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WÄHREND SICH das allgemeine Konjunktur-
klima in Ungarn, aber auch international in 
den vergangenen Monaten leicht eingetrübt 
hat, entwickeln sich die deutsch-ungarischen 
Wirtschaftsbeziehungen weiter hervorra-
gend, was sich insbesondere auch an vielen 
neuen deutschen Investitionen im Lande 
zeigt – so etwa können die Ausführungen 
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der vier Referenten auf dem diesjährigen 
Konjunkturforum der DUIHK zusammenge-
fasst werden. Das Forum wird seit 1994 aus-
gerichtet, seit drei Jahren gemeinsam mit der 
ungarischen Investitionsförderagentur HIPA. 

Dale A. Martin, Präsident der DUIHK 
beschrieb die aktuelle Wirtschaftslage als 

„immer noch sehr gut, aber nicht mehr 
ganz so gut wie im Frühjahr“. Dies gehe 
aus der jüngsten Herbstumfrage der Kam-
mer hervor, die vor wenigen Wochen 
durchgeführt wurde. Danach erwarten 
aktuell 35% der befragten Unternehmen 
eine weitere Verbesserung der allgemei-
nen Wirtschaftslage – im Frühjahr waren es 
allerdings noch 43%; mit einer Verschlech-
terung rechnen derzeit 13% gegenüber 
nur 6% im Frühjahr. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich auch bei der Beurteilung der eigenen 
Branche und Geschäftslage. Die gedämpf-
ten Konjunkturerwartungen führen natür-
lich unweigerlich auch zu Anpassungen 
bei den Beschäftigungs- und Investitions-
absichten: Im Frühjahr wollten noch 53% 
der antwortenden Unternehmen zusätz-
liches Personal einstellen, in der aktuellen 
Umfrage sind es nur noch 41%. Bei den 
Investitionsabsichten sank der Anteil derer, 
die mehr investieren wollen, von 43% im 
Frühjahr auf aktuell 37%.
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DEUTSCHE UNTERNEHMEN 
INVESTIEREN WEITER IN UNGARN

 25. KONJUNKTURFORUM DER DUIHK

DAS AKTUELLE INVESTITIONSKLIMA IN UNGARN WAR DAS THEMA DES 
25. KONJUNKTURFORUMS DER DUIHK. DIE VERANSTALTUNG BOT AUS ERSTER 
HAND INFORMATIONEN ZUR NEUESTEN KONJUNKTURUMFRAGE DER KAMMER, 
ZU JÜNGSTEN DEUTSCHEN INVESTITIONSPROJEKTEN IN UNGARN UND ZUR 
GEPLANTEN MEGAINVESTITION VON BMW IN DEBRECEN.
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Martin wies aber auch darauf hin, dass die leichte 
Eintrübung des Konjunkturklimas keine ungarische 
Besonderheit sei: Laut dem AHK World Business 
Outlook, einer Umfrage deutscher Auslandshan-
delskammern, an der weltweit rund 3.500 Unter-
nehmen teilnahmen, ist die Dämpfung der wirt-
schaftlichen Aussichten auch auf einer Vielzahl 
anderer Märkte zu beobachten. 

Viele neue deutsch-ungarische Projekte  
Für die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehun-
gen ist gegenwärtig jedoch eine ungebrochene 
Investitionsbereitschaft zu verzeichnen. Dies ging 
aus Zahlen hervor, die HIPA-Präsident Róbert Ésik 
auf der Veranstaltung präsentierte. Allein zwischen 
Anfang 2015 und Mitte 2018 hat die Agentur über 
60 Investitionsvorhaben deutscher Unterneh-
men in Ungarn begleitet und gefördert, die Pro-
jekte haben insgesamt 17.000 neue Arbeitsplätze 
in Ungarn geschaffen – rund ein Drittel aller Jobs, 
die ausländische Firmen in dieser Zeit mit Hilfe 

der HIPA aufgebaut haben. Erfreulich sei laut Ésik, 
dass immer mehr deutsche Firmen auch hoch-
wertige Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
nach Ungarn brächten, wie in jüngster Zeit z.B. die 
Unternehmen Continental, Bosch, ThyssenKrupp 
oder Knorr-Bremse. Ein wichtiges Ziel der HIPA für 
die Zukunft sei es nun, mehr ungarische KMU als 
Zulieferer in die internationalen Lieferketten großer 
deutscher Unternehmen zu integrieren. 

BMW folgt anderen 
Premiumfahrzeug-Herstellern
Jüngstes und bislang eines der größten deutschen 
Investitionsprojekte ist das von BMW. Die BMW-
Gruppe hatte Ende Juli dieses Jahres angekündigt, 

für ca. eine Milliarde Euro ein Produktionswerk in 
der ostungarischen Stadt Debrecen zu errichten. 
Damit werden dann alle drei deutschen Premium-
Fahrzeughersteller eigene Produktionsstandorte in 
Ungarn haben. Mit einer Kapazität von bis zu 150.000 
Einheiten jährlich wird das neue BMW-Werk mehr als 
1.000 Arbeitsplätze bieten. Dementsprechend groß 
war das Interesse an den Ausführungen von Andreas 
Pfleger, Geschäftsführer der neuen BMW Manufactu-
ring Hungary Kft. Pfleger sprach sowohl über die Kri-
terien, die letztendlich die Entscheidung für Debre-
cen beeinflusst haben – z.B. Fragen der Infrastruktur, 
des Zulieferer-Netzwerkes, der Arbeitskräftesituation 
und der Bildungsangebote in Debrecen – aber auch 
zu ganz praktischen Fragen, die bei der Errichtung 
eines neuen Werkes gelöst werden müssen.

Erfolgsgeschichte eines ungarischen 
Familienunternehmens 
Ein erfolgreiches Beispiel für das zuvor erwähnte 
Ziel, ungarische Zulieferer zu stärken, ist die Firma 
Magyarmet Kft. Die Feingießerei ist 2003 vom deut-
schen Eigentümer Schmidt+Clemens an das ungari-
sche Management verkauft worden und seitdem im 
Familienbesitz. Gut die Hälfte der Produktion gehe 
nach Deutschland, u.a. auch an BMW. Geschäftsfüh-
rer und Eigentümer Imre Győri gab auf dem Konjunk-
turforum einen Einblick in die Herausforderungen 
an ein mittelständisches Unternehmen in Ungarn. 
Aus seiner Sicht müssen auch kleinere Unternehmen 
kontinuierlich investieren, hohen Wert auf die Ausbil-
dung der Mitarbeiter legen sowie eine stabile Finan-
zierungs- und Kapitalsituation aufbauen. Letztere 
habe sein Unternehmen u.a. auch durch Mittel aus 
EU-Fördergeldern stärken können.    ❙

Fragestunde nach den 
Vorträgen (v.l.): Dirk Wölfer 

(Bereichsleiter Kommunika-
tion DUIHK), DUIHK-Präsi-

dent Martin, HIPA-Präsident 
Róbert Ésik, Imre Győri 

(Geschäftsführer und Eigen-
tümer Magyarmet Kft.) und 
Andreas Pfleger (Geschäfts-
führer BMW Manufacturing 

Hungary Kft.).

DUIHK-Präsident Dale A. Martin während seinem Vortrag
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Weitere Bilder des Kon-
junkturforums finden Sie 
online in der Bildergale-
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dem QR-Code.
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Wo liegen die fachlichen Schwerpunkte der Messe 
Karlsruhe?
Die Messe Karlsruhe liegt in einem der innovativsten 
und wirtschaftlich stärksten Gebiete Deutschlands, 
der TechnologieRegion Karlsruhe. Daher haben 
wir unser Portfolio den Themen angepasst, die hier 
Angebot und Nachfrage bestens vereinigen, z.B. The-
men der IT und Mobilität. Hierfür stehen exempla-
risch Messen wie die LEARNTEC oder IT-TRANS bzw. 
NUFAM. Der hiesigen Produktion von Wein, Erdbee-
ren und Spargel tragen wir mit der Winzer-Service 
Messe RendezVino und der Europäischen Leitmesse 
für Spargel- und Erdbeererzeugung expoSE Rech-
nung. Baden-Württemberg ist zudem Deutschlands 
Land der Kunstsammler, die art KARLSRUHE zieht 
jedes Jahr rund 50.000 Besucher an. 

Welche Messen sind besonders interessant für 
ungarische Firmen? 
Durch die Zusammenarbeit mit der DUIHK hat das 
Interesse an unseren Messen spürbar zugenommen. 
Besonderes Interesse genießt aktuell die LEARN-
TEC – hier hatten wir im Frühjahr 2018 erstmals eine 
ungarische Besucherdelegation; nun haben wir 
bereits für die kommende Messe vier ausstellende 
ungarische Firmen gewonnen. Menschen mit Ein-
schränkungen fühlen sich in unseren Messehallen 
sehr wohl, daher ist die REHAB so beliebt. Ungarn 
ist ein gutes Reiseland für Menschen mit Handicap, 
daher sehen wir, dass Anbieter von Freizeitmöglich-

keiten großes Interesse an der Messe zeigen und 
sich präsentieren werden. Erstmalig hat im nächsten 
Jahr die Live-Demonstrationsmesse RecyclingAK-
TIV – TiefbauLIVE ungarische Aussteller. 2015 zeigte 
die art KARLSRUHE eine Sonderschau des Robert 
Capa Contemporary Photography Center aus Buda-
pest. Seitdem verbindet uns eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Várfok Galéria. 2019 wird 
erstmals die Kálmán Makláry Fine Arts Galerie an der 
art KARLSRUHE teilnehmen, worauf wir uns freuen.

Was erwarten sie von der Vertretung Ihrer Messe 
durch die DUIHK?
Die klassischen Aufgaben einer Messevertretung sind 
vor allem Akquisition und Betreuung von Ausstellern, 
Werbung von Besuchern oder auch Zusammenstel-
lung und Betreuung von Delegationen. Von unseren 
Vertretungen erhalten wir wichtige Informationen 
über die jeweiligen Branchen und Strukturen in den 
Zielmärkten und können so unsere Produkte zielge-
richtet vermarkten. Daneben sind natürlich Ziele wie 
die Förderung des Bekanntheitsgrades unserer Mes-
sen und Kongresse in Ungarn abzudecken, ebenso 
die Kenntnis über den Standort Karlsruhe. Hierzu 
knüpft die Kammer Kontakte zu Verbänden, der 
Fach- und Wirtschaftspresse sowie sonstigen Orga-
nisationen und Stellen, die für die KMK-Veranstaltun-
gen von Bedeutung sind.   ❙

 KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS BUDAPEST

ENTWICKLUNGEN ZUR FÖRDERUNG 
DES WIRTSCHAFTSWACHSTUMS

MESSE KARLSRUHE AUCH IN UNGARN
 INTERVIEW MIT BRITTA WIRTZ

SEIT AUGUST VERTRITT DIE DUIHK DIE MESSE KARLSRUHE (KMK). KMK-GESCHÄFTSFÜHRERIN 
BRITTA WIRTZ ÜBER DIE HINTERGRÜNDE UND ZIELE DIESER KOOPERATION.

Messe Berlin
• Gründung: 1937 
• Wichtige Messen: Internationale Funkausstellung (IFA), 

Internationale Tourismus-Börse (ITB), Internationale Grüne 
Woche (IGW) 

• Durch DUIHK vertreten seit: 1995
• Gesamtbesucherzahl 2017: 2.400.000
• Umsatz 2017: 284 Mio. Euro

NürnbergMesse
• Gründung: 1974
• Wichtige Messen: BIOFACH (Weltleitmesse für ökologische 

Konsumgüter), BrauBeviale (Investitionsgütermesse für 
Getränkewirtschaft), FachPack (Fachmesse für Verpa-
ckung, Technik, Veredelung und Logistik)

• Durch DUIHK vertreten seit: 1996
• Gesamtbesucherzahl 2017: 1.191.907
• Umsatz 2017: 205,5 Mio. Euro

Spielwarenmesse eG
• Gründung: 1950
• Besonderheiten: größte Fachmesse aus der Spielwaren- 

und Konsumgüterbranche; veranstaltet jährlich die Global 
Toy Conference 

• Durch DUIHK vertreten seit: 2004
• Gesamtbesucherzahl 2017: 73.297

Messe Karlsruhe
• Gründung: 2000
• Wichtige Messen: Learntec (internationale Kongress-

messe für professionelle Bildung, Lernen und IT), NUFAM 
(Nutzfahrzeugemesse), IT-Trans (internationale Konferenz 
und Fachmesse für intelligente Lösungen für öffentlichen 
Personenverkehr)

• Durch DUIHK vertreten seit: 2018
• Gesamtbesucherzahl 2017: 800.000
• Umsatz 2017: 33 Mio. Euro

Die DUIHK vertritt folgende Messegesellschaften in Ungarn:

Britta Wirtz 
Geschäftsführerin 

Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH

Das Interview in voller 
Länge finden Sie auf WiU 
online unter nebenstehen-
dem QR-Code.

Das Gespräch führte Daniel Hirsch
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KNORR-BREMSE Rail Systems Budapest nimmt eine 
bedeutende Rolle innerhalb der Firmengruppe ein: 
2017 wurde die Erweiterung der neuen Anlage auf 
Weltniveau abgeschlossen. Hier kann das Unter-
nehmen unter staubfreien Umständen seiner For-
schungs-, Entwicklungs- und Produktionstätigkeit 
nachgehen. So avancierte der Standort nicht nur 
zum innerhalb der Firmengruppe größten, sondern 
weltgrößten Entwicklungs- und Produktionszent-
rum von Bremssystemen.

Mit der Investition in Höhe von 5,28 Mrd. Forint 
wurden das Produkt- und Serviceportfolio sowie 
Produktionsvolumen deutlich erweitert: Budapest 
wird die Entwicklung und Produktion der moderns-
ten Bremssteuerungs- und Luftversorgungspro-
duktfamilien verantworten. Die Verbesserung der 
Ingenieurskompetenz kann Fortschritte in der Elek-
tronik- und Softwareentwicklung, dem Ingenieurs-
service für Geschäftspartner und dem Kundensup-
port erzielen. Es hat günstige Veränderungen in der 
Forschung + Entwicklung zur Folge, dass sich die 
Möglichkeiten zum Produkttest mit der neuen Fab-
rikhalle erweitert haben.

Parallel zur Ausgestaltung des neuen Werks hat 
Knorr-Bremse Budapest die mit den landesweit 
modernsten Geräten ausgestattete  Lehrwerkstatt 
eingeweiht. Hier durchlaufen 60 Lehrlinge in fünf 
unterschiedlichen Berufen die theoretische und 
praktische Ausbildung. Mit der dualen Berufsbil-
dung in der neuen Lehrwerkstatt trägt das Unter-
nehmen maßgeblich zum Fachkräftenachschub 
und somit zum Wirtschaftswachstum bei.

Langfristige Pläne in Ungarn
Im Rahmen des vom Nationalen Amt für Forschung, 
Entwicklung und Innovation im Jahr 2018 initiier-
ten Förderprogramms zur Wettbewerbsfähigkeit 
und Exzellenz erhält das Projekt von Knorr-Bremse 
Rail Systems Budapest eine nicht rückzahlbare För-
derung von 1,4 Mrd. Forint. Die als Konsortium fun-
gierende Initiative will Antworten auf wichtige wirt-
schaftliche Herausforderungen Antworten geben. 
Mit der auf dem Internet of Things und Big Data 
basierenden Plattform sowie den zu entwickelnden 

adaptiven und integrierten Werkzeugsätzen sollen 
bei Produktionsbetrieben bestehende, traditionelle 
Produktentwicklungs-, Produktions-, Materialtrans-
port- und Qualitätssicherungsumgebungen sowie 
die verbundenen Prozesse mit Lösungen der Indus-
trie 4.0 „smart“ gemacht werden.

Das Projekt wird noch einmaliger, da Knorr-Bremse 
Rail Systems Budapest das zu gestaltende Toolkit 
an sich selbst testet: der weltweit größte Entwickler 
und Hersteller von Eisenbahnbremseinheiten hat 
sich bis 2020 Zeit gegeben, die einzigartige Lösung 
für Prozessautomatisierung einzuführen.

Knorr-Bremse ist strategischer Partner der ungari-
schen Regierung bei der Umsetzung der Pläne zur 
Wirtschaftsentwicklung. Ähnlich zu den anderen 
deutschen Großunternehmen plant man langfristig 
in Ungarn, basierend auf das Vertrauen, das sich in 
der Zusammenarbeit mit der Regierung entwickelt 
hat und das täglich durch die Leistung der ungari-
schen Arbeitnehmer gestärkt wird.   ❙
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 KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS BUDAPEST

ENTWICKLUNGEN ZUR FÖRDERUNG 
DES WIRTSCHAFTSWACHSTUMS
KNORR-BREMSE IST MARKTFÜHRENDER HERSTELLER VON BREMS-UND BORDSYSTEMEN FÜR 
SCHIENEN- UND NUTZFAHRZEUGE. AN SEINEM BUDAPESTER STANDORT, BEI KNORR-BREMSE RAIL 
SYSTEMS BUDAPEST BESCHÄFTIGEN SICH 1.700 MITARBEITER – DARUNTER 500 INGENIEURE –  
VON DER PLANUNG BIS ZUR PRODUKTION MIT HIGH-TECH-BREMSSYSTEMEN.
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 PENNY MARKET KFT.

GESUNDES WACHSTUM IN UNGARN 
DURCH HEIMISCHE PRODUKTE

DIE DEUTSCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS (DZT) 
machte Deutschland als kulturelles Reiseziel mit einer 
interaktiven Live-Show vom 6. bis 24. November in vier 
europäischen Metropolen bekannt. In Prag, Budapest, 
Belgrad und Wien organisierten die lokalen Auslands-
vertretungen der DZT aufsehenerregende Veranstaltun-
gen an öffentlichen Orten, die das Kulturland Deutsch-

land einem kulturoffenen 
Publikum vorstellten. In Buda-
pest machte die interaktive 
Orchestertour am 12. und 13. 
November auf dem Herzl Tiva-
dar-Platz vor der Synagoge halt.

Auf der Pressekonferenz vor 
der Veranstaltung sagte Dr. 
Iván Róna, Direktor Touris-
mus beim Verband der jüdi-
schen Gemeinden in Ungarn 
(MAZSIHISZ), dass man dem 
DZT-Event daher gerne eine 
Heimat bot, da man gute 

Beziehungen zur Organisation wie auch zu anderen 
deutschen Partnern, z.B. auch der deutschen Bot-
schaft in Budapest pflege. „Es herrscht große Über-
einstimmung in vielen Themen, und wir schätzen 
die positive Einstellung unserer Partner", fasste Róna 
zusammen. Miklós Czeiszing, Leiter des Budapester 

DIE DEUTSCHEN Unternehmen in Ungarn sind aktu-
ell nicht mehr ganz so optimistisch bezüglich der 
Konjunkturlage wie noch vor einem halben Jahr. Dies 
ergab die jüngste Herbst-Umfrage der DUIHK. Nach 
den Rekordergebnissen der Frühjahrsumfrage über-
wiegen optimistische Antworten zwar auch jetzt 
noch deutlich, doch es gibt auch etwas mehr skepti-
sche Einschätzungen. 

Sowohl hinsichtlich der Volkswirtschaft insgesamt als 
auch in Bezug auf das eigene Unternehmen sind die 
deutschen Unternehmen in Ungarn nicht mehr ganz 
so optimistisch wie in der vergangenen Umfrage vom 
Februar 2018. Damals hatten die Unternehmen in fast 
allen Fragen die größte Zuversicht seit über 10 Jahren 
geäußert. In der aktuellen Umfrage, die von Anfang 
September bis Anfang Oktober durchgeführt wurde, 
wurde dieses hohe Niveau nicht wieder erreicht. 

„Die aktuelle Lage der ungarischen Wirtschaft wird 
zwar noch immer so positiv beurteilt wie im Frühjahr, 
doch die Aussichten für das kommende Jahr haben 
sich etwas eingetrübt“, sagte DUIHK-Präsident Dale A. 

