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Während Deutschland mit 4 der 7 weltgröß-
ten Messegeländen und 5 der 10 umsatzmä-
ßig größten Messegesellschaften der Welt 
als echtes „Messeland“ gilt, finden auch in 
Ungarn immer mehr Messen von internati-
onaler und regionaler Bedeutung statt. Die 
DUIHK verfügt über reichlich Erfahrung und 
Wissen bezüglich beider Märkte, um sowohl 
Aussteller als auch Besucher beider Länder 
auf eine erfolgreiche und effiziente Messe-
teilnahme vorzubereiten sowie diese wirk-
sam in geschäftliche Erfolge umzusetzen.
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Wirtschaft in Ungarn 
Német-Magyar Gazdaság

Die Kammer unterstützt etwa Aussteller von 
der Auswahl der richtigen Messe über die 
organisatorische Vorbereitung der Teilnahme 
bis zum Standaufbau, bei der Entwicklung 
kompletter Marketingkonzepte für die Teil-
nahme, und in Form organisatorischer sowie 
fachlicher Assistenz vor Ort. Auch Besu-
chern hilft sie, ihren Messebesuch optimal 
für geschäftliche Erfolge zu nutzen: von der 
Geschäftspartnervermittlung und Termin-
vereinbarung für Gespräche, der Vermittlung 
von Dolmetschern über Eintrittskarten bis 

hin zu den Reise- und Hotelreservierungen. 
„Unser Ziel ist, dass sich die Teilnehmer bei 
und vor allem während einer Messe mög-
lichst viel mit dem Geschäft, und möglichst 
wenig mit der Organisation befassen. Daher 
bieten wir entsprechende Services, in deren 
Rahmen wir etwa organisatorische Aufga-
ben übernehmen, damit sich die Teilnehmer 
auf das Wesentliche, nämlich das Geschäft 
konzentrieren können“, erklärt Ilona Balogh, 
stellv. DUIHK-Geschäftsführerin und Leiterin 
des für das Messegeschäft der Kammer ver-
antwortlichen Bereiches. 

Auch grundsätzlich können Messekarten bei 
der DUIHK für Veranstaltungen der von ihr 
offiziell in Ungarn vertretenen Messegesell-
schaften Messe Berlin, NürnbergMesse und 
Spielwarenmesse eG erworben werden. Als 
Messevertretung unterstützt die DUIHK ferner 
ungarische Unternehmen bei ihrer Teilnahme 
– als Aussteller oder Fachbesucher – an den 
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»Fortsetzung auf Seite 2

Messen sInD für UnterneHMen jeDer Art UnD Größe eIn zentrAles InstrUMent, 
UM sIcH soWIe seIne ProDUkte UnD/oDer DIenstleIstUnGen zU PräsentIeren, 
GescHäftskontAkte zU knüPfen, Märkte zU erscHlIeßen bzW. MArktPosItIo-
nen zU stärken. DIe DUIHk kAnn HIerbeI AUf vIele Arten beHIlflIcH seIn.
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rechtzeitig vorbereiten. Die DUIHK hilft hierbei u.a. 
durch Beratung, Organisation und der Ankündigung 
der Veranstaltung auf den verschiedensten Kommuni-
kationskanälen“, hebt Ilona Balogh hervor.

Exklusiv für DUIHK-Mitglieder oder deutsche Unter-
nehmen, die neu in Ungarn Fuß fassen wollen, organi-
siert die DUIHK Firmengemeinschaftsstände auf meh-
reren internationalen Messen in Ungarn, so u.a. auf 
der „Industrie-Tage/Mach-Tech“ und der „Automotive 
Hungary“. Teilnehmer erhalten so eine schlüsselfertige 
und kostengünstige eigene Präsenz auf der jeweiligen 
Veranstaltung, die sie komfortabel direkt zum Messe-
start beziehen können.    ❙

Messen in diesen Städten. Außerdem gibt die Kam-
mer auch über andere Messestandorte in Deutschland 
Auskunft. Dabei hilft auch die neu ins Leben gerufene 
ungarischsprachige Homepage www.nemetvasarok.hu,  
wo auch die nächsten diesbezüglichen Termine in die-
sem Jahr zu finden sind. Ihren Ausstellern bietet die 
Kammer einen Rundum-Service für die Vorbereitung 
und Durchführung der Teilnahme. Für ihre Fachbe-
sucher wickelt die DUIHK die erforderliche Fachbesu-
cherregistrierung ab und übernimmt den Vorverkauf 
von Eintrittskarten. Daneben wird die Kammer vom 
18.-20. Oktober auf der Automotive Hungary mit einem 
Gemeinschaftsstand vertreten sein.  „Auf eine Mes-
seteilnahme sollte man sich mit konkreten Zielen und 

Fortsetzung von Seite 1

Weitere Informationen  
zum Thema Messe:
Ilona Balogh
Tel.: + 36 1 345 7631
balogh@ahkungarn.hu
oder online unter  
www.ahkungarn.hu/dienst-
leistungen/messeservice 
und www.nemetvasarok.hu

Weitere Informationen zu  
den Messetrainings:
Simon-Lutring Tünde
Tel.: + 36 1 345 7645
simon-lutring@ahkungarn.hu

„Solarenergie ist ein sehr aktuelles Thema, der Solar-
Markt ist in Bewegung, was hoffentlich auch hier vor 
Ort zu neuen Geschäftsmöglichkeiten und -kontakten 
führt“, sagte Ilona Balogh, stellv. DUIHK-Geschäftsführe-
rin (Foto r.) zur Eröffnung der Veranstaltung. Acht deut-
sche Unternehmen der Branche waren gekommen, 
um sich im Rahmen der vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium geförderten „Exportinitiative Energie“ (siehe 
Infokasten) vorzustellen und ungarische Geschäfts-
partner zu finden. Das Interesse in Ungarn war dann 
auch so groß, dass die Konferenz kurzfristig in einen 
größeren Saal verlegt werden musste..

Einleitend lieferte Camila Vargas von der am Pro-
jekt beteiligten energiewaechter GmbH (2.v.l.) einen 
Einblick in die „Energiewende“ Deutschlands und 
die Rolle der Photovoltaik (PV) darin. „Energiepolitik 
kann auch wirtschaftlich erfolgreich sein, die Ener-
giewende fördert die Entwicklung neuer Energien, 
schafft neue Jobs und reduziert die Importabhängig-
keit sowie den Emissionsausstoß Deutschlands“, fasste 
Vargas zusammen. Prof. Stefan Krauter von der Univer-
sität Paderborn (2.v.r.) stellte einige aktuelle praktische 
Anwendungen der PV vor und verdeutlichte anhand 
von Schaubildern, dass Solarenergie über deutlich 
mehr Potenzial verfügt als alle anderen Energieres-
sourcen zusammen. „Die attraktiven Einspeisetarife 
haben ein großes Marktwachstum bewirkt, Sonnen-
energie ist mittlerweile die günstigste Art der Strom-
erzeugung in der Bundesrepublik“, referierte Jan 
Knaack vom Bundesverband Solarwirtschaft (l.). Ihm 
zufolge sei es auch eine Frage der Energiewende, wie 
etwaige Lücken bei der Solarstromgewinnung z.B. in 
Wintermonaten überbrückt werden können.

