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Die wirtschaftliche lage ist Derzeit 
in Ungarn wie in DeUtschlanD recht 
gUt, Doch für Die zUkUnft gibt es 
aUch einige risiken. Diese einschät-
zUng DUrchzog mehrere Der Vor-
träge aUf Dem Diesjährigen konjUnk-
tUrforUm Der DUihk. 

Rund 200 Gäste informierten sich auf der 
Veranstaltung über die konjunkturellen Rah-
menbedingungen für die Unternehmen im 
kommenden Jahr. 

Ungarn werde beweisen, dass das bisherige 
Dogma, wonach sich kräftige Lohnsteigerun-
gen und Wettbewerbsfähigkeit nicht verein-
baren ließen, nicht mehr gelte. Das kündigte 
Außenminister Péter Szijjártó auf dem diesjäh-
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rigen, nunmehr schon 23. Konjunkturforum 
der DUIHK am 24. November im prachtvol-
len Vigadó an. Er nahm damit Bezug auf die 
Sorgen vieler Unternehmen, die angesichts 
zweistelliger Steigerungsraten beim Min-
destlohn und bei den Tarifabschlüssen um 
die Konkurrenzfähigkeit ihrer ungarischen 
Standorte fürchten. Szijjártó äußerte sich 
dennoch sehr optimistisch zur ungarischen 
Wirtschaft. Für 2017 kündigte der Außenmi-
nister eine grundsätzliche Änderung im Sys-
tem der Fördermittelvergabe an: Angesichts 
von Arbeitskräftemangel bei gleichzeitig 
geschehenden gravierenden technologi-
schen Umwälzungen werde in Zukunft nicht 
mehr die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
ausschlaggeben für die Gewährung von 
Subventionen sein. Stattdessen werde der 

Fokus auf Technologie-Investitionen liegen. 
Auch für kleinere Unternehmen sei die beste 
Unterstützung, sie in moderne Lieferketten 
zu integrieren, so der Minister. 

Volker Treier vom Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) wies auf der 
Veranstaltung darauf hin, dass der Welt-
handel inzwischen langsamer wachse als 
die globale Wirtschaftsleistung, was auch 
für Exportnationen wie Deutschland und 
Ungarn ernste Konsequenzen berge. Er 
mahnte deshalb, dass freier Welthandel 
von elementarer Bedeutung gerade auch 
für Deutschland und Ungarn sei, und 
Europa sich dafür in der Welt konsequent 
einsetzen Deutschland und Ungarn sei, 
und Europa sich der Welt konsequent ein-
setzen müsse. In Bezug auf die Konjunktur 
rechnet der DIHK für 2017 in Deutschland 
nur noch mit einem Wachstum von 1,2%, 
nach ca. 1,9% in diesem Jahr. 
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Meinungen zum Teil auseinander: während ex-Noten-
bankchef Péter Ákos Bod und der Experte der Com-
merzbank Marco Wagner eher dafür plädierten, dass 
der Staat nur die allgemeinen Rahmenbedingungen 
festlegen sollte, befürwortete der Präsident der unga-
rischen Industrie- und Handelskammer László Parragh 
einen stärkeren staatlichen Einfluss in bestimmten 
Bereichen. Der Präsident der Investitionsförderagentur 
HIPA,  Róbert Ésik, erläuterte die verschiedenen Förder-
möglichkeiten des Staates für Investitionen, und auch 
die zuvor erwähnte Re-Orientierung dieser Subventi-
onen in Richtung Technologien sowie Forschung und 
Entwicklung. Moderiert wurde das Gespräch von Éva 
Palócz, Direktorin des renommierten Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Kopint-Tárki.    ❙

Neben nachlassenden Exporten mache vor allem 
die mangelnde Investitionstätigkeit des Staates Sor-
gen – dies bestätigte später übrigens auch Marco 
Wagner von der Commerzbank in Frankfurt. Und 
auch der relativ starke Anstieg der Lohnstückkosten 
berge Risiken für die deutsche Wirtschaft, so der 
stellv. DIHK-Hauptgeschäftsführer.

Barnabás Virág, geschäftsführender Direktor für 
Geldpolitik der ungarischen Zentralbank (MNB), 
stellte – nach dem obligatorischen Lob für die 
Erfolge der Politik der MNB und der Regierung – 
die These auf, dass Ungarn auf dem Weg zu einer 
„Hochdruck-Wirtschaft“ sei. In Zeiten dauerhaft 
niedriger Zinsen (die MNB strebe langfristig die Bei-
behaltung des aktuellen Zinssatzes von 0.9% an), 
eines rapiden technologischen Wandels und sehr 
hoher Mobilität der Arbeitskräfte in der EU seien 
künftig neue Fähigkeiten gefragt, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Löhne spielten dabei eine tenden-
ziell abnehmende Rolle, so Virág. Ihre schrittweise 
Anhebung könne im Gegenteil über höhere Nach-
frage sogar zu mehr Produktivität beitragen.

Im anschließenden Panelgespräch ging es vor allem 
um die Frage, woher in Zukunft das Wachstum kom-
men soll, aber auch um die Rolle des Staates in der 
Wirtschaft. Gerade in der letzten Frage gingen die autor: Daniel Hirsch

Die Präsentationen von 
Péter Ákos Bod, Barnabás 
Virág und Volker Treier stehen 
auf unserer Webseite zum 
Download zur Verfügung.

Zum Unternehmen

Die SAP Hungary Kft. wurde 1997 gegründet, der Firmensitz liegt 
in Budapest. Aktuell verfügt die ungarische Tochter des deut-
schen Softwarekonzerns über knapp 1.000 Beschäftigte. Das 
Unternehmen erreichte 2015 einen Umsatz von 23,7 Mrd. Forint.

anlässlich des von der Kammer organisierten Konjunkturforums 2016, bei dem er als 
Redner mitwirkte, stattete Dr. Volker Treier, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages (DIHK; Foto r.), auch der DUIHK einen Besuch ab. 
Hierzu gehörte auch ein Rundgang durch das Kammergebäude, bei dem Treier auch ein 
paar freundliche Worte mit jedem einzelnen Mitarbeiter der DUIHK wechselte und weiter-
hin viel Erfolg bei der künftigen Arbeit wünschte.    ❙

BesucH aus BerlIn Im Haus der 
deutscH-ungarIscHen wIrtscHaft

in einem ganztägigen workshop erarbeiteten 
Mitglieder des Vorstands und des Beirats der DUIHK 
am 23. November die Prioritäten für die Arbeit der 
Kammer im kommenden Jahr. In großer Runde, 
und später auch in verschiedenen Arbeitsgruppe 
mit den Bereichsleitern ging es vor allem um die 
Umsetzung des „Jahresthemas 2017“ der Kammer: 
die Sicherung der Fachkräfteversorgung in Ungarn. 
Dazu wurden mehrere konkrete Projekte beschlos-
sen und auch Wege beraten, wie diese Initiativen 

gezielt gegenüber den Mitgliedern und  der Öffent-
lichkeit kommuniziert werden sollen. Das Jahrest-
hema wird in einer großen Auftaktveranstaltung am 
19. Januar vorgestellt und gestartet. 

Der Workshop fand übrigens im Kinderdorf Fót statt. 
Dort engagiert sich unser Mitgliedsunternehmen 
ELMŰ seit Jahren, u.a. auch mit modernster Energie-
technik, und reduziert damit die Unterhaltskosten 
des sozialen Projektes deutlich.    ❙

worKsHoP zur KammerstrategIe
Das Interview in voller 
Länge finden Sie auf 
WiU online unter neben-
stehendem QR-Code. 

Die Digitalisierung der Wirtschaft ist in aller 
Munde. Wo steht Ungarn?

Die Digitalisierung durchzieht immer mehr Berei-
che. Das Segment, das als erstes die Wirkung spürte 
bzw. bei dem dies am intensivsten geschah, war 
in der Produktion, in der Industrie, daher auch der 
Name Industrie 4.0. Die in Ungarn tätigen deut-
schen Betriebe begannen schon vor mehreren Jah-
ren, sich damit zu beschäftigen. In der CEE-Region 
war Ungarns Regierung die erste, die die Bedeu-
tung des Themas erkannte – und zwar für alle Wirt-
schaftsbereiche, nicht nur die Industrie -, und bald 
erschien eine Reihe von staatlichen Programmen, 
die die Digitalisierung unterstützen, etwa das Digi-
tale Lehrprogramm, die Digitale Exportstrategie 
oder die Digitalen Städte.  

Welche Richtung wird die Entwicklung nehmen?

Die Digitalisierung ist ein komplexer Prozess, aber 
es gibt ein paar klar erkennbare Regeln und Para-
meter: es tauchen neue Akteure auf, neue Prozesse, 
Regelungen und Gewohnheiten entstehen. Auch 
herrscht Konsens darüber, dass die Digitalisierung 
in jedem Fall kommt, ob wir sie mögen oder nicht. 
Wenn Ungarn früh teilnimmt, kann es fortschrittlich 
sein, andernfalls können wir auch den Anschluss ver-
lieren. Es kann nämlich Entwicklungen geben, mit 
denen man heute noch gar nicht rechnet; etwa sah 
bis vor ein paar Jahren niemand die Einsatzmöglich-
keiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen oder 
in der Landwirtschaft. Dabei kann sie u.a. die Patient-
Arzt-Beziehung oder die Häufigkeit der Arztbesuche 
komplett verändern. Heute sehen wir schon viele 
Möglichkeiten, wie die Digitalisierung die Effizienz 
steigern kann, und sei es in der Schweinezucht.

