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Dale A. Martin ist seit 2013 Präsident der 
DUIHK, in diesem Jahr konnte er zum letzten 
Mal für eine Amtszeit von zwei Jahren kandi-
dieren. Die Mitgliederversammlung wählte 
außerdem sieben neue Vorstandsmitglieder 
und ein neues Aufsichtsratsmitglied, und 
bestätigte drei bisherige Vorstandsmitglie-
der für weitere drei Jahre im Amt. 

Vor der Mitgliederversammlung hatte der 
Vorstand der DUIHK in einem Gespräch mit 
Wirtschaftsminister Mihály Varga aktuelle 
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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

Fragen der bilateralen Wirtschaftsbeziehun-
gen erörtert. An dem Gespräch nahm auch 
die Geschäftsträgerin der Deutschen Bot-
schaft Budapest, Lieselore Cyrus teil. 

Auf der Mitgliederversammlung betonte 
Kammerpräsident Dale A. Martin, dass 
die DUIHK mit rund 900 Mitgliedern die 
größte bilaterale Unternehmensorgani-
sation Ungarns sei. „In den 24 Jahren des 
Bestehens der Kammer hat sich der Waren-
austausch zwischen unseren Ländern ver-

zehnfacht und im vergangenen Jahr fast 
48 Milliarden Euro erreicht“, so Martin. Er 
fügte hinzu: „Deutsche Unternehmen sind 
die wichtigsten Investoren im Lande, und 
auch aktuell erweitern zahlreiche Firmen 
ihre Standorte in Ungarn.“ Martin ging 
auch auf die Zusammenarbeit mit ungari-
schen Partnern ein. „Dank unserer breiten 
Mitgliederbasis können wir wirtschaftspoli-
tische Entscheidungsträger mit wertvollen 
Erfahrungen und Vorschlägen unterstüt-
zen, und mit Freude konstatieren wir dabei 
eine große Aufnahmebereitschaft seitens 
des Ministeriums für Nationale Wirtschaft 
sowie anderer Partner in Ungarn“, so der 
Kammerpräsident. Zu den wichtigsten Auf-
gaben der nahen Zukunft gehören nach 
seiner Einschätzung die weitere Moder-
nisierung der Ausbildungssysteme, die 
Abmilderung des Mangels an Fachkräften 
sowie die Herausforderungen, die sich aus 
der Digitalisierung für den Strukturwandel 
in der Wirtschaft ergeben.  

Geschäftsträgerin Lieselore Cyrus (2. Foto) 
hob in ihrer Grußansprache vor der Mit-
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»Fortsetzung auf Seite 2

DIe DUIHK Hat aUf IHrer MItglIeDerversaMMlUng aM 4. MaI Dale a. MartIn, 
vorstanDsvorsItzenDer Der sIeMens zrt. (foto), für WeItere zWeI JaHre zU 
IHreM PräsIDenten geWäHlt. WIrtscHaftsMInIster MIHály varga sagte aUf 
Der MItglIeDerversaMMlUng, Dass In Den vergangenen JaHren DeUtscHe 
UnterneHMen eInen beträcHtlIcHen anteIl an Den erfolgen Der UngarI-
scHen WIrtscHaft Hatten UnD DaHer IHr feeDbacK eIne besonDere rolle In 
Der UngarIscHen WIrtscHaftsPolItIK sPIelt. 
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men im Lande rund 190.000 Menschen Arbeit geben, 
und damit die größten Arbeitgeber des Landes seien. 
Daneben gehören sie mit einem Anteil von 22% zu 
den größten Investoren, stellte der Minister fest.  

ergebnisse der Wahlen zu Kammergremien:
Die Mitgliederversammlung wählte Dale A. Martin, 
Vorstandsvorsitzender der Siemens Zrt., für weitere 
zwei Jahre zum Präsidenten der Kammer. Erstmalig 
für eine dreijährige Amtszeit in den Vorstand wurden 
folgende sieben Personen bestimmt:

■ Markus H. Hilken, Geschäftsführer, SAP Labs  
Hungary, SAP Hungary Kft.

■ Silke Janz, Geschäftsführerin, Penny Market Kft.
■ Daniel Korioth, Geschäftsführer, Robert Bosch Kft.
■ Jost Lammers, CEO, Budapest Airport Zrt.
■ Szilárd Orovica, Geschäftsführer, KUKA Robotics 

Hungária Ipari Kft.
■ András Sávos, Geschäftsführer, KNORR-BREMSE 

Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
■ Achim Weinstock, Geschäftsführer, LKH Leoni Kft.

Die Mitglieder wählten ferner Dr. Roland FELKAI, 
Geschäftsführer Rödl & Partner Kft., Hedvig SZAKÁCS, 
Geschäftsführerin ZIMBO Perbál Húsipari Termelő 
Kft., und Dr. Marie-Theres THIELL, CEO innogy Hungária 
Kft. (ELMÜ-ÉMÁSZ) erneut für eine dreijährige Amts-
zeit in den Vorstand. Erstmalig wurde Peter Inzenhofer, 
Geschäftsführer Hirschmann Car Communication Kft., 
für eine dreijährige Amtszeit in den Aufsichtsrat der 
DUIHK bestimmt. Schließlich wurde für das Geschäfts-
jahr 2017 als Buchprüfer Teréziá BÁRÁNY, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin der Diamant Könyvvizsgáló, 
Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., bestellt.    ❙

gliederversammlung hervor, dass die DUIHK seit 
vielen Jahren ein enger und verlässlicher Partner 
der Deutschen Botschaft in Budapest sei. „Ihre fach-
liche Expertise und kluge Analyse machen sie zu 
einem unentbehrlichen und geschätzten Vertreter 
der deutschen Wirtschaft in Ungarn“, so Cyrus. Die 
Geschäftsträgerin wies darauf hin, dass wirtschaft-
liches Handeln immer auch in einem gesellschaftli-
chen Kontext stattfinde. „Noch ist das Vertrauen der 
deutschen Unternehmen in Ungarn da, was auch 
die vielen Erweiterungsinvestitionen belegen. Aber 
Vertrauen ist ein kostbares Gut, das es gerade ange-
sichts der regionalen Standortkonkurrenz zu erhal-
ten gilt“, sagte  die Geschäftsträgerin.