KLANG DER DEUTSCHEN KULTUR „AUF TOURNEE“

UNTERNEHMEN ERWARTEN LANGSAMERES WACHSTUM

Büros der DZT, betonte: „Das Ziel der Roadshow ist es, 
dem Durchschnittsbürger die Kultur näher zu bringen, 
und zwar die deutsche Kultur. Schließlich ist Deutsch-
land mit seinen über lange Tradition verfügenden 
klassischen Orchestern und über 60.000 Chören das 
Land der Musik und Kultur.“ In seiner Präsentation skiz-
zierte Czeiszing, dass in diesem Jahr zwischen Januar 
und August insgesamt 534.368 ungarische Über-
nachtungen in Deutschland gemeldet wurden, was 
einer Zunahme um 4,3% im Vergleich zum gleichen 
Zeitraum des Vorjahres entspricht. Dem Tourismus-
experten zufolge sind 33% der ungarischen Reisen 
nach Deutschland Urlaubsreisen, 28% Geschäftsreisen 
sowie 39% Besuche der Angehörigen und Freunde 
oder andere private Reisen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz hatten die Teil-
nehmer die Gelegenheit, das berühmte Leipziger 
Gewandhausorchester vor der Synagoge „persönlich 
zu dirigieren“. Auf einer großen LED-Wand wurde ein 
dreiminütiges Orchestervideo mit Details zu Gustav 
Mahlers D-Dur-Sinfonie präsentiert. Der „Dirigent“ 
agierte in einem interaktiven Feld mit einer Dirigen-
tenkanzel (Foto), das virtuelle Band reagierte mithilfe 
eines flexiblen Mediums auf die Bewegungen des Diri-
genten, der die Aufführung beschleunigte oder ver-
langsamte. Die selbsternannten Dirigenten erhielten 
später ihren großen Auftritt als Video zugesandt.    ❙

Martin zur Vorstellung der Umfrageergebnisse. Der-
zeit erwarten laut Umfrage nur noch 35 Prozent eine 
weitere Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage 
(Frühjahr: 43%), aber immerhin 13 Prozent eine Ver-
schlechterung (Frühjahr: 6%). Ein ähnliches Bild ergibt 
sich bei der Beurteilung der eigenen Branche und der 
eigenen Geschäftslage.

Dies liegt vor allem an deutlich zurückhaltenderen 
Umsatzerwartungen: Im Frühjahr haben noch 70 Pro-
zent mit steigenden und nur 6 Prozent mit sinkenden 
Umsätzen gerechnet. Aktuell liegt das Verhältnis nur 
noch bei 55 zu 17 Prozent. Ähnliches gilt für die Expor-
terwartungen: Das Verhältnis von positiven zu negati-
ven Erwartungen verschlechterte sich von 42 zu 5 Pro-
zent im Frühjahr auf jetzt 27 zu 11 Prozent.

Diese Einschätzungen decken sich mit anderen Kon-
junkturprognosen. Die Europäische Kommission stellte 
in ihrer Vorhersage vom Juli fest, dass sich die Inlands-
nachfrage weiter dynamische entwickle, die Lage auf 
den Auslandsmärkten jedoch weniger unterstützend 
für das Wachstum geworden sei.   ❙
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Weitere Ergebnisse und 
Details der neuesten 
Konjunkturumfrage finden 
Sie auf der Webseite der 
DUIHK unter nebenstehen-
dem QR Code.
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PENNY MARKET kann auf eine 22-jährige erfolg-
reiche Geschäftsentwicklung in Ungarn zurückbli-
cken, die kontinuierliche Entwicklungsmaßnahmen 
ermöglicht. Unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Kundenwünsche arbeitet man stetig daran, 
Produkte und Aktionen zum jeweils besten Preis-
Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dies hat in der 
Vergangenheit bereits zu zahlreichen ansehnlichen 
Erfolgen geführt und garantiert eine kundenorien-
tierte Weiterentwicklung.

Für das Unternehmen ist es Jahr für Jahr ein wichti-
ges und herausragendes Ereignis, wenn eine neue 
Filiale eröffnet wird und dadurch neue Arbeitsplätze 
auf dem ungarischen Markt geschaffen werden. 
Dieses Jahr wurden fünf neue Standorte eröffnet 
und für die unmittelbare Zukunft stehen bereits 
weitere Eröffnungen an.

Die vergangenen Jahre waren bei Penny Market von 
zahlreichen besonderen Ereignissen begleitet. Sämtli-
che Filialen wurden umgebaut, damit sie den gestie-
genen Kundenwünschen in Qualität und Komfort 
gerecht werden. Zusätzlich wurde der dritte Logis-
tikstandort in Veszprém eröffnet und darüber hinaus 
auch das Sortiment erweitert: In allen Filialen werden 
vor Ort frisch gebackene Backwaren angeboten und 
dem Gesundheitstrend entsprechend sind auch glu-
tenfreie, laktosefreie, zuckerreduzierte sowie Biopro-
dukte und Produkte für eine ausgewogene Ernährung 
erhältlich. Ferner gehört Penny Market zu den Ersten, 
die in Zusammenarbeit mit ungarischen Landwirten 
äußerlich leicht beschädigte, im Aroma und in den 
Inhaltsstoffen jedoch tadellose Produkten abnimmt 
und anbietet, um auch dadurch zur Nachhaltigkeit 
der Landwirtschaftsbetriebe in Ungarn beizutragen.

Ungarische Zulieferer und Eigenmarken
Den Trends und Gewohnheiten der Konsumenten 
entsprechend ist man auch im Bereich der Eigen-
markenprodukte, die zu über 60% in Ungarn produ-
ziert werden, stolz auf die erreichten Ergebnisse. Das 
Unternehmen verfolgt das Ziel, die Anzahl ungari-
scher Lieferanten weiter zu erhöhen und sie in der 
Entwicklung der Produktqualität zu unterstützen. 
Zu Penny Market gehören u.a. erfolgreiche Eigen-
marken wie Sissy, Karát, Dárdás, Czifra.

Karrieremöglichkeiten und Mitarbeiterentwicklung 
bilden einen besonderen Schwerpunkt im Unter-
nehmen, daher hat Penny Market in Zusammenar-
beit mit der DUIHK ihr Programm zur dualen Ausbil-
dung eingerichtet. Dies hat dazu geführt, dass man 
2018 das Prädikat „Verlässlicher Arbeitgeber“ erhal-
ten hat. Penny Market ist als bewusst und verant-
wortungsvoll handelndes Unternehmen bestrebt, 
die Umwelt zu schützen und die Entwicklung nach-
haltig zu gestalten. In Anerkennung dessen erhielt 
das Unternehmen das Zertifikat nach ISO 50001 und 
verpflichtete sich langfristig nicht nur lokal, sondern 
auch auf internationaler Ebene zur Nachhaltigkeit.

Für das Unternehmen spielt auch die Übernahme 
gesellschaftlicher Verantwortung eine wichtige 
Rolle, daher unterstützt Penny Market beispiels-
weise seit über zehn Jahren die Stiftung „Gemein-
sam für Tumorkranke Kinder“.   ❙
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 PENNY MARKET KFT.

GESUNDES WACHSTUM IN UNGARN 
DURCH HEIMISCHE PRODUKTE
PENNY MARKET GEHÖRT ZUR DEUTSCHEN REWE GROUP, DIE MIT IHREN ÜBER 345.000 MITARBEITERN 
UND 15.300 MÄRKTEN IN 22 EUROPÄISCHEN LÄNDERN PRÄSENT IST. IN UNGARN BETREIBT PENNY 
MARKET 217 FILIALEN SOWIE DREI LOGISTIKZENTREN UND BESCHÄFTIGT KNAPP 4.000 MITARBEITER.

KLANG DER DEUTSCHEN KULTUR „AUF TOURNEE“

UNTERNEHMEN ERWARTEN LANGSAMERES WACHSTUM
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 SIEMENS ZRT.

DIGITALISIERUNG IN UNGARN – 
AUS DER SICHT VON SIEMENS

BEI DER KAMMER DREHT SICH (fast) alles um die 
Mitglieder. Am 7. Mai 1993 waren es genau 35, die 
die Kammer gründeten. Heute sind es mehr als 
900, fast die Hälfte der damaligen Gründungsmit-
glieder ist noch immer dabei. Sie repräsentieren 
das ganze Spektrum der deutsch-ungarischen 
Wirtschaftsbeziehungen.

Zwar ist die Mehrheit der DUIHK-Mitglieder Teil deut-
scher Unternehmensgruppen, aber eine wachsende 
Zahl sind rein ungarische Firmen. Und auch wenn die 
meisten Menschen vermutlich bei „deutschen Unter-
nehmen in Ungarn“ vor allem an große, international 
bekannte Konzerne denken:  Die DUIHK-Mitgliedsfir-
men sind hinsichtlich Mitarbeiterzahl oder Umsatz 
zum ganz überwiegenden Teil – zu über 80 Prozent 
– kleine und mittelständische Firmen.

Doch warum werden Unternehmen überhaupt 
Mitglied einer „Auslandshandelskammer“ wie der 
DUIHK? Schließlich ist die Mitgliedschaft freiwillig, 
sie kostet Beiträge, und auch kommerzielle Dienst-
leistungen gibt es für Mitglieder nicht automatisch 
kostenlos. Die wichtigste Motivation ist bei fast 
allen das Netzwerk. Die DUIHK bietet zum einen 

vielfältige Plattformen für die Begegnung, den Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch untereinander. Zum 
anderen öffnet sie den Unternehmen den Zugang 
zu Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung 
– gerade für kleinere Unternehmen ist dies oft ein 
entscheidender Vorteil. 

Darum, dass dieses Netzwerk lebt, kümmern 
sich besonders die Kolleginnen des Bereichs Mit-
gliederservice. Sie erledigen natürlich auch mit-
gliedschaftliche „Formalien“, vor allem aber orga-
nisieren sie all jene Aktivitäten, die den direkten 
Kontakt der Mitglieder untereinander und mit 
Partnern außerhalb der Kammer ermöglichen. 
Das sind zum einen vielfältige mitgliedschaftliche 
und fachliche Veranstaltungen, zum anderen aber 
auch themenbezogene interne Arbeitsgruppen, 
Arbeitskreise oder Fachausschüsse.

Vielfältige Veranstaltungen 
Die wichtigste Veranstaltung im Leben eines Ver-
eins – denn die DUIHK ist formell ein rechtlich völlig 
unabhängiger, in Ungarn eingetragener Verein – ist 
natürlich die jährliche Mitgliederversammlung. Die 
beliebteste allerdings ist vermutlich das Gartenfest, 

DUIHK25: SERVICE FÜR MITGLIEDER –
UMFASSEND UND KOMPETENT
IM 25-JÄHRIGEN JUBILÄUMSJAHR DER DUIHK WERFEN WIR IN JEDER WIU MAGAZIN-AUSGABE IN DER SERIE 
„DUIHK25“ EINEN BLICK ZURÜCK AUF EINEN FÜR DIE KAMMER WICHTIGEN THEMENKOMPLEX. IN DIESEM 
LETZTEN TEIL GEHT ES UM DIE SEIT 25 JAHREN ANGEBOTENEN SERVICES FÜR DIE MITGLIEDER.

»Fortsetzung auf Seite 10
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ALS FÜHRENDES Technologieunternehmen leitet Sie-
mens auf dem Gebiet der Digitalisierung, Automati-
sierung und Elektrifizierung seit vielen Jahren Schritte 
ein, um zukunftsfähige Werte für seine Kunden und 
für die Gesellschaft zu schaffen. Der Konzern kann 
viele Beispiele vorzeigen, wie Unternehmen verschie-
dener Größen und Branchen durch die Anwendung 
seiner Lösungen profitieren können. So konnte der ita-
lienische Premium-Automobilhersteller Maserati durch 
Industriesoftware und Automatisierung von Siemens 
seine Produktionszeit um etwa 50% verringern.

Siemens ermöglicht verschiedenen Akteuren der 
Industrie, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu blei-
ben, etwa mit Hilfe von Software in seinem Portfo-
lio für Industrieautomatisierung: Jedes Produkt bzw. 
Produktionsverfahren kann in einem digitalen Raum 
simuliert und optimiert werden – d.h. ein digitaler 
Zwilling wird erzeugt und steigert somit die Produkti-
vität, Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität.

Um den aktuellen Stand der Digitalisierung in Ungarn 
zu messen, hat Siemens Zrt. zum zweiten Mal in fünf 
Sektoren (Energie, Gesundheit, Verkehr, Industrie-
produktion, Immobilienentwicklung) eine umfang-
reiche Studie durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass 
auch die ungarischen Unternehmen die Vorteile 
der Digitalisierung und die sich dadurch ergeben-
den Entwicklungsmöglichkeiten erkannt haben. Das 
Hauptargument der Firmen für die Digitalisierung 
ist eindeutig, Wettbewerbsvorteile zu erreichen und 
die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Verände-
rungen des Marktes zeigten, dass die Digitalisierung 
auch immer mehr die Kleinunternehmen betrifft, 
welche Siemens dieses Jahr neben den Mittel-und 
Großunternehmen auch befragt hat.

Die größte Herausforderung: Fachkräftemangel
Laut den aktuellen Ergebnissen stieg der Digitalisie-
rungsindex der Großunternehmen von 3,5 auf 3,7. 
Dies zeigt, dass die Unternehmen zwar noch Ent-
wicklungspotential haben, doch in den vergangenen 
zwei Jahren auch Schritte in Richtung Digitalisierung 
gemacht haben. Sie sahen ein, dass ihre Betriebe 
dadurch effizienter, schneller und transparenter wer-
den können, was in dem derzeitigen Wettbewerbs-

umfeld unerlässlich ist. Es hat sich auch herausge-
stellt, dass die Kleinunternehmen mit mehreren 
Einschränkungen zu kämpfen haben: Die techni-
schen Voraussetzungen sind nicht immer verfügbar, 
und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ist 
ein zusätzliches wesentliches Problem.

Letzteres ist für jede Firma die größte Herausforde-
rung. 70% der Befragten meinen, dass der Fachkräf-
temangel die weiteren Anstrengungen der Digitali-
sierung am meisten hindert. Obwohl sich durch die 
Digitalisierung und Automatisierung die Arbeitsbe-
reiche verändern, sind in Zukunft die qualifizierten 
Experten weiterhin unerlässlich. Schlüsselrollen wer-
den die kreativ denkenden Fachexperten der Pro-
zessplanung und Software-Entwicklung einnehmen. 

„Siemens unterstützt die Ausbildung zukünftiger Fach-
kräfte und die Steigerung des Standards der Fachaus-
bildung in verschiedenen Bereichen. Wir kooperieren 
mit zahlreichen Mittel- und Hochschulen, um der 
Jugend wettbewerbsfähiges Fachwissen von unseren 
Fachexperten zu vermitteln. Das kann die Grundvor-
aussetzung für ihre erfolgreiche Berufskarriere bei Sie-
mens sein. Siemens kann auf dieser Weise  langfristig 
zur Milderung des Arbeitskräftemangels in den unga-
rischen Betrieben beitragen, damit sie auf den Weg 
der Digitalisierung starten oder ihn weiter vorangehen 
können”, so Dale A. Martin, CEO Siemens Zrt.   ❙
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 SIEMENS ZRT.

DIGITALISIERUNG IN UNGARN – 
AUS DER SICHT VON SIEMENS
DIGITALISIERUNG SPIELT EINE BEDEUTENDE ROLLE IN DER ENTWICKLUNG DER GLOBALEN INDUSTRIE – 
SIEMENS GESTALTET DIE TRENDS AUF DIESEM GEBIET AKTIV MIT. DAS UNTERNEHMEN ZEIGT IMMER WIEDER: 
DIE DIGITALISIERUNG IST KEINE VISION MEHR, SONDERN REALITÄT, DIE IN ALLEN LEBENSBEREICHEN PRÄSENT 
IST UND IM UNTERNEHMENSBETRIEB IMMER WICHTIGER WIRD.

DUIHK25: SERVICE FÜR MITGLIEDER –
UMFASSEND UND KOMPETENT

»



10 Wirtschaft in UngarnQ4 | 2018

 BOSCH UNGARN

REVOLUTIONÄRE DER INDUSTRIE

das in jedem Jahr vor der Sommerpause hunderte 
Vertreter von Mitgliedern, Partnern und Freunden 
der Kammer zusammenbringt. 

Die Mehrzahl der Veranstaltungen aber ist an den 
geschäftlichen Erwartungen der Kammer-Mitglie-
der ausgerichtet. Fachvorträge zu aktuellen Fragen 
der Gesetzgebung, der konjunkturellen Entwicklung 
oder der Unternehmensführung gehören ebenso 
dazu wie Besuche bei Mitgliedsunternehmen. In 
den vergangenen Jahren werden dabei zunehmend 
Mitgliedsfirmen außerhalb der Hauptstadt einbezo-
gen. Immerhin sind rund 48 Prozent der Mitglieder 
in Ungarn NICHT in Budapest ansässig. 

In den vergangenen Jahren haben sich dabei die Fir-
menbesuche immer mehr zu Fachtreffen entwickelt, 
bei denen Erfahrungen zu ganz spezifischen unter-
nehmerischen Fragen ausgetauscht werden, von der 
Logistik über Personal- und Qualifizierungsthemen 
bis zu Lean Production oder Qualitätssicherung.

Arbeitskreise bieten mehrere Vorteile
Die zweite wichtige Form des Networking sind 
Arbeitskreise oder Projektgruppen, die sich zu 
einem spezifischen Thema regelmäßig treffen, 
Erfahrungen austauschen und auch praxisbezogene 
Vorschläge, Empfehlungen oder Aktivitäten erarbei-
ten, die später anderen Mitgliedern oder der Öffent-
lichkeit präsentiert werden. Die jeweiligen Themen 
ergeben sich aus den den aktuellen Erwartungen 
der Unternehmen: manche von ihnen werden über 
mehrere Jahre begleitet, andere geben nur Startim-
pulse. So gab es bisher schon Arbeitskreise zu den 
Themen Lieferanten oder Innovation, während Fra-
gen der dualen Berufsbildung dauerhaft in verschie-
denen Gremien behandelt werden. 

Für die aktiven Teilnehmer bieten diese Formate 
gleich zwei Vorteile. Zum einen können sie mit 
engagierten Experten aus anderen Mitgliedsun-
ternehmen Informationen, Erfahrungen oder Best-
Practice-Lösungen austauschen. Zum anderen kön-
nen sie durch ihre Praxiserfahrung auch über die 
Kammer hinaus etwas bewegen, weil die Kammer 
die Vorschläge und Lösungen auch in ihre Zusam-
menarbeit mit Politik, Gesetzgebung und Verwal-
tung einbringen kann.
 
Firmenengagement ehren 
Und schließlich ist auch die Würdigung der Leistun-
gen der Mitgliedsunternehmen Teil der Mitglieder-
betreuung durch die Kammer. In den vergangenen 
Jahren haben dabei vor allem zwei Auszeichnungen 
landesweite Anerkennung erlangt: der seit 2014 
vergebene „Berufsbildungspreis“ und das seit 2016 
verliehene Prädikat „Verlässlicher Arbeitgeber“. Der 
Berufsbildungspreis ehrt vorbildhafte Projekte auf 
dem Gebiet der dualen Berufsausbildung in Ungarn, 
während der „Verlässliche Arbeitgeber“ solchen 
Unternehmen verliehen wird, die ihren Mitarbeitern 
arbeitnehmer- und familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen gewähren. 

Mitglieder als Garant der Kammer 
Die Mitglieder stehen also zweifellos im Mittel-
punkt der Arbeit der DUIHK – sie sind die „Stake-
holder“ und sie entscheiden in der Mitgliederver-
sammlung über die Geschicke IHRER Organisation. 
Das Engagement der Mitglieder sowie die Motiva-
tion der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
wird auch künftig die führende Rolle der DUIHK 
in den deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehun-
gen garantieren.   ❙
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INDUSTRIELLE REVOLUTIONEN sind bei weitem 
nicht so schnell und heftig wie gesellschaftliche, 
auch gibt es keine Feiertage für sie. Nur ihre Konse-
quenzen sind spektakulär. Zeitgenossen haben die 
Veränderungen, die die ganze Welt veränderten, 
vielleicht gar nicht gesehen und verstanden. Seit eini-
gen Jahren leben wir in der Zeit der Industrie 4.0, der 
vierten industriellen Revolution, die Zukunft wird vor 
unseren Augen gebaut.

