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Es war der zehnte Workshop seiner Art, doch 
noch nie waren so viele ehrenamtliche Ver-
treter der Kammer dabei: 30 Vorstände und 
Bei räte nahmen sich einen ganzen Tag Zeit, 
um in großer Runde, aber auch in kleineren 
Arbeitsgruppen die breite Tätigkeitspalette 
der DUIHK zu beurteilen, und Vorschläge 
sowie Lösungen für die Zukunft zu formulie-
ren. Außerdem verabschiedete der Vorstand 
den Wirtschaftsplan der DUIHK für 2018.

Einen breiten Raum in den Diskussionen 
nahmen Überlegungen ein, wie die Kam-
mer in ihren Kernbereichen noch besser die 
Bedürfnisse und Erwartungen von Mitglie-
dern sowie Kunden befriedigen kann. So 

Ideensuche auf dem Lande
Vorstand und BeIrat Beraten Zukunft der kammer
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kammernews: aktueLLes 
rund um dIe duIhk

Kamarai hírek: Aktualitások 
a DUIHK-ról

kammerserVIce:  
unsere anGeBote fÜr sIe

Kamarai szolgáltatások: 
Ajánlataink az Ön számára

unsere mItGLIeder: 
wIssenswertes In kÜrZe

Tagvállalataink: 
Tudnivalók röviden

Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie-und Han dels kam mer
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

Wirtschaft in Ungarn 
Német-Magyar Gazdaság

wurde angeregt, im Kernbereich Information 
und Analyse von wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen  noch mehr maßgeschnei-
derte Angebote zu entwickeln, und dabei 
auch stärker auf Online-Lösungen zu setzen. 
Der Kernbereich Geschäftsdienstleistungen 
und Beratung wurde von den Vorständen 
sowie Beiräten als sehr umfangreich und 
professionell gelobt, hier komme es vor 
allem auf eine proaktive Vermarktung an, so 
der Tenor der Diskussion. 

Weitere Themen waren Aus- und Weiterbil-
dung (siehe dazu unseren Beitrag auf Seite 
2) sowie aktuelle Trends, die für die Mitglie-
der und die Wirtschaft insgesamt relevant 

sind. Auch in diesen Fragen wurden Dank 
des breiten Know-Hows sowie der Erfahrun-
gen der Vorstände und Beiräte zahlreiche 
Ideen sowie Vorschläge entwickelt, die in 
den kommenden Monaten weiterentwi-
ckelt und konkretisiert werden. Schließlich 
wurde auch erörtert, wie die DUIHK ihr 25. 
Gründungsjubiläum im kommenden Jahr 
begehen soll. Dabei wird es nicht in erster 
Linie ums „Feiern“ gehen, sondern vor allem 
fachliche Aktivitäten, die in der Zukunft zur 
Stärkung der deutsch-ungarischen Wirt-
schaftsbeziehungen beitragen. 

Förderlich für die offene und konstruktive 
Atmosphäre des Workshops war sicher, dass 
die Teilnehmer sich schon am Vorabend tra-
fen und sich in geselliger Runde besser ken-
nenlernen konnten. Ort des Workshops war 
in diesem Jahr das Landhotel Hubertushof in 
Balatonfenyves, der zu unserem Mitgliedsun-
ternehmen Hubertus Bt. gehört. Geschäfts-
führer und Vorstandsmitglied Oliver Hahnen-
kamm nutzte die Gelegenheit, den Gästen 
auch die anderen Standbeine des modernen 
Agrarunternehmens zu zeigen, wie z.B. die 
Rinderzucht im nahegelegenen Sáripuszta.    ❙
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DIe strategIscHen ZIele Der DUIHK, anregUngen UnD IDeen für DIe  
täglIcHe arbeIt soWIe aKtIvItäten ZUM 25. grünDUngsjUbIläUM Der  
KaMMer stanDen IM MIttelpUnKt eInes WorKsHops von vorstanD,  
beIrat UnD gescHäftsfüHrUng aM 14. UnD 15. septeMber. 
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Der InlanDstoUrIsMUs in Deutschland ist im ers-
ten Halbjahr 2017 stark gewachsen: bis Ende Juni regis-
trierte das Statistische Bundesamt nach vorläufigen 
Angaben 36,7 Mio. internationale Übernachtungen in 
Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten, 
1,2 Mio. mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 
– ein Plus von 3,4%, wie das Budapester Büro der Deut-
schen Zentrale für Tourismus (DZT) am 12. September 
mitteilte. Dabei boomt das Reiseland Deutschland 
auch bei den ungarischen Gästen wie nie zu vor: allein 
im Juni stiegen die Übernachtungen mit 68.931 Über-
nachtungen um 9%, von Januar bis Juni 2017 wur-
den insgesamt 359.769 ungarische Übernachtungen 
gemeldet, was einem Plus von 7,8% in der Halbjahres-
bilanz entspricht. „Der Wert aus dem Vorjahr wurde 

deutschLand-tourIsmus Boomt auch In unGarn

um mehr als 26.000 Übernachtungen übertroffen. Das 
zeigt, dass Deutschland in Ungarn als attraktive Reise-
destination eine große Beliebtheit genießt“, so Miklós 
Czeiszing, Leiter des Budapester DZT-Büros.

Der Städtetourismus aus Ungarn in den deutschen 
Metropolen wächst kräftig: Die Bundeshauptstadt 
Berlin rückt mit einem Plus von 33,4% (32.549 Über-
nachtungen) an die Spitze. Besonders erfreuliche 
Zuwächse gibt es auch in Dresden (+60%) und Ham-
burg (+16,2%) zu vermelden. Im ersten Halbjahr von 
2017 legte auch das Bundesland Sachsen mit +24,8% 
an Übernachtungen aus Ungarn zu, ein überdurch-
schnittliches Wachstum von 9% ist jedoch auch in 
Nordrhein-Westfalen zu vernehmen.    ❙

aM 24. aUgUst startete zum vierten Mal das 
Bunte Stadt Budapest Festival (Színes Város Buda-
pest Fesztivál) in der Kertész utca im VII. Bezirk. Die 
sich mit der Bemalung von vor allem innerstädti-
schen Brandwänden beschäftigende Színes Város 
Gruppe setzt das Festival – das dieses Jahr erstma-
lig eine Partnerstadt hat, nämlich Berlin – erneut 
resultierend aus einem gesellschaftlichen Zusam-
menschluss um. Das Thema der bis Ende Septem-
ber dauernden Veranstaltungsreihe ist 2017 „Gast-
ronomie und Wein“. Jede Wandbemalung, die im 
Rahmen des Festivals entsteht, handelt von diesem 
Thema, die Künstler haben sich von diesem inspirie-
ren lassen. Neben den Wandbemalungen in Buda-
pest wird auch ein ungarischer Künstler in Berlin 
aktiv. Das Festival startete dieses Jahr nicht mit einer 
sondern zwei bemalten Brandwänden, beide Werke 
wurden von je einem aus Berlin anreisendem Künst-
ler entworfen und bemalt. In diesen finden sich 
z.B. ungarisches Gemüse, Paprika, Rotwein und das 
Wort „finom“ (lecker) wieder. Das Presseevent zum 
Festivalauftakt wurde vom Budapester Büro der 
Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) gemein-