Im Anschluss stellten die deutschen Unternehmen 
ihre jeweiligen Solar-Lösungen vor. Darunter war das 
Licht von beiden Seiten durchlassende Glas-Glas-PV-
Modul der Almaden Europe GmbH, die ihren Kun-
den ein eigenes 3D-Planungs- und ein Dach-Check-
Programm bietende IBC Solar AG, oder die IPS-solar 
GmbH, deren PV-Anlagen auch die Integration von 
Dachfenstern ermöglichen.

rahmenbedingungen in Ungarn
Später berichtete Tibor Hollauer vom ungarischen 
Solarverband MNNSZ von der schwierigen Lage in 

deUtscHe innOvatiOnen für 
UnGarns sOlarwirtscHaft
AM 20. jUnI orGAnIsIerte DIe DUIHk IM 
coUrtyArD by MArrIott bUDAPest cIty 
center eIne konferenz zUM tHeMA  
„nUtzUnG Der solArenerGIe In DeUtscH-
lAnD UnD UnGArn.“ 

Ungarn, wo Gesetze und Steuerabgaben den Bau 
von Solaranlagen erschweren bzw. teuer machen 
würden. „Der ungarische Einspeisetarif ist mit umge-
rechnet elf Eurocent hoch. Jedoch wurde das Tarif-
system zum Jahresanfang modifiziert, weshalb der 
Betrag nur noch bei Anlagen unter 0,5 Megawatt 
Leistung und nur für rund 13 Jahre sowie nur öffent-
lichen Einrichtungen geboten wird“, beklagte der 
Experte. Nyírbátors Bürgermeister Antal Máté stellte 
einige bereits in Betrieb genommene Anwendungs-
beispiele zur Nutzung erneuerbarer Energien – in 
seinem Fall auch Kombinationen von Solar und Erd-
wärme – aus seiner Gemeinde vor. Auch er berich-
tete von Schwierigkeiten, etwa wenn bereits zuge-
sprochene Projektfördergelder auf Komitatsebene 
plötzlich umgruppiert werden oder kommunale Ein-
richtungen, die zur Nutzung erneuerbarer Energien 
hin modernisiert wurden, plötzlich verstaatlicht wer-
den. „Wir lernen bei jedem Projekt hinzu, auch aus 
den Fehlern“, sagte der Politiker tapfer. Attila Bagi von 
der staatlichen ungarischen Energiebehörde MEKH 
erklärte, dass Ungarn bis 2020 einen Anteil von 14,65 
Prozent durch erneuerbare Energien am gesamten 
Stromverbrauch plane, aktuell sei Thermalenergie am 
bedeutendsten. Die geringere Förderung der Anla-
gen unter 0,5 Megawatt erklärte er mit einer entspre-
chenden EU-Direktive, zugleich präsentierte er die 
vielen strengen Auflagen, die man in Ungarn bei der 
Bewerbung um die Förderung beachten muss.

In den auf die Konferenz folgenden zwei Tagen führ-
ten die deutschen Unternehmen insgesamt 62 bereits 
zuvor terminierte individuelle Einzelgespräche am Sitz 
der ungarischen potenziellen Geschäftspartner oder 
im Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft. Dabei 
suchten die Betriebe aus Deutschland in Ungarn Ver-
triebspartner, auf Solartechnik setzende Generalunter-
nehmen, Projektentwickler bzw. Firmen, Gemeinden 
oder Personen, die Solarinvestments planen.    ❙

UM eIne MessebeteIlIGUnG effektiver zu gestal-
ten und die Kosten, mit denen sie verbunden ist, in 
messbare geschäftliche Ergebnisse umzusetzen, bie-
tet die Kammer einmal jährlich intensive Trainings mit 
deutschen Experten aus dem Bereich Messemarke-
ting an. Aktuell werden von der DUIHK am 28. und 
29. September zwei jeweils ganztägige, interaktive 
Trainings unter Leitung der erfahrenen Trainerin Karla 
Juegel veranstaltet, die viele nützliche Informationen 
und Tipps zur erfolgreichen Messeteilnahme bieten. 

Beim ersten Training heißt es vor allem für das 
Standpersonal „Turn contacts into cont(r)acts®“, also 
wie aus interessierten Besuchern zahlende Kunden 
gemacht werden können. Denn vor allem die Kom-
munikation der am Stand anwesenden Kollegen 
sowie die Gestaltung und der Betrieb des Standes 
können zur Steigerung der effektiven Messeteil-
nahme beitragen sowie dazu dienen, Aufmerk-
samkeit zu generieren und alle Sinne der Besucher 
zu stimulieren; was bei diesen wiederum auch das 
geschäftliche Interesse weckt.

aKtUelle MessetraininGs

Im Rahmen des zweiten, von der Kammer zum 
allerersten Mal organisierten Trainings, werden zum 
Thema „Gemeinschaftsstände auf Messen und Aus-
stellungen“ Tipps zur richtigen Planung und Durch-
führung, aber auch Nachbereitung von solchen 
Ständen gegeben. Denn dies ist eine komplexe 
Aufgabe, müssen doch die Mitarbeiter, die Gemein-
schaftsstände organisieren, u.a. ein weit gefächertes 
Themengebiet für eine erfolgreiche Messepräsen-
tation bearbeiten, auf die vielfältigen Wünsche und 
Standanforderungen der jeweiligen Unternehmen 
eingehen und diese dennoch in einem stimmigen 
Gesamtkonzept darstellen.

„Die Teilnehmer profitieren von unseren Trainings, 
da sie durch eine solche Vorbereitung auf den Mes-
sen besonders professionell ausstellen und sämtliche 
geschäftliche Potenziale ausschöpfen können“, betont 
Tünde Simon-Lutring, die bei der DUIHK u.a. für die 
Vertretung der Messe Berlin und die Organisation der 
DUIHK Gemeinschaftsstände zuständig ist.     ❙

AM 28. jUnI wurden im Budapest Marriott Hotel in 
feierlichem Rahmen die Zeugnisse der Abschluss-
prüflinge gemäß deutschem dualen System von 
Penny Market durch Penny Market-Geschäftsführe-
rin Silke Janz und DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. 
Brennauer (Foto r.) übergeben. Dies war bereits der 
zweite Jahrgang seiner Art, die ungarische Tochter 
des deutschen Discounters hatte das duale Aus-
bildungsprogramm im Beruf „Kaufmann/-frau im 

dUale aBscHlüsse für Penny MarKet-aZUBis

Einzelhandel“ nach deutschem Vorbild und unter 
Mitwirkung der Kammer, die die gesamte Ausbil-
dung begleitete und qualitätssicherte, bereits 2014 
gestartet. Die 15 Azubis hatten ihre Abschluss-
prüfung bereits Ende Mai abgelegt. Die Prüflinge 
mussten sich einer komplexen, dreiteiligen schriftli-
chen und einer fallbezogenen mündlichen Prüfung 
unterziehen, die allesamt im Haus der Deutsch-
Ungarischen Wirtschaft stattfanden.    ❙
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Die „Exportinitiative 
Energie“ des Bundes-
wirtschaftsministeriums 
(BMWi) bietet deutschen 
Unternehmen aus den 
Bereichen erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz, 
Netze und Speichertech-
nologien Geschäftsrei-
sen zu ausländischen 
Partnern. Die DUIHK 
wird 2018 im Rahmen 
des Programms zwei 
Geschäftsreisen zu den 
Themen Energieeffizienz 
in Gebäuden bzw. Ener-
gieeffizienz in der Industrie 
organisieren.
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25 JaHre städtePartnerscHaft Berlin-BUdaPest

