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Im Rahmen ihres Jahresthemas 2017 „Fach-
kräfte“ präsentierten hierfür auf der von der 
DUIHK veranstalteten Reihe in Budapest, 
Pécs, Debrecen und Miskolc jeweils etwa 15 
deutsche und ungarische Unternehmen den 
angehenden Studentinnen mit vielfältigen 
Ständen, Robotern, Experimentierstationen, 
digitalen Spielen und anderen Exponaten, wie 
abwechslungsreich und vielfältig die Produk-
tionsabläufe und die Produktpalette heuti-
ger, moderner Unternehmen sind. Ergänzend 
hierzu gab es Vorträge und Podiumsdiskussi-
onen von sowohl Fachleuten als Quereinstei-
gern, die eine technische Karriere verfolgen.

DUIHK rücKt „tecHGIrls“ 
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Német-Magyar Gazdaság

An der Auftaktveranstaltung im Gebäude 
der Fakultät für Informatik der Budapester 
Technischen Universität (BME) nahmen 
über 350 Schülerinnen aus Gymnasien und 
Fachmittelschulen teil. Dale A. Martin, Prä-
sident der DUIHK und Vorstandsvorsitzen-
der der Siemens Zrt., sagte dort in seinem 
Grußwort, dass in Ungarn zwar 53 Prozent 
der Hochschul- und Fachhochschulstu-
denten Frauen seien, dieser Anteil jedoch 
in technischen Fachrichtungen wesentlich 
niedriger ausfalle. Bildungsstaatssekretär 
László Palkovics sagte in seinem Grußwort, 
dass die sich die Anforderungen an die 

Wirtschaft immer rascher ändern, und des-
halb in den kommenden Jahren die zuneh-
mende Einbeziehung von Frauen auf den 
Gebieten Technik, Informatik und Naturwis-
senschaften notwendig werde.

Erfolgreiche Frauen machen Mut
Die Überzeugungskraft und Authentizität 
der Veranstaltungen wurden zusätzlich 
durch ein unterhaltsames Podiumsge-
spräch gestärkt, in dem erfolgreiche weib-
liche Firmenchefs, Ingenieurinnen oder 
Studentinnen und weitere Teilnehmer 
darüber berichteten, warum sie eine tech-
nische Laufbahn eingeschlagen haben 
und welche abwechslungsreichen Tätig-
keitsfelder sich in diesem Bereich auch für 
Frauen bieten. In Budapest waren dies z.B. 
die Geschäftsführerin von Henkel in Ungarn 
und DUIHK-Vorstandsmitglied Ágnes Fábian, 
Tímea Márkus von Siemens, die Verkehrsin-
genieurin und in der Freizeit auch Segel-
flugpilotin ist, oder die Agrochemieinge-
nieurin Boglárka Gódor-Horváth von BASF. 
Ferner saßen auch Ingenieurstudenten auf 
dem Podium, die schon jetzt bei deutschen 
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»Fortsetzung auf Seite 2

MIt IHrEr voM 15.-19. MaI organIsIErtEn vEranstaltUngsrEIHE „tEcHgIrls“ 
Hat DIE DUIHK In KoopEratIon MIt IHrEn partnErUntErnEHMEn scHülErInnEn 
DIE IntErEssantEn sEItEn EInEs tEcHnIscHEn stUDIUMs bzW. DEr tEcHnIscHEn 
bErUFE näHEr gEbracHt.  
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„Mir hat gefallen, dass so viele Unternehmen einen 
Einblick in ihren Betrieb gaben, denn so konnten die 
Mädchen ihre eventuelle Angst vor dem Technik-
Bereich abbauen. Dass dafür auch weibliche Referen-
tinnen auftraten, fand ich sehr inspirierend.“

Als Partnerunternehmen konnte die Kammer für 
die jeweiligen Stationen Siemens, Hauni, BASF und 
Innogy/ELMŰ-ÉMÁSZ gewinnen, ferner unterstützte 
Henkel die gesamte Reihe als Rahmensponsor. Von 
Reihe konnten alle Beteiligten profitieren: die Schü-
lerinnen, weil sie einen Einblick in die spannenden 
Seiten der technischen Berufe erhielten und viel-
leicht sogar ihren künftigen Arbeitsplatz fanden; 
die Unternehmen, weil sie für sich als interessanter 
Arbeitgeber werben konnten, der auch Frauen Kar-
rieremöglichkeiten bietet; die DUIHK, weil sie mit 
der Reihe die Aufmerksamkeit auf die immer noch 
herrschende Unterrepräsentanz der Frauen in tech-
nischen Berufen und zugleich den allgemeinen 
Fachkräftemangel lenken konnte.    ❙

Firmen arbeiten und so aus erster Hand von den 
spannenden Seiten eines technischen und naturwis-
senschaftlichen Arbeitsumfelds berichten konnten.

Auch die Teilnehmerinnen berichteten von spannen-
den Einblicken: zwei Mädchen aus Debrecen erklär-
ten, dass sie viel Spannendes und Neues aus der Welt 
der Naturwissenschaft gesehen haben, der Vorgang 
zur Ölgewinnung etwa sei nicht so langweilig, wie 
viele denken, ferner sei das spielerische Suchen eines 
radioaktiven Steins unterhaltsam und zugleich lehr-
reich gewesen. Ein weiteres Mädchen in Debrecen 
erklärte, dass sie Programme wie die TechGirls-Reihe 
für sehr nützlich halte, da diese sehr abwechslungs-
reich und spannend war sowie Ideen vermittelte, in 
welche Richtung es später gehen könnte: „Obwohl 
ich selbst bisher eher eine künstlerische Laufbahn 
geplant hatte, überlege ich nun anhand der Reihe 
vielleicht doch eine technische Richtung einzuschla-
gen.“ Und Zita Mészáros fühlt sich anhand der Reihe 
darin bestärkt, einen technischen Beruf zu ergreifen: 

Fortsetzung von Seite 1

Klaus Helmrich ist im Vorstand der Münchener Sie-
mens AG regional für Europa und Afrika zuständig, 
zugleich aber auch global für die Geschäftsbereiche 
„Digital Factory“ und „Process Industries and Drives“. 
Siemens hat weltweit ca. 350.000 Mitarbeiter und 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse 
von 79,6 Mrd. Euro.   