Angesichts der Digitalisierung dürfte das Inter-
esse an Produkten und Dienstleistungen von IT-
Unternehmen wie SAP immer mehr wachsen.

Ja, da wir bei diesem Prozess nicht nur unsere 
eigene Umgestaltung als Beispiel präsentieren kön-
nen, sondern auch den in dieser Entwicklung enga-
gierten Organisationen helfen. Ein Beispiel: unsere 
HANA-Plattform kann dafür genutzt werden, um 
Ideen der Digitalisierung zu verwirklichen, um diese 
Prozesse bei einem Unternehmen aufzubauen. Es 
geht um eine digitale Plattform, die fähig ist, das 

mIt IndustrIe 4.0 gegen den 
facHKräftemangel
gesPräcH mIt Balázs aBlonczy, gescHäftsfüHrer der saP Hungary Kft.

„Big Data“-Phänomen zu lösen, weil sie sehr viele 
Daten in Echtzeit verarbeiten kann. Zugleich unter-
stützt sie die Nutzungsmöglichkeiten des Internets 
der Dinge (IoT). Sie kann sogar Empfehlungen und 
Warnungen geben, etwa wenn bei einer Ferti-
gungslinie ein Fehler auftritt. Auch im öffentlichen 
Verkehr ist sie einsetzbar, z.B. wenn bei einem Unfall 
etwas schnell umgeleitet werden muss.

Erkennen Ihre Kunden die Notwendigkeit dieser 
Umstellung?

Immer mehr öffnen sich Richtung Digitalisierung. 
Den Unternehmen, die bereits unser Unterneh-
mens-Informationssystem gebrauchen, empfeh-
len wir, diese Plattform zu nutzen. Und zwar, so, 
dass sie nicht nur das System wie gewohnt nut-
zen, sondern auch ihre Prozesse durchdenken und 
die neuen Möglichkeiten der IT anwenden. Sei es 
Cloud-Technologie, Mobilität oder maschinelles 
Lernen. Im Laufe der Effizienzsteigerung stellt sich 
oft heraus, dass der Prozess mit weniger manueller 
Arbeit verrichtet werden kann, zugleich ist für die 
Nutzbarmachung der neuen technologischen Mög-
lichkeiten zusätzliches Personal nötig. Das ist auch 
eine Wirkung der Digitalisierung: neuartiges Wissen 
wird benötigt. Wir können dabei nicht nur unseren 
Kunden, sondern jedem behilflich sein: unsere kos-
tenlosen Online-Kurse sind immer populärer und 
gefragter. Die Ausbreitung der Digitalisierung ist für 
Ungarn, wo es zugleich eine hohe Beschäftigung 
und dennoch Fachkräftemangel gibt, aus wirt-
schaftspolitischer Sicht gut und kann investitions-
fördernd auswirken.    ❙

balázs ablonczy, 43 Jahre alt, verheiratet,  
3 Kinder. Seit 2009 bei der SAP Hungary Kft.  
als Geschäftsführer.

Das Gespräch führte Daniel Hirsch
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Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK)
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Die DUihk organisierte vom 14.-17. November in 
Zusammenarbeit mit der energiewaechter GmbH 
eine Informationsreise zum Thema erneuerbare Ener-
gien für ungarische Fachleute nach Deutschland. 
Während der Reise wurden Möglichkeiten zur Nut-
zung der Bioenergie, Erdwärme und der Solarenergie 
aufgezeigt. Zu den rund 20 Teilnehmern gehörten 
Vertreter von Selbstverwaltungen, Unternehmen 
Fachorganisationen und -vereinigungen. Die Infor-
mationsreise begann mit einer halbtägigen Auftakt-
veranstaltung in den Räumen der IHK Stuttgart, wo 
deutsche Experten über die Besonderheiten der Bran-

che Vorträge hielten und die neusten technischen 
Entwicklungen sowie Innovationen vorstellten. An 
den zwei darauf folgenden Tagen fanden Besichti-
gungen von Referenzprojekten und Praxisbeispielen 
– etwa das Geothermiekraftwerk Insheim und das 
Effizienzhaus Plus Eußenheim – sowie des Instituts für 
Thermodynamik und Wärmetechnik der Universität 
Stuttgart statt. Am letzten Tag der Reise besuchten 
die Teilnehmer die internationale Fachmesse Energy-
Decentral in Hannover, wo die Aussteller eine umfas-
sende Übersicht über Produkte und Dienstleistungen 
im Bereich dezentrale Energieversorgung lieferten.    ❙

erneuerBare energIen: 
InformatIonsreIse nacH deutscHland

am 1. Dezember veranstaltete die DUIHK ihr 
Abschlussevent ihres Jahresthemas 2016, der Innova-
tion: Nach einer kurzen Eröffnung durch Dr. Thomas 
Narbeshuber, DUIHK-Vorstandsmitglied, Geschäftsfüh-
rer der BASF Hungaria Kft. und Leiter des Arbeitskrei-
ses Innovation stellte Dietmar Focke, CEO der Lufthansa 
Technik Budapest die Reorganisation der europawei-
ten Flugzeugüberholung des Unternehmens vor. Ziel 
des sogenannten SixToONE-Programmes war es, eine 
transnationale, wettbewerbsorientierte Organisation 
aus den sechs unabhängig aufgestellten Filialen in 

Europa zu erschaffen. Damit will man die Wettbe-
werbsfähigkeit des Netzwerks mittel- und langfristig 
sichern sowie eine Blaupause für das schnelle, zuver-
lässige und globale Wachstum ermöglichen, so Focke. 
Hierzu wurden Optimierungen vorgenommen, Syn-
ergien gebildet sowie Prozesse standardisiert, um 
Best Practices zu ermitteln und Kosten zu senken – im 
Vergleich zu 2011 knapp 40 Mio. Euro. Im Anschluss an 
den Vortrag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, mit 
dem Referenten zu diskutieren, bevor sich abschlie-
ßend die Möglichkeit zum Networking bot.    ❙

am 29. noVember überreichte Marie-Theres Thiell, 
Vorstandsvorsitzende der ELMŰ-ÉMÁSZ-Gruppe auf 
einem gemeinsam mit der Kammer veranstalteten 
Abend die Urban Solutions Innovation Awards. Thiell 
hatte den Preis auf dem ebenfalls gemeinsam mit der 
DUIHK veranstalteten Innovationsabend am 6. Juni aus-
gelobt. Der Preis stärkt laut Unternehmen die Zusam-
menarbeit mit dem ungarischen Hochschulsektor und 
der zukünftigen Generation. Bei dem erstmalig für Stu-
denten gestarteten Wettbewerb wurden die Arbeiten 
von 12 studentischen Teams bewertet und vorgestellt, 
von denen schließlich vier Preise erhielten. Das erst-
platzierte Team, das 2,5 Mio. Forint und eine Koope-
rationsmöglichkeit mit dem Unternehmen erhielt, 
präsentierte ein Projekt, das auf einen Sharing Service 
von externen Akkumulatoren in Budapest abzielt. Der 

Preisjury gehörten von Seiten ELMŰ-ÉMÁSZ Norbert 
Boross, Tamás Jászay und Miklós Dobák, von Seiten 
DUIHK deren Geschäftsführer, Gabriel A. Brennauer an. 
Brennauer eröffnete dann auch die Preisvergabe mit 
seiner Rede, in der er die Bedeutung der Einbeziehung 
der Jugend unter Beachtung der auf dem ungarischen 
Arbeitsmarkt herrschenden Situation betonte. Thiell 
erklärte, dass ELMŰ-ÉMÁSZ als moderner und innovati-
ver Arbeitgeber offen gegenüber neuen Möglichkeiten 
sei, besonders solchen, die die zukünftigen Ansprüche 
der Kunden widerspiegeln. „Ziel des Preises ist, innova-
tive Ideen zu fördern, damit neue Geschäftsmodelle 
in der sich ändernden Umgebung entstehen, die auf 
neue Technologien bauen. Von diesem Prozess profi-
tieren alle.“ Auf einer an die Preisvergabe anschließen-
den Ausstellung wurden alle Projekte präsentiert.    ❙