AnlässlIcH Des 25-jäHrIGen jUbIläUMs der Städ-
tepartnerschaft zwischen Berlin und Budapest lud das 
Budapester Büro der Deutschen Zentrale für Tourismus 
(DZT) gemeinsam mit visitBerlin, der für das touristische 
Stadtmarketing der deutschen Hauptstadt zuständigen 
Organisation, am 15. Juni zu einer Präsentationsver-
anstaltung in die Budaer Burg. Miklós Czeiszing, Leiter 
des Budapester DZT-Büros begann seinen Vortrag mit 
einer verblüffenden Information: „Der Tourismussektor 
Deutschlands trägt insgesamt mehr zum deutschen 
Wirtschaftswachstum bei als der deutsche Automo-
bilsektor.“ Daher sei das Wachstum des Tourismus in 
Deutschland besonders erfreulich, 2016 übernachteten 
erstmals mehr als 80 Mio. Gäste in der Bundesrepublik 
(+ 1,4% im Vergleich zum Vorjahr). Weitere Errungen-
schaften des Reiselands Deutschland sind Auszeich-
nungen des vergangenen Jahres wie u.a. Platz 2 im Län-
derranking des Anholt-GfK Nation Brands Index sowie 
Platz 4 im Reise- und Wettbewerbsbericht des Weltwirt-
schaftsforums. „Berlin, München und Frankfurt sind auf 
der Liste der beliebtesten städtischen Reiseziele Euro-
pas. Dies ist auch die Reihenfolge der beliebtesten deut-
schen Städte bei ungarischen Reisenden“, hob Czeiszing 

hervor. Insgesamt übernachteten im vergangenen Jahr 
707.208 ungarische Gäste in der Bundesrepublik, und 
auch 2017 startete laut dem Tourismusexperten stark: 
verzeichnete man doch im ersten Quartal des Jahres 
mit 161.602 Übernachtungen von magyarischen Gästen 
ein Plus von 9,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
Abschließend kündigte Czeiszing die künftigen DZT-
Jahresthemen an: 2018 wird es um das „Kulinarische 
Deutschland“ gehen, und 2019 um „100 Jahre Bauhaus“, 
bei dem wiederum Ungarn eine Rolle spielt. Catarina 
Erceg, die u.a. für Osteuropa zuständige Marktleiterin 
von visitBerlin (Foto), erklärte in ihrer Präsentation, dass 
die Bundeshauptstadt auch dank der seit 2009 kontinu-
ierlich steigenden Anzahl ungarischer Touristen zu den 
sieben Großstädten der Welt mit über 30 Mio. Gäste-
übernachtungen jährlich gehört. „In den vergangenen 
zehn Jahren hat sich die Anzahl der ungarischen Über-
nachtungen in Berlin verdoppelt, alleine 2016 waren es 
3,2% mehr als im Vorjahr“, so Erceg. Anschließend sprach 
sie von aktuellen Trends, Initiativen und Plänen in Berlins 
Hotellerie, Shopping-Szene bzw. Touristik, mit denen 
man ein immer breiteres Publikum anziehen will. „Da die 
Touristen sowohl Urbanität als auch Grünflächen wollen, 
passt hierzu, dass das gesamte Gelände der noch bis 
Oktober laufenden Internationalen Gartenausstellung 
auch nach deren Ende stehen bleibt“, erklärte Erceg. Mit 
dem Collegium Hungaricum, Dirigent Iván Fischer, der 
Szimpla Bar Berlin und Hertha-Trainer Pál Dárdai stellte 
sie zudem direkte Bezüge von Berliner „Sehenswürdig-
keiten“ zu Ungarn her. „Für die ungarischen Gäste ist das 
multikulturelle und weltoffene Flair Berlins besonders 
attraktiv, weshalb wir auch weitere Anstrengungen in 
die Richtungen unternehmen, dass dies auch so bleibt“, 
schloss die Referentin.    ❙

AUf Der fünften sItzUnG des Berufsbildungsaus-
schusses der DUIHK am 13. Juni stellte sich der neue 
Vorsitzende des Gremiums, Péter Kásler (Pick Szeged 
Zrt.; Foto Mitte l.) vor, der den Staffelstab bzw. auch 
die Position des für Berufsbildung verantwortlichen 
DUIHK-Vizepräsidenten von Ildikó Jakabucz übernahm. 
Auf der Fachsitzung stellten Péter Bruckner (Wirtschafts-
ministerium, NGM) und Mária Borosné Huber (Deutsch-
Ungarisches Wissenszentrum) die ersten Ergebnisse 
einer im April durchgeführten Erhebung zum Thema 
Berufsbildung bei Unternehmen vor. Die Erhebung 
untersuchte u.a., wie Berufsbildungsprojekte aktuell 
verwirklicht werden, ob die Unternehmen eine Erwei-
terung ihrer Berufsbildungskapazitäten planen und 
welche Empfehlungen die Unternehmen an das NGM 
für Regelmodifizierungen haben. Als allgemeines 
Bedürfnis wurde z.B. die frühestmögliche Überprüfung 
des Nationalen Registers der Ausbildungsberufe (OKJ) 
genannt. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu wahren 
hat das NGM das Ziel, dass kurzfristig auch im KMU-
Bereich die Berufsbildungstätigkeit beginnt, mittel-
fristig möchte es das ungarische Schulsystem moder-
nisieren, u.a. mithilfe der Adaption von deutschen 
Elementen. Hierbei erhielt das NGM Unterstützung 
von der Ungarischen Industrie- und Handelskammer 
(MKIK), der DUIHK und der Amerikanischen Handels-
kammer. Péter Bruckner erklärte, dass noch in diesem 
Jahr Ausschreibungen für Großunternehmen und KMU 
im Rahmen der operativen Programme GINOP und 

exPerten Beraten ZUr BerUfsBildUnG in UnGarn

VEKOP starten bzw. dass es eine Förderquelle geben 
wird, mit deren Hilfe das Nationale Amt für Berufs- und 
Erwachsenenbildung und die MKIK diejenigen KMU 
mentorieren, die es eigenständig nicht einmal bis zur 
Ausschreibungsbewerbung schaffen. 

Auf der Sitzung berichtete die Kammer von Erfah-
rungen aus der Berufsbildungspartnerschaft mit der 
Penny Market Kft. und der Siemens Zrt. sowie über die 
Initiativen TechCsajok und „Verlässlicher Arbeitgeber“, 
die hervorgehobenen Events im Rahmen des DUIHK-
Jahresthemas „Fachkräfte“. Darüber hinaus wurde die 
neue, deutschsprachige Publikation „Berufsbildung 
in Ungarn“ vorgestellt, die Firmenleitern strategische 
Hilfe dabei geben will, warum es sich lohnt, sich für 
eine eigene Berufsausbildung im Unternehmen zu 
entscheiden und wie man diese startet.    ❙

Die Kammer organisiert vom 
7.-10. November eine Studien-
reise nach Deutschland zum 
Thema „Fachkräfte als Basis 
der Wettbewerbsfähigkeit“. 
Weitere Informationen zur Reise 
sowie allgemeine zum Thema 
Berufsbildung:

Edina Gampel 
Tel.: +36 1 345 7625
gampel@ahkungarn.hu

DIe DUIHk veranstaltete gemeinsam mit dem Joint 
Venture Verband (JVV) und weiteren Kooperations-
partnern am 22. Juni im berühmten Gundel Restau-
rant einen Business Lunch mit Mihály Varga, Ungarns 
Minister für Nationale Wirtschaft. Péter Tálos, Präsident 
des JVV und Geschäftsführer von Foxconn Magyarors-
zág, sprach das Grußwort. Danach hielt Varga einen 

BUsiness lUncH Mit MiHály varGa

Vortrag, der auf hohes Interesse stieß und eine inter-
essante kurze anschließende Fragerunde mit dem 
Minister erlaubte. So argumentierte dieser u.a. für das 
Vorgehen gegen Maßnahmen zum Schutz des EU-
Binnenmarktes, die mitteleuropäischen Unternehmen 
Nachteile mit sich bringen wie etwa die Einführung 
des Mindestlohns bei Speditionsunternehmen.    ❙

Der YouTube-Kanal der 
DUIHK ist hier zu finden:

UM IHren AUßenAUftrItt weiter zu verbessern 
und Außenstehenden noch mehr Einblick in ihre 
Tätigkeit zu gewähren, hat sich die DUIHK dazu 
entschlossen, einen eigenen YouTube-Kanal einzu-

dUiHK aUf yOUtUBe

richten, auf dem ihre Videos für jeden Interessierten 
jederzeit online erreichbar sind. Aktuell sind dies fünf 
Videos, die Auswahl wird jedoch mit der Zeit natür-
lich immer weiter wachsen.    ❙

frAnkfUrt Als toUrIsMUs-MetroPole und 
Luftfahrt-Drehkreuz stand im Mittelpunkt einer Ver-
anstaltung der Deutschen Zentrale für Tourismus am 
6. Juli in Budapest.. András Simon, Vorstandsmitglied 
des Verbandes der Ungarischen Reisebüros (MUISZ) 
hob hervor, dass die Ungarn Frankfurt als „Tor zur 
Welt“ nutzen, da hierzulande eine spezielle Situa-
tion herrsche: „Seit der Malév-Pleite hat Ungarn noch 
immer keine eigene nationale Fluggesellschaft, daher 
brauchen wir ein Hub z.B. für Überseereisen. Frank-
furt ist auch daher bedeutend für den ungarischen 
Reisemarkt.“ Der Leiter des Budapester DZT-Büros, 
Miklós Czeiszing betonte, dass Frankfurt mehr sei, als 
nur „Mainhatten“, etwa auch Sehenswürdigkeiten wie 
der Römer oder die Brücke „Eiserner Steg“, genauso 
sei Deutschland ein vielseitiges Reiseland.

Dr. Annette Biener, u.a. für Südosteuropa zuständige 
Referentin der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt 
am Main (Foto) bezeichnete die Mainmetropole in 
ihrer Präsentation als „Stadt der kurzen Wege“, von 
der man aus dank der guten Lage schnelle Verbin-

franKfUrt Und sein tOUrisMUs iM fOKUs

dungen überallhin hat. „Ca. 70 Prozent der Reisen 
nach Frankfurt sind geschäftlich und 30 Prozent 
touristischer Natur. Schließlich beherbergt die Stadt 
internationale Leitmessen wie die Buchmesse oder 
die IAA, aber auch die Europäische Zentralbank oder 
die Clearingstelle für die chinesische Landeswährung 
Renminbi und unser neues Kongresszentrum „Kap 
Europa“.“ Die Stadt biete mit ihren 250 Hotels insge-
samt rund 50.000 Betten. Diese könnten laut Biener 
auch genutzt werden, wenn man Ausflüge in die 
umgebende Region macht, für die man z.B. mit der 
RheinMainCard besondere Angebote offeriert. Heiko 
Haffer, Senior Manager Sales bei der Eigentümer- und 
Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens, 
der Fraport AG, erläuterte, dass selbiger mit seinen 
61,5 Mio. Reisenden jährlich der größte Flughafen 
Deutschlands sei. Die ungarische Diskontlinie Wizz 
Air werde Frankfurt ab dem 15. Dezember von Buda-
pest aus anfliegen, doch auch VIP-Gäste sind am 
Frankfurt Airport gern gesehen; Haffer präsentierte 
diesbezüglich einen Imagefilm über den erneuerten 
VIP-Service und die neue VIP Lounge.  ❙
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serviceanGeBOte

DAs DeUtscH-UnGArIscHe WIssenszentrUM 
(DUWZ) hat seinen Trainingskalender für das zweite 
Halbjahr 2017 veröffentlicht. Speziell für Unternehmen, 
bei denen eine große Fluktuation herrscht, überarbei-
tet: es wurden Trainings für den Bereich Personal- und 
Organisationsentwicklung ausgearbeitet, die sich auf 
das Halten („Schlüssel zum Behalten der Mitarbeiter”, 
„Standpunktwechsel bei HR”) und das Gewinnen 
(„LinkedIn Training”, „Employer Brand Workshop”) der 
besten Mitarbeiter konzentrieren. Viele Unternehmen 
denken langfristig und werden den Arbeitskräften-
achschub durch einen eigenen Ausbildungsbetrieb 
sichern. Für sie und alle anderen, die eine eigene Aus-
bildung planen, wurden der halbtägige interaktive 
Vortrag „Generationsvielfalt bei Unternehmen” und 

Das DUWZ-Programm „Employer Brand“ ist wird 
bereits ist bereits in zwei verschiedenen Formaten 
angeboten. Bei Inhouse-Konsultationen arbeiten Bera-
ter im Rahmen von individuellen Projekten mit den 
Personalexperten des Unternehmens am Aufbau des 
Employer Brand.  Beim offenen Training wiederum kön-
nen Gruppen von 2-3 Personen an vier Trainingstagen 

aKtUelle weiterBildUnGsanGeBOte

der eintägige Vortrag „Nachwuchsförderung und 
-ausbildung in eigener Lehrwerkstatt” entwickelt. Im 
Falle von Produktionsfirmen wird das Verbleiben der 
Angestellten am meisten vom Verhältnis zum direkten 
Vorgesetzten beeinflusst, deshalb spielt auch das tra-
ditionsreiche Training „Weiterbildung für Produktions-
leiter” unter den Managementtrainings eine wichtige 
Rolle. Außerdem werden vom DUWZ auch weiterhin 
die Einkäufer-, Verkäufer- und verhandlungstechni-
schen Trainings zur Entwicklung der Fachleiter und 
-angestellten oder die über die internationale Lizenz 
verfügende EUREM EnergieManager-Qualifizierung 
durchgeführt. Unter die Fachkurse wurde noch der 
Kurs „AUKOM – Hersteller- und geräteunabhängige 
Koordinatenmesstechnik” aufgenommen.    ❙

und in gemeinsamer Teamarbeit den Employer Brand 
für ihr jeweiliges Unternehmen aufbauen. Im Mittel-
punkt des Programms steht in beiden Formen die Ver-
mittlung von individuellem Knowhow. Die inhaltlichen 
Hauptelemente sind bei beiden Formaten Situations-
analyse, Markenaufbau, Erarbeitung der Kommunika-
tion, und die Ausgestaltung interner Prozesse.    ❙

Der Kalender ist unter nebenste-
hendem QR-Code erreichbar.

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

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

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

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

IM febrUAr startete die DUIHK im Rahmen ihres Jah-
resthemas „Fachkräfte“ das neue Veranstaltungsformat 
der regionalen Firmenbesuche. Im September wird es 
zwei weitere solcher Fach-Exkursionen geben.

Am 5. September ist der Keramikhersteller Villeroy 
& Boch Magyarország Kft. In Hódmezővásárhely der 
Gastgeber, die Gäste wird Geschäftsführer Gábor 
Hideg über das Unternehmen informieren. Eine wei-
tere solche Visite findet am 19. September in Diósd 
bei der KLUDI Szerelvények Kft. Statt, die Bad- und 
Küchenarmaturen, Brausen, Badzubehör und Kom-

DAs konjUnktUrforUM der DUIHK und HIPA 
(Ungarische Agentur für Investitionsförderung) 
informiert alljährlich aus erster Hand über die wirt-
schaftlichen Aussichten Ungarns und Deutschlands. 
In diesem Jahr findet es am 14. November im Pester 
Vigadó statt. Péter Szíjjártó, Minister für Außenwirt-
schaft und Auswärtiges, hat seine Teilnahme als 
Referent bereits bestätigt, weitere Informationen 
und das Programm wird die Kammer demnächst 
auf ihrer Webseite präsentieren.    ❙

Zwei reGiOnale firMenBesUcHe

save tHe date: KOnJUnKtUrfOrUM 2017

plettbadlösungen produziert. Gastgeber in Diósd 
wird Geschäftsführer Ferenc Csuri sein.