Helmrichs Vortrag auf der DUIHK-Veranstaltung 
zum Thema „Digitale Transformation“ bot einen 
spannenden Einblick in die globale Wirtschaft der 
Zukunft – sowohl aus Sicht der Produzenten und 
Dienstleister als auch der Kunden und Verbraucher. 
Ein Kernelement der Beziehung zwischen Herstel-
ler und Kunde wird laut dem Siemens-Manager die 
zunehmende Individualisierung sein – und damit 
auch die zunehmende Bindung zwischen beiden. 
Selbstverständlich, so Helmrich, wird die Kernkom-
petenz von Anbietern weiterhin Grundlage ihres 
Geschäfts sein, aber in Verbindung mit der Auswer-
tung bisher unvorstellbarer Datenmengen sowie 
einer permanenten „Konnektivität“ werden sich 
völlig neue Anwendungsgebiete und damit auch 
Geschäftsmöglichkeiten bieten. Die sich bietenden 
Potentiale gelte es jetzt zu nutzen, um Ungarns 
Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Zukunfts-
fähigkeit zu sichern, so der Manager. Deshalb habe 
Siemens Ungarn auch die Initiative „Smart Hungary 
2025“ gestartet: gemeinsam mit den Kunden wird 
diskutiert und zusammengefasst, was ungarische 
Unternehmen und die ungarische Wirtschaft brau-
chen, um bei der Digitalisierung Schritt zu halten.

sIemens: DIGItale transFOrmatIOn 
ZUm erFOlG macHen!

aM 11. MaI fand im Kempinski Hotel Corvinus Buda-
pest ein Frühjahrs-Jour Fixe der DUIHK statt. Nach 
bekannter DUIHK-Tradition wurden, nach einer kur-
zen Begrüßung durch Gabriel A. Brennauer, Geschäfts-
führer der DUIHK, im Rahmen der Veranstaltung 
neue Kammer-Mitglieder vorgestellt. Die Teilnehmer 
nutzten intensiv die Möglichkeit zum Networking in 
ansprechendem Ambiente, als Highlight des Abends 
gab es zudem eine Preisverlosung.    ❙

FrüHjaHrs-jOUr FIxe 
Der DUIHK

anFang MaI WUrDEn zum insgesamt zweiten Mal 
die besten Azubis der Siemens Zrt. im Rahmen der 
dualen Berufsausbildung nach deutschem System 
geprüft. Unter den Teilnehmern an der durch die 
DUIHK begleiteten und qualitätsgesicherten dualen 
Ausbildung nach deutschem Vorbild nahmen die 
fünf talentiertesten an der Abschlussprüfung zur 
„Fachkraft für Metalltechnik“ teil; die erfolgreichen 
Absolventen erhalten im Herbst für ihre Leistung 

auch ein „deutsches Zertifikat“. Im Rahmen der kom-
plexen Prüfung mussten im Siemens Bildungszen-
trum eine praktische sowie im Haus der Deutsch-
Ungarischen Wirtschaft zwei schriftliche Prüfungen 
bewältigt werden. Dem Prüfungsausschuss gehör-
ten Experten der DUIHK-Mitgliedsunternehmen 
Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., AUDI HUNGARIA Zrt. 

aBscHlUssprüFUnG nacH DeUtscHem VOrBIlD 
BeI sIemens UnD penny

DIgItalIsIErUng Ist WEnIgEr EInE FragE DEr tEcHnologIE, als vIElMEHr EInE FragE zUKünFtIgEr 
gEscHäFtsMoDEllE EInEs jEDEn UntErnEHMEns – so lässt sIcH DEr vortrag DEs sIEMEns- 
vorstanDs KlaUs HElMrIcH aUF DEr DUIHK-vEranstaltUng aM 1. jUnI zUsaMMEnFassEn. 

zeit und geld sparen durch 
„virtuelle produktion“
Auf der Produktionsseite wiederum werden Helmrich 
zufolge durch die virtuelle Planung sowohl des Pro-
dukts als auch der Produktionsabläufe eine enorme 
Reduzierung von Kosten und Durchlaufzeiten sowie 
eine immer stärkere kundenspezifische Individualisie-
rung der Produkte möglich. Dabei wird der Wandel 
von mechanischen Komponenten zu smarten, integ-
rierten Systemen, von traditionellen zu neuen Materi-
alien/Produktionsprozessen (bspw. 3D-Druck) und von 
permanent definierten Varianten zu individualisierten 
Produkten vollzogen. Siemens sieht sich dabei als 
Dienstleister, der Unternehmen aller Branchen Prozess-
Know-how und Software zur Verfügung stellt, um in 
der digitalisierten Wirtschaftswelt zu bestehen. Dies 
gelte für Getränkehersteller ebenso wie für Stahlpro-
duzenten, Autobauer oder Flughafenbetreiber. 

Bereits jetzt bietet Siemens u.a. cloudbasierte Pro-
duktionssimulationen, die für die nötige Flexibilität in 
Design, Produktion und Prozessoptimierung sorgen. 
Auf Digitalisierung und flexible Produktion setzende 
Unternehmen bringen dem Referenten zufolge die 
virtuelle und die reale Fertigungswelt zusammen. „Der 
digitale Wandel findet auf zwei Ebenen statt, Unter-
nehmen müssen daher sowohl ihr Portfolio als auch 
ihre internen Prozesse auf Digitalisierung ausrichten, 
z.B. auch durch eine entsprechende Weiterbildung der 
Mitarbeiter. Dazu bedarf es einer klaren strategischen 
Entscheidung des Managements und der Bereitschaft 
zu Investitionen“, schloss Helmrich.    ❙

Claas Hungária Kft., Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. und Robert Bosch Elektronika Kft. sowie 
des Fachgymnasiums Király Endre in Vác an. 