Bosch gestaltet auch in Ungarn die Zukunft. Strategi-
sches Ziel ist das Schaffen innovativer Lösungen für 
eine vernetzte Welt. Boschs Tätigkeit ist bedeutsam 
für die vernetzte Mobilität, vernetzte Industrie, Elek-
trifizierung und Automatisierung. Die Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens verbessern die 
Lebensqualität mit nützlichen Lösungen. Sie machen 
das Zuhause komfortabler, einfacher und sparsamer, 

die Städte lebenswerter, effizienter sowie billiger und 
Fahrzeuge sicherer, umweltfreundlicher und autono-
mer. Der Slogan „Technik fürs Leben“ steht für diese 
weltweit verfügbare Technologie. Denn das, was 
gestern Science-Fiction war, ist nun Realität, die Digi-
talisierung und das Internet der Dinge sind für die 
jüngere Generation bereits Standard.

Wachstum basiert auf der Innovationskraft des Unter-
nehmens. Nach vorne blicken kann man jedoch nur 
von einer soliden Grundlage aus. In diesem Jahr sind 
es 120 Jahre, dass Bosch mit seinen Produkten in 
Ungarn präsent ist, nun feiert man das 100-jährige 
Jubiläum der Eröffnung der ersten Niederlassung in 
Ungarn. So basiert jede Innovation auf alten Traditi-
onen, unschätzbaren Berufserfahrungen und qualifi-
zierten Arbeitskräften. Die Ergebnisse der Vergangen-
heit sind Bausteine   der Zukunft.

Flexible Produktion und Lebenslanges Lernen
Bosch weiß nicht nur, wie das Werk der Zukunft aus-
sieht, sondern zeigte dieses bereits auf der Hannover 
Messe 2018. Vier Wände, ein Dach und ein Werksboden 
–  viel mehr statische Elemente braucht man nicht, da 
dynamische, nachfragegerechte Produktion mit aus-
schließlich flexiblen, überwiegend drahtlos kommuni-
zierenden Geräten möglich sein wird. Dank der leicht 
zu bewegenden, erweiterbaren Produktion verkürzen 
sich die Adjustierungszeiten, so wird die Herstellung 
von immer mehr Produktvarianten möglich.

Bei Bosch weiß man auch, dass ein Unternehmen 
noch keine Revolution bedeutet. Ziel ist es, dass auf 
dem breiteren Markt immer mehr Partner seine Lösun-
gen anwenden. Daher wurde eine Industrie 4.0-Exper-
tengruppe gegründet, die Boschs Kunden dabei 
unterstützen, damit die Werke der Zukunft bereits 
heute entstehen. Verantwortliche Revolutionäre müs-
sen auch die Folgen bedenken. Laut Prognosen sind 
85% der bis 2030 entstehenden Arbeitsplätze noch 
gar nicht erfunden, und bis 2025 werden für die Hälfte 
aller Arbeitsplätze in Europa hochqualifizierte Arbeits-
kräfte benötigt. Bosch weiß, dass man Menschen 
nicht durch Roboter ersetzt muss, sondern, dass beide 
Hand in Hand gehen müssen. Für die Entwicklung 
ist Lebenslanges Lernen unerlässlich. Daher setzt das 
Unternehmen auf Bildung und sucht ständig nach 
Kooperationsmöglichkeiten mit Bildungseinrichtun-
gen. Weil Wissen die größte Ressource ist.   ❙

 BOSCH UNGARN

REVOLUTIONÄRE DER INDUSTRIE
DIE BOSCH-GRUPPE KNÜPFT AUCH IN UNGARN AN DIE VERGANGENHEIT AN, GESTALTET JEDOCH 
BEREITS DIE ZUKUNFT. WAS GESTERN NOCH SCIENCE FICTION WAR, IST HEUTE REALITÄT. 
GESCHICHTE SCHREIBEN BEDEUTET JEDOCH GROßE VERANTWORTUNG.
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 B. BRAUN UNGARN

GESUNDHEITSWESEN TRÄGT ZU 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM BEI

DIE UNGARISCHE Regierung und die Siemens Zrt. 
haben am 6. August eine strategische Partner-
schaftsvereinbarung über die Entwicklung der dua-
len Berufsausbildung im Rahmen eines zentralen 
Pilotprogrammes unterzeichnet. Das Unternehmen 
will mit der Unterstützung des Deutsch-Ungari-
schen Wissenszentrums (DUWZ) durch die Über-
gabe ihres herausragenden branchenbezogenen 
Fachwissens und der Einführung bewährter Metho-
den der deutschen Berufsbildung einen nachhalti-
gen Wert im ungarischen Ausbildungssystem schaf-
fen. Die Ausgestaltung der bedarfsgesteuerten 
dualen Berufsausbildung wird für Auszubildenden, 

PILOTPROGRAMM ZUR BERUFSBILDUNG BEI SIEMENS

ausbildende Unternehmen und Berufsschulen eine 
Win-Win-Win-Situation herbeiführen. Das vierjäh-
rige Programm erstreckt sich auf die Erprobung, 
Validierung und Etablierung von Entwicklungs-
maßnahmen in den Bereichen Berufsorientierung, 
Aufnahme von Azubis, Berufsinhalte, Ausbildungs-
konstruktion, Prüfungswesen, Weiterbildung der 
schulischen Lehrkräfte sowie Industrie 4.0-Schu-
lungen. Die DUIHK und ihr Wissenszentrum verfü-
gen über die nötige Fachexpertise zur Adaptation 
der deutschen Systemelemente, wie auch über die 
entsprechenden Lizenzen zur Erprobung des deut-
schen Prüfungsverfahrens in Ungarn.    ❙

FAKE NEWS sind schädlich für das Geschäft, daher 
muss man sich bewusst mit diesem Thema beschäf-
tigen und bei Bedarf auch auf professionelle Hilfe 
zurückgreifen – so lässt sich die Kernaussage der 
DUIHK-Veranstaltung „Fake News, Scandals & Dawn 
Raids: Keeping Control of Your Business“ vom 26. 
November zusammenfassen. Nicholas Sarvari, 
Geschäftsführer des internationalen Beratungsun-
ternehmens CNS Risk erläuterte eingangs, dass sich 
mit den Sozialen Medien, in denen einzelne Privat-
personen als sehr effektive Heraus-
geber fungieren können, alles ver-
ändert hat. „Es gibt verschiedene 
Arten von Fake News: humorvolle 
Satire, absichtliche Irreführung und 
gezielte Lügen. Vor allem bei den 
letzteren können wirtschaftliche 
Interessen im Hintergrund stehen, 
z.B. um einen Tender zu gewin-
nen“, so der Sicherheitsexperte. 
Zur Aufklärung können professio-
nelle Intelligence Tools eingesetzt 
werden, u.a. zur Untersuchung des 
Datenverkehrs oder der elektroni-
schen Themen- und Quellanalyse.

Im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskus-
sion betonte Péter Krekó, Geschäftsführer des Think 
Thanks Political Capital, dass Fake News zwar im 
Bereich Politik eine prominentere, in der Wirt-
schaft aber eine größere Rolle spielen, etwa wenn 
es um Falschmeldungen über alltägliche Produkte 
bestimmter Handelsketten oder Hersteller geht. 
„Fake News verursachen Emotionen, daher wollen 
viele an sie glauben. Unternehmen sollten sich hie-
rauf vorbereiten, da sie von eventuellen Boykotten 
getroffen werden könnten“, warnte der Politologe. 
Balázs Máthé, Chief Legal and Corporate Affairs 

FAKE NEWS – WIE SOLLEN UNTERNEHMEN REAGIEREN?

Officer der Magyar Telekom erinnerte daran, dass es 
zwar bereits lange rechtlichen Schutz gegen Falsch-
meldungen gebe, jedoch Juristen ganz anders als 
PR-Experten auf diese reagieren würden – nämlich 
vergleichsweise sehr langsam, während letztere 
in kürzester Zeit auf Angriffe antworten. Letzteres 
bestätigte der Kommunikationsdirektor von Buda-
pest Airport, Mihály Hardy: „Firmen müssen einen 
Notfall-Plan für Fake News haben, um bei Bedarf 
innerhalb von Minuten reagieren zu können. Etwa, 

indem man seinen CEO oder ranghöchsten Mana-
ger aus der Schusslinie holt und stattdessen den 
Kommunikationsleiter vorschiebt.“ Fake News könne 
man schwerlich mit Fakten begegnen, stattdessen 
müsse man mit Image und Emotionen antworten. 
Krekó pflichtete ihm bei, dass ein Betrieb mit einem 
guten Image weniger Schaden von Falschmeldun-
gen davonträgt, daher müsse man dieses kreieren 
und bewahren. Hardy schloss, dass man bei Bedarf 
auch mit externen Experten, etwa einer PR-Agentur 
kooperieren sollte, um im Kommunikations-Notfall 
über genügend Kapazitäten zu verfügen.    ❙
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DIE UNGARISCHE NOTENBANK MNB erfasste im 
Herbst 2018 Investitionen mit großem Volumen, die 
eine entscheidende Rolle für das Wirtschaftswachs-
tum der kommenden Jahre spielen können. Die von 
der MNB identifizierten 31 hochwertigen und 11 
kleineren Projekte sind hauptsächlich Investitionen 
multinationaler Unternehmen, darunter vor allem 
Vertreter der Fahrzeug-, Energie- und chemischen 
Industrie. Auf der Liste ist aber auch die Pharma- 
und Gesundheitsbranche vertreten: die Werkser-
weiterung von B. Braun, das seit 27 Jahren in Ungarn 
präsente deutsche Unternehmen, gilt laut MNB als 
elftgrößte Investition in Ungarn.

Das Unternehmen des Gesundheitswesens wurde 
1839 gegründet, ist in 64 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 62.000 Mitarbeiter, davon 
2.000 in Ungarn. B. Braun befasst sich in Ungarn mit der 
Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Medi-
zinprodukten. Das landesweite Dialysesystem bietet 
lebenswichtige Behandlungen für Nierenpatienten.

Das Werk Gyöngyös beschäftigt mehr als 1.300 
Mitarbeiter und ist einer der größten Arbeitgeber 

in der Region. Es produziert medizinische Einweg-
produkte für internationale und heimische Einrich-
tungen des Gesundheitswesens. Unter den 65 Mio. 
jährlich hergestellten medizinischen Geräte sind 
die in der Dialyse genutzten Blutlinien, die für die 
onkologische Versorgung notwendigen Cyto-Sets, 
das bei Infusions- und Transfusionstherapien ange-
wandte Zubehör sowie Produkte zur Wundheilung 
nach einer Operation.

Das Produktionswerk in Mátraalja wird im Rahmen 
einer Investition von über 30 Mrd. Forint zwischen 
2018 und 2019 weiter ausgebaut. Dabei wird ein 
neuer Produktionsbetrieb mit einer Fläche von 
fast 26.000 Quadratmetern neben der bestehen-
den Einheit errichtet, wodurch sich die Produk-
tionsfläche mehr als verdoppelt. Zusammen mit 
dem neuen Werk wird die Produktionskapazität 
von derzeit 65 Mio. auf 120 Mio. Einheiten und 
die Belegschaft von 2.000 auf über 2.400 Mitar-
beiter steigen. Die derzeitige Investition ist die 
größte Entwicklung in der Geschichte von B. Braun 
in Ungarn und zugleich die größte europäische 
Investition der internationalen Gruppe.   ❙

 B. BRAUN UNGARN

GESUNDHEITSWESEN TRÄGT ZU 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM BEI
DIE ANZAHL UND DAS AUSMAß DER INVESTITIONEN IN UNGARN SIND IM JAHR 2018 DEUTLICH 
GESTIEGEN. DIE IN DEN VERGANGENEN MONATEN ANGEKÜNDIGTEN EXPANSIONEN, VOR ALLEM IM 
SEKTOR DER GROßUNTERNEHMEN, KÖNNEN EINEN SPÜRBAREN EINFLUSS AUF DEN ARBEITSMARKT 
HABEN, DURCH STEIGERUNG DER PRODUKTION UND DES EXPORTS KANN SICH AUCH DIE 
WIRTSCHAFTSLEISTUNG VERBESSERN. 

PILOTPROGRAMM ZUR BERUFSBILDUNG BEI SIEMENS

FAKE NEWS – WIE SOLLEN UNTERNEHMEN REAGIEREN?

In der 27-jährigen Geschich-
te des Werks von B. Braun 
in Gyöngyös erfolgten 
mehrere Erweiterungen und 
Entwicklungen: Zwischen 
2011 und 2013 wurde das 
Werksgelände im Rahmen 
einer Investition von vier 
Mrd. Forint verdoppelt und 
ein neuer Reinraum einge-
richtet. Zwischen 2013 und  
2015 wurde dort Technolo-
gie zum Spritzguss-Verfah-
ren installiert.
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DAS FRÜHJAHRES-TRAININGSANGEBOT 2019 des 
Deutsch-Ungarischen Wissenszentrums (DUWZ) wird 
neben bekannten und anerkannten Schulungsver-
anstaltungen auch eine Reihe neuer, innovativer Pro-
gramme umfassen. Eines davon ist das Mentor-Training, 
das zusammen mit der Cegos Zrt. durchgeführt wird. 
Dieses beinhaltet neben dem interpersonellen Training 
auch zahlreiche digitale Entwicklungsprozesse. Das 
DUWZ empfiehlt das Programm Unternehmen, die 
sich aktiv in der dualen Hochschulausbildung enga-
gieren und die ihre Mentoring-Mitarbeiter entwickeln 
sowie das Erreichen der Unternehmens- und Studen-

MENTOREN-TRAINING MIT DIGITALEN MITTELN

tenziele unterstützen möchten. Der Entwicklungspro-
zess besteht aus drei Trainingstagen. An jedem dieser 
Tage können sich die Teilnehmer unter Expertenunter-
stützung und -anleitung durch interaktive Vorlesungen, 
Gruppen- sowie Situationsübungen und Fachdiskussi-
onen Mentoring-Fähigkeiten aneignen sowie ihr bishe-
riges Wissen und ihre Erfahrung erweitern. Zusätzlich 
zu den drei Trainingstagen können die Teilnehmer über 
die Online-Lernplattform DECK miteinander inter-
agieren, eine fachliche Datenbank erstellen, Tests und 
Quizze durchführen sowie fünf E-Learning-Module 
während des Trainings absolvieren.    ❙

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

 PwC UNGARN

NEUARTIGER FOKUS AUF 
ARBEITNEHMER

DAS DEUTSCH-UNGARISCHE WISSENSZENTRUM 
(DUWZ) eröffnet das Frühjahr mit Trainings zu 
den Themen HR- und Organisationsentwicklung: 
Im Januar kann man sich für die Fortsetzung von 
„Schlüssel zum Behalten der Mitarbeiter“ oder zu 
„Leistungsbewertung“ anmelden. Die Weiterbil-
dungsabteilung der DUIHK möchte die Mitglieds-
unternehmen dabei unterstützen, die ständig 
zunehmende Fluktuation einzudämmen, daher 
bietet sie in den kommenden Monaten zahlreiche 
Entwicklungsprogramme für das Binden von Mitar-
beitern an, wie etwa die „Employer Brand“ und „Lin-

PRAXISORIENTIERTE TRAININGSANGEBOTE AUCH 2019

kedIn“ Workshops oder das sich mit den ändernden 
Tendenzen in der Rekrutierung beschäftigende 
Training „HR-Perspektivenwechsel“. Für die Atmo-
sphäre am Arbeitsplatz ist die Kommunikation der 
Führungskräfte besonders bedeutend. Der Trai-
ningskalender umfasst neben der Entwicklung für 
Manager in der Produktion auch Motivations- und 
Coaching-Programme, die auf Führungskräfte 
zugeschnitten sind. Ferner sind die Trainings für 
Einkäufer, Verkäufer und Verhandlungstechniken 
sowie die Energetik-Workshops unverzichtbare 
Bestandteile des Angebots.    ❙

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

Der Kalender ist unter dem 
nebenstehenden QR Code 
erreichbar.

SERVICEANGEBOTE

WER FREIE KAPAZITÄTEN hat, mit deutschen Einkäu-
fern in Kontakt treten und eine der wichtigsten Fach-
messen der Zulieferindustrie in Deutschland besuchen 
möchte, kann all das nun im Rahmen einer von der 

FACHREISE FÜR ZULIEFERER NACH LEIPZIG

DUIHK organisierten Fachreise tun. Ziel der vom 5.-7. 
Februar stattfindenden Reise ist Leipzig, die haupt-
sächliche Zielgruppe Zulieferer der Automobil- und 
Maschinenbauindustrie. Die Fachreise bietet diesen 
die Möglichkeit, mit deutschen Unternehmen in Kon-
takt zu treten und die Zuliefermesse „Z“ und INTEC in 
Leipzig zu besuchen sowie bei Firmenbesuchen Einbli-
cke in den Alltag prominenter Akteure der deutschen 
Automobil- und Maschinenbauindustrie zu gewinnen. 
Die Zuliefermesse „Z“ ist die wichtigste Messe der euro-
päischen Zulieferindustrie. Im Rahmen von B2B-Mee-
tings auf der Messe können die Teilnehmer ihr Unter-
nehmen persönlich präsentieren und mit potenziellen 
Geschäftspartnern Verhandlungen führen. Zur Vorbe-
reitung der Reise erhalten die Teilnehmer eine Markt-
übersicht über den deutschen Zuliefermarkt.    ❙

Weitere Informationen:
Zsófia Grabovszky
Tel.: +36 1 345-7632
grabovszky@ahkungarn.hu
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MENTOREN-TRAINING MIT DIGITALEN MITTELN

tenziele unterstützen möchten. Der Entwicklungspro-
zess besteht aus drei Trainingstagen. An jedem dieser 
Tage können sich die Teilnehmer unter Expertenunter-
stützung und -anleitung durch interaktive Vorlesungen, 
Gruppen- sowie Situationsübungen und Fachdiskussi-
onen Mentoring-Fähigkeiten aneignen sowie ihr bishe-
riges Wissen und ihre Erfahrung erweitern. Zusätzlich 
zu den drei Trainingstagen können die Teilnehmer über 
die Online-Lernplattform DECK miteinander inter-
agieren, eine fachliche Datenbank erstellen, Tests und 
Quizze durchführen sowie fünf E-Learning-Module 
während des Trainings absolvieren.    ❙

DIE TOTAL REWARDS-STRATEGIE eines Unternehmens 
dient diesem Zweck: Sie bietet die Möglichkeit zur fak-
ten- und datenbasierten Entscheidungsfindung, eine 
größere Fähigkeit zur Mitarbeiterbindung und -attrakti-
vität, Kosteneffizienz und geringere Fluktuation.

Laut der CEO-Umfrage 2018 von PwC glauben 95% 
der in Ungarn tätigen Führungskräfte, dass der Arbeits-
kräftemangel eines der gravierendsten Probleme ist, 
die den geschäftlichen Erfolg gefährden. 76% von 
ihnen fürchtet die sich ändernden demographischen 
Merkmale des Arbeitskräfteangebots, 73% die steigen-
den Lohnschwankungen. Das Unterpfand der Wettbe-
werbsfähigkeit und letztlich des Fortbestands besteht 
darin, wie sehr Unternehmen fähig sind, sich an die 
sich ändernden Bedingungen anzupassen sowie ihre 
Anziehungskraft und Fähigkeit zur Mitarbeiterbindung 
bewusst sowie konzeptionell zu stärken. Der nahelie-
gendste Weg hierfür ist das bewusste Managen der 
Mitarbeitererfahrung und die Umsetzung einer maß-
geschneiderten Total Rewards-Strategie.

Die Total Rewards-Strategie ist eine umfassende Inter-
pretation der Zuwendungsstrategie eines Unterneh-
mens, mit deren Hilfe die Optimierung sämtlicher 
Zuwendungen über die klassischen Kompensationen 
hinaus sowie über Funktionen und Richtlinien über-
greifend möglich wird.