BrandwandBemaLunG In Budapest und BerLIn

sam mit der für das Stadtmarketing der Hauptstadt 
zuständigen Organisation visitBerlin organisiert. 
„Street art ist eine Parallele zwischen Budapest und 
Berlin, genauso wie die Gastronomie und Kreativität. 
Und da im Rahmen des Festivals Berliner Künstler 
in Budapest bzw. später ein Budapester Künstler in 
Berlin tätig werden, unterstützen wir dieses gerne“, 
erklärt Miklós Czeiszing, Leiter des Budapester DZT-
Büros dessen Rolle beim Festival.    ❙

IM febrUar startete die DUIHK im Rahmen ihres 
Jahresthemas „Fachkräfte“ das neue Veranstaltungs-
format der regionalen Firmenbesuche. Mit dieser 
neuen Veranstaltungsart möchte die DUIHK ihren Mit-
gliedern und Freunden eine weitere Plattform für Net-
working in Ihrer Region anbieten. Schließlich stammt 
ein bedeutender Teil der Mitglieder aus außerhalb 
von Budapest. Neben dem Werksbesuch gibt es auch 
jedes Mal eine Firmenpräsentation, bei denen in der 
Regel der Geschäftsführer selbst in Aktion tritt. Für 
das Networking und den Erfahrungsaustausch der 

reGIonaLer fIrmenBesuch BeI VILLeroy & Boch

Teilnehmer untereinander und mit dem Gastgeber 
bleibt dabei natürlich auch immer genug Zeit. Am 5. 
September war der Keramikhersteller Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. in Hódmezővásárhely Ziel eines 
solchen Firmenbesuchs, bei dem Geschäftsführer 
Gábor Hideg die Gäste begrüßte und im hauseigenen 
Showroom etwa über die in der Produktion verwen-
deten Materialien informierte. Zum Abschluss erhiel-
ten die Teilnehmer ein Buch geschenkt, in dem die 
Produkte des Unternehmens als innenarchitektoni-
sche Elemente gezeigt werden.     ❙

reGer austausch auf InnoGy-partneraBend

aM 29. aUgUst organisierte die zur RWE-Tochter 
innogy gehörende Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 
auf ihrem Sportgelände einen Partnerabend, auf dem 
die DUIHK auch mit einem Stand präsent war. Dr. Marie-
Theres Thiell, Vorstandsvorsitzende der innogy Hungária 
Zrt., sprach in ihrer Rede über aktuelle Entwicklungen 
und künftige Pläne innerhalb des Unternehmens. Dem 
Austausch zwischen dem Energieversorger und seinen 
Partnern verliehen die sommerabendliche Stimmung, 
die Lokation am Donauufer und die Live-Jazzmusik 
eine besondere Atmosphäre.    ❙

Im zweiten Quartal 2017 hat das ungarische Statisti-
kamt in der Privatwirtschaft fast 50.000 offene Stellen 
registriert – so viel wie noch nie. Binnen Jahresfrist 
hat sich die Zahl um rund 25% erhöht, aktuell sind 
von 100 Arbeitsplätzen in der privaten Wirtschaft 
2,3 nicht besetzt, in der Industrie sind es 2,6 Prozent, 
in der Informations- und Kommunikationsbranche 
sogar 3,4 Prozent – jeder 30. Arbeitsplatz also kann 
dort derzeit nicht besetzt werden. 

Auch im gerade begonnenen neuen Lehr- und Studi-
enjahr engagiert sich deshalb die DUIHK intensiv in der 
dualen Berufsausbildung sowie in der Kooperation zwi-
schen Wirtschaft und Hochschulen. 

Im Rahmen der Berufsbildungsberatung unterstützt 
die DUIHK Unternehmen in Ungarn, die Jugendliche 
in einem praxisorientierten dualen Berufsausbildungs-
system nach deutschem Vorbild ausbilden wollen. 
Außerdem bereitet sie mit der „Ausbildung der Aus-
bilder“ betriebliche Ausbilder auf die duale Lehre nach 
deutschem Vorbild vor. Die Programme werden auf 

ausBILdunG BLeIBt kernthema
die Unternehmen zugeschnitten und decken sowohl 
kaufmännische Berufe ab (z.B. bei der Penny-Market 
Kft.), als auch technische Berufe, z.B. in der Automobil-
industrie. (Mehr siehe unter www.ahkungarn.hu/dienst-
leistungen/berufsbildung.) 

Am 28. September startet zudem der Bewerbungszeit-
raum für den zum fünften Mal vergebenen „Berufsbil-
dungspreis“ der DUIHK, der besonders wertvolle Pro-
jekte auf dem Gebiet der Berufsbildung würdigt (mehr 
unter www.berufsbildungspreis. hu). 

Mit mehreren Universitäten und Hochschulen pflegt 
die DUIHK intensive Beziehungen, z.B. mit der Andrássy 
Universität Budapest (AUB), der Wirtschaftshochschule 
Budapest, der Zsigmond-Király-Universität, der Edutus 
Universität oder der Corvinus-Universität Budapest. An 
der AUB startete z.B. im Januar unter der Schirmherr-
schaft der Kammer und der deutschen Botschaft das 
Stipendienprogramm „Diversität und Digitalisierung“, 
mit dem talentierte weibliche Nachwuchsführungs-
kräfte im Masterstudiengang „Management and Lea-
dership“ gefördert werden. Am 15. November werden 
bereits zum 24. Mal die Zeugnisse des „Deutschspra-
chigen Studienganges in der Betriebswirtschaftslehre“ 
der Corvinus-Universität überreicht, der unter anderem 
auch von der DUIHK gefördert wird. 