Ende Mai wiederum wurden ebenso zum zweiten 
Mal und unter Mitwirkung der DUIHK bei der Penny 
Market Kft. Abschlussprüfungen nach deutschem 
Vorbild durchgeführt, bei denen Mitarbeiter der 
Firma über ihre während der dualen Ausbildung 
angeeigneten Kenntnisse im Beruf „Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel“ Rechenschaft ablegten. Die Prüf-
linge mussten sich einer dreiteiligen schriftlichen und 
einer fallbezogenen mündlichen Prüfung unterzie-
hen, die allesamt im Haus der Deutsch-Ungarischen 
Wirtschaft stattfanden. Der Prüfungsausschuss 
bestand aus kaufmännischen Experten von u.a. der 
Budapester Wirtschaftsuniversität, Rossmann Hun-
gary Kft. und Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.    ❙
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zUM traDItIonEllEn gar-
tEnFEst der DUIHK kamen 
am 8. Juni rund 450 Gäste 
aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Bei sommerli-
chem Wetter genossen Sie 
ein unbeschwertes Fest auf 
dem Gelände des Hauses 
der Deutsch-Ungarischen 

Wirtschaft. Unter den Teilnehmern waren neben den 
Mitgliedern der Kammer zahlreiche Vertreter ihrer 
Partner, etwa die Botschafterinnen Deutschlands 
und Österreichs, Lieselore Cyrus und Elisabeth Ellison-
Kramer, der Arbeitsstaatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium Péter Cseresnyés, Gábor Zupkó, Leiter der 
EU-Vertretung in Budapest, László Domonkos, Präsi-
dent des Staatlichen Rechnungshofes, ferner Präsi-
denten und Geschäftsführer anderer ausländischer 
Kammern, Vertreter des ungarischen Außenministe-
riums sowie weiterer ungarischer Regierungsbehör-
den. The Four Seasons Band und Singh Viki sorgten 
für die musikalische Untermalung, weitere Highlights 
waren ein Quiz mit Deutschland-Bezug mit attrak-
tiven Gewinnen sowie die erlesenen Speisen und 
Snacks vom Gundel Catering. Unterstützt wurde 
das Gartenfest von den DUIHK-Mitgliedern AUDI 

HOcHranGIGe Gäste UnD preIsVerleIHUnG 
BeIm DUIHK-GartenFest

DIE vEranstaltUng aM 15. jUnI fokussierte auf 
die Kunden- und Lieferantenbeziehungen und gab 
nützliche sowie praxisorientierte Informationen 
über die für langfristige Kooperationen notwendi-
gen Grundlagen. Ziel der Veranstaltung war es, den 
Teilnehmern einen Überblick über die Chancen und 
Möglichkeiten aus unternehmerischer und staatli-
cher Sicht zu geben. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Ilona Balogh, der stellv. DUIHK-Geschäfts-

FOrDern UnD FörDern Der lIeFeranten

führerin stellten hierfür Experten der Job Impulse 
Hungária Kft., VNT Metal Hungary Kft., PEX Auto-
motive Systems Kft. und Erste Bank Zrt. praxisbezo-
gene Beispiele zum Thema „Fordern und Fördern“ 
aus unternehmerischer bzw. staatlicher Sicht vor. 
Am Rande der Veranstaltung hatten die Teilnehmer 
natürlich auch die Möglichkeit, weitere Gespräche 
mit den Experten und auch mit den Mitarbeitern 
der Kammer zu führen.    ❙

Hungaria Zrt., Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Magyar 
Telekom Nyrt. und Raiffeisen Bank Zrt. 

Im Rahmen des Gartenfestes hat die Kammer zudem 
den Titel „Verlässlicher Arbeitgeber“, mit dem sie 
Anstrengungen von Betrieben im Bereich der Perso-
nalpolitik würdigt, an 11 weitere Unternehmen ver-
liehen. Die Urkunden wurden von Staatssekretär Cse-
resnyés (Foto vorne r.) und der Geschäftsträgerin der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Lieselore 
Cyrus (vorne Mitte) überreicht. In der zweiten Auswer-
tungsrunde haben folgende Unternehmen den Titel 
„Verlässlicher Arbeitgeber 2017/18” erhalten (in alpha-
betischer Reihenfolge):
■ ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
■ AQUA VITAL Hungary Kft.
■ BASF Hungária Kft.
■ Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
■ Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft.
■ Infineon Technologies Cegléd Kft.
■ Lidl Magyarország Bt.
■ Lufthansa Technik Budapest Kft.
■ Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft.
■ Sonepar Magyarország Kft.
■ Ver-Bau Kft.    ❙

serVIceanGeBOte

DIE DUIHK veranstaltet gemeinsam mit dem Joint 
Venture Verband (JVV) und weiteren Kooperations-
partnern am 22. Juni im berühmten Gundel Restau-
rant einen Business Lunch mit Mihály Varga, Ungarns 
Minister für Nationale Wirtschaft. Péter Tálos, Präsident 
des JVV und Geschäftsführer von Foxconn Magyar-
ország, wird ein Grußwort sprechen. Der anschlie-
ßende Vortrag findet in ungarischer Sprache mit eng-
lischer Simultanübersetzung statt.    ❙

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

DIE DUIHK unterstützt Unternehmen bei der Suche 
nach Handelsvertretern in Deutschland, die über 
das notwendige fachliche Knowhow, die personel-
len Ressourcen, die Kontakte sowie Marktkenntnisse 
verfügen und zudem die Landessprache sprechen. 
Der Umfang der Recherche richtet sich gänzlich 
nach den Anforderungen des Auftraggebers. Das 
Leistungspaket zur Suche von Handelsvertretern 
umfasst dabei folgende Dienste: Recherche nach 
Handelsvertretern entsprechend den individuellen 
Anforderungskriterien des Kunden; Veröffentlichung 
einer Anzeige in relevanten Online-Fachmedien; 

DIenstleIstUnGsanGeBOt HanDelsVertretersUcHe

Klärung der Bereitschaft und Fähigkeit der inter-
essierten Handelsvertreter zum Vertrieb Ihrer Pro-
dukte; Zusammenstellung von Kurzprofilen der 
kooperationsbereiten Handelsvertreter; Terminver-
einbarung und Unterstützung bei der finalen Aus-
wahl. Eine weitere, optionale Leistung für ungari-
sche Unternehmen: Beratung bei der Gestaltung 
eines Handelsvertretervertrages. Die Inanspruch-
nahme von Handelsvertretern auf dem deutschen 
Markt empfiehlt sich laut den Erfahrungen der Kam-
mer vor allem in den Bereichen Lebensmittel-, Kos-
metik- und Verpackungsindustrie.    ❙

Weitere Informationen:
Zsófia Grabovszky 
Tel.: +36 1 345 7632
grabovszky@ahkungarn.hu

Für den Titel „Verlässlicher 
Arbeitgeber“ können sich 
Unternehmen fortlaufend 
bewerben. Weitere Infor-
mationen unter nebenste-
hendem QR-Code.