Warum sollte man annehmen, dass die Zuwendun-
gen nur das sind, was auf der Lohnabrechnung steht? 
Warum sollte es notwendig sein, dass mehr Zuwen-
dungen auch mehr kosten? Warum sollte neben Cafe-
teria und Boni nicht auch Telearbeit oder die Praxis 
der direkten Anerkennung von Führungskräften als 
Zuwendung interpretiert werden können? Anhand 
dieses Paradigmas können alle Zuwendungen, die der 
Mitarbeiter mit einem Wert verbindet und die damit 
zur Employer Value Proposition gehören, Teil des 
bewussten Managements der Mitarbeitererfahrung 
(d.h. die Erfahrung der Existenz des Mitarbeiters im 
Unternehmen) sein. Wenn dies der Fall ist, muss man 
nur noch wissen, was das Angebot ist und was tatsäch-
lich nachgefragt wird. Durch die Zusammenstellung 
der entsprechenden Elemente, durch die Optimie-
rung aller Arten von Zuwendungspaketen und dem 

Bewusstmachen innerhalb der Organisation hat das 
Unternehmen sofort einen großen Schritt Richtung 
geschäftlichen Erfolg getan. Nach innen kann dies die 
Fähigkeit zur Mitarbeiterbindung, das Mitarbeiterenga-
gement und die Kosteneffizienz steigern, nach außen 
durch die Optimierung der Markenbotschaft des 
Arbeitgebers die Attraktivität erhöhen.

Anpassung nach Maß erforderlich
Die genannten Maßnahmen kommen nicht per Zau-
berstab daher, schließlich ist das zeitgleiche Beachten 
mehrerer Aspekte, methodische Messungen für die 
fakten- und datenbasierte Entscheidungsfindung, eine 
Anpassung nach Maß, bewusste Kommunikation und 
Change Management sowie die Kenntnis und das Hin-
zuziehen der tatsächlichen, messbaren Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer und des Arbeitsmarktes erforderlich.

Das HR-Beratungsteam von PwC Ungarn hat 
anhand dieser Gesichtspunkte einen umfassenden 
Ansatz entwickelt, der neben der Vollständigkeit 
auch auf eine einzigartige, patentierte Technolo-
gie aufbaut. Unternehmen können damit ihre Total 
Rewards-Strategie optimieren, indem sie dabei alle 
relevanten und aktuellen Informationen hinzuzie-
hen: steuerliche Aspekte wie Cafeteria, aktuelle 
Arbeitsmarktinformationen, interne Mitarbeiterprä-
ferenzen, Best Practice-Methoden.   ❙

 PwC UNGARN

NEUARTIGER FOKUS AUF 
ARBEITNEHMER

Armin Krug, Partner, PwC Ungarn Róbert Bencze, Director, PwC Ungarn

DIE HEUTIGE SITUATION DES UNGARISCHEN ARBEITSMARKTES ERFORDERT LAUT PwC INNOVATIVE, KOMPLEXE 
DENKANSÄTZE VON KOMPENSATIONS-, HR- UND UNTERNEHMENSVERANTWORTLICHEN BEI DER FORMULIERUNG 
DES WERTVERSPRECHENS DER ORGANISATION SOWIE DER OPTIMALEN KOMBINATION ALLER ARTEN VON 
ZUWENDUNGEN IN RICHTUNG BESTEHENDER UND KÜNFTIGER ARBEITNEHMER.
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Maschinenbauindustrie. Die Fachreise bietet diesen 
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Die Zuliefermesse „Z“ ist die wichtigste Messe der euro-
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MITGLIEDERNEWS
NEUER VORSTAND MOTORENPRODUKTI-
ON BEI AUDI HUNGARIA

THORALF HANSCHEL (Foto) übernimmt zum 1. 
November die Position des Vorstands Motoren-
produktion bei Audi Hungaria, teilte das Unterneh-
men am 29. Oktober mit. Hanschel folgt auf Her-
bert Steiner, der seit 2014 die Vorstandsposition für 
Motorenproduktion bei Audi Hungaria innehatte. 
Hanschel wechselt nach Győr aus Wolfsburg, wo er 
die Gesamtplanung der Komponenten-Werke des 
Volkswagen-Konzerns verantwortet hatte. Steiner 

wiederum wird künftig die Funktion Geschäfts-
feldleiter Motor und Gießerei bei der Volkswagen 
Komponentenentwicklung und -Fertigung in Wolfs-
burg übernehmen. Der diplomierte Maschinenbau-
Ingenieur Hanschel ist seit 1991 bei der Volkswagen 
AG beschäftigt. Seit dem Jahr 2000 verantwortete 
er den Aufbau internationaler Planung für Aggre-
gate, inklusive Werkbelegung, Planungsrunde über 
alle Marken und Regionen im Volkswagen-Konzern 
sowie die zentrale Steuerung der Standardisierung 
von Prozessen. 2016 übernahm er die Verantwor-
tung für die Gesamtplanung der Komponenten-
Werke des Volkswagen-Konzerns weltweit.   ❙

MERCEDES- BENZ ACADEMY 
KECSKEMÉT ÜBERGEBEN

AM 26. OKTOBER wurde feierlich das Gebäude 
der neuen Bildungsstätte von Mercedes-Benz in 
Ungarn, der Mercedes-Benz Academy Kecskemét 
übergeben. Das 8.000 qm große Bildungszentrum 
wurde laut einer Pressemitteilung der Mercedes-
Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) innerhalb 
von nur einem Jahr erbaut. Ein Großteil der Fläche 
beherbergt auf 6.000 qm eine mit modernen Anla-
gen ausgestattete Unterrichtshalle. Hier werden vor 
allem Teilnehmer von dualen Ausbildungsgängen 
Praxisunterricht im Sinne der Industrie 4.0 erhalten 
bzw. an etwaigen Projektaufgaben arbeiten. Fer-

ner werden hier auch die neuen Mitarbeiter der 
Fertigungslinien angelernt und Weiterbildungen 
für bestehendes Personal abgehalten. „Wir haben 
eines der modernsten Bildungszentren Ungarns 
eröffnet, wo das theoretische Wissen durch pro-
fessionelle praktische Kenntnisse für heutige und 
künftige Generationen vervollständigt wird. Diese 
beispielhafte Investition beweist einmal mehr, dass 
entgegen der in der Automobilproduktion unum-
gänglichen Robotertechnologien bei Mercedes-
Benz auch weiterhin der Mensch im Mittelpunkt 
steht“, sagte MBMH-Geschäftsführer Christian Wolff. 
Er fügte hinzu, dass das Unternehmen mithilfe der 
Akademie langfristig den Fachkräfte-Nachschub 
sicherstellen möchte. Innovationsminister László 
Palkovics erklärte: „Die Produktion der ungarischen 
Automobilindustrie legte in den ersten acht Mona-
ten des Jahres um 6,3% zu. Zu diesem Resultat ist 
die Arbeit von Experten mit aktuellem Wissen uner-
lässlich, daher ist es eine unserer wichtigsten Aufga-
ben, möglichst viele talentierte junge Menschen in 
die Berufsausbildung zu leiten.“ Er betonte: was für 
die Firmen Technologien, bedeutet für die Mitarbei-
ter das Wissen. Das Mercedes-Werk in Kecskemét 
gehört laut Mitteilung zu den Pionieren der dualen 
Ausbildung in Ungarn. Die Angebotspalette wurde 
von 3 Berufen im Anfangsjahr 2011 auf aktuell 6 
Berufe ausgeweitet, und die überhaupt erste duale 
Hochschulausbildung des Landes ist mittlerweile in 
5 Studiengängen möglich. Im Ausbildungsjahr 2018 
begannen bei Mercedes-Benz 188 Berufsschüler 
und 62 Studenten ihre dualen Lehren.   ❙

PANDREA-MED KFT. BEI WM IN MÜNCHEN

UNSER MITGLIEDSUNTERNEHMEN Pandrea-Med 
Kft. hat mit seinem Team der Marke VR-rehab erfolg-
reich an den ICARACE Weltmeisterschaften am 
19. Oktober in München teilgenommen, ihr „Pilot“ 
Ádám Pelyhe (Foto links) belegte den 12. Platz. Somit 
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wurde Ungarn offiziell in das Register der globalen 
ICAROS-Piloten aufgenommen. Die Vorauswahl 
unter den insgesamt 66 Bewerbern für das Finale 
fand online statt, wobei deren Wettlaufzeiten mitei-
nander verglichen wurden. Die nächste WM ist für 
den Sommer 2019 geplant, das VRrehab-Team wird 
laut eigener Aussage wieder teilnehmen. „Bereits 
die Online-Qualifikation war eine große Herausfor-
derung, zum Finalen kamen dann professionelle 
VR-Piloten, so dass auch der kleinste Fehler viel 
ausmachte. Wir hoffe, dass wir nächstes Jahr noch 
mehr ungarische Piloten bei der Meisterschaft an 
den Start schicken können“, erklärte Pelyhe, der 
nicht nur Pilot sondern auch selbst Mitbegründer 
des VRrehab-Teams ist. VRrehab ist die Marke des 
Gesundheitszentrums der Pandrea-Med Kft., deren 
Geräte einerseits exklusiv in der dort angebotenen 
Virtuellen Rehabilitation – also durch Virtuelle Rea-
lität (VR) unterstützte Rehabilitation – eingesetzt 
werden, und andererseits auch im E-Sport wie etwa 
dem ICARACE Verwendung finden. Die Geräte kön-
nen ferner auch zu Marketing- bzw. Promotions-
zwecken von externen Unternehmen gemietet 
werden, so geschehen etwa im Mai durch Telenor 
Magyarország im Rahmen der von der DUIHK orga-
nisierten Veranstaltungsreihe TechGirls.   ❙

BMW UND REGIERUNG SCHLIEßEN VEREIN-
BARUNG ZUM STANDORT DEBRECEN

AM 12. OKTOBER schlossen die BMW Group und 
Ungarns Regierung eine Vereinbarung zur Errich-
tung eines BMW-Werkes in Debrecen ab. Der Vor-
stand Produktion der BMW Group, Oliver Zipse, 
Ungarns Außenwirtschaftsminister Péter Szijjártó 
und Debrecens Bürgermeister László Papp unter-
zeichneten die entsprechenden Dokumente, die 
u.a. staatliche Förderungen und weitere Maßnah-
men festhalten. „Für Ungarn werden sich die 12,3 
Mrd. Forint, mit denen die Regierung die Investition 
von BMW in Debrecen fördert, reichlich auszahlen“, 
sagte Szijjártó. Er verkündete ferner, dass man für 
das BMW-Werk einen neuen Knotenpunkt auf der 
Autobahn M35 anlegen, die Verbindungsstraße 
auf 2x2 Spuren ausweiten, ein Containerterminal 
mit elektrifizierten Bahnanbindung errichten sowie 
neue Telekommunikations- und Gasanschlüsse 
anlegen werde. In dem Werk sollen dem Minister 
zufolge jährlich 150.000 Fahrzeuge gebaut und nun 
über 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Szijjártó würdigte Deutschland als größten Inves-
tor und Handelspartner Ungarns, 6.000 deutsche 
Unternehmen beschäftigen hierzulande 300.000 
ungarische Mitarbeiter, die ungarischen Exporte 
nach Deutschland würden in diesem Jahr 30 Mrd. 
Euro übersteigen. Zipse erklärte: „Wir haben mehr 
als 160 europäische Standorte überprüft, bevor wir 
in Debrecen fanden, was wir suchten.“ Ausschlagge-
bend bei der Entscheidung waren u.a. die Haltung 



17Q4 | 2018Wirtschaft in Ungarn

wurde Ungarn offiziell in das Register der globalen 
ICAROS-Piloten aufgenommen. Die Vorauswahl 
unter den insgesamt 66 Bewerbern für das Finale 
fand online statt, wobei deren Wettlaufzeiten mitei-
nander verglichen wurden. Die nächste WM ist für 
den Sommer 2019 geplant, das VRrehab-Team wird 
laut eigener Aussage wieder teilnehmen. „Bereits 
die Online-Qualifikation war eine große Herausfor-
derung, zum Finalen kamen dann professionelle 
VR-Piloten, so dass auch der kleinste Fehler viel 
ausmachte. Wir hoffe, dass wir nächstes Jahr noch 
mehr ungarische Piloten bei der Meisterschaft an 
den Start schicken können“, erklärte Pelyhe, der 
nicht nur Pilot sondern auch selbst Mitbegründer 
des VRrehab-Teams ist. VRrehab ist die Marke des 
Gesundheitszentrums der Pandrea-Med Kft., deren 
Geräte einerseits exklusiv in der dort angebotenen 
Virtuellen Rehabilitation – also durch Virtuelle Rea-
lität (VR) unterstützte Rehabilitation – eingesetzt 
werden, und andererseits auch im E-Sport wie etwa 
dem ICARACE Verwendung finden. Die Geräte kön-
nen ferner auch zu Marketing- bzw. Promotions-
zwecken von externen Unternehmen gemietet 
werden, so geschehen etwa im Mai durch Telenor 
Magyarország im Rahmen der von der DUIHK orga-
nisierten Veranstaltungsreihe TechGirls.   ❙

BMW UND REGIERUNG SCHLIEßEN VEREIN-
BARUNG ZUM STANDORT DEBRECEN

AM 12. OKTOBER schlossen die BMW Group und 
Ungarns Regierung eine Vereinbarung zur Errich-
tung eines BMW-Werkes in Debrecen ab. Der Vor-
stand Produktion der BMW Group, Oliver Zipse, 
Ungarns Außenwirtschaftsminister Péter Szijjártó 
und Debrecens Bürgermeister László Papp unter-
zeichneten die entsprechenden Dokumente, die 
u.a. staatliche Förderungen und weitere Maßnah-
men festhalten. „Für Ungarn werden sich die 12,3 
Mrd. Forint, mit denen die Regierung die Investition 
von BMW in Debrecen fördert, reichlich auszahlen“, 
sagte Szijjártó. Er verkündete ferner, dass man für 
das BMW-Werk einen neuen Knotenpunkt auf der 
Autobahn M35 anlegen, die Verbindungsstraße 
auf 2x2 Spuren ausweiten, ein Containerterminal 
mit elektrifizierten Bahnanbindung errichten sowie 
neue Telekommunikations- und Gasanschlüsse 
anlegen werde. In dem Werk sollen dem Minister 
zufolge jährlich 150.000 Fahrzeuge gebaut und nun 
über 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Szijjártó würdigte Deutschland als größten Inves-
tor und Handelspartner Ungarns, 6.000 deutsche 
Unternehmen beschäftigen hierzulande 300.000 
ungarische Mitarbeiter, die ungarischen Exporte 
nach Deutschland würden in diesem Jahr 30 Mrd. 
Euro übersteigen. Zipse erklärte: „Wir haben mehr 
als 160 europäische Standorte überprüft, bevor wir 
in Debrecen fanden, was wir suchten.“ Ausschlagge-
bend bei der Entscheidung waren u.a. die Haltung 

der Stadt, die gute Infrastruktur, das Vorhandensein 
der benötigten Liegenschaft sowie die Verfügbar-
keit qualifizierter Arbeitskräfte bzw. die Verpflich-
tung von Regierung und Stadt, entsprechende Aus-
bildungen zu starten. Laut Zipse werden 2019 die 
Erdarbeiten begonnen, nach der Ausgestaltung der 
Umwelt-Infra struktur folgen die Bauarbeiten, später 
werden die Maschinen und Roboter installiert.   ❙

15 JAHRE ROBERT BOSCH 
AUTOMOTIVE STEERING KFT.

WIE DIE UNGARISCHE Bosch-Gruppe am 19-Novem-
ber mitteilte, begeht die Robert Bosch Automotive 
Steering Kft. dieses Jahr ein Jubiläum: Die an den 
Standorten Eger und Maklár tätige Gesellschaft feiert 
in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag. Zu Beginn noch 
mit nur 35 Mitarbeitern gestartet, beschäftigt das 
Unternehmen heute über 1.100 Mitarbeiter und belie-
fert weltweit über 100 Fahrzeughersteller mit Kom-
ponenten. „Das Unternehmen hat in den vergange-

nen anderthalb Jahrzehnten starke Veränderungen 
durchlaufen. Die Ergebnisse und Erfolge wären ohne 
die ausdauernde Arbeit meiner großartigen Kollegen 
niemals möglich gewesen“, sagte Stefan Basso, Kauf-
männischer Geschäftsführer. In der Mitteilung erin-
nerte man daran, dass das Unternehmen 2003 als „ZF 
Lenksysteme Hungária Kft.“ als 50-50 Joint Venture 
von Robert Bosch und ZF Friedrichschafen in Eger 
gegründet wurde. 2012 kam der zweite Standort in 
Maklár hinzu, 2014 gab Bosch bekannt, die gesamte 
ZF Lenksysteme-Firmengruppe aufzukaufen. April 
2015 wurde der heutige Name eingetragen.   ❙

NACHT DER MODERNEN FABRIKEN 
BEI KNORR-BREMSE

AM 16. NOVEMBER eröffnete der Minister für Inno-
vation und Technologie, László Palkovics im Werk 
von Knorr-Bremse Rail Systems Budapest die lan-
desweite Programmreihe. An dieser beteiligten 
sich zwischen 16.00-22.00 Uhr landesweit 36 Werke 
– darunter weitere DUIHK-Mitglieder wie Audi Hun-
garia, Aventics Hungary, Balluff-Elektronika, Büttner 
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& Co., Continental Automotive Hungary, Festo-AM, 
KUKA Hungária, Macher Zrt., Robert Bosch Auto-
motive Steering, Roto Elzett Certa, FAG Magyar-
ország, Siemens Zrt., Tungsram und ZF Hungária –, 
um den interessierten Besuchern Arbeitsplätze mit 
modernen Technologien näher zu bringen. Minis-
ter Palkovics sagte dabei im Werk von Knorr-Bremse 
Rail Systems Budapest: „Die Digitalisierung ist einer 
der wichtigsten Antriebskräfte für ein nachhalti-
ges Wachstum und ein wesentlicher Faktor der 
Wettbewerbsfähigkeit.“ Die Digitalisierung steigere 
die Produktivität, die Effizienz und die Wertschöp-
fung. 97 Prozent der in Ungarn tätigen Unterneh-
men seien in heimischem Besitz, sie beschäftigen 
drei Viertel der Arbeitnehmer. Ihr wirtschaftliches 
Gewicht sei laut dem Minister annähernd so groß 
wie das der 3 Prozent an Firmen in ausländischem 

Besitz, daher sei es auch so wichtig, die Aufmerk-
samkeit der heimischen KMU auf die Lösungen der 
Industrie 4.0 zu lenken.   ❙

DIEHL ÜBERGIBT LABORATORIUM 
AN DER UNIVERSITÄT DEBRECEN

DER DEUTSCHE Konstrukteur und Hersteller von 
Flugzeugkomponenten, die Diehl Aviation übergab 
am 14. November am Lehrstuhl für Maschinenbau 
der Universität Debrecen ein Technisches Konstruk-
tionslabor. Zum Labor gehören 12 Planungsstatio-
nen und 3D-Drucker. Laut dem stellv. Rektor Ákos 
Pintér fördert dieses den Innovationsprozess zwi-
schen Hochschule und den Industrieunternehmen 
der Region, um das Niveau der Ingenieursausbil-

ÁTADTÁK A MERCEDES- BENZ 
ACADEMY KECSKEMÉTET

OKTÓBER 26-ÁN ünnepélyes keretek között átadták 
a kecskeméti Mercedes-Benz gyár új képzési köz-
pontját, a Mercedes- Benz Academy Kecskemétet. 
A 8000 nm-es képzési központ a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) sajtóközlemé-
nye szerint alig egy év alatt épült fel. Az épület nagy 
részét, 6.000 nm-ert egy modern felszerelésekkel 
berendezett oktatócsarnok foglalja el. Itt elsősorban 
a duális képzésben résztvevők fogják gyakorlatukat 

az Ipar 4.0 szellemében végezni, illetve az esetleges 
projektmunkáikon dolgozni. Továbbá az új munka-
vállalók gyártósori betanítását és a cég dolgozóinak 
továbbképzését is itt tartják majd. „Magyarország 
egyik legkorszerűbb oktatási központja nyitotta 
meg kapuit, ahol az elméleti tudást professzionális 
gyakorlati ismeretek teszik teljessé a jelen és a jövő 
generációi számára. Ez a példaértékű beruházás is jól 
mutatja, hogy az autógyártásban nélkülözhetetlen 

dung anzuheben. Anlässlich der Übergabe unter-
zeichneten Edit Szűcs, Dekanin der Technischen 
Fakultät, und Roman Damschke, Leiter des Ingeni-
eurszentrums der Diehl Aviation Hungary Kft., eine 
Kooperationsvereinbarung. Das Unternehmen und 
die Universität pflegen seit 2013 enge Kontakte: 
Diehl war eines der ersten Unternehmen, das sich 
der dualen Ausbildung der Maschinenbauingeni-
eure anschloss.   ❙