Schließlich bietet die DUIHK auch zahlreiche Qualifizie-
rungen an, mit denen die Firmen ihren Fachkräftebe-
darf beser sichern können, z.B. Kurse zu Themen wie 
das Halten von Mitarbeitern, Mitarbeiterförderung oder 
Employer Branding (Mehr Infos zu den Trainings unter 
www.ahkungarn.hu/dienstleistungen/qualifizierung).    ❙
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serVIceanGeBote

Weiter Informationen:
Zsolt Nemes
Tel.: +36 1 3457 647
nemes@ahkungarn.hu

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

Weitere Informationen:
Marietta Németh
Tel.: +36 1 3457 626
nemeth@ahkungarn.hu

DIe DUIHK wird an dem von der IHK Offenbach am 
Main und des Wirtschaftsverbandes CDH Mitte am 
16. November in Offenbach am Main organisier-
ten „Vertriebspartnertag Österreich, Ungarn" teil-
nehmen. Auf der Veranstaltung vertritt die DUIHK 
ungarische Unternehmen, die nach Deutschland 
exportieren wollen gegenüber Handelsvertretern 
und Großhändlern aus den Regionen Hessen, Thü-

VertrIeBspartnertaG unGarn In offenBach

ringen und Rheinland-Pfalz. Die Kammer sucht die 
deutschen Partner in Kenntnis des Firmenprofils 
und der Erwartungen der ungarischen Betriebe mit 
Hilfe der lokalen Handelskammer und des Verban-
des der Handelsvertreter. Ungarische Unterneh-
men, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, 
müssen dies spätestens bis 29. September Richtung 
DUIHK signalisieren.    ❙

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

Das eUropean energyManager, kurz: EUREM 
Training des DUWZ hat erneut einen hervorge-
hobenen Platz im offenen Trainingskalander des 
Herbstsemesters inne. Das Training ist ein internati-
onal anerkanntes Programm, das aktuell in 31 Län-
dern läuft und weltweit knapp 4.000 Absolventen 
vorweisen kann. Zu den Hauptvorteilen des Kurses 
gehören die sofortige kosteneinsparende Wirkung, 

die internationale anerkannte Urkunde, das inter-
nationale Networking, das Kontaktnetzwerk, die 
interaktiven Stunden und die praxisbezogene Schu-
lung, der Erfahrungsaustausch und das Diskutieren 
der Best Practices sowie die aus dem Praxisalltag 
stammenden, erfahrenen Trainer. Der Herbstkurs 
startet am 26. Oktober, eine Ermäßigung gibt es bei 
Anmeldung bis zum 26. September.     ❙

Das DeUtscH-UngarIscHe WIssensZentrUM 
(DUWZ) reagiert in seinem Herbstsemester auf die 
veränderten Arbeitsmarktverhältnisse mit mehreren 
neuen Inhouse- Entwicklungsprogrammen: Damit 
etwa die Firmen attraktiv für die besten Arbeitneh-
mer werden bzw. bleiben und diese auch behalten 
können, zielt ein Programm darauf ab, die Arbeitge-
bermarke im Rahmen eines Employer Brand-Projektes 
bewusst auszuarbeiten. Hierbei hilft dem aus dem 
HR-Team und dem Top-Manager eines Betriebes 
bestehenden Projektteam ein in der Organisations-
entwicklung sehr erfahrener Berater, um die die Anzie-
hungskraft bedeutenden Unternehmenswerte zu ent-
hüllen und zu kommunizieren. Den Unternehmen, die 
durch ein effektiveres und quantifizierbares Leistungs-

aktueLLe weIterBILdunGsanGeBote

bewertungssystem ihre Mitarbeiter motivieren wollen, 
gibt eine HR-Beraterin, die als Manager bei Deloitte 
an der Ausgestaltung von mehreren Leistungsbewer-
tungssystemen teilgenommen hat, Unterstützung bei 
der Überprüfung der Unternehmensstruktur und dem 
Ausbau des Kompetenzsystems. Außerdem bietet 
das DUWZ speziell HR-Managern Coaching, während 
erfahrene Experten die Führungskräfte der Klein- und 
Großunternehmen weiterhin zur individuellen Ent-
wicklung erwarten. Darüber hinaus wurden in letzter 
Zeit immer öfter komplexe Coaching-Programme für 
Schichtleiter beansprucht, da die in der Produktion 
tätigen Leiter über das Schaffen einer guten Arbeitsat-
mosphäre direkt gegen die Arbeitskräfteabwande-
rung wirken können.    ❙

Weitere Informationen:
Erika Szabó
Tel.:  +36 1 3457 618
szabo@ahkungarn.hu

aM 16. noveMber organisiert die DUIHK im Auf-
trag des Bayerischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft und Medien, Energie und Technologie eine 
Konferenz zum Thema „Start-up-Szene in Bayern – 
Informationen und Best Practices“. Die Veranstaltung 
hat zum Ziel, über die Start-up-Landschaft in Bay-
ern zu informieren, das Kontakteknüpfen zwischen 

konferenZ Zur start-up-sZene In Bayern

Start-ups aus Bayern und Ungarn zu unterstützen, 
sowie mit Best-Practices über die wirtschaftlichen 
und Fördermöglichkeiten zu informieren, die sich 
an einer Niederlassung in Bayern interessierenden 
Jungunternehmern bieten. Auf dem Event bie-
tet sich ferner natürlich auch die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch. Zur Zielgruppe gehören in 
erster Linie ungarische Start-ups sowie auf dem 
Gebiet tätige Inkubatoren, Universitäten, Technolo-
gietransferbüros und Investoren. Auf der Veranstal-
tung werden neben Vertretern der DUIHK und des 
Staatsministeriums auch Experten des Bayrischen 
Start-up-Verbandes (BayStartUp GmbH) sowie der 
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner 
sprechen. Ferner werden Repräsentanten erfolgrei-
cher bayrischer Start-ups ihre Erfahrungen teilen. 
Die halbtägige Konferenz schließt mit einem Rund-
tisch-Gespräch, bei dem auch Fragen aus dem Pub-
likum kommen können.    ❙

Weitere Informationen:
Tamás Kelemen
Tel.: +36 1 3457 617
kelemen@ahkungarn.hu

balD begInnt DIe DUIHK ihre alljährliche Vergü-
tungsumfrage, auf der basierend der Vergütungsre-
port Ungarn (VGR) erstellt wird. Dieser ist die wohl 
umfassendste Informationsquelle für HR-Manager, 
die in Ungarn verfügbar ist. Er bietet verlässliche 
Daten zur Ermittlung marktgerechter Vergütun-
gen in Unternehmen. Der jährlich aktualisierte VGR 
basiert auf einer Unternehmensumfrage mit empi-
rischen Angaben von mehr als 18.000 Beschäftigten 
zu 76 konkreten Positionen. Berücksichtigt werden 

VerGÜtunGsumfraGe 2017/18 – teILnahme Lohnt sIch!

dabei alle Personalebenen, vom Arbeiter bis hin zur 
Geschäftsführung. Der VGR liefert dadurch reprä-
sentative Benchmarks zur Struktur und Höhe der 
Entlohnung von Mitarbeitern in Ungarn. Eine Beson-
derheit des VGR sind äußerst umfangreiche Auswer-
tungen von Einkommensstatistiken des Zentrales 
Statistikamtes (KSH) sowie des Nationalen Beschäf-
tigungsdienstes (NFSZ). Die Teilnahme lohnt sich, da 
die Teilnehmer den finalen Report zum besonders 
günstigen Preis erhalten.    ❙