Das „ManagEr-traInIng“ genannte Programm 
des DUWZ ist ab sofort für Interessierte auch als 
In-House Schulung erreichbar. Das über 12 Monate 
gehende Programm besteht aus sechs Trainings-
einheiten und beruht auf den Prinzipien der situa-
tionsbedingten Führung. Bei seiner Ausgestaltung 
werden die Firmenleiter einbezogen. Während des 
Programms stellen die Teilnehmer ein auf einzelne 

Aufgaben heruntergebrochenes Erwartungssystem 
zusammen und legen die Entwicklungsziele fest. In 
der Entwicklungszeit werden die erlernten Techni-
ken bewusst angewandt und die Ergebnisse festge-
halten. Zur Unterstützung der Prozesse kommt das 
Nachverfolgungs- und Registrierungsprogramm 
„Quick Employee Evaluation“ zum Einsatz.    ❙

Das DEUtscH-UngarIscHE WIssEnszEntrUM 
(DUWZ) veranstaltet in Zusammenarbeit mit der 
TRIGO Precíziós Méréstechnika Kft. eine Herstel-
ler- und Geräteunabhängige Schulung zur Koor-
dinatenmesstechnologie, die am 10. und 17. Juli 
(AUKOM1 Schulung – Grundausbildung Urkunde) 
bzw. am 24. Juli (AUKOM2 Schulung – Messen von 

aKtUelle weIterBIlDUnGsanGeBOte

Geometrien) beginnt. Die Teilnehmer können am 
letzten Tag des fünftägigen Trainings im Rahmen 
einer Prüfung ihr Können unter Beweis stellen und 
werden im Falle des Bestehens zu stolzen Besitzern 
einer Urkunde als Koordinatenmessgeräteführer 
oder -nutzer sowie eines weltweit anerkannten 
AUKOM Zertifikats.    ❙

Weitere Informationen:
Tamás Budai 
Tel.: +36 1 454 0611
budai@ahkungarn.hu

Weitere Informationen:
Tamás Budai 
Tel.: +36 1 454 0611
budai@ahkungarn.hu

aHK BUlGarIen ZU BesUcH In BUDapest

aM 19. MaI hielt der Vorstand der AHK Bulgarien eine 
ausgelagerte interne Vorstandssitzung im Haus der 
Deutsch-Ungarischen Wirtschaft ab. Vor der eigent-
lichen Sitzung hielt DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. 
Brennauer für die Gäste aus Sofia  eine kurze Präsen-
tation über die deutsch-ungarischen Wirtschafsbe-
ziehungen, das Stimmungsbild der deutschen Inves-

toren in Ungarn und wesentliche Aktivitäten der von 
ihm geleiteten Kammer, insbesondere diejenigen im 
Zusammenhang mit dem DUIHK-Jahresthema „Fach-
kräfte“. Nach der Sitzung besuchte der Vorstand der 
AHK Bulgarien zudem das Werk von AUDI Hungaria 
in Győr. Eine ausführliche Erkundung der ungarischen 
Hauptstadt rundete das Programm der Besucher ab.    ❙

BUsIness lUncH 
mIt mIHály VarGa
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mItGlIeDernews
cOntInental eröFFnet
leHrwerKstatt In BUDapest

DIE contInEntal aUtoMotIvE HUngary KFt. 
wird Anfang September ihre neue Lehrwerkstatt für 
Elektrotechniker in Budapest eröffnen, informierte 
das Unternehmen am 8. Juni. Die Investition von 
insgesamt 180 Mio. Forint wird von der Regierung 
mit 123 Mio. Forint gefördert. Die Lehrwerkstatt bie-
tet 50 Ausbildungsplätze für eigene Mitarbeiter und 
Mittelschüler, wobei neben grundlegendem techni-
schem Know-how auch Kenntnisse auf dem Gebiet 
Industrie 4.0 vermittelt werden sollen. "Der Fach-

kräftemangel und das durch die weltweite Entwick-
lung der Automobilindustrie vorgegebene Tempo 
des laufenden Wandels in den Arbeitsbereichen 
haben das Zustandebringen einer solch modernen 
Lehrwerkstatt in unserem Unternehmen dringend 
gemacht", formulierte Róbert Keszte, Geschäftsführer 
der Continental Automotive Hungary Kft. 

Das Unternehmen beschäftigt in Ungarn in seinen 
sechs Werken sowie einem Logistik- und Handels-
zentrum einschließlich Leiharbeitskräften rund 
8.000 Angestellte.    ❙

t-systems maGyarOrsZáG startet 
eIGene InFOrmatIKer-aUsBIlDUnG

t-systEMs Magyarország startet am 1. Sep-
tember eine kostenlose Informatiker-Ausbildung, 
um seinen Nachwuchs auszubilden, teilte das 
Unternehmen am 10. Juni mit. Laut Mitteilung kön-
nen die Teilnehmer neben ihrem Teilzeitjob den 
Beruf von den unternehmenseigenen Informatikern 
erlernen, das Unternehmen zahlt den Mitgliedern 
der T-Systems Akademie ein Gehalt. Die Ausbildung 
dauert ein Jahr und besteht aus einem viermonati-

gen allgemeinen und einem fünfmonatigen spezi-
ellen Training sowie drei Monaten mit täglich acht 
Stunden Arbeitsverrichtung. 

Eine Erhebung von Magyar Telekom zeigte im März 
2016, dass in Ungarn rund 300.000 Menschen im 
Infokommunikationssektor tätig sind, zugleich feh-
len dort rund 15.000 Fachkräfte. Der Sektor könne 
gemeinsam mit diesen fehlenden Kräften nach 
Berechnungen des Unternehmens einen BIP-Über-
schuss von 400 Mrd. Forint erzielen.     ❙

BUDapest aIrpOrt erweIterte 
FlUGaBFertIGUnGsKapaZItäten

WIE DEr FlUgHaFEnbEtrEIbEr Budapest Airport 
Zrt. am 9. Juni mitteilte, hat man im Terminal 2B 
zehn neue Terminals zur Flugabfertigung eröffnet 
und auch den Wartebereich erweitert. Laut der 
Mitteilung begründete das dynamische Passagier-
wachstum die aktuelle Entwicklung: bis Mai hatte 
der Flughafen 14,5 Prozent mehr Flugreisende als 
im Vorjahr, die Fluggesellschaften haben zudem 
rund ein Dutzend neue Flüge für dieses Jahr ange-
kündigt, was einer Kapazitätserweiterung von acht 

Prozent entspreche. Die zehn neuen Terminals zur 
Flugabfertigung im Terminal 2B wurden mit dem 
Rücken zu den bestehenden Pulten errichtet, so 
musste mit dieser technischen Lösung das Gepäck-
laufband nicht umgestaltet werden, denn das auf-
gegebene Gepäck kommt auf dasselbe Laufband, 
nur von der anderen Seite. 