Wirtschaftsminister Mihály Varga hob im Zusammen-
hang mit den deutsch-ungarischen Wirtschaftsbezie-
hungen hervor, dass Deutschland auch im vergange-
nen Jahr der wichtigste Handelspartner Ungarns war. 
„Die wirtschaftspolitischen Bestrebungen beider Län-
der stimmen überein”, sagte der Minister. Er wies dar-
auf hin, dass die mehr als 3000 deutschen Unterneh-

Fortsetzung von Seite 1

Pressefotos von der Mitglie-
derversammlung 2017 der 
DUIHK finden Sie unter  
www.ahkungarn.hu/presse/
pressefotos/ 

Die aktuelle Liste der Vor-
standsmitglieder der DUIHK 
finden Sie unter www.ahkun-
garn.hu/ueber-die-duihk/
vorstand-und-beirat/ 

IM raHMen ihrer jährlichen Mitgliederversammlung 
hat die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handels-
kammer (DUIHK) am 4. Mai den Titel „Verlässlicher 
Arbeitgeber“ an die ersten 23 Unternehmen verliehen. 
Die Urkunden wurden von Wirtschaftsminister Mihály 
Varga und dem Sprecher der Jury, Steványik Tamás, Per-
sonaldirektor der Elmű Nyrt. überreicht. Den Aufruf zur 
Bewerbung um den Titel hat die DUIHK im März die-
ses Jahres für Unternehmen in Ungarn gestartet. „Ziel 
des Titels ist die Anerkennung von Anstrengungen zur 
Schaffung von vorbildlichen Arbeitsbedingungen, was 
wiederum auch für die Arbeitgeber ein Instrument sein 
kann, um gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter 
zu gewinnen und zu halten“, sagte Tamás Steványik bei 
der Übergabe der Preise. Er hob zudem hervor: „Die 

derzeitige Lage auf dem ungarischen Arbeitsmarkt 
stellt die Firmen vor neue Herausforderungen. Der 
ausgeschriebene Wettbewerb kann ein zusätzliches 
Instrument sein, um den Fachkräftemangel einzelner 
Firmen abzuschwächen, und fügt sich damit in das Jah-
resthema der DUIHK ein, dass der Sicherung der Ver-
fügbarkeit von Fachkräften gewidmet ist“, so Steványik. 
Er fügte hinzu, dass der Titel eine authentische Beurtei-
lung sei, mit der die Firmen die Verantwortung gegen-
über ihren Mitarbeitern zum Ausdruck bringen können. 

Den Titel können Unternehmen über eine Bewerbung 
erhalten. In sieben Bereichen der HR-Politik müssen 
die Bewerber ausführlich ihre betriebliche Praxis und 
die ihr zugrundeliegenden Prinzipien und Regularien 

beschreiben. Zu diesen Bereichen gehören insbeson-
dere Fragen zur Vergütung, zu den Sozialleistungen, 
den Gesundheits- und Arbeitsbedingungen, der Aus- 
und Weiterbildung sowie der Personalentwicklung. 
Bisher haben 35 Unternehmen ihre Bewerbungen ein-
gereicht. Die Antworten der Unternehmen werden von 
einer durch die Kammer beauftragten, aus fünf Mitglie-
dern bestehenden Jury bewertet. Sofern sie den zuvor 
festgelegten Kriterien genügen, wird der Titel für zwei 
Jahre zuerkannt. Die Ausschreibung ist zeitlich offen, 
so dass sich Unternehmen laufend bewerben können. 
Die Jury wertet die Bewerbungen regelmäßig aus, die 
nächste Jurysitzung findet voraussichtlich im Juni statt. 

In der ersten Auswertungsrunde haben folgende 
Unternehmen den Titel „Verlässlicher Arbeitgeber 
2017/18“ erhalten (in alphabetischer Reihenfolge):
■ ALFA-HUMAN Kft.
■ Andrássy Gyula – Deutschsprachige  

Universität, Budapest
■ Bayer Hungária Kft.

■ BERGMANN Könyvelő Iroda Kft.
■ BÖLLHOFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
■  BOS Automotive Products Magyarország Bt.
■ CLAAS Hungária Kft.
■ Commerzbank Zrt.
■ Continental-Gruppe Ungarn
■ DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft.
■ Eckerle Automotive Zala Kft.
■ EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft.
■ FESTO-AM Kft.
■ IMS Connector Systems Kft.
■ KNORR-BREMSE Vasúti Jármű  

Rendszerek Hungária Kft.
■ Knüppel Csomagolástechnika Kft.
■ LuK Savaria Kft.
■ MagyarCom Services Ltd.
■ NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
■ Robert Bosch Automotive Steering Kft.
■ SAP Hungary Kft.
■ TRUMPF Hungary Kft.
■ Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.    ❙

erste PräDiKate „verlässlicHer 
arbeitgeber“ vergeben
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Weitere Informationen  
für Bewerber auf  
der Webseite der DUIHK:
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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 
Teilnehmer untereinander und mit dem Gastgeber 
bleibt dabei natürlich auch immer genug Zeit.

Die Gummi- und Kunststoffe verarbeitende HÜB-
NER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. in Nyíregyháza 
war am 4. April Ziel eines solchen Besuchs, bei dem 
Geschäftsleiter Ingo Heerdt die Besucher begrüßte.

Am 12. April organisierte die DUIHK einen regiona-
len Firmenbesuch bei der LKH Leoni Kft. in Hatvan, 
bei dem Geschäftsführer Achim Weinstock – der auf 
der Mitgliederversammlung zum DUIHK-Vorstands-
mitglied gewählt wurde – die Besucher persönlich 
empfing. Das Kabel, Leitungen und ähnliche Kom-
ponenten produzierende Unternehmen begeht ein 
besonderes Jahr 2017: feiert doch das deutsche Mut-
terunternehmen 100-jähriges, und die ungarische 
Tochtergesellschaft 20-jähriges Jubiläum.