Weiter Informationen:
Zsolt Nemes
Tel.: +36 1 3457 647
nemes@ahkungarn.hu

DIe von Der DUIHK voM 7. bIs 10. noveMber  
organisierte Fachreise bietet den Teilnehmern die 
Möglichkeit, das deutsche Berufsbildungssystem 
und dessen Akteure kennenzulernen sowie sich über 
mögliche Kooperationsfelder zu informieren. Sie tref-
fen dabei wichtige Akteure und Fachleute vor Ort 
– etwa bei der IHK Stuttgart bzw. dessen Bildungs-
zentrum, aber auch bei verschiedenen ausbildenden 
Unternehmen –,  wobei sich immer auch die Möglich-
keit für einen Informationsaustausch bietet. Beglei-
tet werden die Rezipienten dabei von Vertretern der 

Organisation Baden-Württemberg International und 
der DUIHK. Das Programm wird durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziell 
gefördert und im Rahmen des BMWi-Markterschlie-
ßungsprogramms für KMU durchgeführt.    ❙

deutschLand-reIse Zum 
thema BerufsBILdunG

István tarlós, Oberbürgermeister von Buda-
pest, spricht am 20. Oktober an der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften über die Pläne und 
Vorhaben bezüglich der Entwicklung von Ungarns 
Hauptstadt. Im Anschluss an den Vortrag besteht 

termInÄnderunG! oBerBÜrGermeIster 
tarLós Zur Zukunft der stadt

die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu rich-
ten. Der Vortrag findet in ungarischer Sprache mit 
deutscher Simultanübersetzung statt. Anschließend 
lädt die Kammer die Teilnehmer zu einem Buffet-
Abendessen ein.    ❙
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mItGLIedernews
peter kössLer wechseLt In den 
Vorstand der audI aG

WIe Der DeUtscHe Auto-
mobilkonzern am 28. 
August mitteilte, wird Peter 
Kössler dort neuer Vorstand 
Produktion und Logistik. 
Über insgesamt vier Vor-
standswechsel informierte 
die Audi AG in ihrer Mittei-
lung. Darunter Peter Köss-
ler, der neuer Vorstand 
Produktion und Logistik wird. Der gebürtige Ingol-
städter war bislang Vorsitzender des Vorstands der 
AUDI HUNGARIA Zrt. Zuvor leitete er von 2007 bis 
2015 das Audi-Stammwerk in Ingolstadt. Kössler 
übernimmt die Vorstandsposition von Dr. Hubert 
Waltl, der das Ressort Produktion und Logistik seit 
2014 führte. Über einen Nachfolger Kösslers in Győr 
teilte Audi bis dato nichts mit.    ❙

contItech fLuId automotIVe 
kooperIert mIt unI sZeGed

DIe In MaKó ansässige ContiTech Fluid Automo-
tive Hungária Kft. und die Universität Szeged haben 
am 5. September einen Kooperationsvertrag zur 
Entwicklung der dualen Ausbildung sowie der Ein-
führung eines neuen Stipendienprogramms unter-
zeichnet. Rektor Gábor Szabó (Foto rechts) erklärte, 
dass die Universität Szeged (SZTE) damit ihre Kon-
takte zur Industrie vertieft, besonders wichtige Part-
ner seien hierbei die Unternehmen in der unmittel-
baren Region. Wie Mihály Nagy, Geschäftsführer der 
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. (links), 
betonte, reichen die Kooperationsbeziehungen des 
Unternehmens zur Universität – die sich früher vor 
allem auf den Bereich der Forschung & Entwick-
lung erstreckten – bereits zehn Jahre zurück. Das 
Unternehmen hat 2015 gemeinsam mit der SZTE 

Ingenieurfakultät erstmals die duale Ausbildung für 
Maschinenbauingenieure gestartet, diese wird nun 
auch auf das Fach Mechatronik-Ingenieur ausgewei-
tet. Laut der Vereinbarung startet ferner an mehre-
ren Fakultäten der SZTE das Continental Stipendien-
programm, mit dem talentierte Studenten finanziell 
gefördert werden sollen und auch die Möglichkeit 
geschaffen werden soll, dass diese sofort nach dem 
Diplom bei dem Unternehmen einsteigen. Nagy 
zufolge habe sein Unternehmen in den vergange-
nen zwei Jahren 15 SZTE-Absolventen eingestellt.    ❙

thyssenkrupp startet Lehrwerk-
statt In JásZfénysZaru

Der DeUtscHe tHyssenKrUpp-KonZern betreibt 
ab September in Jászfényszaru eine neue Lehrwerk-
statt, in der in Kooperation mit dem Technischen 
Berufsbildungszentrum Szolnok über 100 Lehrlinge 
ausgebildet werden, teilte das Unternehmen am 3. 
September mit. In der im Unternehmenshaus des 
Industriezentrum Jászfényszaru befindlichen Lehr-
werkstatt werden an sechs Arbeitsstationen in je 
12-köpfigen Gruppen im Rahmen der Ausbildung 
zum Techniker Digital- und Impulstechniken ausge-
bildet. Der Konzern motiviert die besten Lehrlinge 
mit der Möglichkeit zur Teilnahme an Fachreisen und 
finanziellen Zuwendungen zum Lernen. Thyssen-
Krupp wird laut Mitteilung ab 2018 in Jászfényszaru 
von ungarischen Ingenieuren entworfenen elek-
tromechanische Lenksysteme (C-EPS) und in den 
Zylinderkopf integrierte Nockenwellen produzieren. 
Der Bau des für 30 Mrd. Forint entstehenden neuen 
Werks auf der grünen Wiese wird bald beendet, das 
Unternehmen sucht Experten für Dreharbeit, Mon-
tage, Zerspanung und Wärmebehandlung. Ferner 
werden Messtechniker, Logistikmitarbeiter, Instand-
halter und Ingenieure benötigt, es werden knapp 
500 neue Arbeitsplätze geschaffen.    ❙