BUDAPEST AIRPORT: BAUBEGINN 
FÜR PARKHAUS

AM 23. NOVEMBER begann mit dem symbolischen 
ersten Spatenstich der Bau des Parkhauses am Buda-
pester Flughafen. Das Gebäude vor dem Terminal 2 
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ÁTADTÁK A MERCEDES- BENZ 
ACADEMY KECSKEMÉTET

OKTÓBER 26-ÁN ünnepélyes keretek között átadták 
a kecskeméti Mercedes-Benz gyár új képzési köz-
pontját, a Mercedes- Benz Academy Kecskemétet. 
A 8000 nm-es képzési központ a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) sajtóközlemé-
nye szerint alig egy év alatt épült fel. Az épület nagy 
részét, 6.000 nm-ert egy modern felszerelésekkel 
berendezett oktatócsarnok foglalja el. Itt elsősorban 
a duális képzésben résztvevők fogják gyakorlatukat 

az Ipar 4.0 szellemében végezni, illetve az esetleges 
projektmunkáikon dolgozni. Továbbá az új munka-
vállalók gyártósori betanítását és a cég dolgozóinak 
továbbképzését is itt tartják majd. „Magyarország 
egyik legkorszerűbb oktatási központja nyitotta 
meg kapuit, ahol az elméleti tudást professzionális 
gyakorlati ismeretek teszik teljessé a jelen és a jövő 
generációi számára. Ez a példaértékű beruházás is jól 
mutatja, hogy az autógyártásban nélkülözhetetlen 

dung anzuheben. Anlässlich der Übergabe unter-
zeichneten Edit Szűcs, Dekanin der Technischen 
Fakultät, und Roman Damschke, Leiter des Ingeni-
eurszentrums der Diehl Aviation Hungary Kft., eine 
Kooperationsvereinbarung. Das Unternehmen und 
die Universität pflegen seit 2013 enge Kontakte: 
Diehl war eines der ersten Unternehmen, das sich 
der dualen Ausbildung der Maschinenbauingeni-
eure anschloss.   ❙

BUDAPEST AIRPORT: BAUBEGINN 
FÜR PARKHAUS

AM 23. NOVEMBER begann mit dem symbolischen 
ersten Spatenstich der Bau des Parkhauses am Buda-
pester Flughafen. Das Gebäude vor dem Terminal 2 

robottechnológia ellenére a Mercedes-Benz világá-
ban az ember áll a középpontban”, mondta Christian 
Wolff, az MBMH ügyvezető igazgatója. Hozzátette: az 
akadémia segítségével a vállalat hosszú távon sze-
retné biztosítani a szakember-utánpótlást. Palkovics 
László innovációs miniszter elmondta: „Az év első 
nyolc hónapjában 6,3 százalékkal nőtt a járműgyár-
tás termelése. Ehhez a teljesítményhez elengedhe-
tetlen a korszerű tudással rendelkező szakemberek 
munkája, ezért a legfontosabb feladatunk, hogy 
minél több tehetséges fiatalt tereljünk a szakképzés 
irányába.” Kiemelte: ami a cégeknek a technológia, 
az a munkavállalóknak a tudás. A duális képzés hazai 
bevezetésében a kecskeméti Mercedes-gyár a közle-
mény szerint úttörő szerepet vállalt. A program okta-
tási kínálata 2011-ben három szakkal indult, a 2018-as 
tanévtől már 6 szakmára bővítették az ajánlatot, és az 
ország első főiskolai duális képzése is immár 5 szakra 
bővült. A 2018-as tanévben összesen 188 szakiskolai 
tanuló és 62 főiskolai hallgató kezdte meg tanulmá-
nyait a Mercedes-Benz duális szakképzéseiben.   ❙

MODERN GYÁRAK ÉJSZAKÁJA 
A KNORR-BREMSENÉL

NOVEMBER 16-ÁN, Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter a Knorr-Bremse Vasúti Jármű 
Rendszerek Hungária Kft. gyárában nyitotta meg az 
országszerte rendezett programsorozatot. A prog-
ramban november 16-án, 16 és 22 óra között ország-
szerte 36 gyárban – köztük további DUIHK-tagoknál, 
mint az Audi Hungaria, Aventics Hungary, Balluff-
Elektronika, Büttner & Co., Continental Automotive 
Hungary, Festo-AM, KUKA Hungária, Macher Zrt., 

soll laut Mitteilung des Flughafenbetreibers Budapest 
Airport Zrt. sechsstöckig werden, 2.500 Stellplätze 
sowie einen direkten Übergang zu Fuß ins Flugha-
fengebäude bieten. Die Übergabe soll im II. Quartal 
2020 erfolgen. Auf dem untersten Stockwerk sollen 
Mietwagenfirmen und deren Fahrzeuge, Ladestati-
onen für e-Autos, eine Autowaschanlage sowie XXL-
Parkplätze Platz finden. Vor dem Gebäude sollen 
extra Stellplätze für Touristenbusse und Busse des 
Budapester Nahverkehrs ausgestaltet werden. Das 
Investitionsvolumen beträgt rund 40 Mio. Euro. Der 
Vorstandsdirektor der Budapest Airport Zrt., Jost Lam-
mers (2.v.r) erklärte: „Wir stolz, mit dieser Investition 
die Infrastruktur des Budapester Flughafens weiter 
ausbauen zu können. Nach der Übergabe wird der 
Flughafen-Teil der Reise für die per Auto oder Auto-
bus Ankommenden noch komfortabler.“   ❙

TAGVÁLLALATI HÍREK
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Jelentős üzleti mérföld-
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Weitere Mitglieder- 
news finden Sie auf der 
DUIHK-Webseite.
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Robert Bosch Automotive Steering, Roto Elzett Certa, 
FAG Magyarország, Siemens Zrt., Tungsram és ZF 
Hungária – nézhették meg a regisztrált érdeklődők 
a korszerű technológiával dolgozó munkahelyeket.  
Palkovics László a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendsze-
rek Hungária gyárában elmondta: „A digitalizáció a 
fenntartható növekedés egyik legfontosabb hajtóereje, 
jelentős versenyképességi tényező.” A digitalizáció 
növeli a termelékenységet, a hatékonyságot, a hoz-
záadott értéket. A Magyarországon működő vállalko-
zások 97 százaléka hazai tulajdonú, a munkavállalók 
háromnegyedét ezek foglalkoztatják. Gazdasági súlyuk 
a miniszter szerint megközelítően akkora, mint a 3 
százalékot képviselő külföldi tulajdonú cégeké, ezért 
is fontos a hazai kis- és középvállalkozások figyelmét 
ráirányítani az ipar 4.0 megoldásokra.   ❙

MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A BMW ÉS 
A KORMÁNY A DEBRECENI GYÁRRÓL

OKTÓBER 12-ÉN a BMW Group és a magyar kor-
mány megállapodást kötött a debreceni BMW-
gyár létrehozásáról. A BMW Group gyártásért 
felelős elnöke, Oliver Zipse (balra), Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter (középen), és Debre-
cen polgármestere, Papp László (jobbra) írták alá a 
dokumentumokat, melyek rögzítik az állami támo-
gatást és további intézkedéseket. „Busásan meg-
térül Magyarországnak az a több mint 12,3 milliárd 
forint, amellyel a magyar kormány támogatja a BMW 
debreceni beruházását”, mondta Szijjártó. Továbbá 
bejelentette, hogy a leendő BMW autógyár telephe-
lyéhez közel új csomópontot alakítanak ki az M35-ös 
autópályán, 2x2 kétsávosra bővítik az odavezető 
összekötő utat, konténerterminált építenek villamo-
sított vasúti összeköttetéssel, új telekommunikációs 
és gázhálózatot alakítanak ki. A miniszter szerint 

évente 150.000 gépkocsit gyártanak majd, és több 
mint 1.000 új munkahelyet teremtenek. Szijjártó 
Péter méltatta Németországot, mint Magyarország 
legnagyobb befektetőjét és első számú gazdasági 
partnerét, ma Magyarországon 6.000 német vállalat 
300.000 magyar embert foglalkoztat, a Németor-
szágba irányuló magyar export az idén meg fogja 
haladni a 30 milliárd eurót. Zipse elmondta: „Több, 

másfél évtizedben. Az eredmények és sikerek soha 
nem jöhettek volna létre nagyszerű munkatársaim 
kitartó munkája nélkül”, nyilatkozta a jubileum kap-
csán Stefan Basso gazdasági ügyvezető igazgató. A 
közleményben arra emlékeztettek, hogy 2003-ban 
a Robert Bosch GmbH és ZF Friedrichschafen 50-50 
százalékos tulajdonrésszel alakította meg a vállala-
tot „ZF Lenksysteme Hungária Kft.” néven, Egerben. 
2012-ben épült fel a második telephely, Makláron, 
2014-ben bejelentette a Bosch, hogy megvásárolja a 
teljes ZF Lenksysteme vállalatcsoportot. Az új vállala-
tot ma ismert nevén 2015 áprilisában jegyeztek be.   ❙

LABORATÓRIUMOT ADOTT ÁT A DIEHL 
A DEBRECENI EGYETEMEN

A NÉMET REPÜLÔGÉP alkatrészeket tervező és 
gyártó cég, a Diehl Aviation gépészeti tervező labo-
ratóriumot adott át november 14-én a Debreceni 
Egyetem gépészmérnöki tanszékén. A labor 12 ter-
vező állomást és 3D-s nyomtatót is magába foglal. 
Pintér Ákos rektor-helyettes szerint az új laboratórium 
segíti azt az innovációs folyamatot, amelyet az egye-

tem a térség iparvállalataival alakított ki, a mérnök-
képzés színvonalának emelése érdekében. A labor-
átadás alkalmából együttműködési megállapodást 
írt alá Szűcs Edit, a műszaki kar dékánja és Roman 
Damschke, a Diehl mérnökközpont vezetője a Diehl 
Aviation Hungary Kft. és az egyetem további koope-
rációjáról. A vállalat és az egyetem 2013 óta ápol 
szoros kapcsolatot: a Diehl elsőként csatlakozott a 
gépészmérnöki duális képzéshez.   ❙

A PANDREA-MED KFT. A MÜNCHENI 
VILÁGBAJNOKSÁGON

TAGVÁLLALATUNK, A PANDREA-MED KFT. a 
VRrehab márka csapatával sikeresen részt vett az 
október 19-én, Münchenben megrendezésre került 
ICARACE világbajnokságon. A VRrehab csapat „piló-
tája”, Pelyhe Ádám 12. helyezést ért el. Magyarország 
jegyzésbe került ezzel a világ ICAROS pilótái közé. 
Az összesen 66 jelentkező között online rendez-
ték meg a selejtezőt, úgy, hogy azok versenyidőit 

mint 160 európai helyszínt vizsgáltunk meg mielőtt 
Debrecenben megtaláltuk, amit kerestünk.” A dön-
tésben sokat számított a város hozzáállása, a jó inf-
rastruktúra, a megfelelő nagyságú terület megléte 
és a képzett munkaerő rendelkezésre állása, illetve 
az, hogy mind a magyar kormány, mind a debreceni 
önkormányzat elkötelezte magát megfelelő képzé-
sek indítására. Zipse szerint 2019-ben kezdik meg 
a terepmunkákat, a környezeti infrastruktúra kiala-
kítása után kezdődik az építkezés, majd a gépek, 
robotok telepítése.   ❙

ÚJ IGAZGATÓSÁGI TAG A MOTORGYÁR-
TÁS ÉLÉN AZ AUDI HUNGARIÁNÁL

THORALF HANSCHEL (képen) november 1-jétől irá-
nyítja a motorgyártás területét az Audi Hungariánál, 
közölte a vállalat október 29-én. Hanschel Herbert 
Steiner pozícióját veszi át, aki 2014-től irányította a 
motorgyártás területét. Thoralf Hanschel Győrbe 
Wolfsburgból érkezik, ahol a Volkswagen Konszern 
komponensgyártásának gyártástervezési feladatait 
látta el. Steiner pedig a Volkswagen komponens-
gyártás területén a Motor és Öntöde vezetését veszi 
át Wolfsburgban. Hanschel diplomás gépészmér-
nök, 1991 óta dolgozik a Volkswagen AG-nál. 2000 
óta a motortervezés nemzetközi felépítéséért felelt, 
beleértve a gyártervezést, a Volkswagen Konszer-
nen belül minden márka és régió tervezési felada-
tait, valamint a folyamatok központi irányítását és 
standardizálását. 2016-ban vette át a Volkswagen 
Konszern komponensgyártásának világszerte átfogó 
tervezési feladatait.   ❙

15 ÉVES A ROBERT BOSCH 
AUTOMOTIVE STEERING KFT.

A MAGYARORSZÁGI Bosch-csoport november 
19-én közölte, hogy a Robert Bosch Automotive 
Steering Kft. az idén jubilál: tizenötödik születés-
napját ünnepli idén az egri és maklári telephelyek-
kel üzemelő társaság. A kezdetekben mindössze 35 
főt foglalkoztató vállalatnál ma már több mint 1.100 
munkatárs dolgozik, és a világ minden részére, több 
mint 100 járműgyártónak szállítanak alkatrészeket. 
„A vállalat sok változáson ment keresztül az elmúlt 
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másfél évtizedben. Az eredmények és sikerek soha 
nem jöhettek volna létre nagyszerű munkatársaim 
kitartó munkája nélkül”, nyilatkozta a jubileum kap-
csán Stefan Basso gazdasági ügyvezető igazgató. A 
közleményben arra emlékeztettek, hogy 2003-ban 
a Robert Bosch GmbH és ZF Friedrichschafen 50-50 
százalékos tulajdonrésszel alakította meg a vállala-
tot „ZF Lenksysteme Hungária Kft.” néven, Egerben. 
2012-ben épült fel a második telephely, Makláron, 
2014-ben bejelentette a Bosch, hogy megvásárolja a 
teljes ZF Lenksysteme vállalatcsoportot. Az új vállala-
tot ma ismert nevén 2015 áprilisában jegyeztek be.   ❙

LABORATÓRIUMOT ADOTT ÁT A DIEHL 
A DEBRECENI EGYETEMEN

A NÉMET REPÜLÔGÉP alkatrészeket tervező és 
gyártó cég, a Diehl Aviation gépészeti tervező labo-
ratóriumot adott át november 14-én a Debreceni 
Egyetem gépészmérnöki tanszékén. A labor 12 ter-
vező állomást és 3D-s nyomtatót is magába foglal. 
Pintér Ákos rektor-helyettes szerint az új laboratórium 
segíti azt az innovációs folyamatot, amelyet az egye-

tem a térség iparvállalataival alakított ki, a mérnök-
képzés színvonalának emelése érdekében. A labor-
átadás alkalmából együttműködési megállapodást 
írt alá Szűcs Edit, a műszaki kar dékánja és Roman 
Damschke, a Diehl mérnökközpont vezetője a Diehl 
Aviation Hungary Kft. és az egyetem további koope-
rációjáról. A vállalat és az egyetem 2013 óta ápol 
szoros kapcsolatot: a Diehl elsőként csatlakozott a 
gépészmérnöki duális képzéshez.   ❙

A PANDREA-MED KFT. A MÜNCHENI 
VILÁGBAJNOKSÁGON

TAGVÁLLALATUNK, A PANDREA-MED KFT. a 
VRrehab márka csapatával sikeresen részt vett az 
október 19-én, Münchenben megrendezésre került 
ICARACE világbajnokságon. A VRrehab csapat „piló-
tája”, Pelyhe Ádám 12. helyezést ért el. Magyarország 
jegyzésbe került ezzel a világ ICAROS pilótái közé. 
Az összesen 66 jelentkező között online rendez-
ték meg a selejtezőt, úgy, hogy azok versenyidőit 

hasonlították össze. A következő világbajnoksá-
got 2019. nyarára tervezik, saját elmondása szerint 
a VRrehab csapata ismét részt fog venni. „Már az 
online selejtező is hatalmas kihívás volt, a döntőre 
tényleg profi VR pilóták érkeztek, így ott a legki-
sebb hiba is rengeteget számított. Reméljük jövőre 
több magyar versenyzőt tudunk majd indítani a 
bajnokságon!”, nyilatkozta Pelyhe Ádám, aki nem-
csak a VRrehab csapat pilótája, hanem társalapítója 
is. A VRrehab a Pandrea-Med Kft. egészségközpont 
márkája, gépei egyrészt kizárólag az ott kínált Vir-
tuális Rehabilitációban – tehát a Virtuális Valóság 
(VR) által támogatott rehabilitációban – kerülnek 
bevetésre, és másrészt az E-sportban is mint pl. az 
ICARACE-ben. A gépeket továbbá marketing, ill. 
promóciós célokból külsős vállalatok is bérelhetik, 
így tette pl. májusban a Telenor Magyarország a 
DUIHK által szervezett TechCsajok rendezvénysoro-
zat keretein belül.   ❙

BUDAPEST AIRPORT: ELKEZDÔDÖTT 
A PARKOLÓHÁZ ÉPÍTÉSE

NOVEMBER 23-ÁN egy szimbolikus kapavágás-
sal elkezdődött a parkolóház építése a budapesti 
repülőtéren. A 2. Terminál előtti épület a Budapest 
Airport Zrt. repülőtéri üzemeltető cég sajtóközle-
ménye szerint hatszintes lesz, 2.500 helyet, valamint 
közvetlen gyalogos átjárót fog nyújtani a repülőtéri 
épületbe. Várhatóan 2020 második negyedévében 
adják át az autósoknak. A legalsó szinten kapnak 
helyet az autókölcsönző szolgáltatók és járműveik, a 
tervek szerint lesznek elektromos autótöltő állomá-
sok, autómosó szolgáltatás, és XXL méretű parkolók. 
A parkolóház előtti részen pedig a Budapest Airport 
külön helyet alakít ki a turistabuszok és a BKK autó-

buszai számára. A parkolóház építésének költsége 
mintegy 40 millió euró. „Büszkék vagyunk arra, hogy 
ezzel a beruházással is tovább bővíthetjük a buda-
pesti repülőtér infrastruktúráját, az átadás után még 
kényelmesebbé tehetjük az utazás repülőtéri részét 
az autóval vagy autóbusszal érkező utasok számára”, 
jelentette ki Jost Lammers, a Budapest Airport 
vezérigazgatója (képen 2. jobbról).   ❙

További híreket 
tagjainkról a DUIHK 
weboldalán talál.



A NÉMET-MAGYAR TUDÁSKÖZPONT (DUWZ) 2019-
es tavaszi képzési kínálatában a már ismert és elis-
mert képzési rendezvények mellett számos új, inno-
vatív programot is meghirdet majd. Ezek egyike a 
Cegos Zrt. közreműködésével megvalósuló Mentor-
képzés, amely a személyközi tréningmódszerek mel-
lett számos digitális fejlesztési folyamatot is magába 
foglal. A DUWZ a programot azon felsőfokú duális 
képzésben aktívan közreműködő vállalatok számára 
ajánlja, akik szeretnék fejleszteni mentori szerepet 
betöltő munkatársaikat, egyaránt támogatva ezáltal 
a vállalati és a hallgatói célok elérését. A fejlesztési 

MENTORKÉPZÉS DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL

folyamat három tréningnapból áll. Az egyes alkal-
makon szakértői támogatás és iránymutatás által 
interaktív előadás, csoportos feladatok, szituációs 
gyakorlatok és szakmai viták segítségével sajátít-
hatják el a résztvevők a mentortevékenységgel 
kapcsolatos ismereteket, valamint bővíthetik eddig 
megszerzett tudásukat és tapasztalatukat. A három 
alkalom mellett a résztvevők egy online learning 
platform, a DECK segítségével folyamatos kapcso-
latban állhatnak egymással, szakmai adatbázist épít-
hetnek, teszteket, kvízeket tölthetnek ki, és a képzés 
során öt e-learning modult is teljesíteni fognak.    ❙

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

A NÉMET-MAGYAR TUDÁSKÖZPONT (DUWZ) HR és 
szervezetfejlesztési képzésekkel nyitja meg a tavaszi 
félévet: januárban már be lehet jelentkezni a „Kulcs 
az emberek megtartásához” c. előadás folytatására, 
vagy a „Teljesítményértékelés” tréningre. A DUIHK 
képzésekkel foglalkozó részlege az egyre erősödő 
fluktuáció megfékezésében kívánja támogatni 
a tagvállalatokat, ezért a további hónapokban is 
bőven kínál a munkaerő megtartására irányuló fej-
lesztési programokat, mint az „Employer Brand”, a 
„LinkedIn” workshop vagy a megváltozott toborzási 

ÚJ ÉS KLASSZIKUS TRÉNINGEK 2019-BEN IS

tendenciákról szóló „HR nézőpontváltás” c. képzés. 
A munkahelyi légkör szempontjából kiemelkedő 
szerepe van a vezetői kommunikációnak. A tréning-
naptárban megtalálhatók kifejezetten a termelés-
ben dolgozó vezetőknek szóló fejlesztések mellett 
a felső vezetés számára kialakított motivációs és 
coaching programok is. Továbbá elmaradhatatlan 
részei a kínálatnak a beszerzői, értékesítői vagy tár-
gyalástechnikai készségeket pallérozó kurzusok, 
valamint az energetikai workshopok.   ❙

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

A naptár a mellékelt 
QR-kód alatt érhető el.