Die siemens zrt. veranstaltet jährlich für seine 
Partnerunternehmen im November die „Siemens 
Gala“. Auf der diesjährigen am 24. November war 
dank dem Einsatz des Vorstandsvorsitzenden des 
Unternehmens, Dale A. Martin – zugleich Präsident 
der Kammer – auch die DUIHK mit einem Infor-
mationsstand vertreten. Auf der Gala durften fünf 
Partnerunternehmen den „Siemens Digitalisierungs-
preis“ entgegennehmen, ferner wurden traditions-
gemäß Spenden über jeweils 1 Mio. Forint an drei 
Stiftungen im Rahmen eines Bühnenprogramms 
verliehen. Das im Budaer Burggartenbasar organi-
sierte Event hielt für seine rund 400 Gäste noch eine 
Neuheit bereit: die Vorstellung des Siemens „Inge-

jaHrestHema InnovatIon: organIsatIons-
entwIcKlung BeI luftHansa tecHnIK

elmÛ und duIHK üBerreIcHten urBan 
solutIons InnovatIon awards

Kammerstand BeI sIemens gala

Informationen zu den 
Themen Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien:
Erika Szabó
Tel.: +36 1 3457 618
szabo@ahkungarn.hu

nuity for life”-Logos, das eine besondere Aktualität 
dadurch erhält, dass der namensgebende Gründer 
des deutschen Konzerns, Werner von Siemens vor 
200 Jahren geboren wurde.    ❙

am 25. noVember fand erstmalig im Haus der 
Deutsch-Ungarischen Wirtschaft die Konferenz 
und Fachmesse „Passivhäuser und energieeffiziente 
Gebäude“ statt. Die jährlich veranstaltete Konferenz 
weckte bereits das insgesamt sechste Mal das Interesse 
der am Thema Passivhaus interessierten Architekten, 
Bauträger und Designer. Die Veranstaltung versam-
melte anerkannte Experten des Fachgebiets, darunter 
die auch auf internationaler Ebene anerkannte aner-
kannte Forscherin Dr. Diána Ürge-Vorsatz (Foto l., mit 
Krisztina Kottmayer von der DUIHK), die seit 2002 an 
der Arbeit des Friedensnobelpreisprämierten UN-Welt-
klimarates teilnimmt. Dank den Ausstellern konnten 
die Teilnehmer die beim Passivhausbau verwendeten 
modernsten Technologien und Anlagen kennenlernen. 
Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Fachver-

noBelPreIsträger auf 
PassIvHausKonferenz

band Passivhaus Ungarn und dem Deutsch-Ungari-
schen Wissenszentrum (DUWZ) organisiert. Die beiden 
Organisationen arbeiteten jedoch nicht das erste Mal 
zusammen, denn im April starteten beide bereits zum 
dritten Mal eine gemeinsame fachliche Schulung zum 
Thema Passivhausbau.    ❙

Weitere Informationen zu 
den Themen Passivhaus 
und Energieschulungen:
Krisztina Kottmayer 
Tel.: +36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu

mit großem erfolg fand der erste Workshop 
für Mess- und Regulierungstechnik im Kecskemé-
ter Werk von Mercedes-Benz statt. Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. und das Deutsch-Unga-
rische Wissenszentrum (DUWZ) haben gemein-
sam die zweitägige fachspezifische Veranstaltung 
organisiert, bei der externe Referenten sowie die 
für Energetik zuständigen Experten von Mercedes 
während der Vorträge die Regelungstechniken des 
Unternehmens vorstellten. Die Teilnehmer konnten 
dadurch innovative Lösungen kennenlernen, mit 

deren Hilfe sie die Kosten in ihrem eigenen Unter-
nehmen reduzieren können. Denn das vorgestellte 
Beispiel von Mercedes mit seinem alleinstehenden, 
komplexen System kann als Richtungsweiser dienen 
und eine große Hilfe für diejenigen ungarischen 
Unternehmen darstellen, die nun energieeffizienter 
und umweltfreundlicher werden wollen. Aufgrund 
des großen Interesses und des Erfolgs wird die 
gemeinsame fachspezifische Programmreihe 2017 
weiter geführt. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie demnächst auf der Website der DUIHK.    ❙

energIeeffIzIenz In der IndustrIe: 
worKsHoP BeI mercedes
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Das DeUtsch-Ungarische Wissenszentrum (DUWZ) 
startet mit zwei Managementtrainings sein erstes 
Semester für 2017: „Weiterbildung für Produktions-
leiter” zur Entwicklung der Gruppen-, Werks-, Seg-
mentleiter sowie Kostenstellenverantwortlichen, 
und dem sechstägigen Team-Coaching „Führung 
im XXI. Jahrhundert”, das auf das Top-Management 
abzielt. Auf dem Gebiet der Kompetenzentwick-
lung werden den Teilnehmern ein- und halbtägige 
Intensivtrainings für die Entwicklung einzelner 
Kompetenzen wie „Mitarbeiterförderung”, „Leis-

tungsbewertung”, das auf Einkäufer abzielende „Der 
Profi-Einkäufer” und auf die Verkäufer fokussierende 
„Verkauf auf den Kunden abgestimmt” geboten. 
Außerdem werden auch im Jahr 2017 die Lean-Pro-
gramme fortgeführt: das Lean & Kaizen Intensivse-
minar und der dreitägige „Synchronisierte Produkti-
onssystem Workshop”, der bei einem Unternehmen 
organisiert wird. Schließlich wird auf dem Gebiet der 
Energieeffizienz neben der internationalen EUREM 
EnergieManager-Qualifizierung auch der beliebte 
Fachkurs „Fast-Nullenergiegebäude” organisiert.    ❙

traInIngsKalender für 
I. jaHresHälfte 2017 onlIne

mItglIedernews
Knorr-Bremse und Bme verlängern 
und vertIefen KooPeratIon

mit einem förDerrahmen von jährlich 10 Mio. 
Forint, gemeinsamer Forschung sowie Entwick-
lung der universitären Infrastruktur (z.B. mit einem 
virtuellen Labor) vertieft die Knorr-Bremse Vasúti 
Jármű Rendszerek Hungária Kft. (Knorr-Bremse 
Budapest) ihre sei 2011 laufende Kooperation mit 
der Fakultät für Maschinenbau der Technischen und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Buda-
pest (BME). Am 16. November haben Knorr-Bremse 
Budapest und die Fakultät für Maschinenbau der 
BME ihre Zusammenarbeit verlängert und vertieft. 
Das gemeinsame Zielt ist laut einer Mitteilung des 
Unternehmens, zusammen an Forschungsprojek-
ten zu arbeiten, die die Materialien, Technologien 
und Methoden der Zukunft im Fahrzeugbau lie-
fern sollen. Mit der Unterschrift der entsprechen-
den  Vereinbarung beteiligte sich das Unternehmen 
mit 2 Mio. Forint an der Beschaffung von Software 
für die Lehre. Während der Kooperation können 
die talentiertesten Studenten als Knorr-Bremse-
Stipendiaten im Rahmen von Projektaufgaben, 
Fach- und Diplomarbeiten bzw. PhD-Forschung 
bei der Innovationstätigkeit des Unternehmens 
mitwirken. Ferner bietet Knorr-Bremse Budapest 
auch ein Praktikumsprogramm an. So können die 

Studenten auch an Projekten teilnehmen, wie z.B. 
der Bemessung von Bremseinheiten für den chine-
sischen Schnellzug oder den in Japan verkehrenden 
Shinkansen teilnehmen. „Das Hinzuziehen von For-
schern und Experten bei realen Situationen ist das 
Beste, was einem Studenten und einem Unterneh-
men geschehen kann. Für die Studienabsolventen, 
Praktikanten bzw. Universitätsmitarbeiter deshalb, 
weil die Anwendung der theoretischen Fachkennt-
nisse unter wahren Umständen auch der Grundla-
genforschung neuen Schwung geben kann; für das 
Unternehmen deshalb, weil seine Mannschaft mit 
frischem Wissen angereichert wird“, hob Dr. Attila 
Kovács, Leitender Entwicklungsingenieur bei Knorr-
Bremse Budapest, hervor.    ❙

magyar teleKom-managerIn 
wecHselt In euroPa-zentrale

Die magyar telekom nyrt. teilte am 22. Novem-
ber mit, dass Éva Somorjai, stellvertretender Per-
sonalvorstand des Unternehmens, von der Deut-
sche Telekom-Gruppe mit Wirkung vom 1. Januar 
2017 zum stellvertretenden Personalvorstand der 
europäischen Zentrale ernannt wurde. Somorjai 
bekleidet ihren aktuellen Posten bei der Magyar 
Telekom seit dem 1. April 2007, seit 2001 ist sie bei 
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im rahmen Des DUihk-jahresthemas 2016  – 
„Innovation“ – ging es am 14. November um das 
Thema Industrie 4.0. Unter dem Titel „Connect. 
Create. Control. Gestaltungsoptionen für Unterneh-
men“ erläuterte Prof. Robert Obermaier von der Uni-
versität Passau, dass künftig Individualisierung und 
Massenproduktion gleichzeitig möglich seien, da die 
Hardware gleich bleibe, die Software individualisier-
bar. Auch die offenere Beziehung der Bürger zu ihren 
persönlichen Daten seien für die Wirtschaft nutzbar. 
Tamás Major, Geschäftsführer des Maschinenbau-

ers Trumpf Hungary Kft., berichtete zu sogenannten 
„Modellfabriken“, die den Produktionsalltag verän-
dern werden. Trumpf entwickelte dafür z.B. Lösun-
gen wie TruConnect oder AXOOM. Letzteres ist eine 
digitale Plattform, mit deren Hilfe sich alle Schritte in 
der Wertschöpfungskette einfach und schnell ver-
netzen lassen, während Tru-Connect eine Technolo-
gie für vernetzte Fertigung ist, die die Maschinen des 
Betriebs mit der Logik der IT verknüpft. Dass sich digi-
tale Vernetzung lohnt, zeige sich beim Produktivitäts-
gewinn, der laut Major 30 erreichen kann.    ❙

wIe IndustrIe 4.0 dIe 
unterneHmensPlanung verändert

grUnDsätzliche fragen der ungarischen Steuer-
politik, aber auch aktuelle Beschlüsse der Regierung 
zu Steuern und Abgaben waren am 13. Dezember 
Gegenstand eines Business Lunch und eines Hinter-
grundgesprächs der DUIHK mit Norbert Izer, dem vor 
drei Monaten ernannten stellvertretenden Staatsse-
kretär für Steuern im Wirtschaftsministerium. Zunächst 
Steuern senken, dann vereinfachen. So fasste Norbert 
Izer die Steuerpläne der Regierung zusammen. Um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken, wolle 
man vor allem die Abgaben auf Arbeit und Gewinne 
verringern. Mit der gerade beschlossenen Senkung 
der Körperschaftssteuer auf einheitlich neun Prozent 
ab dem 1. Januar 2017 sei Ungarn das EU-Land mit der 
geringsten Gewinnsteuer. Noch wichtiger sei jedoch 
laut Izer die Entlastung der Arbeitgeber bei den 
Sozialabgaben. Die sogenannte Sozialsteuer könnte 

