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DUIHK-Präsident Dale A. Martin beleuchtete 
die wirtschaftliche Situation Ungarns vor 
allem aus deutscher und anderer internati-
onaler Investorensicht. Dazu präsentierte er 
Ergebnisse der jüngsten DUIHK-Blitzumfrage 
(die Ergebnisse sind auf der DUIHK-Webseite 
kostenlos verfügbar). Darin konnte die Kam-
mer fast durchgängig die besten Ergebnisse 
seit 2005 verzeichnen, sowohl hinsichtlich 
Konjunkturaussichten und eigener Geschäfts-
lage, als auch der Investitions- sowie Beschäf-
tigungspläne. Als größtes Risiko für die mittel-
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fristige Geschäftsentwicklung sah eine große 
Mehrheit den Arbeitskräftemangel an, viele 
auch den Arbeitskostenanstieg.

Róbert Ésik sprach als HIPA-Präsident über 
die Bemühungen Ungarns, ausländischen 
Investoren gute Bedingungen zu bieten: „Wir 
arbeiten täglich daran, Ungarn als idealen 
Investitionsstandort zu stärken.“ Derzeit ver-
handele man mit 24 Firmen über neue Inves-
titionen, mit denen 4.000 neue Arbeitsplätze 
entstehen würden. Neu sei bei der Investi-

tionsförderung, dass man immer stärker auf 
Qualität statt auf Masse setze, weshalb man 
neue Subventionsformen einführte. 

Laut dem stellv. Außenwirtschaftsminister 
Levente Magyar musste man Ungarn nach 
dem Regierungswechsel 2010 „aus Ruinen“ 
wieder aufbauen. Seitdem habe man ein 
investitionsfreundliches Umfeld geschaf-
fen, Ungarn gehöre heute auf mehreren 
Feldern zur Weltspitze und verfüge über 
eine der am stärksten diversifizierten Volks-
wirtschaften weltweit.

Marco Wagner, Volkswirt der Commerzbank 
AG, ordnete die gute konjunkturelle Lage in 
Ungarn und Deutschland in globale Wirt-
schaftstendenzen ein. In Deutschland sei der 
ifo-Geschäftsklimaindex auf einem 50-jähri-
gen Rekordniveau, auch habe sich der Auf-
schwung verbreitert: nach dem bisher vor 
allem privater und öffentlicher Konsum das 
Wachstum gestützt hätten, verzeichne man 
auch wieder höhere Exporte sowie Investitio-
nen. Der Euroraum sei auf einem guten Weg, 
dennoch seien einige strukturelle Probleme 
noch nicht ganz bewältigt. 

Dem Rektor der Andrássy Universität Buda-
pest, Dietmar Meyer zufolge sehen sich auf-
strebende Volkswirtschaften in Mittel- und 
Osteuropa mit einer Gratwanderung zwi-
schen einer Politik der Abschottung und 
einer internationalen Öffnung konfrontiert. 
Es könne dabei sinnvoll sein, Märkte nicht 
gleich ganz zu öffnen, sondern erst die Wirt-
schaft im Inland zu stärken, und sie dann 
schrittweise zugänglich zu machen.     ❙
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DIe DUIHK organIsIerte am 16. November eine 
Informationsveranstaltung zur Start-up-Szene in 
Bayern, bei der staatliche und privatwirtschaftliche 
Akteure aus Bayern sowie Ungarn über die Chan-
cen und Möglichkeiten von Jungunternehmen in 
dem südöstlichen Bundesland sprachen. DUIHK-
Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer begrüßte die 
Teilnehmer in seiner Funktion als Repräsentant des 
Freistaats Bayern in Ungarn und informierte allge-
mein über die Region als Wirtschaftsstandort, in der 
u.a. die größten Versicherer Deutschlands ansässig 
sind und wo Unternehmen von der guten Infrastruk-
tur sowie den vielen Forschungsstandorten profitie-
ren. Christoph H. Pfaff, Ministerialrat des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums ergänzte mehrere weitere 
Standortvorteile: die Unternehmensvielfalt – es 
gibt sowohl Großunternehmen als auch KMU –, die 
Gründern viele Kontakte und potenzielle Kunden 
beschert; die über 50 staatlichen Gründerzentren, 
unter denen es seit zwei Jahren auch spezielle zum 
Thema Digitalisierung und Netzwerke gibt; diverse 
staatliche Förderprogramme und Finanzierungs-
angebote, aber auch privatwirtschaftliche Inkuba-
toren, Akzeleratoren und Coworking-Büros; viele in 
Bayern ansässige Venture-Capital-Gesellschaften; 
nicht zuletzt Start-up-Events, um Jungunternehmer 
zusammen zu bringen.

Der Geschäftsführer der Start-up-Netzwerkorga-
nisation BayStartUP, Dr. Carsten Rudolph referierte, 
welche Services selbige den Jungunternehmen 
meist kostenlos bietet: Businessplan-Wettbewerbe, 
Workshops und ein aus u.a. 280 privaten Business 
Angels bestehendes Finanzierungsnetzwerk, dank 
dem etwa 2016 über 40 Mio. Euro vermittelt wurden. 
„Bayern bietet eine alles in allem gute Infrastruktur 
für Start-ups“, fasste er zusammen. Stefan Sieferer von 
der Kanzlei Rödl & Partner sprach über das rechtli-
che und steuerliche Umfeld für Firmengründungen 
in Deutschland sowie Ungarn. U.a. empfahl er die 

DIe aKtUell starKe KonjUnKtUr in Ungarn geht 
aus Sicht der Unternehmen mit zunehmendem 
Druck am Arbeitsmarkt einher. Dies belegt auch der 
aktuelle gemeinsame Vergütungsreport der DUIHK 
und der Personal- und Managementberatung Kien-
baum Consultants Austria GmbH, der am 4. Dezem-
ber vorgestellt wurde. 

Die auf einer Unternehmensumfrage basierten 
Ergebnisse zeigen, dass zum einen weiterhin ein 
ernster Fachkräftemangel beklagt wird, zum anderen 
die Vergütungen schneller steigen als erwartet. Von 
den befragten Unternehmen gaben über 70% an, 
dass die Verfügbarkeit von Fachkräften mangelhaft 
oder ungenügend sei – gegenüber dem vergange-
nen Jahr hat sich die Situation damit nicht verbessert. 
„Diese Einschätzung bestätigt Ergebnisse anderer 
Umfragen, die die DUIHK in jüngster Zeit durchge-
führt hat, und verdeutlicht, dass der Fachkräfte-

mangel im Lande Risiken für die konjunkturelle Ent-
wicklung mit sich bringen kann“, sagte Dirk Wölfer, 
Bereichsleiter Kommunikation der DUIHK.