Die Entwicklung ist Teil des BUD2020 Programms, 
in dessen Rahmen bis 2020 50 Mrd. Forint in die 
Entwicklung des Flughafens investiert werden sol-
len. Als Teil des Programms wird auch das neue 
Flughafenhotel und die neue Fluggastbrücke am 
Terminal 2B errichtet.    ❙

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!

Wichtige geschäftliche Mei-
lensteine, Änderungen in 

Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-

santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 

Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu

Az Ön cégének hírei 
is fontosak!
Jelentős üzleti mérföld-
kövek, vagy változások a 
cégvezetésben – szívesen 
beszámolunk minden 
tagvállalatunk aktua-
litásairól. Keressenek 
bennünket bizalommal! 
magazin@ahkungarn.hu

taGVállalatI HíreK
tanmÛHelyt nyIt BUDapesten 
a cOntInental

a contInEntal aUtoMotIvE HUngary KFt. szept-
ember elején nyitja meg új elektronikai technikus 
tanműhelyét Budapesten, tájékoztatott a vállalat 
június 8-án. Az összesen 180 millió forintos beru-
házást a kormány 123 millió forinttal támogatja.  
A tanműhely 50 képzési helyet biztosít a Continental 
saját munkatársainak és középiskolásoknak, ahol alap-
vető technikai know-how-t, valamint az Ipar 4.0 terü-
lettel öszefüggő  ismereteket is közvetítenek majd. 
„A szakemberhiány és a világ autóipari fejlődése által 
diktált, folyamatosan átalakuló munkakörök egyaránt 
sürgették egy ilyen modern tanműhely létrehozását 
a cégünknél”, fogalmaz Keszte Róbert, a Continental 
Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

A Continental Magyarországon a hat gyárában, 
valamint a logisztikai és kereskedelmi központjá-
ban együttvéve a kölcsönzött munkaerővel közel 
8.000 alkalmazottat foglalkoztat.    ❙

saját InFOrmatIKUs KépZést InDít 
a t-systems maGyarOrsZáG

IngyEnEs InForMatIKUs Képzést indít szeptem-
ber elsejétől utánpótlásának nevelésére a T-Systems 
Magyarország, közölte a vállalat június 10-én. A közle-
mény szerint a résztvevők részmunkaidős munkavég-
zés mellett tanulhatják a szakmát a cég informatiku-
saitól, a vállalat a T-Systems Akadémia tagjai számára 
fizetést ad. A képzés egy éven át tart, 4 hónapos 
általános, 5 hónapos specifikus képzéssel, valamint 3 
hónap napi 8 órás munkavégzéssel.

A Magyar Telekom tavaly márciusban közölt össze-
sítése szerint mintegy 300.000 ember dolgozik 
a magyarországi infokommunikációs szektorban, 
ugyanakkor mintegy 15.000 szakember hiányzik ott. 
A szektor velük 400 milliárd forintnyi GDP többletet 
állíthatna elő a cég számításai szerint.    ❙

BÔVítette UtasFelVételI KapacItásaIt 
a BUDapest aIrpOrt

júnIUs 9-én közölte a repülőteret üzemeltető 
Budapest Airport Zrt., hogy a 2B terminálon 10 új 
utasfelvételi pultot alakítottak ki, és az utasváró 
területet is bővítették. A közlemény szerint a fej-
lesztést az utasforgalom dinamikus növekedése 
indokolta: májusig 14,5 százalékkal volt több utas, 
mint tavaly, a légitársaságok mintegy kéttucat új 
járatot jelentettek be az idei évre, ez 8 százalékos 
kapacitásbővítésnek felel meg. A 2B terminálon a 
10 új utasfelvételi pont a meglévő soroknak háttal 
épült meg, ezzel a műszaki megoldással nem kel-
lett jelentősen átalakítani a poggyászszállító szalag 
rendszert, hiszen ugyanazokra a szalagokra kerül-
nek a feladott bőröndök, csak a másik oldalról.

A fejlesztés része a BUD2020 programnak, amely 
keretében 50 milliárd forintot fordítanak 2020-ig a 
repülőtér fejlesztésére. Ezen programban épül meg 
az új repülőtéri szálloda, és a 2B terminálon az új 
utasmóló is.    ❙

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

További híreket tagjainkról  
a DUIHK weboldalán talál.

wIr BeGrüssen Unsere neUen mItGlIeDer | 
KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

allwIn Informatika Kft. 
Kundenorientierte softwarelösungen 

zenta utca 1.

H-1111 Budapest

Zsuzsanna Veréb   Solution Sales Manager

tel.: +36 21 255 9468

vereb.zsuzsanna@allwin.hu

www.allwin.hu 

Famíliatészta Kft. 
Herstellung von teigwaren 

Hajnal utca 6.

H-5650 Mezôberény 

anita szabó   Verkaufsleiterin

tel.: +36 66 352 686

szabo.anita@familiateszta.hu

www.familiateszta.hu

robtron elektronik trade Kft. 
Herstellung von elektronischen teilen 

Déryné u. 24.

H-6726 szeged

róbert Horváth   General Manager

tel.: +36 62 554 622

h.robert@ret.hu

www.ret.hu

robert Bosch automotive 
steering Kft. 
Herstellung von lenksystemen  
für pKw und nKw 

Kistályai út 2.

H-3300 Eger

stefan Basso   Kaufmännischer 

Geschäftsführer

tel.: +36 36 524 452  

judit.vincze@bosch.com
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MájUs 19-én kihelyezett belső elnökségi ülést tar-
tott a Német-Bolgár Ipari és Kereskedelmi Kamara 
elnöksége a Német-Magyar Gazdaság Házában. Még 
az ülés előtt Gabriel A. Brennauer, a DUIHK ügyveze-
tője egy rövid prezentációt tartott a Szófiából érkező 
vendégek számára a német-magyar gazdasági kap-
csolatokról, a magyarországi német befektetők han-

a júnIUs 15-én szervezett rendezvény elsősor-
ban a vevő – beszállítói kapcsolatokra fókuszált és 
a hosszútávú együttműködéshez szükséges alapok 
gyakorlati megvalósításához nyújtott hasznos infor-
mációt az érdeklődőknek. A rendezvény célja volt, 
hogy a résztvevőknek áttekintést nyújtson az elvá-
rásokról valamint a támogatási lehetőségekről vál-
lalati és állami szemszögből. Balogh Ilona, a DUIHK 