schon bald auf die Hälfte des heutigen Satzes von 27 
Prozent sinken. Einen breiten Raum nahmen in dem 
lebhaften Gespräch mit den Gästen die Maßnahmen 
der Regierung zur Eindämmung von Steuerbetrug 
ein. Künftig sollen z.B. sämtliche Rechnungen schon 
während oder unverzüglich nach der Ausstellung 
direkt an die Steuerbehörde NAV  weitergeleitet  wer-
den. Laut Izer gehört dieser Schritt in eine Reihe von 
Maßnahmen, die den Fokus der Steuerbehörden auf 
die Echtzeit-Erfassung von steuerrelevanten Vorgän-
gen verschiebt. Damit könnten Steuersünder quasi 
„in flagranti“ erkannt und geahndet werden, ehrliche 
Steuerzahlern könnten hingegen überflüssige Prüfun-
gen erspart werden. Sollte sich das System bewäh-
ren, wäre in ferner Zukunft sogar vorstellbar, auch die 
Lohnbuchhaltung oder das Hauptbuch in Echtzeit an 
die Finanzbehörde zu koppeln.    ❙

steuern erst senKen, dann vereInfacHen

am 15. noVember traf sich die Erfahrungsaustauch 
(ERFA)-Gruppe Logistik der DUIHK zu einer interakti-
ven Veranstaltung im Haus der Deutsch-Ungarischen 
Wirtschaft zum Thema Regelungen im Verkehrssektor. 
Dabei hielt zunächst Árpád Vásárhelyi, Geschäftsführer 
der Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisz-
tikai Kft. (Foto) einen Vortrag mit dem Titel „Wo ist die 
Grenze? – Überdruss von Regelungen im Verkehrs-
sektor“. In diesem kritisierte er, dass dauernd neue 
Regelungen im ungarischen Verkehrssektor getroffen 
würden, dass etwa auf die Straßengebühr das Elektro-
nische Straßenfracht-Kontrollsystem (EKAER), die Stra-

ßenfracht-Lieferverträge (KÁSZ) und bald das Elektro-
nische Schienenfacht-Kontrollsystem (EVÁER) folgen. 
Vásárhelyi zufolge habe dies langfristig schwere Aus-
wirkungen auf Ungarns Wettbewerbsfähigkeit, denn 
Logistikunternehmen sehen sich bereits auf interna-
tionaler Ebene genügend Regelungen ausgesetzt. Im 
Anschluss an den Vortrag tauschten die Teilnehmer 
– darunter vor allem verantwortliche Manager von 
Unternehmen des Industrie- und Handelssektors, die 
im Bereich Logistik tätig sind – ihre Erfahrungen auf 
dem Gebiet aus und diskutierten ihre Standpunkte 
zum Thema Verkehrsregelungen.    ❙

erfaHrungsaustaucH logIstIK 
zu verKeHrsregelungen
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tagvállalatI HíreK
szorosaBB együttmÛKÖdÉs 
a Knorr-Bremse És a Bme KÖzÖtt

ÉVi 10 millió forintos támogatási kerettel, közös 
kutatásokkal, valamint egyetemi infrastruktúra-
fejlesztéssel (pl. virtuális laborral) mélyíti el 2011 
óta tartó együttműködését a Knorr-Bremse Vas-
úti Jármű Rendszerek Hungária Kft. (Knorr-Bremse 
Budapest) valamint a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki 
Kara. November 16-án a Knorr-Bremse Budapest 
és a BME Gépészmérnöki Kara meghosszabbította 
és elmélyítette együttműködését. A közös cél egy 
vállalati közlemény szerint, hogy közös erővel dol-
gozzanak kutatási projektekben, amelyek a jövő 
anyagait, technológiáit és módszereit adják majd 
a járműgyártásban. A megfelelő megállapodás alá-
írásával a Knorr-Bremse Budapest 2 millió forinttal 
járult hozzá a kar oktatási célú szoftver beszerzésé-
hez. Az együttműködés során a legtehetségesebb 
hallgatók projekt feladat, szakdolgozat, diploma-
munka illetve PhD kutatás keretében Knorr-Bremse-
ösztöndíjasként kapcsolódhatnak be a vállalat inno-
vációs tevékenységébe. A Knorr-Bremse Budapest a 
kutatás mellett gyakornoki programmal is várja az 
érdeklődő hallgatókat. Ezáltal olyan projektekben 
vehetnek részt az egyetemisták, mint például a 
Kínában épülő nagysebességű vasút, vagy a Japán-
ban közlekedő Shinkansen fékegységeinek mérete-
zése. „A kutatók, szakemberek bevonása éles, valódi 
helyzetekbe a legjobb dolog, ami a hallgatókkal és 
egy vállalattal történhet. A végzős hallgatók, gya-
kornokok, illetve egyetemi munkatársak számára 
azért, mert az elméleti szakismeretek alkalmazása 
valós körülmények között az alapkutatásoknak is 
további lendületet adhat; a vállalat számára pedig 
azért, mert friss tudással bővül a csapat”, emelte 
ki Dr. Kovács Attila, a fejlesztő mérnökök vezetője a 
Knorr-Bremse Budapestnél.    ❙

10 mIllIárdot feKtet Be BudaPesten  
a sIemens az elKÖvetKezÔ ÉveKBen

három ÉV alatt tízmilliárd forint értékben fejleszti 
budapesti üzemét a Siemens Zrt., egyúttal több 
mint 150 magasan képzett műszaki szakembert 
vesz fel a telephelyre, jelentette be Dale A. Martin, 
a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója és a DUIHK 
elnöke (képen) egy november 22-i sajtótájékoztatón.  
A beruházással egy 10.000 nm-es új csarnokot épí-
tenek fel, valamint 2.500 nm-el bővítik a meglévőt. 
A munkák még ugyanazon a héten megkezdőd-
nek. A 6 hektáron elterülő Siemens Power and Gas 
budapesti üzeme gáz- és gőzerőművekbe gyárt 

turbinalapátokat és nagy méretű acélkomponense-
ket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
elmondta, a rendkívül magas hozzáadott értéket 
képviselő új termékek gyártása 2018-ban kezdődik; 
a fejlesztéssel az üzem a miniszter szerint Európa 
egyik legnagyobb turbinalapát-gyárává válik. A Sie-
mens csoport Magyarországon összesen mintegy 
3.000 munkavállalót foglalkoztat, csaknem 600-an 
dolgoznak a budapesti Power and Gas üzemben. 
2011 óta több mint 7 milliárd forint értékben hajtot-
tak végre beruházásokat az üzemben, mely Martin 
szerint a Siemens egyik kompetencia-központja. A 
mostani bővítéssel egy új terméktípus, a melegoldali 
gázturbinalapát gyártását kezdik meg, amely egy-
ben egy új technológia magyarországi bevezeté-
sét is jelenti. A Siemens Zrt. a 2015.-ös pénzügyi 
évben 89 milliárd forint árbevételt ért el az egy évvel 
korábbi 83 milliárd forint után. A cég adózott ered-
ménye a tavalyi évben 3,5 milliárd forint volt, az egy 
évvel korábbi 5,4 milliárd forintot követően.    ❙

együttmÛKÖdIK a tHyssenKruPP 
Presta Hungary És a Kormány

noVember 25-Én írtak alá egy megfelelő meg-
állapodást a vállalat ügyvezetője, Marc de Bastos 
Eckstein és Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter. „Magyarországnak vezető szerepe lehet az 
autóipari újításokban azzal, hogy a ThyssenKrupp 
hosszú távon elkötelezi magát az ország mellett”, 
hangsúlyozta Szijjártó. „Az immáron 72. együtt-
működési megállapodás aláírásával a világ leg-
nagyobb acélgyártással, autó-, gép- és építőipari 
alkatrészek gyártásával foglalkozó vállalata vált 
Magyarország stratégiai partnerévé.” A miniszter 
továbbá emlékeztetett arra, hogy január 1-jétől 
életbe lép az az új adójogszabály, amelynek értel-
mében a vállalatok kétszer annyit írhatnak le az 
adóalapjukból, mint amennyit kutatás-fejlesztésre 
költenek. Marc de Bastos Eckstein, a Thyssen-
Krupp Presta Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta: a konszern Magyarországon hat leány-
vállalatot működtet, mintegy 1000 embert foglal-
koztat és 500 millió euró árbevételt ért el tavaly. A 
ThyssenKrupp Jászfényszarun 500 új munkahelyet 
létrehozó 30 milliárd forintos zöldmezős beruhá-
zást hajt végre, és fejlesztő központot üzemeltet 
Budapesten, itt történik az új elektronikus kor-
mányrendszerek kifejlesztése. Január 1-jétől lép 
életbe az az új költségvetési finanszírozási lehető-
ség, amely szerint egyedi kormánydöntések kere-
tében Budapesten is igényelhetnek a vállalatok 
vissza nem térítendő támogatást a kormánytól 
kutatás-fejlesztési célú beruházásokhoz.    ❙