gehaltssteigerung 2017 deutlich 
höher als erwartet 
Die interessanteste Entwicklung seit dem Herbst 2016 
ist mit Sicherheit die deutliche Steigerung der Grund-
gehälter: „Wir sind überrascht über die diesjährige 
Gehaltsentwicklung in Ungarn. Prognostiziert für 2017 
war eine Steigerung um bis zu vier Prozent, tatsächlich 
sind es ganze sechs Prozent geworden“, sagt András 
Sághy, Country Manager bei Kienbaum.“ Facharbeiter 
in Ungarn konnten sich sogar über Gehaltserhöhun-
gen von durchschnittlich 7,4% freuen, Abteilungsleiter 
und Angestellte über 6% und leitende Angestellte wie 
Teamleiter über 5,8 %. Zudem gebe es deutliche regi-
onale Unterschiede, so Sághy. Die Vergütung im Bal-

richtige Rechtsform wohl zu überlegen, denn es gibt 
große Unterschiede z.B. hinsichtlich Gründungskapi-
tal und persönlicher Haftung. Anschließend stellten 
sich drei erfolgreiche Start-ups vor, die Bayern- und 
Ungarn-Bezug haben: József Takács, Geschäftsführer 
von KKTJ Bausysteme hob die Bedeutung von Wer-
bung hervor, ferner, dass Kammern und Wirtschafts-
verbände bei der Orientierung auf dem Markt und 
im Wirtschaftsumfeld helfen. Greta Kreuzer, CEO der 
Cosinuss GmbH, fügte hinzu, dass ein Start-up in der 
Regel ständig auf Kapitalsuche ist, um etwa auch an 
Messen teilnehmen zu können. László Arany, Regio-
naldirektor der ungarischen FlixBus-Tochter – deren 
Markteinführung in Ungarn 2015 übrigens organisa-
torisch vom Budapester Büro der Deutschen Zentrale 
für Tourismus begleitet wurde – erklärte, dass es in 
München, wo das Jungunternehmen 2013 gegrün-
det wurde, nicht so viele Start-ups wie in Berlin gebe, 
was aber geschäftlich von Vorteil sei, im Schnitt leb-
ten daher die Start-ups hier länger.

Ilona Balogh, stellv. Kammer-Geschäftsführerin und 
Moderatorin der Konferenz, kündigte zu deren Ende 
an, dass neben der bisherigen DUIHK-Dienstleistung 
zum Markteintritt ungarischer Firmen in Deutschland 
weitere, zum Thema Start-ups passende Kammerser-
vices entwickelt und künftig angeboten werden, z.B. 
eine Fachreise nach Bayern sowie eine Messeveran-
staltung in Berlin.     ❙

lungsraum Budapest liegt z.B. um mehr als 20 Prozent 
über dem ungarischen Durchschnitt. 

Für 2018 rechnen die Firmen nicht mit einem nachlas-
senden Lohndruck: Durchschnittlich wird ein Anstieg 
um 6,1% erwartet, wobei Arbeiter und Angestellte mit 
6,8 bzw 6,4 Prozent erneut leicht überdurchschnittli-
che Einkommensverbesserungen erwarten können. 

variable Komponenten und firmenwagen 
weit verbreitet
Ein ungarischer Vorstandsvorsitzender/Vorsitzen-
der der Geschäftsführung verdient in diesem Jahr 
mit rund 30.000.000 HUF um ein Drittel mehr als ein 
ordentliches Vorstandsmitglied (23.000.000 HUF) und 
knapp das Dreifache einer Führungskraft mit einem 
durchschnittlichen Jahresgehalt von 11.000.000 HUF. 
Einfache Angestellte erhalten in Ungarn ein Durch-
schnittsgehalt von jährlich rund 3.340.000 HUF. 

Die variablen Vergütungskomponenten in Ungarn 
sind sehr weit verbreitet. Über 75% aller Führungs-
kräfte und jeder zweite Mitarbeiter erhält eine 
Prämie oder einen Bonus. Diese sind primär von 
Gewinngrößen abhängig. 

Firmenwagen sind in Ungarn nach wie vor eine 
beliebte Zusatzleistung zum Grundgehalt: 92 Pro-
zent der Geschäftsführer, 42 Prozent der Führungs-
kräfte und 15 Prozent der leitenden Angestellten 
profitieren von diesem Benefit. Der Geschäftsfüh-
rung steht für ihren Firmenwagen ein Anschaffungs-
budget von durchschnittlich 13.400.000 HUF zur 
Verfügung. Führungskräfte dürfen im Schnitt mit 
einem Dienstwagen im Wert von 8.500.000 HUF 
rechnen und leitende Angestellte mit einem Fahr-
zeug, das 5.900.000 HUF kostet.     ❙

Bayern ist attraKtiVer start-Up-stanDort

aM 7. noveMber war die ungarische Tochter des 
deutschen Landmaschinen-Herstellers, die CLAAS 
Hungária Kft. in Törökszentmiklós Ziel eines regi-
onalen Firmenbesuchs, bei dem Geschäftsfüh-
rer Andreas Szakácsi die Gäste begrüßte und den 
Betrieb vorstellte. Nach einer Firmenpräsentation 
ging es auf zur Werksbesichtigung, beim abschlie-
ßenden Imbiss bot sich den Teilnehmern die Mög-
lichkeit zum Networking.    ❙

firMenBesUch Bei claas hUngária in 
töröKszentMiKlós
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 geschäftsführung führungs- höhere  angestellte arbeiter,  
  kräfte angestellte  facharbeiter

grundgehaltssteigerung
» 01.09.2016 – 01.09.2017 5,7 % 6,0 % 5,8 % 6,0 % 7,4 %
» 2018 (geplant) 5,3 % 5,7 % 5,9-6,3 % 6,4 % 6,8 %
jahresvergütung (tsd hUf) 
» Grundvergütung  20 509 9 304 5 806 3 068 2 353
» Gesamtbarvergütung  26 421 10 923 6 476 3 340 2 577
erfolgsbeteiligung
» Empfänger 85 % 75 % 75 % 64 % 54 %
» Variabler Anteil 22 % 15 % 9 % 8 % 8 %
firmenwagen
» Empfänger 92 % 42 % 15 % 2 % 0 %

Wichtige vergütungskennziffern
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aM 28. noveMber veranstalteten WTS Klient und 
die DUIHK ihren alljährlichen „Steuerstrategischen 
Tag“. Im Aquincum Hotel Budapest kamen Steuer-
experten der Regierung und Unternehmen sowie 
professionelle Berater zusammen, um die Erfah-
rungen der vergangenen fünf bis zehn Jahre des 
steuerlichen Umfelds sowie der Steuerpolitik zu 
diskutieren, aber auch um konkrete Maßnahmen 
vorzuschlagen. Nach der Begrüßung durch Zoltán 
Lambert, Partner bei WTS Klient Kft., sprach Csilla 
Tamás-Czinege, für steuerliche Angelegenheiten 
zuständige stellv. Staatssekretärin des Wirtschafts-
ministeriums, über die mittelfristigen Umstrukturie-
rungspläne der Regierung für die steuerliche Admi-
nistration. Dabei hob sie u.a. die bereits erfolgte 
administrative Entlastung durch die Steuerbehörde 
NAV hervor, die die Anfertigung der Einkommens-
steuererklärung für Arbeitnehmer anbietet; ferner 
helfe man bei Bedarf den Arbeitgebern vor Ort, 
falls die Beschäftigten diese damit beauftragen. 

