 
Ennek keretében tájékoztatták a német 
piac iránt érdeklődő vállalatokat a Német-
ország felé irányuló üzleti lehetőségekről.

Magának a Német-Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamarának is teljes sikert hozott 
a közösségi stand. A három vásárnapon 
összesen mintegy 40 megbeszélést folytat-
tak német és magyar vállalatokkal a vásári 
standon a legkülönbözőbb kérdésekről 
a DUIHK tagság lehetőségétől a kamarai 

szolgáltatásokig, mint például az üzleti 
partnerek keresése vagy a piaci és ágazati 
információk. Közvetlenül a vásárt követő 
napon egy vállalat tagfelvételi kérelmét 
is benyújtotta a Kamarának. A közösségi 
stand kiállítói mind az előkészítő munkával, 
mind pedig a standon nyújtott szolgáltatá-
sokkal rendkívül elégedettek voltak.

David Möller, a TIRA GmbH anyagellenörzés- 
technika osztályának vezetője kifejtette, 
hogy vállalata már szállított gépszerkeze-
teket Magyarországra, például a Bosch, a 
Continental vagy az Audi számára, és hogy 
a továbbiakban az anyagellenörzési beren-
dezések termelésének Magyarországra tör-
ténő áthelyezését tűzték ki célul. „A magyar 
piacra lépést célozzuk meg, és ezért kere-
sünk többek között anyagellenörzési-
technikai képviselőt. Esetleg ennek kapcsán 
igénybe vesszük a DUIHK megfelelő szol-
gáltatását”, mondta Möller.  Kollégája, André 
Trostel, a rezgéstechnikai osztály vezetője 
kiegészítette, hogy a vállalat továbbá spe-
ciális beszállítókat keres Magyarországon, 
például magnéziumötvözetek szállítására. 
Mindketten hangsúlyozták, hogy kiemelke-
dően elégedettek a DUIHK szervezésével, 
lebonyolításával és kiszolgálásával.

van érdeklôdés
„Új partnerekkel kívántunk találkozni, erre a 
DUIHK közösségi standjának berendezése 
kiválóan alkalmas volt”, indokolja Nardai 
Gergely az imc Meßsysteme GmbH-tól az ő 
motivációját a Kamara standján való részvé-
telre. Az innovációk szemlézése mellett kap-
csolatba kívánt lépni gépjárműipari fejlesztő 
szakemberekkel, illetve tesztelőkkel is. 

Patrick Siarsky, a VISCOM Automotive 
GmbH térségi értékesítési menedzsere 
közölte, hogy cége először van jelen egy 
magyar kiállításon, mert az itteni piac 

nagyon érdekes számukra és vizsgálni 
szerették volna, hogy létezik-e itt is keres-
let a termékeik iránt. „Ezelőtt voltunk már 
nagyobb szakvásárokon Lengyelországban 
és Horvátországban, de itt a standon is 
megmutatkozott, hogy Magyarországon is 
van érdeklődés a termékeink iránt.”

Üzleti partnerek közvetítése
A DUIHK kiállítóinak felajánlotta segítsé-
gét az üzleti partnerek közvetítésében is. 
Ezt a szolgáltatást egyebek között az IDH 
Anlagenbau und Montage GmbH vette 
igénybe, a Kamara munkatársai már elő-
zetesen hét megbeszélést szerveztek le a 
cégnek. A német vállalat számára így már 
mindjárt az elején sikeresen kezdődött a 
kiállítás. A stand-atmoszféra további javí-
tása érdekében a DUIHK a jövőben további 
keretprogramokat is tervez.

Továbbá egy viszonylag friss Kamarai tag-
vállalat, a Silveria Kft. is igénybe vette hely-
ben a DUIHK munkatársainak szaktudá-
sát, hogy átfogóan tájékozódjon a tagság 
előnyeiről és a Kamara széles szolgáltatási 
spektrumáról. Különösen a Németország-
gal kapcsolatos exportüzleti lehetőségek 
érdekesek a kecskeméti gyártócég számára. 
Ennek kapcsán a Kamara szintén felajánlotta 
segítségét az üzleti partnerek közvetítésé-
ben, például a kapcsolatfelvételt szolgáló 
megfelelő címlisták vagy mailingakciók 
biztosításával. „A vállalat általános tippe-
ket is kapott tőlünk a német cégkultúrá-
ról, illetve arról, hogyan építsünk fel üzleti 
kapcsolatot egy német vállalattal. Német-
országban a kölcsönos, kétoldali bizalom 
fontos szerepet játszik egy hosszútávú 
és gyümölcsöző együttműködés felépí-
tésénél”, magyarázta Grabovszky Zsófia, 
a DUIHK üzletfejlesztési szakembere.    ❙

szerzô: Hirsch Daniel

folytatás a 14. oldalról

A DUIHK következő közösségi standjai: 

IPAR NAPJAI/MACH-TECH:  2017. május 9.-12

AUTOMOTIVE HUNGARY:  2017. október 18.-20.

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