Eine weitere Visite fand am 21. April statt, die in Kecs-
kemét ansässige AXON Kábelgyártó Kft. empfing 
eine 20-köpfige Besuchergruppe auf ihrem Firmen-
gelände. Nach einer Begrüßung durch Plant Manager 
Joachim Rilling hielt selbiger eine Firmenpräsentation 
ab, bevor es in je einer deutsch- und einer ungarisch-
sprachigen Gruppe zur Werksbesichtigung kam.    ❙

Drei regionale firMenbesucHe
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Mit einer Fläche von 184 Quadratmetern war der aus 
vier „Inseln“ bestehende Gemeinschaftsstand der 
DUIHK einer der größten auf der diesjährigen Fach-
messe für Industrie „Industrie Tage/ MachTech“. Die 
Beteiligung am Gemeinschaftstand ist ein exklusives 
Angebot für DUIHK-Mitglieder und deutsche Unter-
nehmen, die auf dem ungarischen Markt neu Fuß 
fassen wollen. Die Kammer bietet dort aber nicht 
nur Ausstellungsflächen, sondern vor allem auch 
Beratung und Geschäftspartnervermittlung. 

Parallel zum Ausstellerprogramm wurden am Mes-
sestand der Kammer insgesamt rund 65 Gespräche 
mit deutschen und ungarischen Firmen geführt. 

Die Mehrzahl davon diente der Geschäftspartnersu-
che, aber auch Markt- und Brancheninformationen 
sowie kostenlose Beratungen zu Fragen des Export-
geschäftes mit Deutschland boten den Firmen 
einen echten geschäftlichen Mehrwert. 

Die ausstellenden Firmen äußersten sich durch-
weg zufrieden mit der Vorbereitung und dem Ser-
vice am Stand. So erklärte etwa Ralf Keller von der 
FLP Microprecision GmbH: „Die Unterstützung sei-
tens der Kammer macht den Gemeinschaftsstand 
attraktiver gegenüber einem eigenen Stand.“ Tibor 
Estók, Geschäftsführer der Turck Hungary Kft. lobte: 
„Das neue Standdesign ist super, bei unseren hohen 
Besucherzahlen war der weiträumige Stand genau 
richtig für uns.“ Und Dávid Szalay, Produktmanager 
bei der Jungheinrich Hungária Kft. fügte hinzu, dass 
der Gemeinschaftsstand es ermöglichte, auch Kon-
takte zu Menschen zu knüpfen, die das Unterneh-
men zuvor nicht kannten. 

Ein fachliches Highlight war eine von der DUIHK 
sowie der Ungarischen Industrie- und Handelskam-
mer (MKIK) veranstaltete Konferenz zum Thema 
„Lieferanten in der Fahrzeug- und Maschinenindus-
trie“, an der neben den Kammerpräsidenten Dale A. 
Martin und László Parragh auch Vertreter des Wirt-
schaftsministeriums und des DUIHK-Mitgliedsunter-
nehmens QSR24h teilnahmen.    ❙

erfolgreicHe neue Messe-Präsenz
über 20 DUIHK-MItglIeDer UnD PartnerUnterneHMen nUtzten DIe MöglIcHKeIt, 
sIcH aUf Der facHMesse „InDUstrIe tage/MacHtecH 2017“ MItte MaI IM raHMen 
Des DUIHK-fIrMengeMeInscHaftsstanDs zU PräsentIeren. 

voM 3.-7. aPrIl reiste eine 18-köpfige Gruppe mit 
Experten des ungarischen Tourismussektors bzw. 
Vertretern ungarischer Gemeinden durch Bayern, 
um dort einige Unternehmen zu besuchen, die sich 
mit der Ausstattung von Hotels und Restaurants 
beschäftigen. Im Rahmen des vom Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Ener-
gie und Technologie sowie der DUIHK gemeinsam 
organisierten Programms „Ausbau, Sanierung und 
Modernisierung von Tourismusobjekten in Ungarn“ 
öffneten u.a. Hersteller von Großküchentech-
nik, Objekttextilien und Kühllösungen sowie eine 

bayriscH-ungariscHes ProjeKt 
zu tourisMusinfrastruKtur

Porzellanfabrik ihre Tore. Ferner ging es zu einer 
Hausmesse im Hotelkompetenzzentrum in Ober-
schleißheim, wo sich nicht nur mehrere bayrische 
Unternehmen der Branche präsentierten, sondern 
auch bilaterale Gespräche mit ihnen geführt wer-
den konnten. Restaurantbesuche und eine Stadt-
führung in der Münchner Innenstadt rundeten 
das fünftägige Programm fachgerecht ab. Auf der 
Abschlussveranstaltung im Bayerischen Wirtschafts-
ministerium zogen die Teilnehmer ein positives 
Resümee über die Delegationsreise und erhielten 
Teilnahmezertifikate ausgehändigt.    ❙

IMMer MeHr UngarIscHe Touristen reisen nach 
Deutschland, ihre Anzahl an Übernachtungen ist in 
den vergangenen zehn Jahren um 65,5% angestie-
gen und liegt bei jährlich über 700.000, informierte 
Miklós Czeiszing, Leiter des Budapester Büros der Deut-
schen Zentrale für Tourismus (DZT) in Ungarn auf einer 
gemeinsamen Veranstaltung der Lufthansa-Gruppe 
und des Flugplatzes Debrecen am 25. April. Nach 
Österreich ist damit Deutschland zum zweitbeliebtes-
ten Reiseziel der Ungarn avanciert. 36% der Ungarn 
reisen aus  Geschäftsgründen, 26% zum Urlaub und 
37% aus sonstigen Gründen nach Deutschland. Zu 
den beliebtesten Städten gehören Berlin, München 
und Frankfurt, zu den beliebtesten Regionen Bay-
ern, Baden-Württemberg bzw. Nordrhein-Westfalen. 
München und seine Umgebung warten mit zahlrei-