steUerBehörDe naV Will serViceorientierter WerDen

Während die Gewerbesteuererklärung vereinfacht 
wird, werde die Nutzung des „Cégkapu“ genann-
ten Portals zur Selbstverwaltung diverser admi-
nistrativer Angelegenheiten ab dem 1. Januar 
für Unternehmen verpflichtend, informierte die 
stellv. Staatssekretärin. Ihr für Rechnungslegung 
und  Steuerregelungen verantwortlicher Kollege, 
stellv. Staatssekretär Norbert Izer referierte über die 
Rollen und Gewichtung der wichtigsten Steuer-
arten. So hob er etwa hervor, dass Ungarn mit der 
über sechs Jahre schrittweise erfolgenden Senkung 
der Steuerbelastung der Arbeitgeber zu den Nach-
barländern aufschließen wird, während der Körper-
schaftssteuersatz bereits jetzt der niedrigste der EU 
sei. Die NAV werde ab 2018 zugleich als helfender 
Dienstleister und als Vollstreckungsorgan gestärkt, 
fasste Izer zusammen. Im Rahmen von zwei Diskus-
sionsrunden stellten sich die Steuerexperten aus 
der Regierungs- und der Unternehmenssphäre den 
Fragen des Publikums.    ❙

vor eIneM jaHr starteten Mercedes und die DUIHK 
in gemeinsamer Organisation in Kecskemét die in 
Ungarn einzigartige Ausbildung „Führung in der 
Industrie“ nach dem deutschen Vorbild des Industrie-
meisters. Am 29. November erhielten nun die ersten 
15 Absolventen ihr deutsch-ungarisches Abschluss-
zeugnis. In dem über fünf Jahre laufenden Berufs-
bildungsprojekt sollen insgesamt 180 Teilnehmer 
ausgebildet werden, ab Herbst 2018 in der bis dahin 
fertiggestellten Mercedes-Benz Academy Kecskemét. 
Auf dem Lehrplan stehen neben handwerklichen 
Trainings auch welche auf den Gebieten Ökonomie, 
Entwicklung, Motivation, Kommunikation und Quali-

erste inDUstrieMeister aBsolVieren 
aUsBilDUngsprograMM Von MerceDes UnD DUihK

tätssicherung. „Autos von Spitzenqualität kann man 
nur mit engagierten und motivierten Mitarbeitern 
herstellen, die offen sind gegenüber der fortlaufen-
den Weiterentwicklung. Nach Ende dieser Ausbil-
dung, bei der die wichtigsten von unserer deutschen 
Mutter entwickelten Ausbildungsmodule auf die 
ungarischen Verhältnisse übertragen wurden, erhal-
ten die Absolventen ein zweisprachiges Zeugnis, was 
das Unterpfand des marktfähigen europäischen Wis-
sens ist“, betonte Christian Wolff, Geschäftsführer der 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (Foto M.) 
Ebenso bescheinigte stellv. Dr. Zita Horváth vom HR-
Ministerium (r.) den Absolventen großes Fachwissen, 
mit dem diese flexibel und mobil auf dem interna-
tionalen Arbeitsmarkt der Autoherstellung „verkeh-
ren“. DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer (l.) 
erklärte: „Die Grundlage dieser Ausbildung sind die 
Theorie und das Lehrmaterial des DIHK sowie die 
Trainer und Ausbilder, die über einen deutsch-ungari-
schen kulturellen Hintergrund verfügen. Das Training 
ergänzt die in der dualen und der Hochschullehre 
erfolgte Grundausbildung, die bei Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary bereits jetzt erfolgreich und 
beispielhaft in der Praxis angewandt wird.“    ❙

voM 7.-11. noveMber organisierte die DUIHK 
eine Informationsreise nach Baden-Württemberg 
für ungarische Unternehmen, Berufsschulen sowie 
sonstige Akteure der Berufs- und Weiterbildung 
zum Thema „Duale Berufsbildung – Wettbewerbs-
faktor Fachkräfte“. Die Teilnehmer informierten 
sich so aus erster Hand über das deutsche Berufs-
bildungssystem und dessen neueste Richtun-
gen sowie über  Dienstleistungen und mögliche 
Kooperationsfelder. In Begleitung von Experten der 
Baden-Württemberg International und der Kam-
mer trafen sie wichtige Akteure bei der Prüfungs-
aufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle der 

BerUfsBilDUngs-inforeise nach DeUtschlanD

IHK Stuttgart, Gottlieb Daimler Schule in Sindelfin-
gen, Balluff GmbH in Neuhausen auf den Fildern, 
Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG in Konstanz, 
Festo Didactic GmbH in Denkendorf sowie beim 
Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württemberg. Unter den rund 20 Teilnehmern 
waren Bildungsexperten des ungarischen Wirt-
schaftsministeriums und lokaler ungarischer IHK, 
des ungarischen Handelsverbandes, Berufsschulen 
sowie neun Unternehmen. Aufgrund des großen 
Interesses plant die DUIHK, auch künftig ähnliche 
Reisen zum Thema Berufsbildung nach Deutsch-
land zu organisieren.    ❙

DIe MöglIcHKeIten , aber auch die Herausforderun-
gen für ungarische Firmen, die auf den deutschen 
Markt streben, standen im Mittelpunkt des Deutsch-
Ungarischen Business Forum am 30. November in 
Budapest. Das Forum wurde gemeinsam von der 
DUIHK und dem Wirtschaftsmagazin Piac & Profit 
organisiert. Vertreter von Unternehmen, des deut-
schen Messeverbandes AUMA, Banken, der DUIHK 
sowie Juristen informierten über verschiedene 
Aspekte des Markteinstiegs in Deutschland. DUIHK-
Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer (Foto) erinnerte 
daran, dass die Visegrád-Staaten, zu denen auch 
Ungarn gehört, weltweit zu den wichtigsten Zielen 
deutscher Auslandsinvestitionen gehören. Deutsche 
Firmen seien für Ungarn die wichtigsten Handels-
partner und zugleich die bedeutendsten Investoren. 
„Laut unserer jüngsten Konjunkturumfrage planen die 
in Ungarn tätigen deutschen Firmen sogar weitere, 
höhere Investitionen und personelle Aufstockungen. 
Wir gehen also interessanten Zeiten entgegen“, so 
Brennauer. In einem weiteren Vortrag machte er später 
auf die Bedeutung von gut ausgebildeten Fachkräften 
für die Wettbewerbsfähigkeit aufmerksam und stellte 
die diesbezüglichen Aktivitäten der Kammer vor. Erika 
Salamon-Maráczi vom Maschinenbauer Hauni Hunga-
ria ergänzte dies durch praktische Hinweise zur dua-
len Ausbildung, die für Betriebe eine Antwort auf den 
Fachkräftemangel für Betriebe darstellen könne. 