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

taGVáLLaLatI hírek

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

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

peter kössLer aZ audI aG 
IGaZGatótanácsáBa VáLt

a néMet gépjárMÛKonsZern augusztus 28-án 
közölte, hogy Peter Kössler az Audi AG új termelésért és 
logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja lesz. Össze-
sen négy az igazgatótanácsot érintő változásról tájé-
koztatott az Audi AG a közleményében. Köztük Peter 
Kössler-ről, aki a termelésért és logisztikáért felelős új 
igazgatósági tag lesz. Kössler Ingolstadtban született, 
eddig az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke, 
azelőtt pedig 2007 és 2015 között az Audi ingolstadti 
gyárának vezetője volt. Kössler Dr. Hubert Waltl-től 
veszi át a pozíciót, aki 2014 óta vezette a termelés és 
logisztika területét. Kössler utódjáról Győrben eddig 
még nem közölt információt az Audi.    ❙

sZakképZést Indít a thyssenkrupp 
JásZfénysZarun

Új tanMÛHelyt MÛKöDtet szeptembertől a 
német ThyssenKrupp konszern Jászfényszarun, 
ahol együttműködve a Szolnoki Műszaki Szakkép-
zési Centrummal több mint száz diák tanul szak-
mát, közölte a cég szeptember 3-án. A Jászfény-
szaru Ipari Centrum Vállal kozói Házában helyet 
kapott tanműhelyben hat mun kaállomáson 12-12 
fős csoportok részére a technikus képzés kere-
tében digitális- és impulzustechnikát oktatnak. 
A tanműhelyben jól teljesítő fiatalokat szakmai uta-
zással és pénzbeli juttatással is motiválja a konszern 
a tanulásra. A ThyssenKrupp Jászfényszarun a jövő 
évtől kezdve magyar mérnökök tervezte elektrome-

wIr BeGrÜssen unsere neuen mItGLIeder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

Bmd rendszerház kft. 
Vertrieb, einführung und support eines 
eigenen, kompletten erp & crm systems 

Forgách utca 19. 

H-1139 Budapest

József tolnai    Geschäftsführer

tel.: +36 1 235-7090

j.tolnai@bmd.hu

www.bmd.hu 

e-word Bt. 
Übersetzen, dolmetschen, korrekturlesen, 
desktop publishing 

Vízesés utca 10/A.

H-1028 Budapest

Béla Greschó    Geschäftsführer

tel.: +36 1 200-7593

grescho.bela@t-online.hu

www.e-word.hu 

Global pack hungary kft. 
herstellung und Vertrieb klebebänder 

Noszlopy utca 2. 

H-1103 Budapest

klára Valter 
Business Development Manager

tel.: +36 1 550-7381

klara.valter@globalpack.hu

www.globalpack.hu 

Gyorscsatlakozók.hu kft. 
herstellung und Vertrieb von  
schnellanschlüssen 

Ferenc-Forrás útja 28. 

H-2081 Piliscsaba

Ildikó Budai    Firmenleiterin

tel.: +36 1 453-7063

budai.ildiko@gyorscsatlakozok.hu

www.weh.hu

houghton magyarország kft. 
Großhandel mit chemischen  
erzeugnissen

Noszlopy utca 2. 

H-1103 Budapest

Balázs pezenhoffer    Sales Manager

tel.: +36 28 999-430

balazs.pezenhoffer@houghtonintl.com

www.houghtonintl.com 

Leadec kft. 
reinigung, elektroinstallation, 
facility management 

Csipkegyári út 2-4. 

H-9025 Gyôr

ferenc dakai    Geschäftsführer

tel.: +36 96 550-640

ferenc.dakai@leadec-services.com

www.leadec-services.com 

Veolia energia 
magyarország Zrt. 
elektrizitätserzeugung und –handel

szabadság út 301.

H-2040 Budaörs

ferenc fernezelyi 
Sales und Marketing Direktor

tel.: +36 23 806-154

fernezelyi.ferenc@veolia.com

www.veolia.hu 

h1 systems mérnöki 
szolgáltató kft. 
rechenzentrumstechnik,  
-forschung, Beratung, planung und  
ausführung, sicherheitstechnik

Mûvelôdés utca 4. 

H-1223 Budapest

Gergely Buda 
International Sales Coordinator

tel.: +36 1 466-6950

gergely.buda@h1systems.hu

www.h1systems.hu 
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a DUIHK HaMarosan elInDítja évente elvég zett 
bérezési felmérését, amely alapján a Bérezési Tanul-
mány Magyarország (VGR) készül. Ez valószínűleg a 
Magyarországon elérhető legátfogóbb adatforrás 
a személyügyi vezetők számára a vállalatok bérezési 
gyakorlatáról. Az beszámoló a Magyarországon tevé-
kenykedő német, illetve más külföldi, de magyar vál-
lalatok körében is végzett, 76 különböző munkakör-
ben összesen több mint 18.000 foglalkoztatott valós 
bérezési adatait empirikusan feldolgozó felmérésen 
alapul. A felmérésben valamennyi foglalkoztatási 

BéreZésI tanuLmány 2017/18 – meGérI résZt VennI!

szintet figyelembe veszik a (szak-)munkástól egészen 
az ügyvezetésig. A tanulmány egyik különlegessége, 
hogy a felmért adatok mellett rendelkezésre állnak a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH), valamint a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) országos és regio-
nális jövedelmi statisztikai adatai is. A bérezési tanul-
mány így reprezentatív referencia- adatokat nyújt a 
magyarországi munkavállalók jövedelmének optimá-
lis nagyságáról és szerkezetéről. Megéri részt venni, 
mert a résztvevők kiemelten kedvező áron juthatnak 
a végleges tanulmányhoz.    ❙

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

További információ:
Kelemen Tamás 
Tel.: +36 1 3457 617
kelemen@ahkungarn.hu

További információ:
Szabó Erika
Tel.:  +36 1 3457 618
szabo@ahkungarn.hu

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

sZoLGáLtatásI aJánLatok

További információ:
Szemadám Judit 
Tel.: +36 1 345 7604
szemadam@ahkungarn.hu

További információ:
Nemes Zsolt 
Tel.: +36 1 3457 647
nemes@ahkungarn.hu

További információ:
Németh Marietta 
Tel.: +36 1 3457 626
nemeth@ahkungarn.hu

a DUIHK által november 7. és 10. között szervezett 
tanulmányút során a résztvevők megismerhetik a 
német szakképzési rendszert és annak helyi szereplőit, 
valamint tájékozódhatnak az esetleges kooperációs 
lehetőségekről. A szervezett programok alkalmával 
lehetőség lesz a szakképzés főbb helyi szereplőivel és 
szakembereivel való találkozásra és konzultációra – pl. a 

tarlós István, Budapest főpolgármestere október 
20-án, a Magyar Tudományos Akadémián egy elő-
adás keretében ismerteti Kamaránk tagjaival a főváros 
további fejlesztésével kapcsolatos terveket és elképze-

noveMber 16-án a DUIHK, a Bajor Gazdasági Minisz-
térium megbízásából konferenciát szervez „Bajor 
Start-up közösség – Információk és gyakorlati pél-
dák” témá ban. Célja, hogy tájékoztatást adjon a bajor 
Start-up közösségről, támogassa a magyar és bajor 
Start-upok közti kapcsolatfelvételt, és gyakorlati pél-
dákon keresztül tájékoztatást adjon a a gazdasági és 
támogatási lehetőségekről, melyek Bajorországban 
várják az ott letelepedni szándékozó fiatal vállalkozó-
kat. A rendezvényen természe tesen lehetőség nyí-
lik tapasztalatcserére is. A konferen ciára elsősorban 