dem Unternehmen tätig. Magyar Telekom wurde in 
dieser Zeit u.a. 2012 mit dem Preis „Bester Arbeits-
platz“, 2013 und 2015 als „Familienfreundlicher 
Arbeitsplatz“ sowie 2015 als „Behindertenfreundli-
cher Arbeitsplatz“ ausgezeichnet. Über ihre Nach-
folge soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden 
werden. „Wir sind stolz darauf, dass Éva in der Zen-
trale der Deutschen Telekom ihre Karriere fortset-
zen kann. Dies ist nicht nur für sie eine persönliche 
Bestätigung, sondern auch für die gesamte Magyar 
Telekom, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, 
erklärte Christopher Mattheisen, Generaldirektor der 
Magyar Telekom Nyrt.    ❙

tHyssenKruPP Presta und 
regIerung KooPerIeren

am 25. noVember unterzeichneten der Geschäfts-
führer des Unternehmens, Marc de Bastos Eckstein 
(Foto l.) und Außenwirtschaftsminister Péter Szi-
jjártó (r.) eine entsprechende Vereinbarung. „Ungarn 
kann eine führende Rolle bei Innovationen in der 
Automobilindustrie einnehmen, nachdem der 
Weltmarktführer bei der Entwicklung elektrischer 
Lenksysteme, ThyssenKrupp, auf lange Sicht zu die-
sem Land hält“, erklärte Szijjártó. „Im Rahmen der 
insgesamt 72. Kooperationsvereinbarung wurde 
das weltgrößte Unternehmen in der Stahlverarbei-
tung sowie in der Erstzteileherstellung für die Fahr-
zeug-, Maschinenbau- und Baunindustrie zum stra-
tegischen Partner Ungarns.“ Der Minister erinnerte 
zudem daran, dass Unternehmen ab 1. Januar ihre 
Steuerbemessungsgrundlage um das Zweifache 
ihrer F+E-Aufwendungen senken können. Marc de 
Bastos Eckstein verwies auf die sechs Tochterge-
sellschaften der Gruppe in Ungarn, die rund 1.000 
Mitarbeiter beschäftigen und im Vorjahr kumulierte 
Umsatzerlöse von 500 Mio. Euro erzielten. In Jászfé-
nyszaru wird derzeit eine Investition auf der grünen 
Wiese realisiert, die 500 neue Arbeitsplätze schafft 
und knapp 100 Mio. Euro kostet. Im Entwicklungs-
zentrum Budapest werden die neuen elektrischen 
Lenksysteme entwickelt – ab 1. Januar können dafür 
im Rahmen von individuellen Regierungsbeschlüs-
sen zur Förderung von F+E-Investitionen staatliche 
Zuwendungen beantragt werden.    ❙

mIllIonen-reKorde BeI 
audI HungarIa

bei aUDi hUngaria fuhr das Millionste Auto vom 
Band, angetrieben vom 30-millionsten in Győr her-
gestellten Motor, informierte das Unternehmen am 
29. November. „30 Millionen Motoren und 1 Million 
Automobile sind ein bedeutender Meilenstein der 
23-jährigen Geschichte von Audi Hungaria“, sagte 
Peter Kössler, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Audi Hungaria Kft. Das Jubiläumsauto ist übrigens 

ein Audi TT RS Coupé, das Modell wird seit August 
hier produziert. Das Jubiläumsauto wird angetrie-
ben von einem 400 PS starken Fünfzylindermotor - 
dem 30-millionsten in Győr hergestellten Aggregat. 
Die Motorenproduktion bei Audi Hungaria begann 
1994 mit einem Vierzylinder mit fünf Ventilen. Im 
Laufe der Jahre entwickelte sich Audi Hungaria mit 
vielen neuen Typen zum heute weltgrößten Moto-
renhersteller. Aktuell werden im Unternehmen 216 
Motorenvarianten gefertigt. 1998 startete ferner die 
Automobilproduktion bei Audi Hungaria mit der 
Montage der Audi TT-Sportwagen. Weitere Modelle 
folgten, darunter Audi RS3, Audi A3 Cabriolet, die 
zweite Generation von Audi TT Coupé und Roads-
ter, ergänzt von den sportlichen RS-Modellen. 2013 
eröffnete Audi Hungaria das Automobilwerk, das 
die volle Fertigungstiefe abdeckt und in dem seit-
dem die Audi A3 Limousine, das A3 Cabriolet sowie 
die dritte Generation der Audi TT-Baureihe gefertigt 
werden. In Kürze erweitert der Audi Q3 die Palette 
der Győrer Automobilproduktion. Mit dem Bau 
eines neuen Karosseriewerks auf 80.000 qm startete 
das Unternehmen bereits die Vorbereitungen auf 
die Produktion des neuen Modells.    ❙

sIemens InvestIert 10 mrd. In 
Kommenden jaHren In BudaPest

innerhalb Von Drei jahren entwickelt die Sie-
mens Zrt. mit einem Investitionsvolumen von 10 
Mrd. Forint ihr Werk in Budapest weiter und stellt 
über 150 hochqualifizierte Techniker ein, informierte 
Dale A. Martin (Foto), Vorstandsvorsitzender der Sie-
mens Zrt. und DUIHK-Präsident auf einer Pressekon-
ferenz am 22. November. Im Zuge der Entwicklung 
entsteht eine neue, 10.000 qm große Produktions-
halle, zudem wird die bestehende um 2.500 qm 
erweitert. Die Bauarbeiten beginnen noch in der-
selben Woche. Das sich auf einem Areal von 6 Hek-
tar erstreckende Werk von Siemens Power and Gas 
stellt für Gas- und Dampfkraftwerke Turbinenschau-
feln und große Stahlkomponenten her. Außenmi-
nister Péter Szijjártó fügte hinzu, dass die Fertigung 
der neuen Produkte mit hoher Wertschöpfung 2018 
startet; mit der Entwicklung avanciere das Werk zu 
einem der größten Turbinenschaufelhersteller in 
Europa. Die Siemens-Gruppe beschäftigt in Ungarn 
insgesamt ca. 3.000 Mitarbeiter, im Budapester 
Power and Gas-Werk fast 600. Seit 2011 hat Sie-
mens in das Budapester Werk mehr als 7 Mrd. Forint 
investiert, das laut Martin eines der Kompetenzzen-
tren des Konzerns ist. Mit der jetzigen Erweiterung 
wird in Ungarn ein neuer Produkttyp von Gastur-
binenschaufeln, d.h. auch eine neue Technologie 
eingeführt. Die Siemens Zrt. hat im Geschäftsjahr 
2015 Umsatzerlöse von 89 Mrd. Forint erzielt, im 
Jahr davor waren es 83 Mrd. gewesen. Der versteu-
erte Gewinn betrug im vergangenen Geschäftsjahr  
3,5 Mrd. Forint, ein Jahr zuvor 5,4 Mrd.    ❙

Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.
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mIllIós reKordoK 
az audI HungarIanál

az aUDi hUngariánál legördült az egymilliomodik 
autó a gyártósorról, melyet a harmincmilliomodik 
Győrben készült motor hajt, tájékoztatott a vállalat 
november 29-én. „30 millió motor és 1 millió autó 
jelentős mérföldkő az Audi Hungaria 23 éves tör-
ténetében”, mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria 
Kft. ügyvezető igazgatója. A jubileumi autó egyéb-
ként egy Audi TT RS Coupé, a modell helyi gyártása 
augusztusban kezdődött. A jubileumi autót egy 
sportos 400 lóerős öthengeres motor – a harminc-
milliomodik Győrben gyártott motor – hajtja. Az Audi 
Hungariánál 1994-ben indult a motorgyártás egy 
négyhengeres, ötszelepes motorral. Az évek során 
sok új motortípust vezettek be, míg mára az Audi 
Hungaria a világ legnagyobb motorgyárává fejlődött. 
A vállalatnál aktuálisan 216 motorvariáns készül. Ezen 
kívül 1998-ban a járműgyártás területével bővült az 
Audi Hungaria tevékenysége az Audi TT összeszere-
lésével. Ezt további modellek követték, többek között 
az Audi RS3, Audi A3 Cabriolet, az Audi TT Coupé és 
Roadster modellek második generációja, kiegészülve 

a legsportosabb változatukkal, az RS modellekkel. 
2013-ban nyitott meg a vállalat teljes gyártási folya-
matot lefedő járműgyára, ahol a szerelde mellett 
felépült a présüzem, a karosszériagyár és a lakkozó 
is, és ahol elindult az Audi A3 Limousine, majd az 
A3 Cabriolet, valamint az Audi TT-sorozat harmadik 
generáció sorozatgyártása. Hamarosan egy újabb 
modellel, az Audi Q3-mal bővül a győri járműgyár-
tás palettája. A vállalat már megkezdte az előkészü-
leteket az új modell gyártására egy új, 80.000 nm-es 
karosszériagyár építésével.    ❙

a magyar teleKom menedzser az euró-
PaI KÖzPontBan folytatja KarrIerjÉt

a magyar telekom nyrt. humán erőforrás vezér-
igazgató-helyettesét, Somorjai Évát, a Deutsche Tele-
kom Csoport európai központjának humán erőfor-
rás vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki jövő év 
januárjától, közölte a cég november 22-én. Somorjai 
2007 áprilisa óta a Magyar Telekom humán erőforrás 
vezérigazgató-helyettese, 2001-ben érkezett a cég-
hez. Ez idő alatt a Magyar Telekom többek között 
elnyerte a „Legjobb Munkahelynek” járó díjat 2012-
ben, 2013-ban és 2015-ben a „Családbarát Munka-
hely” címet, míg 2015-ben a „Fogyatékosság-barát 
Munkahely” címet. Az utódjáról később születik 
döntés. „Büszkék vagyunk rá, hogy Éva a Deutsche 
Telekom központjában folytatja a karrierjét, hiszen 
ez nemcsak neki személyes visszaigazolás, hanem a 
teljes Magyar Telekomnak is, hogy jó irányba hala-
dunk”, fogalmaz Christopher Mattheisen, a Magyar 
Telekom Nyrt. vezérigazgatója.    ❙