hilfe für Ungarische KMU zUM 
MarKteinstieg in DeUtschlanD

Ilona Balogh, stellv. DUIHK-Geschäftsführerin empfahl 
den bereits wettbewerbsfähigen ungarischen Betrie-
ben, die Marktmöglichkeiten in Deutschland präzise 
auszuloten und entsprechende Exportstrategien fest-
zulegen: „Jedes Bundesland hat andere Stärken bezüg-
lich der Wirtschaftsstruktur, dem Fachkräftebestand 
und prosperierender Branchen, daher sollte man sich 
vorab gründlich informieren, welches Bundesland für 
die Markterschließung am besten geeignet ist. Neben 
der Sicherstellung der Finanzen ist dafür auch kompe-
tentes Personal nötig, das sowohl mit der deutschen 
Sprache wie Kultur bestens vertraut ist.“ Als eine mögli-
che Form, sich auf dem deutschen Markt zu präsentie-
ren, nannte sie Messeteilnahmen, für die in Ungarn die 
DUIHK der richtige Ansprechpartner sei. Sylvia Kanitz 
vom AUMA ergänzte, dass Deutschland das Messeland 
mit der weltweit höchsten Internationalität sei, so dass 
die Aussteller nicht nur Kontakt zum deutschen, son-
dern auch zum globalen Markt erhalten. Gergely Som-
lai von der Bank UniCredit informierte über die Export-
finanzierung durch Banken, József Keleti von Bisnode 
über die Bedeutung von Firmenauskünften, z.B. über 
das Zahlungsverhalten, und Gábor Kanda vom Brem-
senhersteller Knorr-Bremse über die Erwartungen an 
Zulieferer. Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen 
mithilfe der Digitalisierung und Industrie 4.0 waren 
Thema des Vortrags von András Leveli vom Anbieter 
von Elektroniklösungen LSK Hungária.    ❙

regionales treffen in BéKéscsaBa

Dort begrüßte Peter Inzenhofer, Geschäftsführer der 
Hirschmann Car Communication Kft. und Aufsichts-
ratsmitglied der DUIHK, die Teilnehmer, bevor es 
zum Buffetabendessen mit der Möglichkeit zum 
Networking in „familiärer“ Stimmung kam.    ❙

neben Den fIrMenbesUcHen gehören seit Okto-
ber 2016 auch die „Regionalen Treffen“ zu den regi-
onalen Aktivitäten der DUIHK, die diese allen daran 
Interessierten vor Ort anbietet. Zur zweiten Auflage 
eines solchen Treffens in Békéscsaba lud die DUIHK 
am 7. November in das dortige Arcanum Hotel ein. 
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kalender 2018 des DUWZ 
ist unter nebenstehendem 
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Tel.: +36 1 345 7628
sapi@ahkungarn.hu

A DUWZ 2018-as tavaszi 
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akvastop-Duo Kft. 
Wasserabdichtungen 

Mokry  utca 8. 

H-5672 Murony

lászló székely   Geschäftsführer

tel.: +36  66 427439

akvastopduo@akvastopduo.hu

www.akvastopduo.hu  

alplastic Kft. 
herstellung von Baustoffen aus Kunststoff 

szered utca 5.

H-1147 Budapest

gábor Kocsis   Geschäftsführer

tel.: +36 20 2612322

sales@alplastic.hu

www.alplastic.hu 

cfs hungária Kft. 
Kunststoffherstellung 

Kolozsvári u. 58.

H-8000 székesfehérvár

szabolcs soltész   General Manager

tel.: +36 22 508078

szabolcs.soltesz@cfsh.hu

www.cfsh.hu 

elektromotive hungária Kft.
Vertrieb von ladegeräten für e-autos

szalamandra út 44.

H-1025 Budapest

jános Mátyásfalvi   Geschäftsführer

tel.: +36 1 4148020

matyasfalvi.janos.sen@gmail.com

www.elektromotive.hu 

el csat invest Kft. 
Bauindustrie, stahlherstellung, schweißen 

Cserzy Mihály utca 30. 

H-6724 szeged

csaba horváth   Manager

tel.: +36 30 6585528

elcsatinvest@gmail.com

www.elcsatinvest.iwk.hu

hoffmann group 
zerspannung- und handwerkzeuge 

Haberlandstraße 55 

D-81241 München

zsolt fülöp    Sales Manager Regional

tel.: +36 1 3920290

zs.fulop@hoffmann-group.com

www.hoffmann-group.com

Kunststofftechnik KrUg gmbh 
Kunststoffverarbeitung 

schusterstr. 6-8 

D-35236 Breidenbach

lars Kolbe   CFO

tel.: +49 6465 9268701

l.kolbe@krug-breidenbach.de

www.krug-breidenbach.de 

technoplast group Kft. 
rapid prototyping, tooling, cnc Milling 

Bódva utca 7. 

H-3561 Felsôzsolca

péter zai   General Manager

tel.: +36 46 379308

peter.zai@technoplast.hu

www.technoplast.hu 

MpK partners 
ügyvédi társulás
rechtsberatung 

szent István krt. 28. 

H-1137 Budapest

Dr. Marc-tell Madl   Partner

tel.: +36 1 3543080

marc-tell.madl@mpk-partners.com

www.mpk-partners.com

teleki jános e.v. – evida trans 
internationale transportdienstleistungen 

Orgona utca 7. 

H-4002 Debrecen

tel.: +36 52 718889

info@evidatrans.hu

www.evidatrans.hu 

iso-szer Kft.
stahlbau, rohrleitungsbau, schweißen, 
instandhaltung, gerätebau

Ipari Park 4703/59 hrsz.

H-7030 Paks

istván szlotta   Geschäftsführer

tel.: +36 75 510177

szlotta.istvan@isoszer.hu

www.isoszer.hu 

Be.st automatizálási Kft. 
ingenieurtätigkeiten, Maschinenbau, 
planung, Wartung und Vertrieb 

Pesti határút 19. 

H-1163 Budapest

lászló Benyó   CEO

tel.: +36 1 4010551

bestkft@bestkft.hu

www.bestkft.hu  

stiefel eurocart Kft. 
landkarten, lehrmaterialien, 
hardware, software 

Búzavirág utca 26. 

H-2100 Gödöllô

péter Kistamás   Sales Direktor

tel.: +36 1 4152010

kistamas_peter@stiefel.hu

www.stiefel.hu  

nemzeti ipari park üzemeltetô 
és fejlesztô zrt. 
Kauf und Verkauf, Vermietung und 
Betrieb von immobilien

Rómer Flóris utca 8.

H-1024 Budapest 

Bernadett sallay   Business 

Development Manager

tel.: +36 1 6333930

bernadett.sallay@inpark.hu

www.inpark.hu

pászka és partnerei 
Biztosítási alkusz Kft. 
Versicherungsmakler 

jagelló út 1-3. 

H-1123 Budapest

Mihály jankovich   Partner

tel.: +36 1 3651970

mihaly.jankovich@paszka.hu

www.paszka.hu

Macher gépészeti 
és elektronikai zrt.
herstellung von elektronischen 
und elektrischen Drähten, Kabeln

sóstói út 1.