chen interessanten Highlights für seine Gäste auf, hob 
Czeiszing abschließend hervor, allgemein besuchen 
39% der Ungarn Deutschland wegen seiner Sehens-
würdigkeiten, 27% wegen seiner Natur. Viele wer-
den jedoch auch von gastronomischen Festivals, so 
dem Münchner Oktoberfest angelockt. Die DZT lockt 
die Gäste jedes Jahr mit spannenden Jahresthemen 
nach Deutschland, 2017 geht es etwa um „Luther – 
500 Jahre Reformation“, und 2018 um „Kulinarisches 
Deutschland“. Gábor Antal, Direktor der ungarischen 
Vertretung der Lufthansa, erinnerte daran, dass seine 
Fluglinie vor einem Jahr die Destination Debrecen-
München gestartet hat. Vom Flughafen Debrecen 
aus wird flugplanmäßig von der Lufthansa München 
direkt angeflogen, von wo sich zahlreiche Umsteige-
möglichkeiten ergeben, schloss Antal.    ❙

Dzt: MeHr ungariscHe touristen in DeutscHlanD

Nächster DUIHK Firmenge-
meinschaftsstand in 2017:
AUTOMOTIVE HUNGARY
18.-20. Oktober 2017

Weitere Informationen: 
www.duihk.hu/messe

serviceangebote

anfang aPrIl startete die DUIHK in Ungarn 
eine Partnersuche zur Teilnahme an der vom 5. bis 
7. November in Leipzig stattfindenden Lebensmit-
tel-Fachmesse „ISS GUT!“, auf der die Kammer mit 
einem Stand vertreten sein wird. Im Rahmen des 
DUIHK-Projektes „ISS GUT! – Ungarische Lebens-
mittel in Deutschland“ sollen ungarische Produkte 
auf den deutschen Markt gebracht bzw. deutsche 
Geschäftspartner für ungarische Lebensmittelbe-
triebe gefunden werden. Die hieran interessierten 

KaMMer bringt ungariscHe ProDuKte 
auf DeutscHen MarKt

ungarischen Unternehmen erhalten zunächst eine 
Marktstudie über die aktuelle Lage des Lebensmit-
telmarktes in Deutschland, mit besonderem Blick auf 
die Marktbesonderheiten und -regelungen bezüg-
lich dem Import. Ferner sucht die Kammer individu-
elle Geschäftspartner für die ungarischen Betriebe 
anhand von selbigen festgelegter Kriterien, sichert die 
Teilnahme an ihrem Messestand zu und erstellt einen 
Abschlussbericht mit Kontaktdaten aller Interessenten 
sowie Unternehmen des Lebensmittelsektors.    ❙

IM raHMen Der „Exportinitiative Energie“ des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie wird die 
DUIHK am 20. Juni eine Konferenz zum Thema „Nut-
zung der Solarenergie in Deutschland und Ungarn“ 
veranstalten. Nach einem Grußwort von Ilona Balogh, 
der stellv. DUIHK-Geschäftsführerin, werden Experten 
der energiewaechter GmbH, Universität Paderborn, 
dem Bundesverband Solarwirtschaft, Ungarischen 
Verband für Solarzellen und Solarkollektoren, der 

facHKonferenz zuM tHeMa solarenergie

Ungarischen Regulierungsbehörde für Energie- und 
Versorgungswirtschaft, aber auch der Bürgermeister 
der Stadt Nyírbátor Fachvorträge halten. Ferner stel-
len sich deutsche Unternehmen der Solarindustrie 
vor, mit denen am 21. und 22. Juni individuelle Bera-
tungsgespräche abgehalten werden können. Die 
Konferenz schließt mit einem Get-together mit Info-
ständen der deutschen Unternehmen und Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme in lockerer Atmosphäre.    ❙

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

Weitere Informationen:
Erika Szabó
Tel.: +36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu
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Weitere Informationen:
Tamás Budai 
Tel.: +36 1 454 0611
budai@ahkungarn.hu

Weitere Informationen:
Krisztina Kottmayer
Tel.: +36 1 454 0609
kottmayer@ahkungarn.hu

szolgáltatási ajánlatoK

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

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

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

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

áPrIlIs eleJén a DUIHK elindított Magyarországon 
egy partnerkeresést a november 5-től 7-ig Lipcsé-
ben megrendezett „ISS GUT!” élelmiszeripari szak-
vásáron való részvételre, amelyen a Kamara is egy 
standdal képviselteti magát. Az „ISS GUT! – Magyar 
Élel mi sze rek Németországban” projekt keretein belül 
a Kamara magyar termékeket visz a német piacra, 
illetve német üzleti partnereket keres a magyar élel-
mi szer ipari cégek számára. Ezen érdekelődő magyar 

a KaMara Magyar terMéKeKet 
visz a néMet Piacra

vállalatok első lépésben egy piactanulmányt kap-
nak az élelmiszeripar aktuális helyzetéről Németor-
szágban, különös tekintettel az importhoz kapcso-
lódó piaci sajátosságokra és szabályozásra. Továbbá 
egyéni üzleti partnereket keres a Kamara a magyar 
cégek által kiválasztott kritériumok szerint, biztosítja 
a részvételt a vásári standján, és egy záró beszámo-
lót készít az érdeklődők, valamint az ágazat vállalatai-
nak elérhetőségeivel.    ❙

az „exPortInItIatIve energIe” program kere-
tében a DUIHK június 20-án konferenciát rendez 
„A napenergia hasznosítása Németországban és 
Magyarországon” témában. Balogh Ilona, a DUIHK 
ügyvezető igazgatóhelyettesének köszöntője után 
az energiewaechter GmbH, a Paderborni Egyetem, 
a Német Napenergia Ipari Szövetség, a Magyar Nap-
elem Napkollektor Szövetség, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei, valamint 
Nyírbátor polgármestere fognak előadásokat tartani. 
Bemutatkoznak továbbá innovatív német vállalatok a 