AKI SZABAD KAPACITÁSSAL rendelkezik, szeretne 
németországi beszerzőkkel kapcsolatba kerülni és 
a beszállítóipar egyik legjelentősebb szakvásárát 
meglátogatni, mindezt megteheti most a DUIHK 

BESZÁLLÍTÓI SZAKMAI ÚT LIPCSÉBE 

által szervezett beszállítói szakmai útján. A feb-
ruár 5-7-ig megrendezésre kerülő út célja Lipcse, 
legfőbb célcsoport az autó- és gépipari gyártók 
beszállítói. A szakmai program keretein belül lehe-
tőség nyílik német vállalatokkal való személyes 
megbeszélésekre, vásárlátogatásra és a céglátoga-
tások alkalmával bepillantás nyerhetnek a németor-
szági gép és autóipar prominens szereplőinek min-
dennapjaiba. A lipcsei Z Zuliefermesse az európai 
beszállítóipar legjelentősebb vására. A vásáron zajló 
B2B megbeszélések keretein belül a résztvevők szá-
mára lehetőség nyílik, hogy személyesen mutas-
sák be cégüket, és hogy tárgyaljanak potenciális 
üzletfelekkel. Az út előkészítéseként a résztvevők 
egy írásbeli piaci összefoglalót is kapnak a német 
beszállítói piacról.    ❙

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

SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATOK
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ÚJSZERÛEN KÖZELÍTVE 
A MUNKAVÁLLALÓKHOZ
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folyamat három tréningnapból áll. Az egyes alkal-
makon szakértői támogatás és iránymutatás által 
interaktív előadás, csoportos feladatok, szituációs 
gyakorlatok és szakmai viták segítségével sajátít-
hatják el a résztvevők a mentortevékenységgel 
kapcsolatos ismereteket, valamint bővíthetik eddig 
megszerzett tudásukat és tapasztalatukat. A három 
alkalom mellett a résztvevők egy online learning 
platform, a DECK segítségével folyamatos kapcso-
latban állhatnak egymással, szakmai adatbázist épít-
hetnek, teszteket, kvízeket tölthetnek ki, és a képzés 
során öt e-learning modult is teljesíteni fognak.    ❙
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A munkahelyi légkör szempontjából kiemelkedő 
szerepe van a vezetői kommunikációnak. A tréning-
naptárban megtalálhatók kifejezetten a termelés-
ben dolgozó vezetőknek szóló fejlesztések mellett 
a felső vezetés számára kialakított motivációs és 
coaching programok is. Továbbá elmaradhatatlan 
részei a kínálatnak a beszerzői, értékesítői vagy tár-
gyalástechnikai készségeket pallérozó kurzusok, 
valamint az energetikai workshopok.   ❙

BESZÁLLÍTÓI SZAKMAI ÚT LIPCSÉBE 

által szervezett beszállítói szakmai útján. A feb-
ruár 5-7-ig megrendezésre kerülő út célja Lipcse, 
legfőbb célcsoport az autó- és gépipari gyártók 
beszállítói. A szakmai program keretein belül lehe-
tőség nyílik német vállalatokkal való személyes 
megbeszélésekre, vásárlátogatásra és a céglátoga-
tások alkalmával bepillantás nyerhetnek a németor-
szági gép és autóipar prominens szereplőinek min-
dennapjaiba. A lipcsei Z Zuliefermesse az európai 
beszállítóipar legjelentősebb vására. A vásáron zajló 
B2B megbeszélések keretein belül a résztvevők szá-
mára lehetőség nyílik, hogy személyesen mutas-
sák be cégüket, és hogy tárgyaljanak potenciális 
üzletfelekkel. Az út előkészítéseként a résztvevők 
egy írásbeli piaci összefoglalót is kapnak a német 
beszállítói piacról.    ❙

23Q4 | 2018Wirtschaft in Ungarn

EGY VÁLLALATI Total Rewards stratégia éppen ezt szol-
gálja: általa a tény- és adatalapú döntéshozatal lehe-
tőségét, nagyobb munkavállalói megtartó és vonzó 
képességet, költséghatékonyságot, kisebb fluk tu á ciót. 

A PwC Magyarország 2018-as vezérigazgatói felmé-
rése szerint a hazai vállalatvezetők 95%-a gondolja 
úgy, hogy a munkaerőhiány az egyik legsúlyosabb 
probléma, ami már az üzleti sikerességet veszélyez-
teti. 76%-uk tart a munkaerőkínálat változó demográ-
fiai jellemzőitől, 73%-uk a fokozódó bérspiráltól. A ver-
senyképesség és végső soron a fennmaradás záloga, 
hogy e változó feltételekhez mennyire képesek alkal-
mazkodni a vállalatok, tudatosan és koncepciózusan 
erősíteni munkavállalói vonzó és megtartó képessé-
güket. Ennek legkézenfekvőbb módja a munkaválla-
lói élmény tudatos menedzselése és testre szabott 
Total Rewards stratégia megvalósítása.

A Total Rewards Stratégia egy olyan átfogó értelme-
zése egy vállalat juttatási stratégiájának, mellyel funk-
ciókon és szabályzatokon átívelően válik lehetővé a 
klasszikus kompenzációs elemeken felül az összes 
juttatás optimalizálása. 

Miért kéne azt gondolnunk, hogy a juttatás csak az, 
ami a bérpapíron visszaköszön? Miért lenne szükség-
szerű, hogy a több juttatás, többe is kerüljön? Miért 
ne lehetne juttatásként értelmezni a cafeteria és a 
bónuszok mellett a távmunkát, vagy a közvetlen fel-
sővezetői elismerések gyakorlatát? E paradigma men-
tén minden juttatás, amihez a munkavállaló értéket 
köt, és ami ezáltal a munkáltatói értékígéret (Employer 
Value Proposition, azaz a vállalat koncepciózus aján-
lata jelenlegi és leendő munkavállalói felé) és a mun-
kavállalói élmény (azaz a munkatársi lét megélése 
a vállalatnál) tudatos menedzselésének része lehet. 
Ha ez így van, már csak azt kell tudnunk, hogy mi a 
kínálat és mire van ténylegesen kereslet. A megfelelő 
elemek összeállításával, a tág értelemben vett juttatási 
csomag(ok) optimalizálásával, szervezeten belüli tuda-
tosításával a vállalat máris nagy lépést tett az üzleti 

sikeresség útján. Befelé növelheti munkavállalói meg-
tartó képességét, elkötelezettségét és a költséghaté-
konyságot, kifelé erősítheti vonzóképességét munkál-
tatói márkaüzenetei optimalizálásával.

Testre szabottság szükséges 
A fentiek nem állnak elő varázsütésre, hiszen szá-
mos szempont egyidejű figyelembe vétele, az adat-, 
és tényalapú döntéshozatal lehetővé tétele érdeké-
ben módszeres mérések, testre szabottság, tudatos 
kommunikáció és változásmenedzsment, valamint a 
munkavállalók és a munkaerőpiac valós, mért igénye-
inek ismerete és betáplálása szükséges. 

A PwC Magyarország HR-tanácsadási csoportjának 
szakértői e szempontok mentén dolgoztak ki egy 
átfogó megközelítést, mely a teljeskörűség mellett 
egy egyedülálló, szabadalmaztatott technológiára is 
épít. A vállalatok ezáltal úgy optimalizálhatják Total 
Rewards stratégiájukat, hogy közben valamennyi 
releváns és friss információ betáplálásra kerül: adózási 
szempontok – például Cafeteria –, friss munkaerő-
piaci információk, belső munkavállalói preferenciák, 
vállalati jó gyakorlatok.   ❙

 PwC MAGYARORSZÁG

ÚJSZERÛEN KÖZELÍTVE 
A MUNKAVÁLLALÓKHOZ

Armin Krug, cégtárs, PwC Magyarország Bencze Róbert, igazgató, PwC Magyarország

A MAI, HAZAI MUNKAERÔ-PIACI HELYZET A PWC SZERINT ÚJSZERÛ, KOMPLEX GONDOLKODÁST ÉS 
MEGKÖZELÍTÉST IGÉNYEL A KOMPENZÁCIÓS, HR- ÉS VÁLLALATVEZETÔKTÔL, AMIKOR MEGLÉVÔ ÉS 
LEENDÔ MUNKAVÁLLALÓIK FELÉ FOGALMAZZÁK MEG A SZERVEZET ÉRTÉKÍGÉRETÉT ÉS VALAMENNYI, 
SZÉLES ÉRTELEMBEN VETT JUTTATÁSAIK OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓJÁT. 
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MAGYARORSZÁG KORMÁNYA és a Siemens Zrt. 
augusztus 6-án stratégiai partnerségi megállapo-
dást kötött, a „Duális szakképzés partnerségi meg-
állapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt 
szolgáló központi pilot programról”. A Siemens Zrt. a 
Német-Magyar Tudásközpont Kft. (DUWZ) közremű-
ködésével értékteremtő módon vállalja kiemelkedő 
iparági szaktudásának átadását, annak valamint a 
német duális szakképzési rendszer bevált módszere-
inek bevezetését a magyarországi középfokú okta-
tási rendszerbe. A keresletvezérelt duális szakképzés 
kialakítása mind a tanulók, mind az iskolák, mind a 
vállalatok számára win-win-win helyzetet teremt.

SZAKKÉPZÉSI PILÓTAPROGRAMOT INDÍT A SIEMENS

A program kiterjed a pályaorientáció, a felvételi 
rendszer, a képzési tartalmak fejlesztése, a tanuló-
szerződés rendszer, a szakképzési vizsgarendszer, a 
szakmai tanárok és oktatók továbbképzése és az Ipar 
4.0 folyamatokhoz kapcsolódó képzések területén a 
fejlesztéseknek egy négy éves pilot modellprogram 
keretében történő kipróbálására, validálására és a 
magyar szakképzési rendszerbe történő implemen-
tációjára. A DUIHK és Tudásközpontja rendelkeznek 
a német rendszerelemek adaptáláshoz szükséges 
szakmai felkészültséggel, illetve a német szakkép-
zési vizsgarendszer magyarországi kipróbálásához 
szükséges hivatalos szakmai jogosítványokkal.    ❙

A HAMIS HÍREK károsak az üzletre, ezért tudatosan 
kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, és ha szükséges, 
szakmai segítséget igénybe venni – így lehet össze-
foglalni a DUIHK november 26-i „Hamis hírek, bot-
rányok és Hajnali rajtaütés: tartsa kézben üzletét” 
rendezvényének fő üzenetét. Nicholas Sárvári, a CNS 
Risk nemzetközi tanácsadó cég ügyvezető igazga-
tója az elején kifejtette, hogy a szociális médiával, 
ahol az egyes egyének nagyon hatékony kiadóként 
működhetnek, minden megváltozott. „Különböző 
fajta hamis hírek léteznek: a humo-
ros szatíra, a szándékos félrevezetés 
és a célzott hazugság. Különösen 
az utóbbiak esetében gazdasági 
érdekek lehetnek a háttérben, pl. 
hogy pályázatot nyerjen el egy 
cég”, mondta a biztonsági szakértő.  
A tisztázáshoz professzionális hír-
szerzési eszközöket lehet használni, 
pl. az adatforgalom elemzéséhez 
vagy az elektronikus témakör- és 
forráselemzés kivizsgálásához.

Az ezt követő panelbeszélgetés 
keretében Krekó Péter, a Political 
Capital kutatóintézet ügyvezető 
igazgatója hangsúlyozta, hogy 
hamis hírek a politikai szektorban ugyan promi-
nensebb, de a gazdaságban nagyobb szerepet ját-
szanak, például amikor egyes kereskedelmi láncok 
vagy gyártók mindennapi termékeiről szóló hamis 
jelentésekről van szó. „A hamis hírek érzelmeket 
keltenek, sokan ezért akarnak hinni bennük. A vál-
lalatoknak fel kell készülniük erre, mert esetleges 
bojkottok célpontjává válhatnak”, figyelmeztetett a 
politológus. Máthé Balázs, a Magyar Telekom vezető 
jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgatója 
arra emlékeztetett, hogy bár már régóta létezik 

KEREKASZTAL FAKE NEWS TÉMÁBAN

jogi védelem az álhírek ellen, de az ügyvédek tel-
jesen eltérően reagálnak erre, mint a PR szakembe-
rek – méghozzá viszonylag nagyon lassan, míg az 
utóbbiak nagyon rövid idő alatt válaszolnak a táma-
dásokra. Hardy Mihály, a Budapest Airport kom-
munikációs igazgatója megerősítette ez utóbbit:  
„A vállalatoknak kell, hogy legyen vészhelyzeti ter-
vük Fake News esetére annak érdekében, hogy 
szükség esetén perceken belül képesek legyenek 
reagálni. Például úgy, hogy a vezérigazgatót vagy 

az első számú vezetőt kivonjuk a tűzvonalból, és 
helyette a kommunikációs vezetőt toljuk oda.” 
Hamis hírekre nagyon nehéz tényekkel reagálni, 
ehelyett imázzsal és érzelmekkel kell válaszolni. 
Krekó egyetértett vele, hogy egy jó imázzsal rendel-
kező vállalatot kevésbé károsítják a hamis hírek, ezért 
a cégeknek azt létre kell hozniuk és meg kell őriz-
niük. Hardy azzal zárt, hogy szükség esetén külső 
szakértőkkel, például PR-ügynökséggel is együtt kell 
működni ahhoz, hogy a kommunikációs vészhely-
zetben elegendő kapacitás álljon rendelkezésre.    ❙

 B. BRAUN MAGYARORSZÁG

EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSOK 
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST SEGÍTIK
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SZAKKÉPZÉSI PILÓTAPROGRAMOT INDÍT A SIEMENS

KEREKASZTAL FAKE NEWS TÉMÁBAN

A MAGYAR NEMZETI BANK 2018 őszén vette számba 
azokat a nagy volumenű beruházásokat, amelyek 
meghatározó szerepet játszhatnak a következő évek 
gazdasági növekedésében. Az MNB által azonosított 
31 nagy értékű és további 11 kisebb projekt első-
sorban multinacionális vállalatóriások beruházásai, 
amelyek között kiemelkednek a jármű-, energia- és 
vegyi ipar képviselői. De a listán a gyógyszer- és 
egészségügyi szektor is képviselteti magát: a német 
tulajdonú, Magyarországon 27 éve jelen lévő B. 
Braun gyárbővítését az MNB a 11. legnagyobb hazai 
beruházásaként tartja számon.

Az 1839-ben alapított egészségügyi cég a világ 64 
országában van jelen, és több mint 62.000 alkalma-
zottat foglalkoztat, ebből 2.000-et Magyarországon. 
A B. Braun az országban orvosi eszközök fejleszté-
sével, gyártásával és kereskedelmével foglalkozik, 
országos dialízishálózata pedig vesebetegek szá-
mára nyújt életben tartó kezelést. 

A cég több mint 1.300 embert foglalkoztató gyön-
gyösi gyára a térség egyik legnagyobb munkaadója, 

amely egyszer használatos orvosi eszközöket gyárt 
nemzetközi és hazai egészségügyi intézmények 
számára. Az évente előállított 65 millió orvosi eszköz 
között megtalálhatók a dialíziskezelésnél használa-
tos vérvonalak, az onkológiai ellátáshoz szükséges 
cyto-szettek, az infúziós és transzfúziós terápiában 
alkalmazott szerelékek, valamint a műtétek utáni 
sebgyógyulást elősegítő sebkezelő termékek. 

A mátraaljai gyártóhely egy 30 milliárd forintot 
meghaladó mértékű beruházás keretében 2018-
2019 között tovább bővül, amely során egy új, 
közel 26.000 négyzetméteres gyártóüzem kerül 
felépítésre a jelenlegi gyáregység mellett, így több 
mint megkétszerezve a gyártóhely területét. Az 
újonnan épülő gyáregységgel együtt a  gyártási 
kapacitás a jelenlegi 65 millióról 120 millió egy-
ségre, a cég munkatársainak száma pedig 2.000-
ről 2.400 főre bővül. A jelenlegi beruházás a B. 
Braun magyarországi történetének eddigi legna-
gyobb fejlesztése, és egyben a nemzetközi cég-
csoport legnagyobb európai beruházása is.   ❙

 B. BRAUN MAGYARORSZÁG

EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSOK 
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST SEGÍTIK
JELENTÔSEN FELPÖRGÖTT A HAZAI BERUHÁZÁSOK SZÁMA ÉS MÉRTÉKE 2018-BAN. AZ UTÓBBI 
HÓNAPOKBAN BEJELENTETT, FÔKÉNT A NAGYVÁLLALATI SZEKTORHOZ TARTOZÓ BÔVÍTÉSEK 
ÉSZREVEHETÔ HATÁSSAL LEHETNEK A MUNKAERÔPIACRA, A TERMELÉS ÉS EXPORT NÖVELÉSÉVEL 
PEDIG A GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYT IS JAVÍTHATJÁK. 

A gyöngyösi B. Braun gyár 27 
éves története során számos 
bővítési és fejlesztési beru-
házást élt meg: 2011 és 2013 
között az üzem területe egy 
négymilliárd forintos beru-
házás keretében kétszeresére 
bővült, és egy új tisztatér 
is kialakításra került, 2013 
és 2015 között pedig a cég 
fröccsöntő technológiát 
épített ki a gyár tisztatérben.
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 BOSCH MAGYARORSZÁG

AZ IPAR FORRADALMÁRAI
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A KAMARÁNÁL (SZINTE) MINDEN a tagok körül 
forog. 1993. május 7-én pontosan 35-en voltak, akik a 
Kamarát alapították. Ma már több mint 900-an van-
nak, az akkori alapító tagok majdnem fele még min-
dig aktív tag. A Kamara tagsága a német-magyar gaz-
dasági kapcsolatok teljes spektrumát képviseli.

Bár a DUIHK tagjainak többsége német vállalatcso-
portok része, egyre több a tisztán magyar tagvállalat. 
És bár a legtöbb ember „magyarországi német cég” 
alatt valószínűleg a nagy, nemzetközileg elismert kon-
szernekre gondol: a DUIHK tagvállalatainak többsége 
– a foglalkoztatottak száma vagy a forgalom alapján – 
több, mint 80 százalékban kis- és középvállalkozás.

De miért lesz egy vállalat tag egy „külkereskedelmi 
Kamarában”, mint a DUIHK? Végül is a tagság önkén-
tes, tagdíjat kell fizetni, és a kereskedelmi szolgáltatá-
sok sem automatikusan ingyenesek a tagok számára.
A legfontosabb motiváció szinte mindenki számára 
a hálózat. A DUIHK egyfelől különböző platformo-
kat kínál a találkozásra, és az egymás közti tudás- és 
tapasztalatcserére. Másrészt hozzáférést biztosít a 

vállalatoknak a döntéshozókhoz a politikában és a 
közigazgatásban – ez gyakran egy döntő előny, külö-
nösen a kisebb vállalatok számára.