H-8000 székesfehérvár 

judit Macher   Partner

tel.: +36 22 507452

judit.macher@macher.hu

www.macher.hu 

fachreise zUr BilDUngs-
Messe learntec

aKtUelle WeiterBilDUngsangeBote aKtUális szaKMai KépzéseK

DIe Messe learntec wird als internationale Leit-
messe für digitale Bildung für Schule, Hochschule und 
Beruf alljährlich in Karlsruhe veranstaltet. Die DUIHK 
organisiert erstmals zu der Veranstaltung eine Fach-
reise, die von 31. Januar bis 01. Februar 2018 dauert. 
Während dieser können die Teilnehmer neben dem 

Das DUWZ hilft auch 2018 den Unternehmen beim Halten von Arbeitskräften mit seiner neuen HR-Palette und 
der traditionsreichen Weiterbildung für Produktionsleiter, welche auch als in-house Schulung für Schichtleiter 
angeboten wird. Diese und weitere Angebote des DUWZ sind in dessen Frühjahrs-Trainingskalender zu finden.   ❙

a DUWZ 2018-ban  is támogatni kívánja a vállalatokat a munkaerő-megtartásban a megújuló HR-palettájával 
és a nagy hagyományokra visszatekintő Termelésirányítói vezetőképzésével, melyet kihelyezett formában is 
ajánl művezetőknek. Ezek és a további képzések a DUWZ tavaszi képzési naptárában megtalálhatóak.   ❙

szolgáltatási ajánlatoK
szaKMai út a learntec oKtatási szaKVásárra

a learntec a digitális oktatás európai vezető szakvá-
sára, amelyet évente Karlsruhe-ban rendeznek meg.  
A DUIHK első alkalommal szervez a rendezvényre szak-
mai utat 2018. január 31-től február 1-ig. A szakmai út 
során a résztvevők a vásárlátogatáson kívül – melynek 
keretében megtekintik a digitális oktatás, -tanulás esz-
köztárának, módszertanának és innovatív újításainak 
aktuális kínálatát, megismerik a jövő e-learning kon-

Messebesuch – wo sie IT-gestützte Lernmethoden, 
-technologien und Best-Practices im Bereich Lebens-
langes Lernen sowie zukünftige E-Learning-Konzepte 
kennen lernen – auch durch Teilnahme an Fachvorträ-
gen auf dem LEARNTEC Kongress und 2-3 Unterneh-
mensbesuchen einen Einblick in die Wirtschaft bzw. 
die Lage der Digitalisierung in der Region gewinnen. 
Ferner haben die ungarischen Unternehmen die Gele-
genheit zur Kontaktanbahnung mit internationalen 
Partnern des digitalen Bildungswesens im Rahmen 
von vorab vereinbarten Gesprächsterminen.   ❙

cepcióit, formáit, valamint a gyakorlatba már átülte-
tett alkalmazásait – a LEARNTEC kongresszus szakmai 
előadásain, valamint 2-3 céglátogatáson vehetnek 
részt, amelyek alkalmával betekintést kapnak a régió 
gazdaságába, a digitalizáció gyakorlati megvalósítá-
sába. Továbbá lehetőségük nyílik üzleti kapcsolatok 
építésére az ágazat szereplőivel előzetes regisztrációt 
követően egyéni tárgyalásokon.    ❙
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egy éve InDította a Mercedes a DUIHK-val közös 
szervezésben Kecskeméten, a Magyarországon 
egyedülálló „ipari művezetőképzést” a német ipari 
mester mintája alapján. November 29-én az első 15 
végzős vehette át német-magyar diplomáját. Az 
ötéves képzési projekt során összesen 180 szakember 
vehet részt a képzésben, 2018 őszétől az addig elké-
szülő Mercedes-Benz Academy Kecskemét tanter-
meiben. A tantárgyak között szerepelnek a közgazda-
ságtan mellett fejlesztő, motivációs, kommunikációs 

elVégeztéK a MerceDes és a DUihK tanfolyaMát 
az elsÔ ipari MÛVezetÔK

a néMet PIacra töreKvÔ magyar vállalatok lehe-
tőségei és az ezekkel járó kihívások álltak a november 
30-án, Budapesten megrendezett Német-Magyar 
Üzleti Fórum középpontjában, melyet a Piac & Profit 
gazdasági magazin és a DUIHK közösen szervezett.  
Vállalatok, az AUMA német vásári szövetség, bankok 
és a Kamara képviselői, valamint jogászok nyújtottak 
tájékoztatást az üzleti lehetőségekről a németországi 
piacon. Gabriel A. Brennauer, a DUIHK ügyvezetője 
emlékeztetett arra, hogy a visegrádi államok, melyek-
hez Magyarország is tartozik, világszerte a német 
külföldi befektetések legfontosabb célországai.  
A német vállalatok Magyarország legfontosabb keres-
kedelmi partnerei és egyben legjelentősebb befek-
tetői is. „Legfrissebb konjunktúra-felmérésünk szerint 
a Magyarországon tevékenykedő német cégek még 
további, nagyobb volumenű beruházásokat és sze-
mélyi állomány-bővítést terveznek. Tehát érdekes 
idők elé nézünk.”- mondta Brennauer.  Egy másik elő-
adásban a jól képzett munkaerő jelentőségére hívta 
fel a figyelmet a versenyképesség szempontjából, és 
bemutatta a Kamara erre irányuló tevékenységeit. 
Salamonné Maráczi Erika, a gépgyártó Hauni Hungaria 
képviseletében, mindezt a duális képzéssel kapcso-
latos gyakorlati útmutatásokkal egészítette ki, ami 
választ jelenthet a cégeket érintő szakemberhiányra. 

Balogh Ilona, a DUIHK helyettes ügyvezetője (fotó) a 
már versenyképes magyar vállalatoknak azt javasolta, 
hogy mérjék fel a piaci lehetőségeket Németország-
ban és határozzanak meg megfelelő exportstratégiát: 
„Minden tartomány más-más erősségeket tud felmu-
tatni a gazdasági struktúrát, szakemberállományt és 
a prosperáló ágazatokat illetően, ezért érdemes előre 

segítség a Magyar KKV-KnaK a néMet piacra lépéshez

alaposan tájékozódni, hogy melyik tartomány a legal-
kalmasabb a piacra lépésre. A pénzügyi háttér bizto-
sítása mellett ehhez kompetens személyzetre is szük-
ség van, amely a német nyelvet és kultúrát egyaránt 
kiválóan ismeri.” A német piacon való megjelenés 
egyik lehetséges formájaként a szakvásárokon való 
részvételt nevezte meg, amivel kapcsolatban a DUIHK 
az elsőszámú konzultációs pont Magyarországon.  
Sylvia Kanitz (AUMA) kiegészítette, hogy Németország 
a világszerte legmagasabb nemzetköziséggel rendel-
kező ország a szakvásárokat illetően, így a kiállítók nem 
csak a német, de a globális piaccal is kapcsolatba lép-
nek. Ezután Somlai Gergely (UniCredit) a banki hátterű 
exportfinanszírozásról tájékoztatta a hallgatóságot, 
majd Keleti József (Bisnode) a céges információk, mint 
pl. a fizetési szokások jelentőségéről, és Kanda Gábor 
(Knorr-Bremse) a beszállítókkal szemben támasztott 
elvárásokról referáltak. Az elektronikai megoldáso-
kat kínáló LSK Hungária képviseletében Leveli András 
az üzleti folyamatok hatékonyságának növeléséről 
beszélt a digitalizáció és Ipar 4.0 segítségével.     ❙