Mit den regionalen Firmenbesuchen möchte die 
DUIHK ihren Mitgliedern eine zusätzliche Plattform für 
Networking in Ihrer Region anbieten. Schließlich ist ein 
bedeutender Teil der Mitglieder außerhalb von Buda-
pest ansässig. Neben einer Werksbesichtigung gibt es 
regelmäßig auch eine Firmenpräsentation durch die 
Geschäftsführung. Mindestens ebenso wichtig sind 
aber das Networking und der Erfahrungsaustausch der 
Teilnehmer untereinander und mit dem Gastgeber..    ❙

István tArlós, Budapests Oberbürgermeister, 
spricht am 19. September auf Einladung der DUIHK 
an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
(MTA) über die Pläne und Vorhaben bezüglich der 
Entwicklung von Ungarns Hauptstadt. Im Anschluss 
an den Vortrag mit dem Titel „Hauptstadt Buda-

BUdaPests OBerBürGerMeister ZUr ZUKUnft der stadt

pest: Pläne für die langfristige Stadtentwicklung“ 
besteht auch die Möglichkeit, Fragen an Tarlós zu 
richten. Der Vortrag findet in ungarischer Spra-
che mit deutscher Simultanübersetzung statt. 
Im Anschluss lädt die Kammer die Teilnehmer zu 
einem Buffet-Abendessen ein.    ❙

AM 17. jUlI informierte sich Lucia Puttrich, Staatsminis-
terin für Bundes- und Europaangelegenheiten des Lan-
des Hessen (Foto r.), im Rahmen ihres Ungarn-Besuchs 
bei der DUIHK über aktuelle Fragen der deutsch-unga-
rischen Beziehungen, insbesondere im Bereich Wirt-
schaft. DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer (l.) 
erläuterte dabei vor allem die Rahmenbedingungen für 
deutsche Investoren und aktuelle wirtschaftspolitische 
Entwicklungen in Ungarn. Zuvor hatte die Ministerin 
u.a. mit Innenminister Sándor Pintér Gespräche geführt, 
in deren Mittelpunkt die Sichtweise auf die Europäische 
Union und die Flüchtlingspolitik standen.    ❙

HessiscHe eUrOPa-Ministerin BesUcHte dUiHK

AM 3.jUlI stellte auf einer Veranstaltung der Unga-
risch-Bayerischen Freundschaftsgesellschaft (MBBT) 
deren Vorstandsmitglied Dr. István Horváth (Foto M.) 
sein gemeinsam mit dem Journalisten András Heltai (r.)  

BUcHvOrstellUnG iM HaUse der dUiHK

verfasstes Buch „A magyar-német játszma“ („Das 
ungarisch-deutsche Spiel“) im Haus der Deutsch-
Ungarischen Wirtschaft vor. DUIHK-Beiratsmitglied Dr. 
Horváth, der u.a. Ungarns Botschafter in Bonn und 
Berlin war, beschäftigt sich darin vor allem mit den 
deutsch-ungarischen Beziehungen in den 1980er 
Jahren. Das Buch vereint dabei ein Interview mit dem 
Verfasser, politische Dokumente und Fotos zu einem 
zeitgeschichtlichen Werk. Nach der Begrüßung der 
Anwesenden durch Gabriel A. Brennauer, Geschäftsfüh-
rer der DUIHK stellte MBBT-Präsident Mihály Hollósi die 
Redner des Abends vor, so u.a. Imre Juhász, Leiter der 
Wirtschaftsabteilung der Botschaft von Ungarn in Ber-
lin und Historiker Andreas Schmidt-Schweizer.    ❙
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MitGliedernews
viessMann Gründet 
dienstleistUnGsZentrUM in Pécs

DIe seIt 24 jAHren in Ungarn präsente Viessmann-
Gruppe erweitert ihr Engagement hierzulande und 
gründet in Pécs ein neues Dienstleistungszentrum, 
teilte das Unternehmen am 6. Juni auf einer Presse-
konferenz in Ungarns Ministerium für Außenwirtschaft 
und Auswärtiges mit. Die 533 Mio. Forint schwere 
Investition wird von der ungarischen Regierung mit 
106 Mio. Forint gefördert. Ab Oktober übernehmen 
demzufolge zunächst 50 Mitarbeiter den telefoni-
schen Support für Kunden in Deutschland und ent-
lasten damit den Technischen Dienst im hessischen 
Allendorf. Langfristig soll laut Viessmann die dortige 
Unterstützung auch für andere Ländermärkte ange-
boten werden. „Wir haben uns unter sechs Alterna-
tiven für den Standort in Pécs entschieden, weil wir 
hier auf hervorragend ausgebildetes und motiviertes 
Fachpersonal zurückgreifen können“, sagte Andor Beck, 
Geschäftsführer der Viessmann Technika Dombóvár 
Kft. Neben der Verkaufsniederlassung in Törökbálint 
und dem Werk in Dombóvár ist Pécs somit der dritte 
Viessmann-Standort in Ungarn.     ❙

HüBner-H erweitert standOrt 
in nyíreGyHáZa

DIe Hübner-H Gumi- és Műanyagipari Kft. erweitert 
ihr Produktionswerk in Nyíregyháza im Wert von 3,4 
Mrd. Forint, hieß es am 27.Juli auf einer Pressekonfe-
renz im Außenwirtschaftsministerium. Im Zuge der 
Investition sollen 125 neue Arbeitsplätze entstehen, 
die ungarische Regierung fördert die Entwicklung 
mit 844 Mio. Forint, informierte Außenwirtschafts-
minister Péter Szijjártó. Der Ausbau begann bereits 
im August 2016 und soll vermutlich bis Ende 2023 
beendet werden. Im Rahmen der Investition wer-
den moderne Geräte im Wert von 1,8 Mrd. Forint 
beschafft, eine moderne IT-Struktur geschaffen und 
eine neue, 8.500 qm Fläche umfassende Werkshalle 
errichtet. Von den 125 neuen Arbeitsplätzen sind laut 
dem Unternehmen 60 schon ausgefüllt.    ❙

dieHl aircaBin erweitert 
KaPaZitäten in nyírBátOr

Der lUftfAHrt-zUlIeferer Diehl Aircabin Hungary 
erweitert seine Kapazitäten in Nyírbátor mit einem 
Investitionsvolumen von 3,7 Mrd. Forint, die ungari-
sche Regierung gewährt hierfür Fördermittel von 1,38 
Mrd. Forint, verkündete Außenwirtschaftsminister Péter 
Szijjártó auf einer Pressekonferenz am 23. Juni. Mit der 

Investition des 1902 gegründeten deutschen Famili-
enunternehmens entstehen 230 neue Jobs, ein neues 
Gebäude wird errichtet, neue Gerätschaften beschafft. 
„Die Anzahl der Flugpassagiere ist jährlich um 5,4 Pro-
zent gestiegen, damit erhöht sich auch der Bedarf 
der Fluggesellschaften nach Flugzeugen, wofür neue 
Zulieferer und neue Produktionskapazitäten nötig 
sind. Auch die Nachfrage nach dem neuesten Airbus-
Modell, dem A350 steigt immer stärker“, sagte der 
Minister. Rainer von Borstel, Generaldirektor von Diehl 
Aerosystems fügte hinzu, dass Airbus der wichtigste 
Partner und größte Kunde sei und für jene Maschine 
Kabinen-Innenverkleidungen in Nyírbátor gefertigt 
werden. Er erinnerte daran, dass das Tochterunter-
nehmen in Nyírbátor vor sechs Jahren als erstes Pro-
duktionswerk des Konzerns außerhalb Deutschlands 
gegründet wurde. „Der Betrieb begann mit ein paar 
Angestellten, heute sind hier bereits mehr als 500 Mit-
arbeiter beschäftigt. Die gesamte Wirtschaft von Nyír-
bátor profitiert von der Präsenz des Unternehmens, auf 
vielen Gebieten stützt man sich auf lokale Zulieferer.“    ❙

weBastO HUnGária feierte 
25-JäHriGes JUBiläUM

DIe UnGArIscHe Tochter des deutschen Automobil-
zulieferers Webasto, die Webasto Thermo & Comfort 
Hungária Kft. feierte am 20. Juni gemeinsam mit Part-
nern ihr 25-jähriges Bestehen. Im Bahnhistorischen 
Park Budapest führte der TV-bekannte Moderator 
Gábor Gundel Takács durch ein buntes Programm mit 
einem Auftritt der Schlagzeugband der Vujcsics Tih-
amér Musikschule, Draisine und Lokomotive fahren 
oder einem Formel 1-Simulator. Webasto Hungária-
Geschäftsführer Gábor Adamis (Foto M.), der selbst seit 
der Gründung für das Unternehmen tätig ist, hob in sei-
ner Festrede einige Highlights aus dessen Geschichte 
hervor und dankte seinen Mitarbeitern für ihren Ein-
satz. Während der Feierlichkeit konnten zudem Fahr-
zeuge von innen und außen betrachtet werden, in den 
Produkte des Unternehmens wie etwa Klimaanlage, 
Heizung oder Sonnendach verbaut sind.    ❙

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!