Arra, hogy ez a hálózat éljen, kiemelt figyelmet for-
dítanak a kolleganők a tagsági szolgáltatások osztá-
lyon. Természetesen tagsági „formaságokat” is intéz-
nek, de legfőképpen az összes olyan tevékenységet 
szervezik, amelyek lehetővé teszik a közvetlen kap-
csolatba lépést a tagoknak egymással és a Kamarán 
kívüli partnerekkel egyaránt. Ezek egyrészről külön-
böző tagsági és szakmai rendezvények, másrészt 
bizonyos meghatározott témákkal foglalkozó belső 
munkacsoportok, munkakörök vagy szakbizottságok.

Változatos események
Egy egyesület életében – mivel a DUIHK hivatalosan 
jogilag független, Magyarországon bejegyzett egye-
sület – a legfontosabb esemény természetesen az 
éves taggyűlés. A legnépszerűbb azonban valószí-
nűleg a kerti party, amely évente több száz tag és 
partner képviselőit, valamint a Kamara egyéb barátait 
hozza össze a nyári szünet előtt.

A DUIHK 25 ÉVES JUBILEUMÁNAK ÉVÉBEN A WIU MAGAZIN MINDEN KIADÁSÁBAN 
VISSZATEKINTÜNK EGY A KAMARA SZÁMÁRA FONTOS TÉMAKÖRRE. EBBEN AZ UTOLSÓ 
RÉSZBEN A 25 ÉVE KÍNÁLT TAGSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÁMOLUNK BE.

DUIHK25: A TAGSÁGI ÉLETET IS
MEG KELL SZERVEZNI

»A cikk a 28. oldalon folytatódik
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AZ IPARI FORRADALMAK közel sem olyan gyorsak és 
hevesek, mint a társadalomban lezajlók, és nemzeti 
ünnepekkel sem emlékeznek rájuk. Csupán a követ-
kezményeik látványosak, a kortársak talán nem is lát-
ták és értették azokat a változásokat, amik aztán az 
egész világot felforgatták. Néhány éve már az Ipar 4.0 
avagy a negyedik ipari forradalom idejét éljük, a jövő 
a szemünk előtt épül.

A Bosch Magyarországon is a jövőt alakítja. Stra-
tégiai célja innovatív megoldások létrehozása a 
hálózatba kapcsolt világ számára. Tevékenysége 
jelentős a hálózatba kapcsolt mobilitás, a hálózatba 
kapcsolt ipar, az elektromosítás és automatizálás 
területein. A cégcsoport termékei és szolgáltatásai 
hasznos megoldásokkal javítják az életminőséget. 
Kényelmesebbé, egyszerűbbé és takarékosabbá 
teszik otthonainkat, élhetőbbé, hatékonyabbá és 

olcsóbbá városainkat, és biztonságosabbá, környe-
zetbaráttá, önállóbbá járműveinket. Az „Életre ter-
vezve” szlogen ezt a világszerte elérhető technoló-
giát jelenti. Hiszen ami tegnap még sci-fi volt, ma 
már valóság, a digitalizáció és a tárgyak internete a 
fiatalabb generáció számára már a norma.

A növekedés alapja a vállalat innovatív ereje. Előre 
nézni viszont csak szilárd alapokról lehet. Idén száz-
húsz éve már annak, hogy a Bosch Magyarorszá-
gon is jelen van termékeivel és most ünnepli első 
magyarországi kirendeltsége megnyitásának 100 
éves évfordulóját; így minden újítás régi hagyo-
mányokra, felbecsülhetetlen szakmai tapasztalatra, 
hozzáértő munkavállalókra épül. A múlt eredmé-
nyei a jövő építőkövei.

Rugalmas gyártás és élethosszig tartó tanulás
A Boschnál nemcsak tudják, hogy néz ki a jövő 
gyára, de a 2018-as Hannoveri Vásáron már be is 
mutatták. Négy fal, egy tető és egy csarnokpadlózat: 
sokkal több statikus elemre nincs is szükség benne, 
hiszen a dinamikusan változó, keresletre szabott 
termelést kizárólag rugalmas, túlnyomó többség-
ben vezeték nélkül kommunikáló berendezésekkel 
és gépekkel lehet majd megvalósítani. A könnyen 
mozgatható, bővíthető gyártásnak köszönhetően a 
beállítási idők rövidülnek, így egyre nagyobb számú 
termékváltozat termelése garantált.

A Boschnál azt is tudják, hogy egyetlen vállalat még 
nem csinál forradalmat. Céljuk, hogy a tágabb pia-
con partnereik is egyre többen alkalmazzák meg-
oldásaikat, ezért létrehoztak egy ipar 4.0 szakértői 
csoportot, akik támogatják ügyfeleiket abban, hogy 
a jövő gyárai már ma létrejöjjenek. És a felelős forra-
dalmároknak számolniuk kell a következményekkel 
is. Az előrejelzések szerint 2030-ra a létező állások 
85 százalékát még fel sem találták, és 2025-re Euró-
pában a munkahelyek feléhez magasan képzett 
munkaerőre lesz szükség. A Bosch tudja, hogy az 
embereket nem lecserélni kell robotokra, hanem kéz 
a kézben kell járniuk. A fejlődéshez elengedhetetlen 
az élethosszig tartó tanulás. A vállalat ezért kiemel-
ten kezeli az oktatás kérdését, folyamatosan keresi 
az oktatási intézményekkel az együttműködési lehe-
tőségeket. Mert a tudás a legnagyobb erőforrás.   ❙

 BOSCH MAGYARORSZÁG

AZ IPAR FORRADALMÁRAI
A BOSCH CÉGCSOPORT MAGYARORSZÁGON IS A MÚLTRA ÉPÍT, DE MÁR A JÖVÔT ALAKÍTJA. 
AMI TEGNAP MÉG SCI-FI ÉS VÍZIÓ VOLT, AZ MA MÁR VALÓSÁG ÉS NORMA. TÖRTÉNELMET ÍRNI 
AZONBAN NAGY FELELÔSSÉGGEL IS JÁR.
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A DUIHK 25 ÉVES JUBILEUMÁNAK ÉVÉBEN A WIU MAGAZIN MINDEN KIADÁSÁBAN 
VISSZATEKINTÜNK EGY A KAMARA SZÁMÁRA FONTOS TÉMAKÖRRE. EBBEN AZ UTOLSÓ 
RÉSZBEN A 25 ÉVE KÍNÁLT TAGSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÁMOLUNK BE.
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 SIEMENS ZRT.

DIGITALIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON – 
A SIEMENS SZEMSZÖGÉBÔL

Az események többsége azonban szorosan illeszke-
dik a kamarai tagok üzleti elvárásaihoz. Ugyanúgy 
tartoznak ide a jogalkotás, a konjunkturális fejlődés 
vagy a vállalatirányítás aktuális kérdéseivel foglalkozó 
szakelőadások, mint a tagvállalatoknál tett céglátoga-
tások. Az utóbbi években ennek kapcsán egyre szoro-
sabban sikerült bevonni a fővároson kívüli tagvállala-
tokat is. Végtére is a magyarországi tagok 48 százaléka 
esetében NEM Budapest a vállalat székhelye.

Az elmúlt évek során a céglátogatások egyre inkább 
szakértői találkozókká fejlődtek, amelyek keretében 
nagyon specifikus üzleti kérdésekben cserélnek tapasz-
talatokat, a logisztikától a személyügyi és képzési témá-
kon át a Lean gyártásig vagy a minőségbiztosításig.

A munkacsoportok több elônyt nyújtanak
A networking második fontos formáját adják az 
olyan munkakörök vagy projektcsoportok, amelyek 
rendszeresen találkoznak egy specifikus témában, 
megosztják tapasztalataikat, és olyan gyakorlaton 
alapuló javaslatokat, ajánlásokat vagy tevékenysége-
ket is kidolgoznak, amelyeket később bemutatnak a 
többi tag vagy a nyilvánosság számára. A megfelelő 
témák a vállalatok aktuális elvárásaiból származ-
nak: néhánnyal közülük akár több éven keresztül is 
foglalkoznak, míg mások csak kezdeti impulzusokat 
adnak. Így eddig léteztek már munkacsoportok a 
beszállítók vagy az innováció témakörében, míg a 
duális szakképzés kérdéseit folyamatosan különböző 
bizottságokban tárgyalják.

Az aktív résztvevők számára ezek a formátumok két 
előnyt kínálnak. Egyrészt más tagvállalatok dedikált 
szakembereivel tudnak információt, tapasztalatokat 
cserélni, vagy bevált gyakorlati megoldásokat megvi-
tatni. Másrészt gyakorlati tapasztalataik révén lehető-
ségük nyílik arra, hogy a Kamarán túl is elérjenek vala-
mit, hiszen javaslataikat és megoldásaikat a Kamara a 
politikával, jogalkotással  és a közigazgatással folyta-
tott együttműködésébe is bevonja.

A cégek elkötelezettségének méltatása
És végül a tagvállalatok teljesítményének elis-
merése is részét képezi a Kamara által nyújtott tag-
sági támogatásnak. Az elmúlt években főleg két 
díj kapott országos elismerést: a 2014 óta odaítélt 
„Szakképzési Díj” és a 2016 óta adományozott „Meg-
bízható Munkaadó” minősítés. A Szakképzési Díj pél-
daszerű projekteket méltat a magyarországi duális 
szakképzés területén, míg a „Megbízható Munka-
adó” címmel azokat a vállalatokat tünteti ki a Kamara, 
amelyek munkatársaik számára dolgozó- és család-
barát munkakörülményeket biztosítanak.

Tagok a Kamara „részvényeseiként”
A DUIHK munkájának középpontjában tehát kétségkí-
vül a tagok állnak – ők a „Stakeholderek”, és a közgyű-
lésen saját SZERVEZETÜK sorsáról döntenek. A tagok 
kötelezettségvállalása, valamint a tiszteletbeli és fölál-
lású munkatársak motivációja továbbra is biztosítani 
fogja a DUIHK vezető szerepét a német-magyar gaz-
dasági kapcsolatokban.   ❙
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VEZETÔ TECHNOLÓGIAI vállalatként a Siemens 
hosszú évek óta tesz lépéseket a digitalizáció, az 
automatizáció és a villamosítás területén azért, hogy 
fenntartható értéket teremtsen ügyfelei és a társa-
dalom számára. A cég számos példát mutathat fel 
arra, miként profitálhatnak megoldásai használatából 
a különböző méretű, különböző iparágakban tevé-
kenykedő vállalatok is. Az olasz Maserati prémium 
autógyár például a Siemens ipari szoftveralkalmazá-
sai és az automatizáció segítségével mintegy 50%-
kal rövidítette le a termékek piacra jutási idejét.

Ipari automatizálási portfóliójával a Siemens hoz-
zájárul ahhoz, hogy az ipar különböző szereplői 
termelékenységük, hatékonyságuk, sebességük és 
minőségük fokozásával a jövőben is versenyképesek 
maradjanak. Szoftverei segítségével bármely legyár-
tandó termék, ill. gyártási folyamat szimulálható és 
optimalizálható a digitális térben – azaz egy „digitá-
lis iker” hozható létre.

A hazai digitalizációs helyzet felmérésére a Siemens 
Zrt. második alkalommal végzett átfogó kutatást öt 
gazdasági ágazatban (energia, egészségügy, közle-
kedés, ipari gyártás, ingatlanfejlesztés). Ebből kide-
rül: a magyar vállalatok is felismerték a digitalizáció 
nyújtotta előnyöket, és az így adódó fejlődési lehe-
tőségeket. A cégek digitalizáció melletti legfőbb 
érve egyértelműen a versenyelőny elérése és a 
versenyképesség megtartása. A piac változásai azt 
mutatták, hogy a kisvállalatokat is egyre inkább 
érinti a digitalizáció kérdése, így idén a közép- és 
nagyvállalatok mellett a kisvállalati tapasztalatokat is 
felmérte a Siemens.

Legnagyobb kihívás: a szakemberhiány
Az idei eredmények szerint a nagyvállalatok 
digitalizációs indexe 3,5-ről 3,7-re emelkedett. Ez jelzi, 
hogy bár van még fejlődési potenciál a cégekben, két 
év alatt is tettek lépéseket működésük digitalizálásá-
ért. Belátták, hogy ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá és 
átláthatóbbá válhat működésük, amely elengedhe-
tetlen a jelenlegi versenykörnyezetben. Az is kiderült, 
hogy a kisvállalatok több korláttal küzdenek: a tech-
nikai feltételek nem mindig állnak rendelkezésre, és a 
képzett munkaerő hiánya is jelentős probléma.

Utóbbi mindegyik vállalat számára a legna-
gyobb kihívást jelenti. A megkérdezettek 70%-a 
véli úgy, hogy ez hátráltatja leginkább a további 
digitalizációs törekvéseket. Bár a digitalizáció és 
automatizáció hatására a munkakörök átalakulnak, 
a képzett szakemberek a jövőben is nélkülözhetet-
lenek lesznek. Kulcsfontosságú szerep jut majd a 
folyamatokat megtervező, szoftvereket elkészítő, 
kreatívan gondolkodó szakértőknek.

„A Siemens a jövő szakembereinek képzését és a szak-
mai oktatás színvonalának emelését több területen 
is segíti. Számos közép- és felsőfokú oktatási intéz-
ménnyel működünk együtt annak érdekében, hogy 
a fiatalok szakembereinktől versenyképes szaktudást 
szerezhessenek, amely megalapozhatja sikeres szak-
mai pályafutásukat. A Siemens hosszú távon így tud 
hozzájárulni a hazai vállalatok munkaerőhiányának 
enyhítéséhez, hogy elindulhassanak, vagy továbblép-
hessenek a digitalizáció útján”, mondta Dale A. Martin, 
a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója.   ❙
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 SIEMENS ZRT.

DIGITALIZÁCIÓ MAGYARORSZÁGON – 
A SIEMENS SZEMSZÖGÉBÔL
A VILÁG IPARÁNAK FEJLÔDÉSÉBEN A DIGITALIZÁCIÓ KIEMELT SZEREPET JÁTSZIK, ÉS E TERÜLETEN A SIEMENS 
AKTÍVAN FORMÁLJA A PIACI TRENDEKET. A VÁLLALAT FOLYAMATOSAN ARRA TÖREKSZIK, HOGY MEGMUTASSA: 
A DIGITALIZÁCIÓ MÁR NEM VÍZIÓ, HANEM REALITÁS, AMELY ÉLETÜNK MINDEN SZEGMENSÉBEN JELEN VAN, 
ÉS EGYRE JELENTÔSEBB SZEREPET TÖLT BE A VÁLLALATOK MÛKÖDÉSÉBEN IS.
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 PENNY MARKET KFT.

EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS MAGYAR-
ORSZÁGON HAZAI TERMÉKEKKEL

A NÉMET TURISZTIKAI HIVATAL (DZT) egy interaktív 
„live”-roadshow-val népszerűsítette Németországot, 
mint kulturális úticélt november 6. és 24. között négy 
európai nagyvárosban. Prágában, Budapesten, Bel-
grádban és Bécsben a DZT helyi külképviseletei nyil-
vános helyeken nagy érdeklődést keltő eseményeket 
szerveztek, amelyek a kultúrára nyitott közönség szá-
mára különleges módon mutatták be Németországot, 

mint a kultúra országát. 
Budapesten az interaktív 
zenekarturné november 
12–13-án volt látható a 
Zsinagóga előtti Herzl 
Tivadar téren. 

A rendezvényt meg-
előző sajtótájékoztatón 
Dr. Róna Iván, a Magyar-
országi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetségének 
(MAZSIHISZ) turisztikai 
igazgatója elmondta, 
hogy azért adtak szíve-

sen helyet a DZT eseményének, mert jó kapcsolatot 
ápolnak a szervezettel, akárcsak más német partne-
rekkel és pl. a budapesti német nagykövetséggel is. 
„Rengeteg az egyetértés sok témában, és értékeljük 
a pozitív hozzáállást a partnerek részéről”, foglalta 

A MAGYARORSZÁGI német társaságok jelenleg 
kevésbe optimisták a magyarországi gazdasági 
helyzetet illetően, mint fél évvel ezelőtt. A DUIHK 
aktuális felmérése egybecseng azon előrejelzések-
kel, miszerint jövőre lassulhat a magyar gazdaság 
növekedési üteme.

Mind a nemzetgazdaság egésze, mind saját vállala-
tuk tekintetében a magyarországi német vállalatok 
már nem olyan optimisták, mint a 2018. februárban 
végzett felmérésben. A tavaszi elemzésben a vállala-
tok szinte minden kérdésben több mint tíz éve nem 
látott bizalmat fejeztek ki, a jelenlegi, szeptember 
elejétől október elejéig végzett felmérésben azon-
ban nem sikerült újra elérni ezt a magas szintet.

„A magyar gazdaság jelenlegi helyzetét még hason-
lóan pozitívnak tekintik a cégek, mint tavasszal, 
de az elkövetkező időszakra vonatkozó kilátások 
némileg beborultak” – nyilatkozta Dale A. Martin, 
a DUIHK elnöke az eredmények bemutatása alkal-
mából. Jelenleg a felmérés szerint a válaszadók 

A NÉMET KULTÚRA HANGJA „TURNÉZOTT”

FELMÉRÉS: NÉMILEG LASSULHAT A GAZDASÁG BÔVÜLÉSE

össze Róna. Czeiszing Miklós, a DZT budapesti irodá-
jának vezetője hangsúlyozta: „A roadshow célja, hogy 
az átlagemberhez közel vigye a kultúrát, méghozzá 
a német kultúrát. Hisz Németország a nagy hagyo-
mánnyal rendelkező klasszikus zenekaraival és több 
mint 60.000 kórusával a zene és a kultúra országa.” 
Prezentációjában Czeiszing Miklós felvázolta, hogy 
az idei évben január és augusztus között összesen 
534.368 magyar vendégéjszakát jelentettek Német-
országban, amely 4,3 százalékos növekedésnek felel 
meg az előző év ugyanezen időszakához képest. A 
turisztikai szakember szerint a magyar utazók német-
országi utazásainak 33 százaléka üdülés, 28 százaléka 
üzleti utazás és 39 százaléka rokoni és baráti látoga-
tás, illetve más privát utazás.

A sajtótájékoztatót követően a résztvevőknek lehe-
tőségük nyílt arra, hogy a híres lipcsei Gewand-
hausorchester zenekart „személyesen vezényel-
jék” a Zsinagóga előtt. Egy nagy LED-falon egy 
három perces zenekari video került bemutatásra 
Gustav Mahler D-dúr szimfóniájának részleteivel.  
A „karmester” egy interaktív területen mozgott kar-
mesteri pulpitussal (képen), a virtuális zenekar pedig 
egy rugalmas médium segítségével reagált a kar-
mester mozgásaira, aki gyorsította vagy lassította az 
előadást. Az önjelölt karmesterek később videóként 
megkapták nagy fellépésüket.    ❙

mindössze 35 százaléka várja az általános gazdasági 
helyzet további javulását (tavasszal: 43%), ugyanak-
kor viszont 13 százalék a romlásra számító vezetők 
aránya (tavasszal: 6%). Hasonló képet mutat a saját 
iparág és a saját üzleti helyzet értékelése is. 

Ez elsősorban az értékesítési elvárások jelentős mér-
tékű visszafogására vezethető vissza: Tavasszal a válasz-
adók 70 százaléka az árbevétel emelkedésére számí-
tott, és csak 6 százalék annak csökkenésére. Jelenleg az 
arány mindössze 55 – 17 százalék. Ugyanez érvényes 
az export-elvárások esetében is: A pozitív és negatív 
várakozások aránya a tavasszal mért 42 – 5 százalékról 
most 27 – 11 százalékra tolódott el.

Ezek a becslések összhangban vannak más intéz-
mények előrejelzéseivel. Az Európai Bizottság pl. 
júliusi előrejelzésében megállapította, hogy a bel-
földi kereslet továbbra is dinamikusan fejlődik, 
azonban a külföldi piacokon uralkodó helyzet egyre 
kevésbé támogatja a növekedést.    ❙
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A DUIHK legfrissebb Kon-
junktúrafelmérése további 
eredményeit és részleteit a 
DUIHK weboldalán találja 
a mellékelt QR kód alatt.
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A PENNY MARKET sikeres piaci tevékenységét 
mutatja az évek óta növekvő forgalom, aminek 
köszönhetően folyamatos fejlesztésekre nyílik lehe-
tőség. A vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy 
a valódi fogyasztói igényeket figyelembe véve a leg-
jobb ár-érték arányú termékeket és akciókat kínálja 
a vásárlóik részére. Az előző években ez a törekvés 
már számos szép sikert hozott. A jövőben pedig 
további, a vásárlói igények által generált átalakulá-
sok lesznek majd a Penny Market életében.