és minőségbiztosítási tréningek is. „A legjobb minő-
ségű autókat csak elkötelezett és motivált dolgozók-
kal lehet megvalósítani, akik nyitottak a folyamatos 
fejlődésre. A képzés – melyhez a németországi anya-
vállalatunk által fejlesztett főbb modulokat ültetettük 
át a magyarországi viszonyokra – sikeres elvégzése 
után a résztvevők kétnyelvű diplomát kapnak, ami a 
piacképes európai tudás záloga”, hangsúlyozta Chris-
tian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
Kft. ügyvezető igazgatója (képen középen). Dr. Hor-
váth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár 
(jobbra) szintén elismerte a végzősök komoly szak-
mai alaptudását, mellyel azok rugalmasan, mobilisan 
„közlekednek” az autógyártás nemzetközi munkaerő-
piacán. A DUIHK ügyvezetője, Gabriel A. Brennauer 
(balra) kifejtette: „A képzés alapja a Német Iparkama-
rák Szövetségének elmélete és tananyaga, valamint a 
trénerek és oktatók, melyek német-magyar kulturális 
háttérrel rendelkeznek. A képzés a duális szakképzés-
ben és felsőoktatási képzésben kapott alapképzést 
egészíti ki, amelyet a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary már jelenleg is sikeresen és példaértékűen 
alkalmaz a gyakorlatban.”    ❙

noveMber 28-án rendezte meg a WTS Klient és a 
DUIHK az évente megszervezésre kerülő „Adóstraté-
giai Napot“. Az Aquincum Hotel Budapestben a kor-
mány és a vállalatok adóügyi szakemberei, valamint 
szakmai tanácsadók együtt ültek le megvitatni az 
adózási környezet és adópolitika elmúlt 5-10 évének 
tapasztalatait, és tettek javaslatot konkrét intézkedé-
seire is. Lambert Zoltán, a WTS Klient Kft. partnerének 
köszöntője után Tamásné Czinege Csilla, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium adószakmai ügyekért felelős 
helyettes  államtitkára az adózással kapcsolatos adó-
adminisztráció középtávú kormányzati átalakítási ter-
veiről beszélt. Egyebek között megemlítette a már 
bekövetkezett adminisztratív tehermentesítést a NAV 
által, nevezetesen hogy a hivatal a munkavállalók 
személyi jövedelemadó-bevallásának elkészítését fel-
ajánlja; valamint hogy helyben is segítséget nyújt a 

erÔsítené szolgáltató jellegét az aDóhatóság

munkaadóknak, ha az alkalmazottak őket bízzák meg 
e feladattal. Miközben egyszerűsítik az iparűzési adó 
bevallását, a helyettes államtitkár arra hívta fel a figyel-
met, hogy a gazdálkodó szervezetek esetében január 
1-jétől kötelező a „Cégkapu” nevű portál használata. 
Az adószabályozásért és számvitelért felelős kollegája, 
Izer Norbert helyettes államtitkár a fontosabb adó-
nemek szerepéről és súlyáról referált. Többek között 
kiemelte, hogy Magyarország a munkaadói adóterhek 
immár hat éven át tartó folyamatos csökkentése révén 
fel fog zárkózni a szomszédos országokhoz, miközben 
a társasági adókulcs már most itt a legalacsonyabb az 
Unióban. A NAV 2018-tól egy időben erősíti szolgál-
tató és végrehajtó szerv jellegét, foglalta össze Izer. Két 
panelbeszélgetés keretein belül a kormány- és a válla-
lati szféra adószakemberei a közönség soraiból érkező 
kérdésekre válaszoltak.    ❙

a DUIHK noveMber 7.-11. KöZött tanulmányutat 
szervezett Baden-Württembergbe magyar vállala-
tok, szakiskolák és szakképzéssel foglalkozó szer-
vezetek számára „Duális Szakképzés – A szakkép-
zett munkavállaló, mint a versenyképesség alapja” 
témában. A résztvevők így első kézből tájékozódtak 
a német szakképzési rendszerről és annak legújabb 
irányzatairól, szolgáltatásairól, az esetleges kooperá-
ciós lehetőségekről. A Baden-Württemberg Interna-
tional és a Kamara szakemberei kíséretében fontos 
szereplőkkel találkoztak a Stuttgarti Ipari és Kereske-
delmi Kamara vizsgafeladat- és- tananyagfejlesztő 

néMetországi tanUlMányút szaKKépzés téMáBan

központjában, a sindelfingeni Gottlieb Daimler 
Schule-ban, a Balluff GmbH-nál Neuhausen auf 
den Fildernben, a konstanzi Dr.-Ing. Paul Christiani 
GmbH & Co. KG-nál, a denkendorfi Festo Didactic 
GmbH-nál, valamint a Baden-Württembergi Fém- és 
Elektronikai Ipari Szövetségnél. A közel 20 résztvevő 
között voltak a Nemzetgazdasági Minisztérium és 
megyei ipari kamarák, a magyar Kereskedelmi Szö-
vetség, szakiskolák, valamint kilenc vállalat szakkép-
zési szakemberei. Tekintettel a nagy érdeklődésre a 
DUIHK a jövőben is tervezi hasonló németországi 
utak szervezését szakképzés témában.    ❙

noveMber 7-én a CLAAS német mezőgazdasági 
gép gyártó magyar leányvállalata, a törökszentmik-
lósi CLAAS Hungária Kft. volt célja egy a Kamara által 
szervezett Regionális céglátogatásnak. A résztve-
vőket a cég ügyvezetője, Andreas Szakácsi fogadta.  
A cégprezentációt követően a vendégek a gyár-
tásba is ellátogattak. Networkingre a rendezvényt 
záró ebéd alatt is lehetőség nyílt.    ❙