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

A naptár a mellékelt 
QR-kód alatt érhető el.
További információ:
Csóka Zsuzsanna 
Tel.: +36 1/ 243-3596
csoka@ahkungarn.hu

a nÉmet-magyar tUDásközpont (DUWZ) 2017 első 
félévét két vezetőképzéssel nyitja meg: a mű-, csoport-, 
szegmensvezetők, valamint költséghely-felelősök és 
gyárigazgatók fejlesztését szolgáló „Termelésirányí-
tói vezetőképzéssel” és a kifejezetten felsővezetőknek 
szóló hatalkalmas „XXI. századi vezetés” című team 
coachinggal. A készségfejlesztés területén az egy- és 
félnapos egy készség intenzív fejlesztését célzó trénin-
gek kerülnek megrendezésre, mint a „Fejlesztő vezetés”, 
a „Teljesítményértékelés”, a beszerzők számára a „Prof-

izmus a beszerzésben”, valamint az értékesítők részére 
az „Értékesítés a vevőre hangolva” című képzés. Mind-
emellett 2017-ben is tovább folytatja a DUWZ a lean 
programokat: a Lean & Kaizen intenzív szemináriumot 
és a háromnapos, vállalati helyszínen megrendezésre 
kerülő „Szinkronizált Termelési Rendszer Workshopot”. 
Végül az energiahatékonyság területén a nemzetközi 
EUREM Energiagazdász képzés mellett ismét megren-
dezésre kerül a nagy népszerűségnek örvendő „Közel 
nulla energiaigényű épületek” szakmai képzés is.    ❙

2017-es I. fÉlÉves KÉPzÉsI 
naPtár onlIne

szolgáltatásI ajánlatoK
noVember 29-Én a Kamarával közösen rendezett 
eseményen Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ cso-
port igazgatóságának elnöke ünnepélyes keretek 
között átadta a Városi Megoldások Innovációs Díjakat. 
A díj megalapítását Thiell asszony a június 6-i, szintén 
a DUIHK-val közösen rendezett Innovációs Esten jelen-
tette be. A díj a vállalat szerint erősíti az együttműkö-
dést a magyar felsőoktatással és a jövő generációval. 
Az egyetemi hallgatók számára első alkalommal meg-
hirdetett pályázaton 12 hallgatói csapat pályamun-
kája került értékelésre és bemutatásra, ebből végül 
négy projekt kapott díjat. Az első helyezett csapat, 
mely 2,5 millió forint pénzdíjban és a vállalattal tör-
ténő együttműködési lehetőségben részesült, egy 
hordozható akkumulátorok megosztására irányuló 
szolgáltatás budapesti megvalósítását célzó projek-
tet mutatott be. A projektértékelő bizottság tagjai az 
ELMŰ-ÉMÁSZ részéről Dr. Boross Norbert, Jászay Tamás 
és Dr. Dobák Miklós, továbbá a DUIHK részéről annak 
ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer voltak. A díjátadót 
Brennauer úr nyitotta meg, aki beszédében a tehet-
séges fiatalok bevonásának fontosságát hangsúlyozta, 

az elmÛ És a duIHK átadtáK a városI 
megoldásoK InnovácIós díjaKat

nagy sikerrel zárUlt az első Mérés- és szabályozás-
technika workshop a Mercedes-Benz kecskeméti gyá-
rában. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., 
valamint a Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) közös 
szervezésében megvalósult kétnapos szakmai rendez-
vény során külső előadók, valamint a Mercedes ener-
getikai szakemberei előadásában bemutatásra került a 
vállalat szabályozási rendszere. A résztvevők így olyan 
innovatív megoldásokat ismerhettek meg, amelyek 

segítségével jelentős költségcsökkentést érhetnek el 
saját vállalatuknál. Hisz a Mercedes megismert példája, 
egyedülállóan komplex rendszere útmutatóul szolgál-
hat, és nagy segítséget jelenthet azon hazai vállalatok 
számára, akik most szeretnének energiahatékonyabbá, 
környezettudatosabbá válni. A nagy érdeklődésre és 
sikerre való tekintettel 2017-ben folytatódik a közös 
szakmai programsorozat, amelyről részletes tájékoztatót 
találhatnak majd a DUIHK weboldalán.    ❙

energIaHatÉKonyság az IParBan: 
worKsHoP a mercedesnÉl

noVember 25-Én első alkalommal adott otthont a 
Német-Magyar Gazdaság Háza a „Passzívházak és ener-
giahatékony épületek” című konferenciának és szak-
kiállításnak. Az évente megrendezésre kerülő konfe-
rencia immár hatodik alkalommal tartott számot nagy 
érdeklődésre a passzívházak iránt érdeklődő építés-
zek, kivitelezők és tervezők körében. A konferencián a 
szakma kiválóságai, köztük a nemzetközi szinten is mél-
tán elismert Dr. Ürge-Vorsatz Diána tartott előadást, aki 
a Nobel-békedíjjal kitüntetett ENSZ Éghajlat-változási 

noBel-díjas a PasszívHáz KonferencIán
Kormányközi Testületének munkájában 2002 óta vesz 
részt. A kiállítóknak köszönhetően pedig a passzívházak 
kivitelezésénél használt legmodernebb technológiá-
kat, berendezéseket ismerhették meg a résztvevők.  
A rendezvény idén a Passzívház Magyarország szake-
gyesület és a Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) 
közös szervezésében valósult meg. Nem az első példa 
volt ez a két szervezet együttműködésére, áprilisban 
ugyanis már harmadik alkalommal indítanak közös 
szakmai képzést passzívházak kivitelezése témában.    ❙

További információ  
passzívházak és energia-
hatékonysági képzések 
témájában:
Kottmayer Krisztina
Tel.: +36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu

figyelembe véve a magyar munkaerőpiacon kialakult 
helyzetet. Thiell asszony elmondta, hogy az ELMŰ-
ÉMÁSZ modern, innovatív munkáltatóként nyitott az 
új lehetőségekre, különösen olyanokra, amelyek tük-
rözik az ügyfelek jövőbeli igényeit. „A díj célja, hogy 
újító ötleteket támogasson annak érdekében, hogy új 
technológiákra épülő új üzleti modellek szülessenek a 
változó környezetben. Ebben a folyamatban mindenki 
nyertes.” A díjátadóhoz kapcsolódó kiállításon az egyes 
projekteket be is mutatták.    ❙
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noVember 15-Én találkozott a DUIHK tapasztalat-
csere-csoportja logisztika témában a Német-Magyar 
Gazdaság Házában egy interaktív rendezvényre 
a közlekedési szektorra vonatkozó szabályozások 
ügyében. Megnyitóként Vásárhelyi Árpád, a Schenker 
Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. ügy-
vezető igazgatója (képen) tartott előadást „Hol a 
határ? – avagy szabálydömping a szállítmányozás-
ban” címmel. Ebben kritizálta, hogy a magyar szállít-
mányozási szektor szabályozását illetően folyamato-
san változásokra kerül sor, hogy pl. az útdíj után jött 
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rend-

szer (EKÁER), a Közúti Árutovábbítási Szerződések 
(KÁSZ) és hamarosan az Elektronikus Vasúti Árufor-
galom-ellenőrző Rendszer (EVÁER). Vásárhelyi szerint 
mindezek hosszútávon súlyos hatást gyakorolnak 
Magyarország versenyképességére, mert a logisztikai 
vállalatok már nemzetközi szinten elég szabályozással 
néznek szembe. Az előadást követően tapasztalato-
kat cseréltek a résztvevők – közöttük főleg az ipari és 
kereskedelmi szektor vállalatainak menedzserei – akik 
a logisztika terén tevékenykednek, és megvitatták 
álláspontjaikat a közlekedési szektorra vonatkozó sza-
bályozások témájában.    ❙

taPasztalatcsere logIsztIKa tÉmáBan 
a KÖzleKedÉsI szaBályozásról

a siemens zrt. partnercégei számára minden év 
novemberében megrendezi a „Siemens gálát”. Az 
idein, november 24-én a vállalat elnök-vezérigazgató-
jának, Dale A. Martinnak köszönhetően – aki egyben a 
Kamara elnöke is – a DUIHK is jelen volt egy információs 
standdal. A gálán öt partnercég vehette át a „Siemens 
Digitalizációs Díjat”, valamint immár hagyományosan 

a színpadi program keretében három alapítványnak 
adtak át 1-1 millió forint adományt. A budai Várkert 
Bazárban megrendezett gála még egy újdonsággal 
szolgált a közel 400 vendégnek: bemutatták a Siemens 
„Ingenuity for life” logót, aminek különleges aktualitást 
ad, hogy az idén 200 éve született Werner von Siemens, 
a német konszern névadó alapítója.    ❙