a német-BOlGár Kamara BUDapesten

BesZállítóK FejlesZtése és támOGatása

gulatáról és az általa vezetett Kamara legfontosabb 
tevékenységeiről, különösen azokról, melyek a DUIHK 
éves kiemelt témájához, a „munkaerőpiac javításá-
hoz” kapcsolódnak. Az ülés után a Német-Bolgár 
Kamara elnöksége meglátogatta az AUDI Hungaria 
gyárát Győrben. A magyar főváros részletes felderí-
tése tette a látogatók programját teljessé.    ❙

helyettes ügyvezetőjének rövid köszöntője után a 
Job Impulse Hungária Kft., VNT Metal Hungary Kft., 
PEX Automotive Systems Kft. és Erste Bank Zrt. szak-
emberei mutattak be gyakorlati példákat „fejlesztés 
és támogatás” témában vállalati, illetve állami szin-
ten. A rendezvény során természetesen lehetőség 
nyílott kötetlen beszélgetésre is az előadókkal, vala-
mint a kamara munkatársaival is.    ❙

a júnIUs 8-án rendezett hagyományos kerti ünnep-
ségére közel 450 vendég érkezett, hogy eltöltsön egy 
kellemes nyári estét a Német-Magyar Gazdaság Háza 
területén. A résztvevők között a Kamara tagjai mellett 
számos partner képviselőit is köszönthetett a DUIHK, 
mint például Németország és Ausztria nagykövetasz-
szonyait, Lieselore Cyrus-t és Elisabeth Ellison-Kramer-t, 
Cseresnyés Pétert, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkárát, Zupkó Gábort, az Európa Bizottság buda-
pesti képviseletének vezetőjét, Domokos Lászlót, az 
Állami Számvevőszék elnökét, valamint számos további 
külföldi Kamara, illetve a magyar Külügyminisztérium 
és más magyar kormányhivatalok képviselőt is. The Four 
Seasons Band és Singh Viki biztosították a zenei aláfes-
tést, további fénypontok az immár hagyományos és 
vonzó nyereményekkel kecsegtető kvízjáték, valamint 
a Gundel Catering csapatának ételkülönlegességei és 
finomságai voltak. A rendezvény támogatói a DUIHK-tag 
AUDI HUNGARIA Zrt., Budapesti Elektromos Művek Nyrt., 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Magyar 
Telekom Nyrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. voltak.

A kerti parti keretében adta át a DUIHK 11 további 
vállalatnak a "Megbízható Munkaadó" címet, mellyel 
a Kamara a vállalatok a személyügyi politika terüle-
tén kifejtett erőfeszítéseit ismeri el.   Az okleveleket 
Cseresnyés Péter (bal elöl), valamint Lieselore Cyrus 

ranGOs VenDéGeK és DíjátaDó  
a DUIHK KertI ünnepséGén

(középen) adták át. A második értékelési forduló-
ban a következő vállalatok nyerték el a „Megbízható 
Munkaadó 2017/18” minősítést (ábécé-sorrendben): 

■ ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
■ AQUA VITAL Hungary Kft.
■ BASF Hungária Kft.
■ Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
■ Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft.
■ Infineon Technologies Cegléd Kft.
■ Lidl Magyarország Bt.
■ Lufthansa Technik Budapest Kft.
■ Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft.
■ Sonepar Magyarország Kft.
■ Ver-Bau Kft.    ❙

A „Megbízható Munkaadó”  
címre folyamatosan pályázhat-
nak vállalatok. További informá-
ció a mellékelt QR kód alatt.

sZOlGáltatásI ajánlatOK

További információ:
Grabovszky Zsófia
Tel.: +36 1 345 7632
grabovszky@ahkungarn.hu

a DUIHK táMogatja a vállalatokat olyan kereske-
delmi képviselők megtalálásában Németországban, 
akik rendelkeznek a szükséges szakmai tudással, 
megfelelő kapacitásokkal, kapcsolatokkal, továbbá 
piaci ismeretekkel és beszélik a nyelvet. A keresés ter-
jedelme tökéletesen a megbízó igényeihez igazodik. 
A „Kereskedelmi képviselők keresése” szolgáltatás az 
alábbiakra terjed ki: Kereskedelmi képviselők kere-
sése egyéni igények alapján a németországi ipari és 
kereskedelmi kamarákkal és a kereskedelmi képvise-
lők szakmai szövetségével együttműködve; hirde-
téseket megjelenítése releváns online médiákban; 

sZOlGáltatásI ajánlat: KeresKeDelmI 
KépVIselÔK Keresése

az érdeklődő kereskedelmi képviselők készségének 
és képességének tisztázása a megbízó termékei-
nek forgalmazására; rövid profilok összeállítása az 
együttműködésre kész kereskedelmi képviselőkről; 
tárgyalási időpontok egyeztetése és segítség nyúj-
tása a végleges kiválasztáshoz. Egy további, opcio-
nális szolgáltatás magyar vállalatok számára: tanács-
adás nyújtása a kereskedelmi képviselővel kötendő 
szerződés kidolgozásához. Kereskedelmi képvise-
lők igénybevétele a német piacon a kamara eddigi 
tapasztalatai alapján elsősorban az élelmiszer-, koz-
metikai valamint a csomagolóiparban ajánlott.    ❙

További információ:
Budai Tamás
Tel.: +36 1 454 0611
budai@ahkungarn.hu

További információ:
Budai Tamás
Tel.: +36 1 454 0611
budai@ahkungarn.hu

a néMEt-Magyar tUDásKözpont (DUWZ) és a 
TRIGO Precíziós Méréstechnika Kft. együttműkö-
désében Gyártó- és készülékfüggetlen koordináta-
mérés-technológiai oktatás kerül megrendezésre 
július 10-i és 17-i (AUKOM1 tanfolyam – Okleveles 
alapképzés), illetve 24-i (AUKOM2 tanfolyam – Geo-
metriák mérése) kezdéssel. Az ötnapos képzések 

a DUWz „Fejlesztő vezetés” című programja mos-
tantól már kihelyezett rendezvényként is elérhető az 
érdeklődők számára. A 12 hónapon át tartó, hat kép-
zési egységből álló program a helyzetfüggő veze-
tés alapelvein nyugszik, kialakítása a vállalatvezetők 
bevonásával történik. A program során a résztvevők 

aKtUálIs sZaKmaI KépZéseK

utolsó napján részvevőink egy vizsga keretei között 
is számot adhatnak tudásukról, amelynek sikeres 
teljesítése eredményeképpen koordináta-mérőgép 
kezelővé vagy koordináta-mérőgép felhasználóvá, 
valamint egy világszerte elfogadott AUKOM bizo-
nyítvány büszke tulajdonosaivá válhatnak.    ❙