céglátogatás a töröKszentMiKlósi claas hUngárianál
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a DUIHK noveMber 16-án információs rendezvényt 
szervezett „Start-up vállalkozások Bajorországban” 
témában, amelyen bajor- és magyarországi állami és 
magángazdasági szereplők beszéltek az ilyenfajta fia-
tal vállalkozások esélyeiről, valamint lehetőségeiről a 
délkeleti tartományban. Gabriel A. Brennauer, a DUIHK 
ügyvezetője a résztvevőket a Bajor Szabadállam 
magyarországi képviselőjeként köszöntette, és álta-
lánosan tájékoztatott a régióról, mint gazdasági tér-
ségről, ahol többek között Németország legnagyobb 
biztosító társaságainak székhelyei találhatók és ahol a 
vállalatok a jó infrastruktúrából, valamint a nagyszámú 
kutatási központ jelenlétéből húznak hasznot. Chris-
toph H. Pfaff, a Bajor Gazdasági Minisztérium miniszteri 
tanácsosa több további, a térség mellett szóló előnyt 
sorolt fel: a vállalatok sokszínűsége – vannak nagy-
vállalatok és kkv-k is –, ami a cégalapítóknak sok kap-
csolatot és potenciális ügyfelet eredményez; a több 
mint 50 állami alapítóközpont, amelyek között két éve 
a digitalizációra és hálózatokra specializálódottak is 
vannak; a különböző állami támogatási programok és 
finanszírozási ajánlatok, akárcsak a magángazdasági 
inkubátorok, akcelerátorok és coworking irodák; a sok 
bajorországi székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-
kezelő; s nem utolsósorban a Start-up rendezvények, 
melyek összehozzák a fiatal vállalkozókat.  

A BayStartUP Start-up szervezet ügyvezetője, Dr. 
Carsten Rudolph ezután arról számolt be, hogy az 
intézmény milyen szolgáltatásokat nyújt a fiatal válla-
latoknak nagyrészt díjmentesen: üzleti terv-versenyek, 
workshopok és egy, többek között 280 üzleti angyal-
ból álló finanszírozási hálózat, amelynek köszön-
hetően 2016-ban több mint 40 millió euró került 
közvetítésre. „Bajorország összességében egy jó inf-
rastruktúrát nyújt Start-upok számára”, foglalta össze 
Rudolph. Stefan Sieferer a Rödl & Partner ügyvédi iro-
dától a németországi és magyarországi cégalapítások 
jogi, valamint adóügyi környezetéről tartott előadást. 
Többek között a megfelelő vállalkozási forma ala-
pos megfontolását javasolta, hisz nagy különbségek 

vannak, ami pl. az alapító tőkét és a személyes fele-
lősséget illeti. Ezt követően három sikeres Start-up 
mutatkozott be, amelyek bajorországi és magyaror-
szági vonatkozással is rendelkeznek: Takács József, a 
KKTJ Bausysteme ügyvezetője a reklám jelentőségét 
emelte ki beszédében, továbbá, hogy a Kamarák és 
gazdasági egyesületek segítenek tájékozódni a pia-
con, valamint a gazdasági környezetben. Greta Kreuzer, 
a Cosinuss GmbH ügyvezetője, hozzáfűzte, hogy egy 
Start-up általában mindig tőke-keresésben van, hogy 
pl. részt vehessen vásárokon is. Arany László, a FlixBus 
magyar leányvállalatának – amely magyarországi 
piacra történő bevezetésének megszervezését 2015-
ben egyébként a Német Turisztikai Központ buda-

pesti irodája támogatta – regionális elnöke elmagya-
rázta, hogy Münchenben, ahol 2013-ban alapították 
a fiatal vállalkozást, nincs olyan sok Start-up mint Ber-
linben, ami viszont üzletileg előnyt jelent, átlagosan 
ezért itt hosszabban élnek a Start-upok.

Balogh Ilona, a Kamara helyettes ügyvezetője és a 
konferencia moderátora a rendezvény végén beje-
lentette, hogy a DUIHK eddigi, a magyar cégek szá-
mára nyújtott német piacra lépési szolgáltatása 
mellett további, a Start-up témába vágó kamarai 
szolgáltatásokat fejlesztenek és nyújtanak a jövőben, 
mint pl. egy szakmai út Bajorországba, valamint egy 
vásári rendezvény Berlinben.     ❙

Vonzó start-Up helyszín Bajorország

regionális találKozó BéKéscsaBán

a céglátogatásoK Mellett 2016 októbere óta 
a „Regionális Találkozók“ is a DUIHK regionális tevé-
kenységei közé tartoznak, melyet a Kamara minden 
érdeklődő vállalatnak kínál. A második találkozóra 
november 7-én, Békéscsabán az Arcanum Hotel-
ben került sor. A résztvevőket Peter Inzenhofer, a 
Hirschmann Car Communication Kft. ügyvezetője és 
a DUIHK felügyelőbizottságának tagja köszöntötte, 
mielőtt a vacsora keretében „családias” hangulatban 
nyílt lehetőség kapcsolatépítésre.    ❙

a Magyar gaZDaság jelenleg erős növekedést 
mutat fel, ami viszont vállalati szemszögből erős 
munkapiaci nyomással is jár. Utóbbit igazolja a 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara és a 
Kienbaum Consultants Austria GmbH tanácsadó 
cég közös Bérezési Tanulmánya is, melynek aktuális 
kiadását december 4-én mutatták be. 

A felmérésen alapuló eredmények szerint egyrészt 
komoly szakemberhiányról számolnak be a válla-
latok, másrészt a bérek gyorsabban emelkednek, 
mint ahogy azt korábban várták. A résztvevő vállala-
tok több mint 70 százaléka elégtelennek nevezte a 

szakképzett munkaerőhöz való hozzáférést, a tavalyi 
helyzethez képest tehát nem következett be javulás. 
„Ez az eredmény megerősíti más, a közelmúltban 
végzett elemzéseink tapasztalatait, és világossá teszi, 
hogy a szakemberhiány kockázatokat rejt magában a 
nemzetgazdaság alakulására nézve”, jelentette ki Dirk 
Wölfer, a DUIHK kommunikációs osztályvezetője.   

a vártnál jóval nagyobb béremelés 2017-ben
A tavalyi őszi felmérés óta eltelt időszak egyik legér-
dekesebb fejleménye minden bizonnyal az alapbérek 
jelentős növekedése: „A magyarországi bérek idei ala-
kulása számunkra is meglepő volt. Tavaly a cégek mint-
egy 4 százalékos emelkedést prognosztizáltak 2017-
re, ezzel szemben valójában 6 százalékos növekedés 
következett be”, mondta Sághy András, a Kienbaum 
country menedzsere. A magyarországi szakmunkások 
átlagosan 7,4 %-os béremelkedésnek örvendhettek, 
az osztályvezetők és az alkalmazottak fizetése 6 %-kal, 
míg a vezető beosztású munkavállalók és a csoportve-
zetők fizetése 5,8 %-kal emelkedett, számolt be Sághy. 
Emellett jelentős regionális eltérések tapasztalhatók: 
Budapesten és vonzáskörzetében a bérek több mint 
20 százalékkal haladják meg az országos átlagot. 