Wichtige geschäftliche Mei-
lensteine, Änderungen in 

Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-

santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 

Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu

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

taGvállalati HíreK
a viessMann sZOlGáltató 
KöZPOntOt HOZ létre Pécsett 

A MAGyArorszáGon 24 éve jelen lévő Viessmann 
csoport tovább bővíti hazai tevékenységét és Pécsen 
hoz létre új szolgáltató központot, közölte a vállalat 
egy sajtótájékoztatón, június 6-án, a Külgazdasági 
és Külügyminisztériumban. Az 533 millió forintos 
beruházáshoz a magyar kormány 106 millió forint 
támogatást biztosít. Októbertől közel 50 munkatársat 
vesznek fel a németországi ügyfelek támogatására, 
mellyel a Hessen-i Allendorfban működő műszaki 
szolgáltatásokat nyújtó csoportot fogják tehermen-

tesíteni. Hosszú távon a Viessmann szerint az a cél, 
hogy minden országra kiterjesszék a támogatást. 
„Hat alternatív helyszín közül döntöttünk Pécs mel-
lett, mert itt kiválóan képzett és motivált szakem-
bereket alkalmazhatunk“, mondta el Beck Andor, a 
Viessmann Technika Dombóvár Kft. ügyvezetője. 
Michael Weber, a Viessmann fűtéstechnikai rendsze-
rek üzleti támogató központjának vezetője elmondta, 
a pécsi szolgáltató központból szerviz-támogatást és 
tanácsadást nyújtanak először német, majd nemzet-
közi ügyfeleknek. A törökbálinti értékesítési központ 
és a dombóvári gyár mellett így Pécs a harmadik 
Viessmann-telephely Magyarországon.    ❙

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

wir BeGrüssen Unsere neUen MitGlieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

BeGavill-2003 
villanyszerelôipari Kft. 
elektroinstallation 

Laborc köz 35.

H-1037 Budapest

albert Gazda   Geschäftsführer

tel.: +36 1 439 0417

gazda.albert@begavill.hu

www.begavill.hu 

BeKO engineering Kft. 
ingenieurdienstleistungen 

Körmendi utca. 40.

H-9700 szombathely

éva wágnerné szakos   Geschäftsführerin

tel.: +36 94 512 011

eva.szakos@beko.hu

www.beko.hu 

city POint development Kft. 
Organisation von Bauprojekten 

Városház utca 16.

H-1052 Budapest

dóra Gál   Büroleiterin

tel.: +36 1 279 2480

citypoint@cpdkft.hu

www.city-point-gyor.hu 

Professional Publishing 
Hungary Kft. 
ausgabe von Zeitschriften, 
veranstaltungsorganisation 

Montevideo utca 3/b.

H-1037 Budapest

ágnes vándor   Geschäftsführerin

tel.: +36 1 430 4531

vandora@pphungary.hu

www.pphungary.hu 

cns europe Kft. 
Unternehmensberatung 

Vármegye utca 3-5.

H-1052 Budapest

áron fánczi   Associate Director, Forensics

tel.: +36 1 4113602

aron.fanczi@cnseurope.com

www.cnsrisk.hu 

Universal 89 Kft. 
fertigung und Montage von stahlhallen 
und stahlkonstruktionen 

Mánteleki út

H-2371 Dabas-sári

Jenô weisz   Geschäftsführer

tel.: +36 29 365 810

mezovaz@gmail.com

www.csarnokszerkezet.hu 

viessmann technika 
dombóvár Kft. 
Herstellung von Heizkörpern und –
kesseln für Zentralheizungen 

Munkás tér 1. 

H-7200 Dombóvár

andor Beck   Managing Director

tel.: +36 74 566 298

bean@viessmann.com

www.viessmann.hu/hu/dombovar 

budlegal ügyvédi társulás 
rechstberatung 

Ferenc körút 25. III./8.

H-1094 Budapest 

dr. csongor endre Buzády ll.M   

Rechtsanwalt

tel.: +36 23 889 145

office@bud-legal.hu

www.bud-legal.hu

folytatás a túloldalon »
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BÔvíti nyíreGyHáZi telePHelyét 
a HüBner-H 

A Hübner-H Gumi- és Műanyagipari Kft. mintegy 3,4 
milliárd forint beruházással bővíti a nyíregyházi jármű-
ipari gyártóüzemét, hangzott el egy sajtótájékoztatón, 
július 27-én a külgazdasági és külügyminiszteriumban. 
A beruházás révén 125 új munkahely jön létre, a fej-
lesztéshez a magyar kormány 844 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást ad, jelentette be Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gyár fejlesz-
tése 2016 augusztusában kezdődött, és várhatóan 
2023 végén fejeződik be. A fejlesztés keretében 1,8 
milliárd forint értékben modern gépeket vásárolnak, 
továbbá korszerű informatikai hátteret alakítanak ki, 
és 8.500 négyzetméter alapterületű gyártócsarno-
kot építenek. A vállalat szerint a 125 új munkahelyből 
60-at már betöltöttek.    ❙

BÔvíti nyírBátOri KaPacitását 
a dieHl aircaBin

MInteGy 3,7 MIllIárD forInt értékű beruházás-
sal bővíti kapacitását a Diehl Aircabin Hungary német 
légi ipari beszállító vállalat Nyírbátorban, amelyhez a 
magyar kormány 1,38 milliárd forint támogatást biztosít, 
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter egy sajtótájékoztatón június 23-án. Az 1902-ben 
alapított családi tulajdonban lévő vállalat beruházása 
nyomán 230 új munkahely jön létre, új épületeket 
építenek, gépeket szereznek be. „A légi utasok száma 
évi 5,4 százalékkal emelkedett, így nő a légitársaságok 
igénye repülők iránt, amihez új beszállítók, új gyártási 

kapacitások kellenek. Az Airbus család új típusú repülő-
gépe, az A350-es iránti piaci igény is egyre nő”, mondta 
a miniszter. Rainer von Borstel, a Diehl Aerosystems 
vezérigazgatója elmondta, hogy legnagyobb partne-
rük és megrendelőjük az Airbus, az új A350-es repülő-
géptípushoz szükséges kabinelemeket is Nyírbátorban 
gyártják. A vezérigazgató felidézte, hat éve hozták létre 
a nyírbátori leányvállalatot, amely az első Németorszá-
gon kívüli termelési egysége volt a cégnek. „Pár alkal-
mazottal kezdték a működést, mára már több mint 500 
munkavállalót foglalkoztatnak, és Nyírbátor teljes gaz-
dasága hasznát látja a cég jelenlétének, sok területen 
támaszkodnak a helyi vállalatokra.”     ❙