Konferencia naPenergia 
Hasznosítása téMában

napenergiahasznosítás területéről, amelyekkel június 
21-én és 22-én egyéni megbeszélések folytatására is 
lehetőség nyílik. A konferencia zárásképpen kapcso-
latépítési lehetőséget nyújt, kötetlen hangulatban a 
német cégek információs standjainál.    ❙

JúnIUs 6-7-én kerül megrendezésre a Német-
Magyar Tudásközpont (DUWZ) szervezésében a 
„Stratégiai vezetés – Üzleti szimulációs” tréning, 
amely azokat a felső- és középvezetőket célozza 
meg, akik számára fontos a rendszerorientált gon-
dolkodás, a vállalati folyamatok megértése és nyo-
mon követése, a hatékonyság és az eredményesség 

a KövetKezÔ egész naPos Lean & Kaizen inten-
zív szeminárium japán trénerrel június 23-án kerül 
megrendezésre a DUWZ-nél. Ryutaro Matsuda japán 
Toyota gyártási rendszer szakértő immár kilencedik 
alkalommal látogat el Magyarországra, hogy magá-
val ragadó előadásával segítse a hazai vállalatokat 
a lean filozófia elsajátításában. Az említett egyna-

aKtuális szaKMai KéPzéseK

javítása, valamint a tapasztalatszerzés. A résztvevők 
a tréningen a versenypiaci árstratégia, a termék- és 
piacfejlesztés, a költségoptimalizálás és tőkemeg-
térülés, továbbá a kockázatfelmérés és -értékelés 
világába nyerhetnek bepillantást egy vezetői szi-
mulációs táblás játék segítségével.    ❙

pos programon felül komplex, egyedi igényeknek 
megfelelően összeállított és cégreszabott megol-
dásokat, fejlesztési projekteket is kínál a Tudásköz-
pont lean témában, nem csak a gyártás, hanem 
lean office és HR területen egyaránt, több évtizedes 
tapasztalattal és szerteágazó referencialistával ren-
delkező hazai szakértő vezetésével.    ❙

voM 6.-7. JUnI organisiert das Deutsch-Ungari-
sche Wissenszentrum (DUWZ) das „Strategische 
Führung – Geschäftssimulations-Training“, das auf 
die oberen und mittleren Manager abzielt, für die 
systemorientiertes Denken, das Verständnis und 
Verfolgen der Unternehmensprozesse, das Verbes-
sern der Effizienz und Effektivität sowie das Sam-

aM 23. JUnI findet am DUWZ das nächste ein-
tägige Lean & Kaizen Intensivseminar mit japani-
schem Trainer statt. Der japanische Toyota Produk-
tionssystem-Experte Ryutaro Matsuda besucht zum 
bereits neunten Mal Ungarn, um mit seinem mitrei-
ßenden Vortrag den hiesigen Unternehmen beim 
Aneignen der Lean Philosophie zu helfen. Über das 
erwähnte eintägige Training hinaus bietet das Wis-

aKtuelle weiterbilDungsangebote

meln von Erfahrungen eine große Rolle spielt. Die 
Teilnehmer erhalten im Rahmen des Trainings und 
mithilfe eines Simulationsbrettspiels Einblick in die 
Welt der wettbewerbsorientierten Preisstrategie, 
Produkt- und Marktentwicklung, Kostenoptimie-
rung und Kapitalamortisation, ferner der Risikoer-
hebung und -bewertung.    ❙

senszentrum komplexe, individuellen Bedürfnissen 
entsprechend zusammengestellte und auf Firmen 
zugeschnittene Lösungen sowie Entwicklungspro-
jekte zum Thema Lean, nicht nur für die Produk-
tion, sondern auch Lean Office und den Bereich 
HR. Dabei setzt das DUWZ auf ungarische Trainer, 
die über jahrzehntelange Erfahrung und eine breite 
Referenzliste verfügen.    ❙

wir begrüssen unsere neuen MitglieDer | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

bara-Q s.r.o. 
vermittlung und überlassung von  
arbeitskräften für die automobilindustrie 

Budovatelská ulica 1690/18 

sK-93005 Gabcíkovo

slowakische Republik

lászló baranyai   Geschäftsführer, Inhaber

tel.: +421 905 631 503

info@bara-q.eu

www.bara-q.eu 

budapest bank zrt. 
Kreditdienstleistungen 

Váci út 193. 

H-1138 Budapest 

erika Mata   Regionalleiterin

tel.: +36 70 436 950

erika.mata@budapestbank.hu

www.budapestbank.hu

KKtj bausysteme gmbH 
leD straßenbeleuchtung,  
gründach, Ölpresse 

Am Mittleren Moos 48 

D-86167 Augsburg

józsef takács   Geschäftsführer

tel.: +49 821 2684 1005

info@kktj-bausysteme.de

www.kktj-bausysteme.de 

Kula Hungária Kft. 
vermietung und Kauf von 
immobilien, verwirklichung eigener 
investitionsprojekte 

Bécsi út 58. 

H-1034 Budapest

lászló egry   Firmenleiter

tel.: +36 1 293 2241

egry.laszlo@kulahu.com

www.kulahu.com 

Mangold consulting gmbH 
unternehmensberatung, consulting 

Leitzstr. 45 

D-70469 stuttgart

Dr. christoph Mangold    

Geschäftsführer

tel.: +49 711 93307 102

cm@mangoldconsulting.com       

www.mangoldconsulting.com 

new code Kft. 
trainings

sas utca 4.

H-1205 Budapest

tibor czikkely   Trainer, Partner

tel.: +36 20 974 0720

t.czikkely@newcode.hu

www.newcode.hu

smart shop Design Kft. 
Planung, Möbelproduktion und  
Montage, gu leistung, Projektleitung 

sas utca 4. 

H-1205 Budapest

árpád simon   Geschäftsführer

tel.: +36 70 948 4208  

arpad.simon@smartshopdesign.com

www.smartshopdesign.com
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A DUIHK következő közös-
ségi standja 2017-ben:
AUTOMOTIVE HUNGARY 
2017. október 18.-20.