A jövő évre vonatkozóan a vállalatok nem számítanak 
a bérnyomás csökkenésére: Átlagosan 6,1 százalékos 
béremelésre készülnek, ezen belül ismét a munkások, 
valamint a szellemi foglalkozású alkalmazottak szá-
molhatnak az átlagosnál némileg magasabb, 6,8 ill. 
6,4 százalékos fizetésemelésre. 
 
széles körben elterjedtek a mozgó 
javadalmazási elemek 
Egy magyar vezérigazgató/ügyvezető éves jöve-
delme idén mintegy 30.000.000 forint, ami közel 
egyharmaddal több, mint amennyi egy igazga-
tósági tag fizetése (23.000.000 forint) és mintegy 

háromszor annyi, mint amit egy vezető beosztású 
munkavállaló, 11.000.000 forintnyi fizetéssel. Az egy-
szerű alkalmazottak éves átlagfizetése Magyarorszá-
gon mintegy 3.340.000 forint. 

A variábilis fizetési elemek Magyarországon elég 
széles körben elterjedtek. A vezetők több mint 
75%-a és szinte minden második munkavállaló 
részesül valamilyen prémiumban, illetve bónuszban. 
Ezek nagyságát elsősorban a vállalat nyereséges-
sége határozza meg.

A cégautó Magyarországon továbbra is az alapbér 
igen népszerű kiegészítésének minősül: az ügyveze-
tők 92 százaléka, a középvezetők 42 százaléka, míg a 
vezető beosztású munkavállalók mintegy 15 száza-
léka részesül ebből a juttatásból. Az ügyvezetők szá-
mára a cégautó beszerzésére átlagosan 13.400.000 
forintos költségkeret áll rendelkezésre. A középveze-
tők szolgálati autójukat átlagosan 8.500.000 forintos 
költségkeretből szerezhetik be, míg a vezető beosz-
tású munkavállalók járművei átlagosan 5.900.000 
forintba kerülnek.     ❙

Bérezési tanulmány 2018: 
Marad a magas bérnyomás

 ügyvezetôség Vezetôk Magasabb beosz-  alkalmazottak Munkások  
   tású alkalmazottak  

alapbér emelkedése
» 2016.09.01.–2017.09.01. 5,7 % 6,0 % 5,8 % 6,0 % 7,4 %
» 2018 (tervezett) 5,3 % 5,7 % 5,9-6,3 % 6,4 % 6,8 %
éves javadalmazás (ezer forint) 
» Alapbér  20 509 9 304 5 806 3 068 2 353
» teljes pénzbeli jövedelem  26 421 10 923 6 476 3 340 2 577
erfolgsbeteiligung
» Részesülôk aránya 85 % 75 % 75 % 64 % 54 %
» Mozgóbér aránya 22 % 15 % 9 % 8 % 8 %
cégautó
» Részesülôk aránya 92 % 42 % 15 % 2 % 0 %

fontos javadalmazási mutatók

Megrendelés:
A Bérezési Tanulmányt 
közvetlenül a Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi 
Kamarától lehet beszerezni: 
www.duihk.hu/berezes. 

Kérdések esetén szívesen 
áll rendelkezésére: 
Kelemen Tamás 
Tel.: +36 1 345 7617
kelemen@ahkungarn.hu
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Dale A. Martin, a DUIHK elnöke Magyarország 
gazdasági helyzetét mindenek előtt a német 
és más nemzetközi beruházók szemszögéből 
világította meg. Ehhez a DUIHK tagságában 
nemrégiben végzett villámfelmérés fontos 
eredményeit mutatta be (a felmérés részletes 
eredményeit a DUIHK honlapján ingyene-
sen bocsátja rendelkezésre). A kamara szinte 
minden kérdésben az utóbbi több mint tíz 
év legjobb eredményeit mérte mind a kon-
junkturális kilátások és a válaszadók saját 
üzletmenete, mind pedig a beruházási és 
foglalkoztatási tervek tekintetében. A válasz-
adók nagy többsége a középtávú üzletmenet 

a VilággazDaság KeDVez
a Magyar nöVeKeDésneK

legnagyobb kockázati tényezőjének a mun-
kaerő-hiányt látta, de sokan aggódtak a bér-
költségek emelkedése miatt is. 

Ésik Róbert, a HIPA magyar befektetés-ösz-
tönzési társaság elnökeként Magyarország 
azon fáradozásaira tért ki, hogy kedvező fel-
tételeket biztosítson a külföldi beruházóknak 
a magyarországi tevékenységükhöz. „Nap 
mint nap azon dolgozunk, hogy erősítsük 
Magyarország ideális befektetési környezetét” 
– mondta el Ésik Róbert. Jelenleg az ügynök-
sége 24 vállalattal tárgyal új befektetésekről, 
amelyek révén 4.000 új munkahely létesülne 

Magyarországon. A befektetés-ösztönzés új 
eleme Ésik Róbert elmondása szerint, hogy 
a támogatott projekteknél a puszta tömeg 
helyett egyre inkább a minőségre helyezik 
a hangsúlyt. Magyar Levente külgazdasági 
és külügyi miniszterhelyettes véleménye 
szerint Magyarországot a 2010-es kormány-
váltást köbvetően „romokból” kellett újjáépí-
teni. Azóta egy befektetésbarát környezetet 
teremtettek és Magyarország ma több terü-
leten is a világ élvonalába tartozik, egyúttal 
pedig a világ egyik legnagyobb mértékben 
diverzifikált nemzetgazdasága.

Marco Wagner, a Commerzbank AG vezető 
közgazdásza Magyar- és Németország ked-
vező konjunkturális helyzetét a világgazda-
sági tendenciák tükrében világította meg. 
Németországban az Ifo intézet konjunktúra 
indexe 50 éves rekordot döntött, emellett 
pedig a fellendülés egyre szélesebb körű: 
miután a közelmúltban elsősorban a magán-
háztartások és részben a közületi fogyasz-
tás segítette a növekedést, addig ma ismét 
magasabb kivitelről és beruházásokról szá-
molnak be. Az euró-övezet is jó úton jár, 
magyarázta Marco Wagner, ennek ellenére 
Európában még nem küzdötték le teljes mér-
tékben a szerkezeti problémákat. Dietmar 
Meyer, a budapesti Andrássy Egyetem rektora 
szerint a feltörekvő közép- és kelet-európai 
nemzetgazdaságok ezért az elkülönülés poli-
tikája és a nemzetközi nyitás közötti egyensú-
lyozással szembesülnek. Vélekedése szerint 
ésszerű lehet, ha nem rögtön nyitják meg 
teljesen a piacokat, hanem először a belföldi 
gazdaságot hagyják megerősödni, hogy 
lépésről lépésre megnyissák azt.     ❙

noveMber 14-én 23-IK alKaloMMal renDeZtéK Meg a PestI vIgaDóban  
a DUIHK éves KonjUnKtúra-fórUMát, IMMáron MásoDsZor a HIPa Magyar 
berUHáZás-ösZtönZésI ügynöKséggel együttMÛKöDésben.  
a MIntegy 150 venDég elsÔ KéZbÔl KaPott InforMácIóKat a Magyar,  
a néMet és a vIlággaZDaság fejlÔDésérÔl.

Részletes beszámolót  
a Konjunktúra-fórumról a 
DUIHK weboldalán, a mellé-
kelt QR kód alatt talál:
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