feladatokra lebontott konkrét elvárásrendszert állíta-
nak össze, és kitűzik a fejlesztési célokat. A fejlesztési 
időszakban a tanult technikákat tudatosan alkal-
mazzák, és az eredményeket rögzítik. A folyamato-
kat a „Quick Employee Evaluation” nevű utánkövető 
és nyilvántartó program támogatja.    ❙

a DUIHK a Joint Venture Szövetséggel (JVSZ) és 
további együttműködő partnereivel június 22-én 
a híres Gundel étteremben üzleti ebédet szervez, 
melynek meghívott vendége Varga Mihály Nemzet-
gazdasági miniszter. Köszöntőt mond Tálos Péter, a 
JVSZ elnöke és Foxconn Magyarország ügyvezető 
igazgatója. Az előadás magyar nyelven, angol szink-
rontolmácsolással hangzik el.    ❙

üZletI eBéD 
VarGa mIHállyal

További információ:
Németh Marietta
Tel.: +36 1 345 7626
budai@ahkungarn.hu
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a DUIHK HelyZetBe HOZZa 
a „tecHcsajOKat”

Éves kiemelt témája, a „munkaerőpiac javítása” kere-
tében a DUIHK által Budapesten, Pécsett, Debrecen-
ben és Miskolcon rendezett sorozat ennek érdekében 
közel 15 német és magyar vállalatot vonultatott fel, 
amelyek változatos standokkal, robotokkal, kísérleti 
installációkkal, digitális játékokkal és más eszközök-
kel mutatták be a leendő hölgy-hallgatóknak, hogy 
milyen sokszínű a mai, modern vállalatok műszaki-ter-
melési háttere és termékpalettája. Kiegészítésképpen 
előadások és pódiumbeszélgetések hangzottak el, 
ahol műszaki pályán tevékenykedő szakemberek is, és 
másik szakirányból érkezők is felléptek.

A nyitó rendezvényen a Budapesti Műszaki Egyetem 
Informatikai Karának épületében több mint 350 gim-
nazista és középiskolás lány vett részt. Dale A. Martin, 
a Kamara elnöke és a Siemens Zrt. elnök-vezérigazga-
tója köszöntőjében elmondta, hogy Magyarországon 
az egyetemi és főiskolai hallgatók 53 százaléka ugyan 
nő, de sok műszaki szakirányban ennél lényegesen 
alacsonyabb az arány. Palkovics László oktatásért fele-
lős államtitkár a gazdaság gyorsan átalakuló igényei-
vel indokolta, hogy a következő években a nők egyre 
szelesebb körű bevonására lesz szükség a műszaki, 
informatikai és természettudományi területeken.

folytatás a hátoldalon »

Klaus Helmrich a müncheni Siemens AG elnökségé-
ben Európáért és Afrikáért felel, ugyanakkor globális 
szinten a „Digital Factory“ és a „Process Industries és 
Drives“ divíziókért is. A Siemens világszerte körülbe-
lül 350.000 alkalmazottat foglalkoztat és 79,6 milliárd 
eurós árbevételt ért el a 2016-os üzleti évben.

A német menedzser előadása a DUIHK „Digitális 
transzformáció“ témában szervezett rendezvényén 
izgalmas bepillantást nyújtott a globális gazdaság 
jövőjébe – a gyártók és szolgáltatók, valamint a vevők 
és felhasználók szemszögéből egyaránt. A gyártók és 
vevők közötti kapcsolat egyik fő eleme a növekvő indi-
vidualizáció lesz – és ezzel egyben a növekvő kötődés 
kettejük között. Klaus Helmrich szerint természetesen 
a szolgáltatók fő kompetenciája marad továbbra is az 
üzleti tevékenységük alapja, de teljesen új alkalmazási 
területek, és ezáltal teljesen új üzleti lehetőségek is 
adódnak majd az eddig elképzelhetetlen adatmennyi-
ségek kiértékelése, valamint az állandó „hozzáférhető-
ség“ kapcsán. A kínálkozó lehetőségeket a menedzser 
szerint most kell megragadni, hogy biztosítható legyen 
Magyarország versenyképessége, jóléte és jövőké-
pessége. Ezért indította el a Siemens Magyarország a 
„Smart Hungary 2025“ című kezdeményezést: a vevők-
kel együtt beszélik meg és foglalják össze, hogy mire 
van szüksége a magyar vállalatoknak és a magyar gaz-
daságnak, hogy lépést tartsanak a digitalizációval.

Idôt és pénzt megtakarítani 
„virtuális gyártással”
Másrészt a Siemens-menedzser szerint a gyártás 
oldalán a termékek és a gyártási folyamatok virtuális 
tervezésének köszönhetően a költségek és az átfu-
tási idők nagyarányú csökkentése, továbbá a termé-
kek egyre erősebb vevőspecifikus individualizálása 
válik lehetségessé. Ezáltal egy váltás megy végbe a 

sIemens: teGyüK sIKerré 
a DIGItálIs transZFOrmácIót!

a MájUs 15-19-E Között szErvEzEtt „tEcHcsajoK” rEnDEzvénysorozatával  
a DUIHK a partnEr vállalataIval EgyüttMÛKöDésbEn IsKolás lányoKnaK MUtatta  
bE a MÛszaKI tanUlMányoK, IllEtvE szaKMaI pálya érDEKEs olDalaIt.

a DIgItalIzácIó KEvésbé tEcHnológIaI, MInt InKább a vállalatoK jövÔbElI üzlEtI 
MoDElljét érIntÔ KérDés – így lEHEt összEFoglalnI KlaUs HElMrIcH, a sIEMEns  
ElnöKségI tagjánaK ElÔaDását a DUIHK júnIUs 1-én tartott rEnDEzvényén.