KamaraI stand a sIemens gáláján

az innoVáció a DUIHK éves kiemelt témája, ennek 
keretében november 14-én az „Ipar 4.0” volt a fősze-
replő. „Connect. Create. Control. Vállalattervezés 
az ipar 4.0 korszakában” című előadásában Robert 
Obermaier, a Passaui Egyetem professzora kijelen-
tette, hogy a jövőben az értékteremtés úgy lehetsé-
ges, hogy egyszerre megvalósul az individualizálás 
és a tömeggyártás is, mert a hardver ugyanaz marad, 
de a szoftver indi vidualizálható. Obermaier kitért 
a privátszférában végbemenő változásokra is, pl. a 
személyes adatokhoz való „nyíltabb kapcso latra”, 
amit a vállalatok is hasznosíthatnak. Major Tamás, a 
TRUMPF Hungary Kft. ügyvezetője un. „mintagyár”-

megoldásokat mutatott be, e téren Magyar ország 
éllovasaként tartják számon a céget. Major elmagya-
rázta, hogy a mintagyár hogyan változtatja meg a 
gyártási mindennapokat. Ehhez a cég pl. a TruCon-
nect, vala mint az AXOOM megoldásokat fejlesztette 
ki. Utóbbi egy digitális üzleti platform, amely egy-
szerűen és gyorsan összekapcsolhatja az értékte-
remtési lánc összes lépését. A TruConnect pedig az 
összekapcsolt gyártásra alkalmas technológia, amely 
összeköti a vállalat gépeit az IT logiká jával. Az, hogy 
a digitális összekapcsolódás kifizetődő, a gyártás 
termelékenységében mutatkozik meg, amely Major 
szerint 30 százalékkal emelkedhet.    ❙

Újraírja a vállalatI tervezÉst az IPar 4.0

December 1-Én került megrendezésre a Kamara 
éves kiemelt témája, az innováció záró rendezvé-
nye: Dr. Thomas Narbeshuber, DUIHK elnökségi tag, 
a BASF Kft. ügyvezető igazgatójának és az Inno-
vációs munkakör vezetőjének, rövid megnyitója 
után Dietmar Focke, a Lufthansa Technik Budapest 
elnök-vezérigazgatója, bemutatta a vállalat euró-
pai karbantartó hálózatának átszervezését. Az úgy-
nevezett SixToONE program célja az volt, hogy a 
hat európai, egymástól független leányvállalatból 
egy nemzetközi szervezetet hozzanak létre, ami-
vel a hálózat versenyképességét közép- és hosszú 

távon biztosíthatják. A SixToONE-program továbbá 
a gyors, megbízható világméretű növekedés ter-
veként is szolgálhat a jövőben, magyarázta Focke. 
Ehhez optimalizálásokat hajtottak végre, összjáté-
kokat alkottak, valamint folyamatokat egységesítet-
tek, hogy kiderítsék melyik a legjobb gyakorlat és 
csökkentsék a költségeket – 2011-hez képest közel 
40 millió euróval. Az előadást követően a résztve-
vőknek lehetőségük nyílt, az előadónak kérdéseket 
feltenni, valamint megvitatni a hallottakat, mielőtt 
zárásként egy kis büfé keretében networkingre biz-
tosított lehetőséget a Kamara.    ❙

InnovácIó, a Kamara Éves tÉmája: szerve-
zetfejlesztÉs a luftHansa tecHnIKnÉl

a DUihk az energiewaechter gmbh-Val együtt-
működésben november 14-17-ig szakmai utat szer-
vezett megújuló energia hasznosítás témájában 
Németországba. A program célja az volt, hogy meg-
oldásokat mutasson fel a bio-, a nap- és a geotermi-
kus energia hasznosításának lehetőségeire. A közel 20 
résztvevő önkormányzatok, cégek, valamint szakmai 
szervezetek és szövetségek képviselőiből állt össze. A 
szakmai út egy információs rendezvénnyel kezdődött 
a Stuttgarti Ipari és Kereskedelmi Kamaránál, amely 
során német szakemberek bemutatták az ágazat 
sajátosságait, valamint a szektor legújabb fejleszté-
seit és innovációit Németországban. Az út további 
két napján megvalósult projektek és gyakorlati pél-
dák – többek között az insheimi geotermikus erőmű 
és az eußenheimi plusz energia ház – megtekinté-
sére, valamint a stuttgarti egyetem Termodinamikai 
és Hőtechnikai Intézetének látogatására került sor.  
A szakmai út záró napján a résztvevők meglátogatták 

megÚjuló energIa: szaKmaI Út 
nÉmetországBa

Információ energiaha-
tékonyság és megújuló 
energiák témában:
Szabó Erika 
Tel.: +36 1 3457 618
szabo@ahkungarn.hu

az EnergyDecentral nemzetközi szakkiállítást Hanno-
verben, ahol a kiállítók széleskörű áttekintést nyújtot-
tak termékeikről és szolgáltatásaikról a decentralizált 
energiaellátás területén.    ❙

adóK: elÔBB csÖKKentenI, 
aztán egyszerÛsítenI
a magyar aDópolitika alapvető kérdései, vala-
mint a kormány az adókat és járulékokat érintő aktu-
ális rendeletei voltak a témái a DUIHK által, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium mintegy három hónapja 
kinevezett adószabályozásért felelős államtitkára, Izer  
Norbert részvételével december 13-án szervezett 
üzleti ebédnek és háttérbeszélgetésnek. Előbb az 
adókat csökkenteni kell, aztán egyszerűsíteni. Eképp 
foglalta össze Izer a kormány adópolitikai terveit. Az 
ország versenyképességének növelése érdekében 
előbb a munkát és a nyereséget terhelő járulékokat 
kívánják csökkenteni. A társasági adó éppen elfo-
gadott, 2017. január 1-től érvénybe lépő, 9 %-ra való 
csökkentése révén immár Magyarországon a legala-
csonyabb a nyereségadó az EU-n belül. De ennél is 
fontosabb Izer szerint a munkáltatók terheinek mér-

séklése járulékcsökkentés révén. Az ún. szociális hoz-
zájárulási adót hamarosan a jelenlegi 27 % felére is 
csökkenthetik. A vendégekkel folytatott elénk beszél-
getés során tág teret kaptak a kormány az adócsalás 
felszámolására hozott intézkedései is. A jövőben pél-
dául bizonyos számlákat már a kiállítás közben, vagy 
rögtön utána közvetlenül továbbítani kell a NAV felé. 
Izer szerint ez a lépés egy sor olyan intézkedés része, 
melyek az adóhivatal figyelmét az adóügyileg érintett 
folyamatok valós idejű feldolgozásának irányába tere-
lik. Ezzel az adócsalókat tulajdonképpen „in flagranti“ 
tetten lehet érni, a becsületes adófizetők viszont 
megszabadulnának a felesleges vizsgálatoktól. Ha a 
rendszer beválik, a távolabbi jövőben az is elképzel-
hető, hogy a bérszámfejtés, vagy a főkönyv is valós 
időben lenne összekapcsolva az adóhivatallal.    ❙
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KonjunKtÚra-fórum 2016
a gazDasági helyzet jelenleg magyarorszá-
gon És nÉmetországban is meglehetÔsen 
jó, azonban a jöVÔt mÉgis fenyegeti nÉhány 
kockázati tÉnyezÔ. ez a VÉlekeDÉs a DUihk 
iDei konjUnktúra-fórUmán elhangzott több 
elÔaDásban is tükrözÔDött. 

A rendezvényen mintegy 200 vendég tájékozódott 
a vállalatok számára lényeges piaci és gazdaságpoli-
tikai keretfeltételekről.

Magyarország bebizonyítja, hogy már nem érvé-
nyes az a korábbi dogma, miszerint az erőteljes 
béremelés ne lenne összeegyeztethető a verseny-
képességgel – jelentette ki Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter november 24.-én a DUIHK 
idei, immáron 23. Konjunktúra-fórumán a patinás 
Vigadóban. A miniszter ezzel a kijelentéssel számos 
vállalat arra irányuló aggodalmára reagált, hogy a 
minimálbér és a bérmegállapodások kétszámjegyű 
növekedési ütemének tükrében féltik magyarországi 

folytatás a hátoldalon »

Egyre többen beszélnek a gazdaság digitalizá ció-
járól. Magyarország hol tart?

A digitalizáció egyre több területet hat át. Az a 
szegmens, ahol a hatás elsőként, ill. a legintenzí-
vebb formában jelent meg, a gyártás, az ipar volt, 
innen is a neve, ipar 4.0. A Magyarországon tevé-
kenykedő német vállalatok már több éve elkezdtek 
e jelenséggel foglalkozni. A közép-kelet-európai 
térségben Magyarország kormánya volt az első, 
amely felismerte a téma jelentőségét – mégpedig 
a gazdaság valamennyi ágazatában és nem csupán 
az iparban – és hamar megjelent egy sor állami 
program a digitális átalakulás támogatására; ilyen 
például a Digitális Oktatási program, a Digitális 
Exportstratégia vagy a Digitális Városok. 

Milyen fejlődési irányokat vár?

A digitalizáció összetett folyamat, de néhány sza-
bályszerűség, jellemző világosan látszik: új sze-
replők bukkannak fel, új folyamatok, szabályok 
és szokások alakulnak ki. Abban is egyetértés van, 
hogy a digitalizáció mindenképpen bekövetke-
zik, függetlenül attól, hogy szeretjük-e vagy sem. 
Ha Magyarország ebben korán részt vállal, akkor 
haladó lehet, máskülönben le is szakadhatunk. Elő-
fordulhatnak ugyanis olyan fejlesztések, amelyekkel 
ma még egyáltalán nem számolunk; néhány évvel 
ezelőtt még például senki sem látta a digitalizáció 
alkalmazási lehetőségeit az egészségügyben vagy 
a mezőgazdaságban, pedig például a páciens és az 
orvos közötti kapcsolatot vagy az orvosi látogatá-
sok gyakoriságát teljességgel meg tudja változtatni. 
Ma már számos lehetőséget látunk arra, hogy a 
digitalizáció miként növelheti a hatékonyságot, akár 
a sertéstenyésztésben is.