Minden évben fontos és kiemelkedő esemény a 
vállalat számára, amikor új üzletet nyitnak, és ezáltal 
új munkahelyeket teremtenek a magyar piacon. Az 
idén eddig 5 új egységet nyitottak és továbbiak nyi-
tását is tervezik a közeljövőben.

Az elmúlt években számos különleges esemény 
történt a Penny Marketnél. A vállalat összes áru-
háza átalakításon esett át, hogy az áruházlánc 
megfeleljen a fogyasztók részéről megnőtt minő-
ségi és kényelmi elvárásoknak. Továbbá megnyi-
totta harmadik logisztikai központját Veszprém-
ben. Ezeken túlmenően pedig a termékkínálat is 
bővült: minden áruházukban helyben sütött pék-
áru is kapható és az egészséges trendeknek is 
megfelelve valamennyi üzletben elérhetőek, a 
gluténmentes, laktózmentes, csökkentett cukor-
tartalmú, bio és a kiegyensúlyozott táplálkozást 
segítő termékek is. Valamint együttműködve a 
magyar gazdákkal, a Penny Market az elsők között 
veszi át a külsejében kicsit sérült, de beltartalmilag 
hibátlan termékeket, hozzájárulva ezzel a magyar 
gazdaságok fenntarthatóságához.

Magyar beszállítók és sajátmárkák
A fogyasztói trendekhez és igényekhez alkalmaz-
kodva a saját márkás termékek terén is büszkék az 
elért eredményekre, melyek jelentős része, több, 
mint 60 százaléka Magyarországon készül. A válla-
latnak továbbra is az a célja, hogy növelje a magyar 
beszállítóinak számát, és segítse őket a termékminő-
ség fejlesztésében. Olyan sikeres sajátmárkák tartoz-
nak a Penny Markethez többek között, mint a Sissy, 
Karát, Dárdás, Czifra.

Kiemelt hangsúlyt fektetnek a karrier építésre és a 
munkatársaik fejlesztésére, ezért a Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Kamarával együttműködve 
létrehozta a duális képzési programját. Ezen törek-
véseik eredményeként a Penny Market 2018-ban 
elnyerte Megbízható Munkaadó címet. A Penny 
Market tudatos és felelősségteljes vállalatként törek-
szik a környezet megóvására és a Fenntartható fej-
lődésre. Ezt elismerve, megkapta az ISO 50001-es 
tanúsítványt, melyben hosszútávon is elkötelezte 
magát a fenntarthatóság mellett, nemcsak helyi, de 
nemzetközi szinten egyaránt.

A vállalat életében fontos szerepet tölt be a társa-
dalmi felelősségvállalás is, több, mint 10 éve elköte-
lezetten támogatja és dolgozik együtt az Együtt a 
Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal is.   ❙

A PENNY MARKET A NÉMETORSZÁGI REWE CSOPORT TAGJA, AMELY EURÓPA 20 ORSZÁGÁBAN MINTEGY 
330.000 MUNKATÁRSSAL ÉS 15.000 ELADÁSI PONTON VAN JELEN. AZ IDÉN 22 ÉVES PENNY MARKET 
MAGYARORSZÁGON JELENLEG 217 ÜZLETET ÉS 3 LOGISZTIKAI KÖZPONTOT ÜZEMELTET, AMELLYEL 
ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET ÉRT EL ÉS KÖZEL 4.000 MUNKATÁRSAT FOGLALKOZTAT. 

 PENNY MARKET KFT.

EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS MAGYAR-
ORSZÁGON HAZAI TERMÉKEKKEL
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Hol vannak a Messe Karlsruhe szakmai súlypontjai?
A Karlsruher Messe Németország egyik leginnovatí-
vabb és gazdaságilag legerősebb területén, a Karlsruhe 
TechnologyRegionban található. Ezért portfóliónkat 
olyan témákhoz igazítottuk, amelyek a lehető leg-
jobban ötvözik a kínálatot és a keresletet, pl. az IT és a 
mobilitás témái. Erre jó példák az olyan vásárok, mint a 
LEARNTEC vagy az IT-TRANS, illetve a NUFAM. A bor, föl-
dieper és a spárga helyi termelését vesszük figyelembe 
a RendezVino bortermelő szolgáltatások rendezvényen 
és az expoSE-n, a spárga és földieper termesztés vezető 
európai szakvásárán. Baden-Württemberg emellett 
Németország műgyűjtőinek országa is, az art KARLS-
RUHE évente mintegy 50.000 látogatót vonz.

Mely vásárok különösen érdekesek 
magyar vállalatok számára?
A DUIHK-val folytatott együttműködés jelentősen 
növelte az érdeklődést a vásáraink iránt. Jelenleg 
kiemelt érdeklődés övezi a LEARNTEC-et – 2018 tava-
szán először járt itt egy magyar látogatói delegáció; a 
közelgő vásárra most már négy magyar kiállító céget 
nyertünk. A fogyatékkal élők nagyon jól érzik magukat 
a vásárcsarnokainkban, a REHAB ezért is olyan nép-
szerű. Magyarország a fogyatékossággal élő emberek 
számára egy jó utazási cél, így azt látjuk, hogy a sza-
badidős tevékenységeket szervezők nagy érdeklődést 

mutatnak a vásár iránt, és be is fognak ott mutatkozni. A 
jövő évi RecyclingAKTIV – TiefbauLIVE élő demonstrá-
ciós vásáron első alkalommal vesznek részt magyar kiál-
lítók is. 2015-ben az art KARLSRUHE bemutatta a buda-
pesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ külön 
kiállítását. Azóta partneri együttműködésben állunk 
a Várfok Galériával. A Kálmán Makláry Fine Arts galé-
ria először 2019-ben fog részt venni art KARLSRUHE-n, 
aminek előre is örülünk.

Mit vár a Messe Karlsruhe DUIHK 
általi képviseletétől?
A vásárképviselet klasszikus feladatai mindenekelőtt 
a kiállítók megszerzése és támogatása, a látogatók 
akvirálása, vagy a küldöttségek szervezése és támoga-
tása. Képviseleti irodáink fontos információkat szolgál-
tatnak nekünk az érintett iparágakról és struktúrákról a 
célpiacokon, így termékeinket célzottan tudjuk piacra 
vinni. Ezeken kívül természetesen olyan célokat is le kell 
fedni, mint a vásáraink és kongresszusaink magyaror-
szági népszerűségének, valamint Karlsruhe ismertségé-
nek növelése. Ennek érdekében a Kamara kapcsolatot 
létesít szövetségekkel, a szakmai és gazdasági sajtóval, 
valamint más szervezetekkel és szervekkel, amelyek a 
KMK rendezvényei számára jelentőséggel bírnak.   ❙

MAGYAROKAT IS VÁR 
A KARLSRUHEI VÁSÁR

 INTERJÚ BRITTA WIRTZEL

AUGUSZTUS ÓTA A DUIHK KÉPVISELI HIVATALOSAN A MESSE KARLSRUHE-T (KMK) 
MAGYARORSZÁGON. BRITTA WIRTZ, A KMK ÜGYVEZETÔJE EGY DECEMBER ELEJÉN FOLYTATOTT 
BESZÉLGETÉSBEN TÁJÉKOZTATOTT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS CÉLJAIRÓL ÉS HÁTTERÉRÔL.

Messe Berlin
• Alapítás: 1937 
• Fontos vásárok: Nemzetközi Rádiókiállítás (IFA), Nemzet-

közi Turisztikai Börze (ITB), Nemzetközi Zöld Hét (IGW)
• A DUIHK általi képviselet kezdete: 1995
• Összes látogatók száma 2017-ben: 2.400.000
• Bevétel 2017-ben: 284 millió euró

NürnbergMesse
• Alapítás: 1974
• Fontos vásárok: BIOFACH (nemzetközi bio-élelmiszer és 

-áru kiállítás), BrauBeviale (nemzetközi italgyártási és 
marketing szakvásár), FachPack (nemzetközi csomagolás-
technikai szakvásár)

• A DUIHK általi képviselet kezdete: 1996
• Összes látogatók száma 2017-ben: 1.191.907
• Bevétel 2017-ben: 205,5 millió euró

Spielwarenmesse eG
• Alapítás: 1950
• Jellegzetességek: legnagyobb játékipari szakvásár;  

az évente megrendezésre kerülő  
Global Toy Conference szervezője 

• A DUIHK általi képviselet kezdete: 2004
• Összes látogatók száma 2017-ben: 73.297

Messe Karlsruhe
• Alapítás: 2000
• Fontos vásárok: Art Karlsruhe (művészeti vásár),  

Learntec (nemzetközi oktatástechnológiai és  
e-learning kiállítás, NUFAM (haszonjármű-ipari vásár)

• A DUIHK általi képviselet kezdete: 2018
• Összes látogatók száma 2017-ben: 800.000
• Bevétel 2017-ben: 33 millió euró

A DUIHK a következő vásártársaságokat képviseli Magyarországon:

Britta Wirtz,
a Karlsruher Messe- 

und Kongress GmbH 
ügyvezetője

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

 KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS BUDAPEST

FEJLESZTÉSEK A GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS TÁMOGATÁSÁRA
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A beszélgetést Daniel Hirsch vezette



33Q4 | 2018Wirtschaft in Ungarn

MAGYAROKAT IS VÁR 
A KARLSRUHEI VÁSÁR

 INTERJÚ BRITTA WIRTZEL

 KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS BUDAPEST

FEJLESZTÉSEK A GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS TÁMOGATÁSÁRA

A KNORR-BREMSE Rail Systems Budapest megha-
tározó pozíciót tölt be a cégcsoportban: 2017-ben 
fejeződött be új, világszínvonalú létesítményének 
bővítése, ahol a társaság pormentes gyártási körül-
ményeket biztosító épületegyüttesében folytathatja 
kutatás-fejlesztési, valamint gyártótevékenységét. 
Ezzel nemcsak a cégcsoport, hanem az egész világ 
legnagyobb, teljes vasúti fékrendszereket fejlesztő- 
és gyártóközpontjává vált. 

Az 5,28 milliárd forintos beruházással jelentősen 
kitágította a cég termék- és szolgáltatás-portfólióját, 
gyártási volumenét: Budapest feladata lesz a legkor-
szerűbb fékvezérlési és levegőellátási termékcsalá-
dok fejlesztése és gyártása. A mérnöki kompetenciák 
kiteljesedése előrelépést hozhat az elektronikai és a 
szoftverfejlesztések területén, tovább erősödhet az 
üzleti partnerek mérnöki kiszolgálása, a vevők szak-
mai támogatása. Kedvező változásokat eredményez a 
kutatás-fejlesztésben, hogy az új gyárcsarnok átadá-
sával a termékteszt lehetőségei is kiszélesedtek. 

Az új gyárcsarnok kialakításával párhuzamosan a 
Knorr-Bremse Rail Systems Budapest felavatta az 
ország egyik legmodernebb eszközökkel felszerelt, új 
tanműhelyét is. Ebben 60 középiskolás tanuló elmé-
leti és gyakorlati képzése zajlik öt különböző szak-
mában. Az új tanműhelyben zajló duális képzéssel 
a vállalat a gazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen 
szakember-utánpótláshoz járul hozzá. 

Hosszú távú tervek Magyarországon
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
2018. évi versenyképességi és kiválósági pályázatá-
nak keretében a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest 
projektje 1,4 milliárd forintos vissza nem térítendő 
támogatást kap. A konzorciumban működő kezde-
ményezés kiemelt jelentőségű gazdasági kihívásokra 
ad választ. Az Internet of Things és Big Data alapokon 
nyugvó platformmal és a kifejlesztendő adaptív és 
integrált eszközkészletekkel a gyártó cégek meglévő, 
hagyományos termékfejlesztési, gyártási, anyagmoz-
gatási és minőségbiztosítási környezeteit és az ezek-
hez szorosan kapcsolódó folyamatokat tervezik „fel-
okosítani” Ipar 4.0 megoldásokkal. 

A projektet még egyedibbé teszi, hogy a kialakítandó 
eszközkészletet a Knorr-Bremse Rail Systems Buda-
pest saját magán teszteli: a világ legnagyobb vasúti 
fékegységeket fejlesztő és gyártó vállalata ugyanis 
2020-ig adott magának határidőt az egyedi, folya-
matautomatizálási megoldás bevezetésére. 

A Knorr-Bremse stratégiai partnere a magyar kor-
mánynak a gazdaság-fejlesztési tervek megvalósítá-
sában. A többi német nagyvállalatokhoz hasonlóan 
hosszú távra tervez hazánkban, alapozva arra a biza-
lomra, amely a kormánnyal való együttműködés-
ben alakult ki, és amelyet minden nap megerősít a 
magyar munkavállalók teljesítménye.   ❙

A KNORR-BREMSE A VASÚTI SZERELVÉNY- ÉS HASZONGÉPJÁRMÛVEK FÉK- ÉS FEDÉLZETI RENDSZEREINEK 
PIACVEZETÔ GYÁRTÓJA. A VÁLLALATCSOPORT BUDAPESTI TELEPHELYÉN, A KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS 
BUDAPESTNÉL 1.700 MUNKAVÁLLALÓ – KÖZTÜK 500 MÉRNÖK – FOGLALKOZIK A HIGH-TECH VASÚTI 
FÉKRENDSZEREK ELÔÁLLÍTÁSÁVAL A TERVEZÉSTÔL KEZDVE A GYÁRTÁSIG.
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MÍG AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN az általános gazda-
sági környezet mind Magyarországon, mind nemzet-
közi szinten kismértékben romlott, a német-magyar 
kapcsolatok továbbra is kíválóan fejlődnek, ami 
különösen a számos új, országszerte zajló, német-
országi beruházásban nyilvánul meg – nagyjából 
így lehetne összefogalni az idei Konjunktúra-fórum 
négy előadójának kijelentéseit. A fórum 1994 óta 
kerül megrendezésre, immár három éve közösen a 
Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA).

Dale A. Martin, a DUIHK elnöke a jelenlegi gazda-
sági helyzetet úgy jellemezte, hogy „még mindig 
nagyon jó, de nem olyan jó mint tavasszal“. Ez derül 
ki a Kamara legfrissebb őszi felméréséből is, amelyet 
néhány héttel ezelőtt végeztek. Eszerint a megkér-
dezett vállalatok 35% -a véli úgy, hogy a gazdasági 
helyzet további javulása várható – tavasszal azonban 
még a vállalatok 43%-a mérte így fel a helyzetet, 
romlással pedig a résztvevők 13%-a számol, miköz-
ben tavasszal csupán 6% vélekedett így. Hasonló 
képet mutat a saját iparág és a saját üzleti helyzet 
értékelése is. A visszafogott konjunktúrális várako-

zások természetesen elkerülhetlenül kihatnak a fog-
lalkoztatási és befektetési tervekre is. Tavasszal még 
a válaszadó vállalatok 53%-a szándékozott további 
személyzetet felvenni, az aktuális felmérésben már 
csak 41%-uk jelezte hasonló szándékait. A beruhá-
zási hajlandóság tekintetében a befektetni kívánók 
aránya a tavalyi 43%-ról jelenleg 37%-ra csökkent.

Martin azonban arra is rámutatott, hogy a gazda-
sági környezet enyhe romlása nem magyar jelleg-
zetesség: Az „AHK World Business Outlook” – egy a 
német külkereskedelmi kamarák által végzett felmé-
rés, amelyben világszerte mintegy 3500 vállalat vett 
részt – szerint a gazdasági kilátások romlása számos 
más piacon is megfigyelhető.”

Számos új német-magyar projekt
Ami a német-magyar kapcsolatokat illeti, jelenleg 
töretlen befektetési hajlandóság figyelhető meg. Ezt 
az Ésik Róbert, a Magyar Befektetési Ügynökség (HIPA) 
elnöke által bemutatott számok is alátámasztják. Csak 
2015 elejétől egészen 2018 közepéig a HIPA összesen 
több mint 60 német vállalatok által kedveményezett 

TOVÁBBRA IS KEDVEZÔ MAGYARORSZÁG 
MEGÍTÉLÉSE A NÉMET CÉGEKNÉL
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A DUIHK 25. KONJUNKTÚRA-FÓRUMÁNAK TÉMÁJA A MAGYARORSZÁGI BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET 
VOLT. A RENDEZVÉNY ELSÔ KÉZBÔL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓT A DUIHK LEGFRISSEBB 
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beruházási projektet támogatot és közve-
tített, melyek összesen 17 ezer új munka-
helyet teremtettek Magyarországon – ez 
mindazon munkahelyek mintegy harmadát 
teszi ki, melyeket ebben az időintervallum-
ban küldföldi cégek a HIPA segítségével 
hoztak létre. Ésik szerint örvendetes az a 
tény is, hogy egyre több német cég magas 
színvonalú kutatási és fejlesztési tevékeny-
séget hoz Magyarországra, ahogy ezt a 
közelmúltban pld. a Continental, Bosch, 
ThyssenKrupp, valamint a KnorrBremse is 
bebizonyították. A HIPA egyik fontos jövő-
beli célja, hogy minél több hazai kkv-t lehes-
sen beszállítóként integrálni a nagy német 
vállalatok nemzetközi ellátási láncaiba.

A BMW követi a prémium 
jármûgyártókat Magyarországra
A legfrissebb és eddig az egyik legnagyobb 
német beruházási-projekt a BMW befekte-

tése. A BMW-csoport ez év júliusának végén 
jelentette be, hogy mintegy 1 milliárd euró 
értékben épít gyárat  a kelet-magyarországi 
Debrecen városában. Ezzel mind a három 
német prémium járműgyártónak saját ter-
melőüzeme lesz Magyarországon. Évente 
mintegy 150.000 egységnyi kapacitással 
az új BMW-gyár több mint 1000 munka-
helyet fog biztosítani. Ennek megfelelően 
magas volt a résztvevők érdeklődése And-
reas Pfleger, a BMW Manufacturing Hun-
gary Kft. ügyvezető igazgatójának előadása 
iránt. Pfleger beszámolt egyrészt azokról 
a kritrériumokról, amelyek befolyásolták a 
Debrecen melletti döntést, mint peldául 
többek között az infrastruktúra, illetve a 
beszállítói hálózat, munkaerőkínálat kér-
dései, valamint Debrecen város oktatási és 
szakképzési kínálata, ugyanakkor olyan gya-
korlati kérdéseket is kifejtett, melyeket egy új 
gyáregység létesítése során kell megoldani. 

Egy magyar családi vállalkozás sikertörténete
Az előbb említett cél, nevezetesen a magyar 
beszállítók erősítésének egyik kiemel-
kedő és sikeres példája, a Magyarmet vál-
lalat. A finomöntödét a német tulajdonos 
Schmidt+Clemens 2003-ban adta el a magyar 
cégvezetőknek, azóta családi tulajdonban 
van. A termelés mintegy felét Németor-
szágba szállítják – többek között a BMW-nek 
is. Győri Imre a cég ügyvezető igazgatója és 
tulajdonosa, a Konjunktúra-Fórum keretében 
betekintést nyújtott egy  magyarországi köze-
pes méretű vállalat kihívásaiba.

Győri megítélése szerint szükségesszerű, 
hogy kisebb vállalatok is folyamatosan 
befektessenek, valamint kiemelt figyelmet 
fordítsanak munkatársaik képzésére, illetve 
stabil pénzügyi helyzetet alakítsanak ki. 
Utóbbit a cég többek között uniós pályáza-
tok révén tudta megerősíteni.   ❙ Szerzô: Daniel Hirsch

Ésik Róbert HIPA-elnök az előadása közben

Az előadás utáni kérdésekre válaszoltak (balról): Dirk Wölfer (kommunikációs osztályvezető, DUIHK),
Dale A. Martin (elnök, DUIHK), Ésik Róbert (elnök, HIPA), Győri Imre (ügyvezető tulajdonos, Magyarmet Kft.) 
és Andreas Pfleger (ügyvezető igazgató, BMW Manufacturing Hungary Kft.).
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