MájUs 11-én, a Kempinski Hotel Corvinus Budapest-
ben került megrendezésre a DUIHK tavaszi Jour Fixe 
rendezvénye. Az ismert DUIHK Jour Fixe hagyomá-
nyok szerint Gabriel A. Brennauer, a DUIHK ügyveze-
tőjének rövid köszöntője után bemutatásra kerültek 

MájUs ElEjén immáron második alkalommal vizs-
gáztak a Siemens Zrt. legjobb diákjai a német rend-
szerű duális szakképzés keretében. A DUIHK által kísért 
és minőségbiztosított, német mintájú duális szakkép-

zésben tanuló fiatalok közül az öt legtehetségesebb 
vett részt a „fémipari szakmunkás” záróvizsgán, a sike-
res teljesítés elismeréseként a tanulók „német bizo-
nyítványt” is kapnak majd ősszel. A komplex vizsga 
keretében a Siemens Képzési Központjában egy gya-
korlati, míg a Német-Magyar Gazdaság Házában két 
írásbeli vizsgára került sor. A vizsgabizottság tagjai a 
DUIHK tagvállalatai, a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., 
AUDI HUNGARIA Zrt., Claas Hungária Kft., a Mercedes-

DUIHK taVasZI jOUr FIxe

ZáróVIZsGáK német mIntára  
a sIemensnél és pennynél

az új tagok a rendezvény keretein belül. A résztvevők 
fokozottan éltek a kapcsolatépítési lehetőséggel a 
kellemes környezetben, az est fénypontjaként ezen-
felül egy ajándék is kisorsolásra került.    ❙

Benz Manufacturing Hungary Kft., és a Robert Bosch 
Elektronika Kft., valamint a Váci Király Endre Szakgim-
názium szakemberei voltak.

Másrészt május végén került szintén második alkalom-
mal sor a Penny Market Kft. német mintájú záróvizs-
gájára, ahol a DUIHK közreműködésével a cég „kiske-
reskedelmi gazdálkodó – boltvezető“ szakmát tanuló 
hallgatói adtak számot a duális képzés keretén belül 
elsajátított tudásukról. A vizsgázóknak a három rész-
ből álló írásbeli vizsgát és egy szakmai szóbeli vizsgát 

– mindegyik a Német-Magyar Gazdaság Házában – 
kellett sikeresen teljesíteniük. A vizsgabizottság olyan 
kereskedelmi szakemberekből állt össze, mint a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem, a Rossmann Hungary Kft. és 
a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. képviselői.    ❙

mechanikus komponensekről az okos, integrált rend-
szerekre, a hagyományosról újfajta anyagokra/gyár-
tási folyamatokra (például 3D nyomtatás), valamint a 
permanensen definiált változatokról az individualizált 
termékekre. A Siemens ennek kapcsán olyan szolgál-
tatónak tekinti magát, amely bármely iparág vállala-
tának átadja a „Know-how“-t és biztosítja a szoftvert 
a folyamatok kialakításához, hogy az a digitalizált 
gazdasági világban megállhassa a helyét. Ez egyaránt 
érvényes ital-, acél- és gépjárműgyártók vagy repülő-
téri üzemeltetők esetében is. 

A Siemens többek között már most is kínál felhőalapú 
gyártási szimulációkat, melyek biztosítják a szükséges 
rugalmasságot, ami a designt, gyártást és folyamat-
optimalizálást illeti. A referens szerint az ilyen, a digi-
talizálásban és a rugalmas gyártásban bízó vállalatok 
összehozzák a virtuálist a valós világgal. „A digitális vál-
tozás két szinten történik, a vállalatoknak ezért a port-
foliójukat is, és a belső folyamatokat is a digitalizálásra 
kell adaptálniuk, például a munkatársak megfelelő 
továbbképzésével is. Ehhez a vezetés világos stratégiai 
döntése, valamint a beruházásokra való hajlandóság 
szükséges“, zárta Klaus Helmrich előadását.    ❙
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sikeres nôk bátorítják a lányokat
A témát még hitelesebbé teszi, hogy egy 
pódiumbeszélgetés keretében sikeres női 
vállalatvezetők, mérnökök vagy hallgatók 
számoltak be arról, hogyan találták meg a 
műszaki pályát, és milyen változatos mun-
kaköröket kínálnak e területen a cégek. 
Budapesten a beszélgetés résztvevői voltak 
például Fábián Ágnes, a magyarországi Hen-
kel ügyvezetője és a DUIHK elnökségi tagja, 
Márkus Tímea a Siemens-től, aki közlekedési 
mérnök és a szabadidejében vitorlázó-repü-
lőgép pilóta, vagy Gódor-Horváth Boglárka 
agrárszakember, a BASF-től. Továbbá olyan 
mérnök-hallgatók is ott ültek a pódiumon, 
akik már most német vállalatoknál dolgoz-
nak és így első kézből mutathatták be a 
műszaki és természettudományos munka-
környezet izgalmas oldalait.

A résztvevő lányok is izgalmas élmények-
ről számoltak be: két lány Debrecenben 
elmondta, hogy sok izgalmasat és újat 
láttak a természettudományok világából, 
például az olaj kitermelésének folyamata 
nem olyan unalmas, mint sokan hiszik, 
továbbá egy radioaktív kőzet játékos kere-
sése egyszerre szórakoztató és tanulságos 
is volt. Egy másik lány Debrecenben elma-
gyarázta, hogy nagyon hasznosnak találja 
az olyan programokat, mint a TechCsajok 
sorozat, mert nagyon változatos és izgal-
mas volt, valamint ötleteket adott, hogy 
milyen irányba vezethet az út később: 
„Habár jómagam eddig inkább művészi 
pálya felé irányultam, a sorozat alapján 
azon gondolkozom, hogy talán mégis vala-
milyen műszaki irányba lépek tovább.” És 
Mészáros Zita a sorozat alapján abban érzi 
megerősítve magát, hogy műszaki szakmát 
válasszon: „Nekem tetszett, hogy ilyen sok 

vállalat nyújtott bepillantást a működésébe, 
mert ezáltal a lányok leépíthették a műszaki 
területekkel szembeni esetleges félelmüket. 
Azt, hogy ennek érdekében női előadók 
is felléptek, nagyon inspirálónak találtam.” 
Partnervállalalatként a sorozat egyes állo-
másaira a Kamarának sikerült megnyerni a 
Siemens-t, Hauni-t, BASF-et és az Innogy/
ELMŰ-ÉMÁSZ-t, továbbá a Henkel keret-
szponzorként az egész sorozatot támo-
gatta, amelyből mindenki profitált: az isko-
lás lányok, mert bepillanthattak a műszaki 
szakmák izgalmas oldalaiba, és talán már 
meglátták a jövőbeli munkahelyüket; a 
vállalatok, mert érdekes munkaadóként 
hirdethették magukat, melyek nőknek is 
nyújtanak karrierlehetőségeket; és a DUIHK, 
mert a sorozattal a figyelmet a műszaki 
szakmákban még mindig tapasztalható női 
alulképviseltségre, és egyben az általános 
szakemberhiányra is irányíthatta.    ❙
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