A digitalizáció tükrében vélhetően egyre nagyobb 
érdeklődés övez egy olyan informatikai vállalatot, 
mint az SAP. 

Igen, mivel e folyamatban nemcsak saját példánkat, 
átalakulásunkat tudjuk felmutatni, hanem segít-
jük is a fejlődés mellett elkötelezett szervezeteket. 
Egy példa: a HANA platformunk felhasználható a 
digitalizáció ötleteinek megvalósítására, a folya-
matok felépítésére, futtatására egy vállalatnál. Egy 
olyan digitális platformról van szó, amely megoldja 

IPar 4.0-val 
a szaKemBerHIány ellen
InterjÚ aBlonczy Balázzsal, az saP Hungary Kft. 
ügyvezetÔ Igazgatójával

a „big data” jelenséget, mert valós időben képes óri-
ási mennyiségű adatot feldolgozni. Egyúttal támo-
gatja a dolgok internete (IoT) adta lehetőségek fel-
használását. Sőt, ajánlásokat és figyelmeztetéseket is 
képes adni, ha például egy gyártósoron hiba lép fel. 
Ez a közúti forgalomban is alkalmazható, ha például 
egy balesetnél gyorsan terelésre van szükség. 

Ügyfeleik mennyire ismerik fel e tendenciák szük-
ségességét? 

Egyre többen nyitnak a digitalizáció felé. Azon 
vállalatoknak, amelyek már alkalmazzák vállalat-
irányítási rendszerünket, azt javasoljuk, hogy hasz-
nálják ezt a platformot. Mégpedig úgy, hogy ne 
csupán az eddig megszokott módon használják a 
rendszert, hanem gondolják át a folyamataikat és 
alkalmazzák az informatika új lehetőségeit, legyen 
az akár a felhő alapú technológia, mobilitás, vagy 
éppen gépi tanulás.  A hatékonyságnövelés során 
gyakran kiderül, hogy a folyamatot kevesebb élő-
munkával lehet ellátni, ugyanakkor a technológia 
teremtette új lehetőségek kiaknázásához szükség 
van plusz emberekre. Ez is a digitalizáció egyik 
hatása: újfajta tudásra lesz szükség. Mi ebben nem-
csak ügyfeleinket, hanem bárkit tudunk segíteni: 
ingyenes, online kurzusaink egyre ismertebbek és 
keresettebbek. Úgy vélem, a digitalizáció terjedése, 
Magyarország számára, ahol egyszerre magas fokú 
a foglalkoztatás és mégis szakemberhiány van, gaz-
daságpolitikai szempontból kedvező és ösztönöz-
heti a további beruházásokat.    ❙

ablonczy balázs, 43 éves, házas, 3 gyermeke van. 
2009 óta ügyvezetője az SAP Hungary Kft.-nek.

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

Az interjút Daniel Hirsch készítette.

Bod Péter Ákos , Virág 
Barnabás és Volker Treier 
előadásai honlapunkról 
letölthetőek.

a kamara által szerVezett 2016-os Konjunktú-
rafórum révén, melyen előadóként működött közre,  
Dr. Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi 
Kamarák Szövetségének (DIHK; képen középen) 
helyettes ügyvezető igazgatója, a DUIHK-t is meglá-

togatta. Ehhez tartozott a Kamara épületének meg-
tekintése is, amely közben Treier az egyes DUIHK 
munkatársakkal is váltott néhány barátságos szót és 
sok sikert kívánt a jövőbeli munkához.    ❙

látogatás BerlInBÔl a nÉmet-magyar 
gazdaság HázáBan

a DUihk elnöksÉge és tanácsadó testülete nov-
ember 23-án, egy egész napos workshopon dol-
gozta ki a Kamara jövő évi munkájának prioritásait. 
Nagy körben, és később különböző munkacsopor-
tokban az osztályvezetőkkel főleg a Kamara 2017-es 
kiemelt témájáról volt szó: a szakképzett munkaerő-
utánpótlás biztosítása Magyarországon. Ehhez több 
konkrét projektet határozott meg a Kamara elnök-
sége és tanácskozott az utakról, amelyeken ezeket a 

kezdeményezéseket célzottan lehet kommunikálni 
a tagoknak és a nyilvánosságnak. A jövő év kiemelt 
témája január 19-én egy nagy évnyitó rendezvé-
nyen kerül bemutatásra. A workshopnak egyébként 
a Fóti Gyermekváros adott otthont. Tagcégünk, az 
ELMŰ évek óta aktív támogatója a létesítmények, 
többek között a legmodernebb energetikai techno-
lógiák révén, melyek segítségével jelentősen csök-
kenti a szociális intézmény fenntartási költségeit.    ❙

worKsHoP a KamaraI stratÉgIáról

A vállalatról

Az SAP Hungary Kft.-t 1997-ben alapították budapesti szék-
hellyel. A német gyökerű szoftverház magyarországi leányvál-
lalata jelenleg közel 1.000 főt foglalkoztat, és 2015-ben 23,7 
milliárd forint árbevételt ért el.
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A DUIHK-t a Szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német Szövetségi 
Parlament határozata alapján.

ImPressum | IMPRESSzUM

magazin

telephelyeik versenyképességét. Szijjártó 
mégis rendkívül derűlátóan nyilatkozott 
a magyar gazdaságról. A külügyminiszter 
gyökeres változást jelentett be a pályázati 
források odaítélésének rendszerében 2017-
től: a munkaerőhiány és a vele párosuló 
gyökeres technológiai változások tükrében 
már nem az új munkahelyek megterem-
tése lesz a támogatás nyújtásának döntő 
szempontja, hanem helyette a technoló-
giai beruházásokra helyezik a hangsúlyt.  
A miniszter szerint a kisebb vállalatok szá-
mára is az a legjobb támogatás, ha integrál-
juk őket a modern beszállítói láncokba.

Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi 
Kamarák Szövetségének (DIHK) képvisele-
tében arra hívta fel a figyelmet a rendez-
vényen, hogy a világkereskedelem már 
lassabban bővül, mint a világgazdaság tel-
jesítménye, ami komoly következményekkel 
jár olyan export-orientált országok számára, 
mint Német- és Magyarország. Ezért a szak-
értő arra figyelmeztetett, hogy a szabad 
világkereskedelem elemi jelentőségű éppen 
Német- és Magyarország számára és hogy 
Európának ezért következetesen síkra kell 
szállnia a világban. A konjunktúra tekinte-
tében a DIHK 2017-re Németországban már 
csak 1,2 százalékos növekedéssel számol az 
idei még mintegy 1,9 százalékot követően.

A lankadó kivitel mellett elsősorban az 
állam beruházási tevékenységének hiánya 
aggasztó – ezt a későbbiekben egyéb-
ként a frankfurti Commerzbank szakértője, 
Marco Wagner is megerősítette. A fajlagos 
munkaköltség viszonylag erőteljes emel-

kedése is kockázatot jelent a német gaz-
daságnak – mondta el a DIHK ügyvezető 
igazgatóhelyettese.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) monetáris politikáért felelős ügy-
vezető igazgatója – az MNB és a kormány 
sikereinek kötelező dicséretét követően 
– azt az állítást fogalmazta meg, hogy 
Magyarország a „magas nyomású gaz-
daság” irányába tart. A tartósan alacsony 
kamatok (az MNB hosszú távon a jelenlegi 
0,9 százalékos alapkamat megőrzésére 
törekszik), a rohamos technológiai válto-
zás és a munkaerő az Európai Unión belüli 
rendkívül nagy mobilitásának korában a 
jövőben új készségekre van szükség a ver-
senyképesség megőrzéséhez. A béreknek 
ebben alapvetően csökken a szerepe Virág 
Barnabás véleménye szerint, sőt fokozatos 
emelésük éppen ellenkező hatást fejt ki: a 
magasabb kereslet révén még a termelé-
kenység növekedéséhez is hozzájárulhat.

Az előadásokat követő panelvita főleg azzal 
a kérdéssel foglalkozott, hogy a jövőben 
miből táplálkozzon a növekedés, de az 
állam a gazdaságban betöltött szerepéről 
is szó esett. Éppen ez utóbbi kérdésben 
mutatkozott részben véleménykülönbség: 
miközben a jegybank korábbi elnöke, Bod 
Péter Ákos és a Commerzbank szakértője, 
Marco Wagner inkább amellett szállt síkra, 
hogy az állam csak az általános feltételrend-
szert szabja meg, a Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara elnöke, Parragh László az 
állam erőteljesebb befolyását támogatta 
bizonyos területeken. A HIPA beruházás-
ösztönzési ügynökség elnöke, Ésik Róbert 
ismertette a beruházásokhoz kínált külön-
böző állami támogatási lehetőségeket és 
a támogatások már említett átterelését a 
technológiák, valamint a kutatás és fejlesz-
tés irányába. A beszélgetést Palócz Éva, a 
Kopint-Tárki neves gazdaságkutató intézet 
igazgatója vezette.    ❙

szerzô: Hirsch Daniel

folytatás a 14. oldalról

Bod Péter Ákos , Virág Barnabás és Volker Treier 
előadásai honlapunkról letölthetőek.
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Pódiumbeszélgetés: Dr. Palócz Éva, Dr.  Parragh László,  Dr. Marco Wagner, Prof. Bod Péter Ákos