25 éves JUBileUMát ünnePelte 
a weBastO HUnGária

A néMet AUtóIPArI beszállító Webasto magyar 
leányvállalata, a Webasto Thermo & Comfort Hungária 
Kft. június 20-án partnereivel együtt ünnepelte fennál-
lásának 25. évfordulóját. A Magyar Vasúttörténeti Park-
ban a TV-ből ismert műsorvezető, Gundel Takács Gábor 
egy színes programon át vezette a vendégeket, amihez 
a Vujcsics Tihamér Zeneiskola ütős együttesének fellé-
pése mellett hajtányozás és mozdonyvezetés, valamint 
egy Forma 1 szimulátor is tartozott. Adamis Gábor, a 
Webasto Hungária ügyvezetője, aki már alapítása óta a 
cég munkatársa, ünnepi beszédében kiemelt néhány 
fénypontot a vállalat történetéből és megköszönte 
alkalmazottainak a támogatásukat. Az ünnepség köz-
ben olyan járművek kerültek bemutatásra, amelyekbe 
valamilyen Webasto termék, pl. klíma, fűtés vagy nap-
fénytető volt beépítve.    ❙

További híreket 
tagjainkról a DUIHK 
weboldalán talál.

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

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

A naptár a mellékelt 
QR-kód alatt érhető el

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

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

sZOlGáltatási aJánlatOK

febrUárbAn indította el a DUIHK éves kiemelt témája, 
„a munkaerőpiac javítása” keretein belül új rendezvény-
formátumát, a regionális céglátogatásokat. Ezzel az új 
formátummal a DUIHK újabb lehetőséget kínál az adott 
régióban tevékenykedő tagvállalatainak és érdeklődő 
cégeknek az egymás közötti kapcsolatépítésre, hiszen 
a tagok jelentős része Budapesten kívülről származik. 
A telephely-látogatás mellett minden alkalommal egy-
egy cégprezentációt is kapnak a résztvevők, mindkettő-
nél rendszerint maga az ügyvezető vállalja a feladatot. 
A résztvevők számára természetesen kapcsolatépítésre 
és egymással, illetve a házigazdával folytatott tapaszta-
latcserére is mindig marad elegendő idő.

tArlós István, Budapest főpolgármestere a DUIHK 
meghívására egy előadás keretében, szeptember 
19-én, a Magyar Tudományos Akadémián ismerteti 
a főváros további fejlesztésével kapcsolatos terveket 
és elképzeléseket. A „Budapest Főváros: Hosszútávú 

A néMet-MAGyAr tUDásközPont (DUWZ) közzé-
tette a 2017. második félévi képzési naptárát. Ennek 
kapcsán a Tudásközpont több vállalat kérésére, ahol 
nagy a fluktuáció, átalakította képzési kínálatát: 
kidolgoztak HR és szervezetfejlesztési tréningeket, 
amelyek a legjobb emberek megtartására („Kulcs az 
emberek megtartásához”, „HR nézőpontváltás”) és 
megszerzésére („LinkedIn tréning”, „Employer Brand 
képzés”) koncentrál. Sok vállalat hosszú távon gon-
dolkodik, és saját szakképzés útján fogja biztosítani 
a munkaerő utánpótlást. Számukra, és mindazok 
számára, akik tervezik a saját szakképzést, lett kifej-
lesztve a félnapos interaktív „Generációs sokféleség 
a vállalatoknál” és az egynapos „Munkatárs utánpót-

A DUWZ Employer Brand című programja immáron 
kétféle formában is elérhető a Tudásközpont part-
nerei számára: egyrészt kihelyezett tanácsadásként, 
amikor tanácsadók egyedi projekt keretében a cég 
munkaadói márkájának felépítésén dolgoznak a 
cég HR szakembereivel, másrészt nyílt képzésként, 
ahol két-három fős vállalati csoportok négy képzési 

A DUIHk és A HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynök-
ség) konjunktúrafóruma minden évben Németor-
szág és Magyarország gazdasági kilátásairól nyújt 
tájékoztatást első kézből. Az idén november 14-én 
a Pesti Vigadóban kerül megrendezésre. Szíjjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter már visz-
szaigazolta részvételét, további információkat és a 
részletes programot a Kamara a weboldalán fogja 
hamarosan közzétenni.    ❙

ÚJaBB reGiOnális céGlátOGatásOK

BUdaPest fÔPOlGárMestere a fÔvárOs JövÔJérÔl

aKtUális sZaKMai KéPZéseK

nOveMBer 14.: KOnJUnKtÚrafórUM 2017

Szeptember 5-én a kerámiákat gyártó Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. Hódmezővásárhelyen lesz egy 
ilyen látogatás célja, amely során a vállalat ügyveze-
tője, Hideg Gábor köszönti a résztvevőket.

Egy további céglátogatásra kerül sor szeptember 19-én, 
a diósdi székhelyű konyhai- és fürdőszobai csaptelepek, 
zuhanyok, fürdőszobai kiegészítők, valamint a teljes 
körű fürdőszobai koncepciókat gyártó KLUDI Szerelvé-
nyek Kft. fogadja látogatóit a telephelyén.  Csuri Ferenc 
ügyvezető igazgató a vendéglátó.    ❙

városfejlesztési tervek” című előadás után lehetőség 
nyílik kérdések feltevésére is Tarlós István részére. Az 
előadás magyar nyelven, német szinkrontolmácso-
lással hangzik el. Ezt követően büfévacsorára invitálja 
a Kamara a résztvevőket.    ❙

lás és fejlesztés saját tanműhelyben” című előadás. 
A termelő vállalatok esetében a dolgozók maradását 
leginkább a közvetlen felettessel kialakított viszony 
befolyásolja, ezért továbbra is fontos szerepet játszik 
a vezetőképzések között a gazdag hagyományokkal 
rendelkező „Termelésirányítói vezetőképzés”. Ezen 
kívül a DUWZ továbbra is szervez a szakmai veze-
tők és munkatársak fejlesztését szolgáló beszerzői, 
értékesítői és tárgyalástechnikai tréningeket, vagy a 
nemzetközi licencű EUREM Energiagazdász képzést. 
A szakmai programok közé még fölvették az okleve-
les „AUKOM Gyártó- és készülékfüggetlen koordiná-
tamérés-technológiai oktatást”.   ❙

napon és köztes team munkában építhetik fel a 
munkaadói márkát cégük számára. A program kere-
tében minden esetben egyedi és exkluzív know-
how kerül átadásra. A fő tartalmi elemek mindkét 
forma esetében a következők: helyzetelemzés, 
márka kidolgozása, kommunikáció kidolgozása, 
belső folyamatok fejlesztése.   ❙
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A Kamara november 
7-10. között szakmai 
tanulmányutat szervez 
Németországba a 
„szakképzett munkaerő, 
mint a versenyképesség 
alapja” témában. Továb-
bi információ az útról, 
valamint általánosan 
szakképzési témában:

Gampel Edina
Tel.: +36 1 345 7625
gampel@ahkungarn.hu

júlIUs 3-án, a Magyar-Bajor Baráti Társaság (MBBT) 
rendezvényén annak elnökségi tagja, Dr. Horváth István 
(képen balra) bemutatta a Heltai András újságíróval 
közösen szerzett könyvét, „A magyar-német játszmát“ 
a Német-Magyar Gazdaság Házában. Dr. Horváth, aki a 
DUIHK tanácsadó testületének tagja és többek között 
Magyarország nagykövete volt Bonnban és Berlinben 
is, a művében főleg a nyolcvanas évek magyar-német 

A DUIHk a Joint Venture Szövetséggel (JVSZ) és 
további együttműködő partnereivel június 22-én a 
híres Gundel étteremben üzleti ebédet szervezett, 
melynek meghívott vendége Varga Mihály Nemzet-
gazdasági miniszter volt. Tálos Péter, a JVSZ elnöke 
és Foxconn Magyarország ügyvezető igazgatója 
mondott köszöntőt. Ezután Varga Mihály egy elő-

jUlIús 17-én Lucia Puttrich, Hessen tartomány szö-
vetségi és Európai ügyekért felelős államminiszter 
asszonya, magyarországi látogatásának keretein belül 
a DUIHK-nál a német-magyar kapcsolatok aktuális 
kérdéseiről tájékozódott, különösen gazdasági terüle-
ten. Gabriel A. Brennauer DUIHK-ügyvezető mindenek-

A bUDAPest és berlIn közötti testvérvárosi kapcso-
lat 25 éves jubileuma alkalmából a Német Turisztikai 
Hivatal (DZT) budapesti irodája június 15-én, a Budai 
várban egy prezentációs rendezvényt szervezett 
együtt a visitBerlinnel, a német főváros városi marke-
tingjéért felelős szervezettel. 