a DUIHK résZt vesZ az Offenbach am Main-i Keres-
kedelmi Kamara és a Német Kereskedelmi Képvise-
lők Szövetségének szervezésében november 16-án 
Offenbachban megvalósuló „Kereskedelmi Képviselők 
Napján". A projektre olyan exportálni kívánó magyar 
vállalatok jelentkezését várja a Kamara, melyek egy 
kereskedelmi képviselő, nagykereskedő vagy keres-

németorsZáGI út sZakképZés témáBan

IdÔpontVáLtoZás! tarLós IstVán Budapest JöVÔJérÔL

konferencIa a BaJor start-up köZösséGrÔL

kereskedeLmI képVIseLÔk napJa offenBachBan

Stuttgarti Ipari és Kereskedelmi Kamaránál, illetve annak 
Képzési Központjánál, de különböző szakképző vállala-
toknál is. A csoportot a Baden-Württembergi Gazdasági 
Minisztérium és a DUIHK képviselői kísérik. A program 
a Német Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisz-
térium (BMWi) támogatásával és a BMWi Piackutatási 
Program keretében kerül megrendezésre.    ❙

léseket. Az előadás után lehetőség nyílik kérdések fel-
tevésére a referens részére. Az előadás magyar nyelven, 
német szinkrontolmácsolással hangzik el. Ezt követően 
büfévacsorára invitálja a Kamara a résztvevőket.    ❙

magyar Start-upokat, valamint az ezen a területen 
tevékenykedő inkubátorok, egyetemek/főiskolák, tech-
nológia transzfer Irodák és befektetők jelentkezését 
várja a Kamara. A rendezvényen a DUIHK és miniszté-
rium képviselői mellett a BayStartUp GmbH, valamint 
a Rödl & Part ner könyvvizsgáló és tanácsadó társaság 
szakemberei világítják meg a fenti témákat. Továbbá 
sikeres bajor Start-upok képviselői fogják megosztani 
tapasztalataikat. A félnapos konferencia egy kerek-
asztal-beszélgetéssel zárul, ahol a közönség soraiból is 
jöhetnek kérdések.    ❙

kedelmi partner segítségével szeretnék bevezetni ter-
mékeiket a német piacra. A németországi partnereket 
az magyar cégek profiljának és elvárásainak megfele-
lően kutatja fel a DUIHK a helyi kamara segítségével. 
Magyar vállalatok, melyek szeretnének részt venni a 
rendezvényen, ezt legkésőbb szeptember 29-ig kell, 
hogy jelezzék a DUIHK felé.    ❙

a tUDásKöZpont eUropean energyManager, 
röviden: EUREM képzése ismételten kiemelt helyet 
foglal el az őszi nyílt képzési palettán. A képzés 
egy olyan nemzetközi szinten elismert komplex 
program, amely jelenleg 31 országban fut és világ-
szerte közel 4.000 végzett résztvevővel rendelkezik.  
A képzés fő előnyei közé tartoznak az azonnali költ-

ségcsökkentő hatás, a nemzetközileg elismert okle-
vél, a nemzetközi networking, a kapcsolati tőke, az 
interaktív órák és a gyakorlatias oktatás, a tapaszta-
latcsere és a best practice-k megvitatása, valamint a 
gyakorlati életből érkező, tapasztalt oktatók. Az őszi 
kurzus október 26-tól indul, a kedvezményes jelent-
kezési határidő szeptember 26.     ❙

a néMet-Magyar tUDásKöZpont az őszi félévben 
több új kihelyezett fejlesztési programot dolgozott 
ki, reagálva a megváltozott munkaerő-piaci helyzetre: 
Annak érdekében, hogy például a cégek magukhoz 
tudják vonzani és meg is tartani a legjobb munkavál-
lalókat, az egyik program a munkaadói márka tudatos 
kiépítését javasolja egy Employer Brand projekt kere-
tében. Ennek során egy szervezetfejlesztési tapasz-
talattal rendel kező tanácsadó segíti a cég HR-csapa-
tából és vezetőjéből álló projektteam-et a vonzerőt 
jelentő vállalati értékek felfedésében és helyes kom-
munikálásában. Azoknak a cégeknek, melyek egy 
hatékonyabb, számszerűsíthető teljesítmény értékelési 

aktuáLIs sZakmaI képZések

rendszeren keresztül kívánják motiválni munkatársai-
kat, egy olyan HR tanácsadó nyújt támo gatást a szer-
vezeti struktúra felülvizsgálatában és a kompetencia-
rendszer kiépítésében, aki a Deloitte menedzsereként 
több teljesítményértékelő rendszer kialakításában vett 
részt. Ezen kívül a DUWZ kifeje zetten a HR-menedzse-
rek számára kínál Coachingot, ugyanakkor szakem-
berei továbbra is vár ják kis- és nagyvállalatok vezetőit 
egyéni fejlesztésre. Továbbá, mivel a termelésben dol-
gozó vezetők tud nak jó munkahelyi légkör teremtésé-
vel a munkaerő-elvándorlás ellen hatni, az elmúlt idő-
szakban egyre többen igényeltek komplex coaching 
programokat műszakvezetőik számára.    ❙

chanikus kormányrendszereket (C-EPS) és henger-
fejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt a közlemény 
szerint. A zöldmezős, több mint 30 milliárd forintos 
beruházással épülő gyár kivitelezése hamarosan befe-
jeződik, a vállalat várja a szakemberek jelentkezését 
esztergálásra, szerelésre, forgácsolásra és hőkezelésre. 
Emellett méréstechnikusokra, logisztikai munkatár-
sakra, karbantartókra és mérnökökre is szükségük 
lesz, közel 500 új munkahelyet teremtenek majd.    ❙

eGyÜttmÛködIk a contItech  
fLuId automotIVe és a sZeGedI  
tudományeGyetem

a DUálIs KépZés fejlesZtésére és egy új ösztön-
díjprogram bevezetésére kiterjedő együttműködési 
keretszerződést kötött a makói ContiTech Fluid Auto-
motive Hungária Kft. és a Szegedi Tudományegyetem 