További információ: 
www.duihk.hu/vasarok

áPrIlIs 3. és 7. Között  egy 18 fős, a magyar turiz-
musszektor szakembereiből, illetve magyar települé-
sek képviselőiből álló csoport beutazta Bajorországot, 
hogy meglátogasson ottani vállalatokat, melyek szál-
lodák és éttermek felszerelésével foglalkoznak. A Bajor 
Állami Gazdasági, Média, Energiaügyi és Technológiai 
Minisztérium, valamint a DUIHK által együtt szerve-
zett „Idegenforgalmi létesítmények építése, felújítása 
és korszerűsítése Magyarországon” című program 
keretein belül többek között nagykonyha-technikát, 
szállodai és éttermi textíliákat és hűtéstechnikai meg-

oldásokat gyártó cégek, valamint egy porcelángyár 
nyitották meg kapuikat. Az út a továbbiakban egy az 
oberschleißheimi Hotelkompetenzzentrum tájékoz-
tatási központban rendezett kiállításra vezetett, ahol 
nemcsak több bajor szektorbeli vállalat mutatkozott 
be, hanem kétoldalú megbeszéléseket is lehetett velük 
folytatni. Étteremlátogatások és egy városnézés Mün-
chen belvárosában színesítették szakmailag az ötnapos 
programot. A Bajor Gazdasági Minisztériumban tartott 
zárórendezvényen a résztvevők pozitívan összegezték 
az utazást és részvételi tanúsítványokat vettek át.    ❙

bajor-Magyar ProjeKt turisztiKai 
infrastruKtúra téMában

A DUIHK 184 m2-es, négy „szigetből” álló közösségi 
standja az idei „Ipar napjai/MachTech” szakvásár 
egyik legnagyobbja volt. A DUIHK közösségi stan-
don való részvétel kizárólag a DUIHK tagjainak, vala-
mint a magyar piacra törekvő német vállalatoknak 
szól. De a Kamara ott nem csak kiállítási területet, 
hanem mindenekelőtt tanácsadást és üzleti partner 
közvetítést is kínál.

A kiállítási programmal párhuzamosan a DUIHK 
közösségi standján összesen mintegy 65 megbeszé-
lést folytattak német és magyar vállalatokkal. Ezeknek 

nagy része az üzleti partner közvetítését szolgálta, 
de piaci és ágazati információk, valamint ingyenes 
tanácsadások a Németországgal bonyolított export-
ügyletekkel kapcsolatos kérdésekben is valódi üzleti 
értéktöbbletet nyújtottak a vállalatoknak. 

A közösségi standon kiállító cégek teljes mértékben 
megelégedettségüket fejezték ki, ami a stand előké-
szítését és a helyben nyújtott szolgáltatást illeti. Így 
például Ralf Keller, Assistant Sales Marketing a FLP 
Microprecision GmbH-nál, a következőt mondta:  
„A támogatás a Kamara oldaláról a közösségi standot 
vonzóbbá teszi, mint egy saját standot.” Estók Tibor, a 
Turck Hungary Kft. ügyvezetője dicsérve nyilatkozta: 
„Az új standdizájn szuper, a nagy területre kiter-
jedő standnál pont jó helyen voltunk, amit a magas 
látogatói számunk is alátámaszt.” Szalay Dávid, a 
Jungheinrich Hungária Kft. termékmenedzsere hoz-
zátette, hogy a közösségi stand lehetővé teszi szá-
mukra a találkozást olyan emberekkel, akik a vállala-
tot korábban nem ismerték.

Egy szakmai fénypont volt a DUIHK, valamint a 
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (MKIK) által 
rendezett „Jármű- és gépipari beszállítói konferen-
cia”, melyen Dale A. Martin DUIHK-elnök és Parragh 
László MKIK-elnök mellett a Nemzetgazdasági 
minisztérium, valamint a DUIHK-tagvállalat QSR24h 
képviselői is részt vettek.    ❙

siKeres, Megújult szerePlés 
iPari vásáron
több MInt 20 DUIHK tagvállalat és Partnercég élt a leHetÔséggel,  
Hogy MáJUs KözePén beMUtatKozzon a 2017-es „IPar naPJaI/MacHtecH”  
nevÛ szaKvásáron a KaMara KözösségI stanDJán.

egyre több magyar turista utazik Németországba, 
az általuk eltöltött vendégéjszakák száma az elmúlt 
években 65,5 %-kal nőtt és eléri az évi 700.000-et, 
tájékoztatott Czeiszing Miklós, a Német Turisztikai 
Hivatal (Deutsche Zentrale für Tourismus – DZT) 
budapesti képviseletének vezetője, a Lufthansa-
csoport és a Debreceni Repülőtér közös rendezvé-
nyén, április 25-én. Ezzel Németország a magyarok 
második legkedveltebb úticéljává lépett elő, Auszt-
ria után. A magyarok 36%-a üzleti célból utazik, 26 
%-uk szabadságát tölti és 37 %-uk pedig egyéb 
célból látogat el Németországba. A legnépszerűbb 
városok Berlin, München és Frankfurt, a legkedvel-
tebb régiók pedig Bajorország, Baden-Württem-
berg, illetve Észak-Rajna-Vesztfália. München és 
környéke számos érdekességgel várja a vendégeket, 
emelte ki végezetül Czeiszing, általában a magya-
rok 39 %-a a turisztikai látványosságok miatt utazik 
Németországba, míg 27%-uk a természeti adottsá-
gok miatt. Sokukat azonban a gasztronómia feszti-
válok, mint például a Müncheni Oktoberfest is csá-
bítanak. A DZT minden évben egy izgalmas kiemelt 
témával csalogatja a vendégeket Németországba, 
2017 témája „Luther – 500 éves a reformáció“, 2018 
pedig „Kulináris Németország“ téma jegyében zajlik 