szeptember 5-én. Szabó Gábor rektor elmondta: a 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) erősíti ipari kap-
csolatait, a partnerek között különösen fontosak azok 
a cégek, amelyek a szűkebb régióban működnek. 
Nagy Mihály, a ContiTech Fluid Automotive Hungá-
ria Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy vállalata – 
korábban elsősorban a kutatás-fejlesztés területére 
kiterjedő – kapcsolata tíz esztendőre tekint vissza az 
egyetemmel. A vállalkozás először 2015-ben hirdetett 
meg közös duális képzést az SZTE Mérnöki Karával a 
gépészmérnöki szakon, ezt a képzési formát terjesztik 
ki a mechatronikai mérnök szakra is. A megállapodás 
értelmében továbbá az SZTE több karán is elindul a 
Continental ösztöndíjprogram, amellyel a tehetséges 
diákokat kívánják anyagilag segíteni és annak a lehe-
tőségét megteremteni, hogy a diplomaszerzést köve-
tően azonnal munkába állhassanak a cégnél. Nagy 
szerint az elmúlt két évben az SZTE-n végzett 15 friss 
diplomás helyezkedett el a vállalkozásnál.    ❙
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a néMetorsZágI beUtaZó turizmus 2017. első 
félévében erőteljesen növekedett: június végéig, 
a Szövetségi Statisztikai Hivatal az előzetes ada-
tok alapján 36,7 millió nemzetközi vendégéjszakát 
számolt a legalább tíz ággyal rendelkező szállás-
helyeken, közölte a Német Turisztikai Hivatal (DZT) 
magyarországi képviselete. Ez 1,2 millióval több az 
előző év ugyanezen időszakához képest és 3,4%-
os növekedésnek felel meg. Németország, mint úti 
cél emellett a magyar vendégek körében is népsze-
rűbb, mint valaha: csupán júniusban 9%-kal 68.931-
re nőtt a vendégéjszakák száma, 2017. január és 
június között pedig 359.769 magyar vendégéjszakát 
jelentettek, amely 7,8%-os növekedésnek felel meg 
a féléves mérlegben. „Az előző év ugyanezen idő-

németorsZáG útIcéLként maGyarorsZáGon Is VonZó

szakának eredményét több mint 26.000 vendégéj-
szakával múltuk felül, amely mutatja, hogy Német-
ország Magyarországon vonzó úti célként nagy 
népszerűségnek örvend”, mondja Czeiszing Miklós, a 
DZT magyarországi képviseletének vezetője. 

A Magyarországból a német metropoliszokba irányuló 
városi turizmus erősen fejlődik: a főváros Berlin 33,4%-
os növekedéssel a dobogó legfelső fokára lépett 
(32.549 vendégéjszaka). Különösen örömteli fejlődést 
jelentett Drezda (+60%) és Hamburg (+16,2%) is. Az 
idei év első hat hónapjában Szászország is 24,8%-os 
növekedést könyvelhetett el a magyar vendégéjszaká-
kat illetően, de 9%-os többletével Észak-Rajna–Vesztfá-
lia is átlagon felüli növekedést mutat.    ❙

2017. második negyedévében a magyar statisztikai 
hivatal a versenyszférában közel 50.000 betöltetlen 
helyet regisztrált –  annyit, mint még soha. Egy éven 
belül 25 százalékkal emelkedett ez a szám, jelen-
leg 100 munkahelyből a versenyszférában 2,3 nincs 
betöltve, az iparban 2,6 százalék, és az infokommu-
nikációs szektorban akár 3,4 százalék – minden 30. 
munkahelyet tehát nem lehet betölteni.

Éppen ezért a DUIHK a most kezdődött tanévben is 
kiemelt hangsúlyt fektet a duális szakképzésre, vala-
mint a gazdaság együttműködésére az egyetemek-
kel és főiskolákkal.  

A „Partnerség a szakképzésben” program keretein 
belül a DUIHK olyan vállalatokat támogat, amelyek 
szívesen képeznének fiatalokat gyakorlatorientált 
szakképzési rendszerben, német mintára. Továbbá fel-
készíti a „Vállalati oktatók képzéssel” a vállalati gyakor-
lati oktatókat a német minta szerinti duális oktatásra. 
Ezeket a programokat teljesen a vállalati igényekre 
szabtuk, mind a kereskedelmi szakmákban (pl. Penny-
Market Kft.-nél),  és mind műszaki szakmákban is, pél-
dául az autóipar területén. (További információk: www.
ahkungarn.hu/hu/szolgaltatasok/dualis-szakkepzes).

Szeptember 28-án indul a pályázati időszak immáron 
ötödik alkalommal, a 2018-as Szakképzési Díjra, amivel 
a DUIHK kiemelkedően értékes szakképzési projekte-
ket kíván méltatni és ismertté tenni (több információ: 
www.szakkepzesidij.hu). A DUIHK több egyetemmel és 
főiskolával is szoros kapcsolatokat ápol, ilyenek pél-

a képZés toVáBBra Is 
a duIhk eGyIk fÔ témáJa

dául az Andrássy Egyetem Budapest (AUB), a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem, a Zsigmond Király Egyetem, 
az Edutus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egye-
tem. Az AUB-n például januárban indult a Kamara 
és a Német Nagykövetség védnöksége alatt álló 
„Sokszínűség és digitális fejlődés“ ösztöndíjprogram, 
mellyel tehetséges leendő női vezetőket kívánnak 
támogatni a Management and Leadership mesterkép-
zésben. November 15-én már 24. alkalommal kerülnek 
átadásra a Corvinus Egyetem „Német Nyelvű Gazdál-
kodástudományi Képzés” bizonyítványai, melyet töb-
bek között a Kamara is támogat.

Végezetül a DUIHK számos képzést is kínál, melyek 
segítségével a vállalatok könnyebben biztosíthatják 
munkaerő-szükségleteiket, olyan kurzusokat például, 
mint a „Kulcs az emberek megtartásához“, „Teljesít-
ményértékelés“ vagy az „Employer Branding“. További 
információk a képzésekről: www.ahkungarn.hu/hu/
szolgaltatasok/tovabbkepzes.    ❙
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negyeDIK alKaloMMal InDUlt el augusztus 24-én 
a Színes Város Budapest Fesztivál a VII. kerületi Kertész 
utcában. A főként belvárosi tűzfalak megfestésével 
foglalkozó Színes Város Csoport ismét egy társadalmi 
összefogás eredményeként valósítja meg az egyhó-
napos művészeti fesztivált, amelynek idén először lesz 

mÛVésZI tÛZfaLfestés Budapesten és BerLInBen

egy kiemelt partnervárosa, méghozzá Berlin. A szept-
ember végéig tartó projektsorozat témája 2017-ben a 
„Gasztronómia és a bor”. Minden falfestés, amely a fesz-
tivál keretein belül valósul meg, ezen témák köré épül, 
az alkotók ebből nyerték inspirációikat. A budapesti fal-
festések mellett Berlinben is alkot egy magyar művész. 
A fesztivál idén nem egy, hanem két megfestett tűzfal-
lal indul, mindkét falat egy-egy Berlinből idelátogató 
művész tervezte és kivitelezte. A művekbe bekerül-
tek pl. a magyar zöldségek, a paprika, vagy éppen a 
vörösbor, és a ,,finom” kifejezés. A fesztivál nyitó sajtó-
eseményt a Német Turisztikai Központ (DZT) buda-
pesti irodája a visitBerlinnel, a német fővá ros városi 
marketingjéért felelős szervezettel közösen szervezte. 
„A street art egy közös párhuzam Budapest és Berlin 
között, ugyanúgy, mint a gasztronómia és a kreativitás. 
És miután a fesztivál keretein belül berlini művészek 
alkotnak Budapesten, illetve később egy budapesti 
művész Berlinben, szívesen támogatjuk aktívan azt”, 
magyarázza Czeiszing Miklós, a DZT budapesti irodájá-
nak vezetője, annak szerepét a fesztivál kapcsán.    ❙

febrUárban InDította el a DUIHK éves kiemelt 
témája, „a munkaerőpiac javítása” keretein belül új ren-
dezvényformátumát, a regionális céglátogatásokat. 
Ezzel az új formátummal a DUIHK újabb lehetőséget 
kínál az adott régióban tevékenykedő tagvállalatainak 
és érdeklődő cégeknek az egymás közötti kapcsolat-
építésre, hiszen a tagok jelentős része Budapesten kívül-
ről származik. A telephely-látogatás mellett minden 
alkalommal egy-egy cégprezentációt is kapnak a részt-
vevők, mindkettőnél rendszerint maga az ügyvezető 
vállalja a feladatot. A résztvevők számára természetesen 
kapcsolatépítésre és egymással, illetve a házigazdával 
folytatott tapasztalatcserére is mindig marad elegendő 
idő. Szeptember 5-én a kerámiákat gyártó Villeroy & 
Boch Magyarország Kft. Hódmezővásárhelyen volt egy 

reGIonáLIs céGLátoGatás a VILLeroy & BochnáL

ilyen látogatás célja, amely során a vállalat ügyvezetője, 
Hideg Gábor köszöntötte a résztvevőket, és például a 
gyártásban felhasznált anyagokról mesélt. Zárásképpen 
a résztvevők egy könyvet kaptak ajándékba, mely a vál-
lalat termékeit belsőépítészeti elemként ábrázolja.     ❙

éLénk tapasZtaLatcsere aZ InnoGy partnerestJén

aUgUsZtUs 29-én a Budapesti Elektromos Művek 
Nyrt. partnerestet szervezett Sporttelepén, amelyen 
a DUIHK saját standdal is jelen volt. Dr. Marie-Theres 
Thiell, az innogy Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
beszédében a vállalaton belüli aktuális fejlemények-
ről és jövőbeli tervekről nyilatkozott. Az energiaellátó 
és partnerei tapasztalatcseréjének különleges nyár-
esti hangulatot kölcsönzött a Duna parti helyszín és 
az élő jazz muzsika.    ❙
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A workshopot immáron tizedik alkalommal 
rendezték, a Kamara társadalmi munkában 
tevékenykedő képviselőinek korábban soha 
nem látott számú részvételével. 30 elnökségi 
és tanácsadó testületi tag szakított egy egész 
napnyi időt arra, hogy együttesen vagy akár 
kisebb munkacsoportokban is megítéljék a 
DUIHK tevékenységeinek széles skáláját, vala-
mint hogy a jövőre vonatkozó javaslatokat 
és megoldásokat fogalmazzanak meg. Ezen 
kívül az elnökség jóváhagyta a DUIHK a 2018-
as évre szóló gazdasági tervét is.

A vita keretében tág teret kapott annak 
megfontolása, hogy a Kamara az alapvető 
tevékenységi területein miként tudja még 
jobban kielégíteni a tagok és az ügyfelek 
igényeit és elvárásait. Ennek jegyében kez-

deményezték többek között, hogy a gaz-
dasági feltételrendszerre vonatkozó tájé-
koztatás és elemzések mint egyik fő terület 
vonatkozásában még inkább testre sza-
bott kínálatot fejlesszen a DUIHK és hogy 
nagyobb hangsúlyt fektessen az online 
megoldásokra is. Az üzletviteli szolgáltatá-
sok és a tanácsadás fő tevékenységi terü-
letet az elnökségi és tanácsadó testületi 
tagok átfogó és magas szakmai színvona-
lúként jellemezve dicsérték, ahol egybe-
hangzó vélemények szerint mindenek előtt 
a proaktív piaci megjelenés a lényeg.

A további témák közé tartozott az alap- és 
továbbképzés (lásd erről bővebben a cikket 
a 11. oldalon), valamint az aktuális trendek, 
amelyek a tagok és a gazdaság egésze szá-

mára meghatározó jelentőséggel bírnak. 
Az elnökségi és tanácsadó testületi tagok 
széleskörű szakismereteinek és tapasztalata-
inak köszönhetően ezekben a kérdésekben 
is számos ötletet és javaslatot dolgoztak ki, 
ezek továbbfejlesztése és konkrét kidolgo-
zása a következő hónapokban zajlik. Végül 
azt is megvitatták, hogy a DUIHK milyen 
módon emlékezzen meg alapításának 25.-
ik évfordulójáról a következő évben. A cél 
elsősorban nem az „ünneplés”, hanem min-
denek előtt az a szakmai tevékenység, amely 
a jövőben hozzájárul a német-magyar gaz-
dasági kapcsolatok erősítéséhez. 

A workshop nyílt és konstruktív légköréhez 
kétségtelenül hozzájárult, hogy a részt-
vevők már a workshopot megelőző este 
találkoztak és hangulatos keretek között 
alaposabban megismerhették egymást.  
A workshopot idén tagvállalatunk, a Huber-
tus Bt. balatonfenyvesi Hubertus Hof Land-
hotel szállodájában rendezték. A tagvállalat 
ügyvezetője és egyben elnökségi tagunk, 
Oliver Hahnenkamm élt a lehetőséggel és 
bemutatta a vendégeknek a modern agrár-
vállalkozás további tevékenységét, mint 
például a közeli Sáripusztán működő szar-
vasmarha-tenyészetet is.    ❙

ötLetGyÛJtés VIdéken
aZ eLnökséG a kamara JöVÔJérÔL tanácskoZott

a DUIHK stratégIaI céljaI, a MInDennapI MUnKáHoZ KapcsolóDó KeZDeMényeZé-
seK és ötleteK, valaMInt a KaMara alapításánaK 25.-IK évforDUlójára terveZett 
felaDatoK és renDeZvényeK álltaK aZ elnöKség, a tanácsaDó testület és aZ ügy-
veZetés sZepteMber 14.-én és 15.-én tartott WorKsHopjánaK KöZéppontjában. 
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