Dzt: tÖbb a Magyar turista néMetországban

majd. Antal Gábor, a Lufthansa magyarországi kép-
viseletének vezetője emlékeztetett arra, hogy légi-
társasága egy éve indította el a Debrecen-München 
közötti járatát. A Debreceni Repülőtérről a Lufthansa 
járata menetrend szerint repül közvetlenül Mün-
chenbe, ahol a továbbutazókra számos átszállási 
lehetőség is vár, közölte Antal.    ❙

febrUárban InDította el a DUIHK éves kiemelt 
témája, „a munkaerőpiac javítása” keretein belül új 
rendezvényformátumát, a regionális céglátogatáso-
kat. Ezzel az új formátummal a DUIHK újabb lehető-
séget kínál az adott régióban tevékenykedő tagvál-
lalatainak és érdeklődő cégeknek az egymás közötti 
kapcsolatépítésre, hiszen a tagok jelentős része Buda-
pesten kívülről származik. A telephely-látogatás mel-
lett minden alkalommal egy-egy cégprezentációt is 
kapnak a résztvevők, mindkettőnél rendszerint maga 
az ügyvezető vállalja a feladatot. A résztvevők szá-
mára természetesen kapcsolatépítésre és egymással, 
illetve a házigazdával folytatott tapasztalatcserére is 
mindig marad elegendő idő.

Április 4-én a nyíregyházi, gumi- és műanyag-feldol-
gozó HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. volt egy 
ilyen látogatás célja, amely során a vállalat ügyvezetője, 
Ingo Heerdt köszöntötte a résztvevőket. 

Április 12-ére szervezett regionális céglátogatást a 
DUIHK a hatvani székhelyű LKH Leoni Kft.-nél (fotó), 
ahol a cég ügyvezető igazgatója, Achim Weinstock 
– akit a taggyűlésen beválasztottak a DUIHK elnök-
ségébe – személyesen köszöntötte a résztvevőket. 
A kábeleket, vezetékeket és hasonló komponense-

HároM regionális céglátogatás

ket gyártó vállalat számára 2017 egy különös év: a 
német anyacég 100 éves, míg a magyar leányválla-
lat 20 éves fennállását ünnepli.

Egy további céglátogatásra került sor április 21-én, 
a kecskeméti székhelyű AXON Kábelgyártó Kft. egy 
20 fős látogatócsoportot fogadott a telephelyén.  
A cég Plant Managere, Joachim Rilling köszöntője 
után még egy cégprezentációt is tartott, majd pedig 
egy német és egy magyar nyelvű csoportra osztva 
látogatták meg a résztvevők a gyárat.     ❙
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MegerÔsítettéK elnÖKi Pozíciójában 
Dale a. Martin-t

Dale A. Martin 2013 óta tölti be a Kamara elnöki 
posztját, az idén utoljára indulhatott a kétéves man-
dátumért. A közgyűlés megválasztott hét új elnök-
ségi és egy új felügyelő-bizottsági tagot is, három 
eddigi elnökségi tag pedig újabb három évre kapta 
meg a tagság bizalmát. 

A taggyűlést megelőzően a Kamara elnöksége meg-
beszéléseket folytatott a kétoldalú gazdasági kapcso-
latok aktuális kérdéseiről Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszterrel; a megbeszélésen részt vett Lieselore 
Cyrus, a Németországi Szövetségi Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének ügyvivője is. 

A taggyűlésen Dale A. Martin elnök hangsúlyozta, 
hogy a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
mintegy 900 tagvállalattal Magyarország legnagyobb 

kétoldalú vállalati szervezete. „Kamaránk fennállásá-
nak 24 éve alatt a két ország között áruforgalom tíz-
szeresére nőtt, és tavaly csaknem 48 milliárd eurót 
tett ki” – mondta az elnök. Hozzátette: „Német vállala-
tok a legfontosabb befektetők az országban, és jelen-
leg is számos vállalat bővíti magyarországi egységeit”. 
Martin kitért a magyar partnerekkel való együttmű-
ködésre is: „Széles tagsági bázisunknak köszönhetően 
értékes tapasztalatokkal és javaslatokkal segíthetjük 
a magyar gazdaságpolitikai döntéshozók munkáját, 
és örömmel tapasztaljuk, hogy a nemzetgazdasági 
minisztérium és más partnerek részéről nagy a foga-
dási készség”. A közeljövő legfontosabb közös kihívá-
sai közé sorolta többek között a képzési rendszerek 
további korszerűsítését, a munkaerőhiány enyhítését, 
valamint a digitalizációval járó gyökeres gazdasági 
szerkezetváltás kihívásait.  

folytatás a hátoldalon »

éves KözgyÛlése Keretében a DUIHK május 
4-én átadta a „Megbízható Munkaadó“ címet az 
első 23 vállalatnak. Az okleveleket Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter és a zsűri szóvivője, 
Steványik Tamás, az Elmű Nyrt. humán erőforrásért 
felelős igazgatója adták át. A cím elnyerésére szóló 
pályázatot az idei év márciusában hirdette a DUIHK 
a magyarországi vállalatok számára. „A Díj célja a 
példaértékű munkakörülmények biztosítására irá-
nyuló kezdeményezések elismerése, ami a mun-
kaadók számára is fontos eszköze a jól képzett és 
elkötelezett munkatársak megtartásának illetőleg 
megnyerésének”, mondta a Díjak átadása alkalmá-
ból Steványik Tamás. Kiemelte: „A magyarországi 
munkaerőpiaci helyzet új kihívások elé állítja a vál-
lalatokat. A most indított pályázat újabb eszköz a 
szakember-hiány enyhítéséhez, és beleilleszkedik 
a Kamara kiemelt éves témájába, amely a szak-
ember-biztosításra helyezi a hangsúlyt”. Steványik 
hozzátette, hogy a cím egy hiteles minősítés, mely 
lehetőséget ad a cégeknek, hogy bemutathassák a 
munkatársak iránti elkötelezettségüket. 

A címet pályázati úton nyerhetik el a vállalatok. Hét, 
a humánerő-gazdálkodással kapcsolatos területen 
részletesen be kell beszámolniuk a vállalati gyakor-
latról és az ennek alapjául szolgáló irányelvekről. 
Ezek között találhatók a javadalmazásra, a szociális-
jóléti juttatásokra, az egészség és a munkakörülmé-
nyekre, a képzésre és továbbképzésre, valamint a 
fejlődési lehetőségekre vonatkozó kérdések is. Eddig 
35 vállalat küldte be pályázatát. A pályázók vála-
szait egy a Kamara által felkért öttagú szakmai zsűri 
értékeli, és amennyiben megfelelnek az előzetesen 

meghatározott kritériumoknak, két évre ítélik oda a 
címet. A pályázat nyitott jellegű, így folyamatosan 
lehet pályázni, a zsűri pedig rendszeresen értékeli 
a beérkezett pályázatokat. Legközelebb várhatóan 
júniusban ülésezik a testület. 

Az első értékelési fordulóban a következő vállala-
tok nyerték el a „Megbízható Munkaadó 2017/18” 
minősítést (ábécé-sorrendben): 
■ LFA-HUMAN Kft.
■ Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest
■ Bayer Hungária Kft.
■ BERGMANN Könyvelő Iroda Kft.
■  BÖLLHOFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
■ BOS Automotive Products Magyarország Bt.
■ CLAAS Hungária Kft.
■ Commerzbank Zrt.
■ Continental Csoport Magyarország
■ DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft.
■ Eckerle Automotive Zala Kft.
■ EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft.
■ FESTO-AM Kft.

■ IMS Connector Systems Kft.
■ KNORR-BREMSE Vasúti Jármű  

Rendszerek Hungária Kft.
■ Knüppel Csomagolástechnika Kft.
■ LuK Savaria Kft.
■ MagyarCom Services Ltd.
■ NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
■ Robert Bosch Automotive Steering Kft.
■ SAP Hungary Kft.
■ TRUMPF Hungary Kft.
■ Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.    ❙

átaDtáK az elsÔ „MegbízHató 
MunKaaDó” cíMeKet
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További információ 
pályázók számára a DUIHK 
weboldalán található:

a néMet-Magyar IParI és KeresKeDelMI KaMara éves KözgyÛlése MáJUs 4-én úJabb Két évre 
választotta elnöKneK Dale a. MartIn-t, a sIeMens zrt. elnöK-vezérIgazgatóJát. varga MIHály 
neMzetgazDaságI MInIszter a KözgyÛlésen elMonDta: a Magyar gazDaság elMúlt éveKben elért 
ereDMényeIben JelentÔs részüK volt a Magyarországon MÛKöDÔ néMet vállalatoKnaK, enneK 
MegfelelÔen a néMet cégeK vIsszaJelzése KIeMelt szerePet tölt be a HazaI gazDaságPolItIKában.
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A DUIHK-t a szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német szövetségi 
Parlament határozata alapján.
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Lieselore Cyrus, Németország budapesti ügy-
vivője, köszöntőjében kijelentette, hogy 
a DUIHK hosszú évek óta a Német Nagy-
követség szoros és megbízható partnere. 
„A Kamarát szakmai tapasztalatai és tárgy-
szerű elemzései a német gazdaság nélkü-
lözhetetlen és elismert képviselőjévé teszik 
Magyarországon” – mondta Cyrus. Az ügy-
vivő ugyanakkor rámutatott, hogy a gazda-
sági döntések minden esetben társadalmi 
környezetben is születnek. „Ma még meg-
van a német vállalatok Magyarország iránti 
bizalma, amit az itt működő cégek számos 
fejlesztései is igazolnak. A bizalom azonban 
fontos érték, amelyet különösen a regionális 
versenyre való tekintettel meg kell őrizni” – 
hangsúlyozta az ügyvivő.   

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
(képen) a német-magyar gazdasági kapcsola-
tokról szólva kiemelte: Németország tavaly is 
Magyarország legjelentősebb kereskedelmi 
partnere volt, a két ország gazdaságpolitikai 

törekvései megegyeznek. A több mint 3000 
német vállalat közel 190 ezer embernek ad 
munkát Magyarországon, ezzel a legna-
gyobb foglalkoztató hazánkban. Emellett 
több mint 22%-kos aránnyal az ország egyik 
legnagyobb befektetője és a legtöbb kül-
földi leányvállalattal rendelkező partnere is 
– ismertette a tárcavezető.

tisztújító választások eredményei
A taggyűlés elnöknek újabb két évre meg-
választotta Dale A. Martin-t, a Siemens Zrt. 
Elnök-vezérigazgatóját. Első alkalommal 
a következő hét személyt választották az 
elnökségbe, hároméves időszakra:

■ Markus H. Hilken, ügyvezető igazgató,  
SAP Labs Hungary, SAP Hungary Kft.

■ Silke Janz, ügyvezető igazgató,  
Penny Market Kft.

■ Daniel Korioth, ügyvezető igazgató, 
Robert Bosch Kft.

■ Jost Lammers, CEO, Budapest Airport Zrt.

■ Orovica Szilárd, ügyvezető igazgató,  
KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.

■ Sávos András, ügyvezető igazgató, 
KNORR-BREMSE Vasúti Jármű  
Rendszerek Hungária Kft.

■ Achim Weinstock, ügyvezető igazgató, 
LKH Leoni Kft.

A taggyűlés továbbá Dr. Roland FELKAI, ügy-
vezető, Rödl & Partner Kft., SZAKÁCS Hedvig, 
ügyvezető igazgató, ZIMBO Perbál Húsipari 
Termelő Kft., és Dr. Marie-Theres THIELL, 
CEO, innogy Hungária Kft., (ELMÜ-ÉMÁSZ) 
elnökségi tag mandátumát újabb három 
évre hosszabbította meg. Első alkalommal 
választották Peter INZENHOFERT, ügyvezető 
igazgató, Hirschmann Car Communication 
Kft. a felügyelő bizottságba, három éves 
időszakra. Végezetül a taggyűlés a 2017-es 
üzleti évre könyvvizsgálónak Bárány Teré-
ziát, a Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyvezető tulajdo-
nosát választotta meg.    ❙
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