Czeiszing Miklós, a DZT budapesti irodájának vezetője 
egy elképesztő információval kezdte előadását: „Német-
ország turizmusszektora összességében többel járul 
hozzá a német gazdasági növekedéshez, mint a német 
autóipari szektor.” Ezért különösen örömteli a németor-
szági turizmus növekedése, 2016-ban első alkalommal 
mértek több mint 80 millió vendégéjszakát a szövetségi 
köztársaságban (+ 1,4% az előző évhez képest). Német-
ország, mint úticél további vívmányai olyan kitünteté-
sek, mint többek között a 2. hely az Anholt-GfK Nation 
Brands Indexben, valamint a 4. helyezés a Világgazda-
sági Fórum utazási és versenyfelmérésében. „Berlin, 
München és Frankfurt Európa legnépszerűbb városi úti 
céljainak listáján szerepelnek. Ez a sorrend megegyezik 
a magyar utazók legkedveltebb német városaival is”, 
emelte ki Czeiszing. Összesen 707.208 magyar vendég-
éjszakát mértek az elmúlt évben Németországban, és a 
2017-es év is jól kezdődött a turisztikai szakember szerint: 
161.602 magyar vendégéjszakával az első negyedévben 
9,8 százalékos emelkedést könyvelhettek el az előző év 
első negyedévéhez képest. Zárásképpen a DZT jövőbeli 
éves témáit jelentette be Czeiszing Miklós: 2018 a „Kuli-

frAnkfUrt, MInt tUrIsztIkAI MetroPolIsz és 
légiközlekedési csomópont, állt a DZT (Német Turisz-
tikai Központ) július 6-án, Budapesten tartott rendez-
vényének középpontjában. Simon András, a Magyar 
Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnökségi tagja 
kiemelte, hogy a magyarok Frankfurtot „kapuként a 
világhoz” használják, mert idehaza speciális helyzet állt 
elő: „A Malév csődje óta Magyarországnak nincs saját 
nemzeti repülőtarsága, ezért kell nekünk egy csomó-
pont pl. tengerentúli utazásokra. Frankfurt emiatt is 
jelentős a magyar utazópiac számára.” Czeiszing Miklós, 
a DZT budapesti irodájának vezetője hangsúlyozta, 
hogy Frankfurt több, mint csupán „Mainhatten”, pl. lát-
ványosságok, mint a Römer vagy az Eiserner Steg nevű 
híd, sőt ugyanúgy Németország is egy sokoldalú úti cél.    

Dr. Annette Biener, a Tourismus+Congress GmbH 
Frankfurt am Main többek között Délkelet-Európa-
ért felelős referense prezentációjában a Majna folyó 
menti központot „a rövid utak városának” nevezte, 
ahonnan a jó fekvésnek köszönhetően gyors össze-
köttetések adódnak mindenhová. „A Frankfurtba irá-

júnIUs 13-án, a DUIHK Szakképzési Bizottsága ötödik 
ülésén mutatkozott be a grémium új elnöke, Kásler Péter 
(Pick Szeged Zrt.), aki Jakabucz Ildikótól vette át a stafé-
tabotot, illetve tölti be a Kamara szakképzési alelnöki 
tisztségét is. A szakmai ülésen Bruckner Péter (Nemzet-
gazdasági Minisztérium, NGM) és Borosné Huber Mária 
(Német-Magyar Tudásközpont) bemutatta a vállalati 
képzések témában áprilisban készített felmérés első 
eredményeit. A felmérés többek közt azt vizsgálta, hogy 
hogyan valósulnak meg jelenleg a képzések, tervezik-e 
a vállalatok a képzések bővítését a jövőben, valamint 
melyek a vállalatok részéről az NGM felé javasolt szabá-
lyozási módosítások. Általános igényként jelentkezett 
például az OKJ-s tartalmak mielőbbi felülvizsgálata. A 
versenyképesség megtartása érdekében az NGM-nek 
az a célja, hogy rövidtávon induljon be a KKV szektor-
ban is a képzési tevékenység, középtávon pedig kor-
szerűsíteni akarja a magyar iskolarendszert, többek közt 
német elemek adaptálásának segítségével. Ebben a 

KönyvBeMUtató a néMet-MaGyar GaZdasáG HáZáBan

üZleti eBéd varGa MiHállyal

Hesseni MinisZter táJéKOZódOtt a dUiHK-Ban

25 éve testvérvárOs Berlin és BUdaPest

BUdaPesten MUtatKOZOtt Be franKfUrt ideGenfOrGalMa

sZaKKéPZési sZaKértÔK üléseZteK a dUiHK-Ban

kapcsolataival foglalkozik. A szerző egy interjúját, poli-
tikai dokumentumokat és fényképeket egyesít egy 
kortörténeti művé. A vendégeket Gabriel A. Brennauer, 
a DUIHK ügyvezetője köszöntötte, majd Hollósi Mihály 
MBBT elnök bemutatta az előadókat, így pl. Juhász 
Imrét, Magyarország berlini nagykövetsége Gazdasági 
és Kereskedelmi Osztályának vezetőjét, és Andreas 
Schmidt-Schweizer történészt.    ❙

adást tartott, mely nagy érdeklődésre tartott számot 
és ezt követően egy érdekes rövid beszélgetésre is 
lehetőség nyílt a miniszterrel. Egyebek mellett Varga 
a közép-európai vállalkozásokat hátrányosan érintő, 
uniós piacvédelmi intézkedések – például a fuva-
rozó vállalatokra vonatkozó minimálbér bevezetése 
– elleni fellépés mellett érvelt.   ❙

előtt a német befektetőkre vonatkozó keretfeltételek-
ről és az aktuális magyar gazdaságpolitikai fejlődésről 
beszélt. Korábban a miniszterasszony többek között 
Pintér Sándor belügyminiszterrel tartott megbeszé-
lést, amely középpontjában az Európai Unióra és a 
menekültpolitikára vonatkozó látásmód állt.   ❙

náris Németország“, és 2019 pedig a „100 év Bauhaus“ 
– melynél egyébként Magyarország is szerepet játszik – 
jegyében telik majd.

Catarina Erceg, a visitBerlin többek között Kelet-Euró-
páért felelős piacvezetője, a prezentációjában elma-
gyarázta, hogy a szövetségi főváros a 2009 óta folya-
matosan emelkedő magyar turisták számának is 
köszönhetően a világ hét azon nagyvárosához tartozik, 
amely több mint 30 millió vendégéjszakával  rendel-
kezik évente. „Az elmúlt tíz évben megduplázódott a 
magyar vendégéjszakák száma Berlinben, csak 2016-
ban 3,2 százalékkal volt több mint az előző évben”, 
mondta Erceg. Ezt követően aktuális trendekről, kezde-
ményezésekről és tervekről beszélt Berlin szállodaipa-
rában, shopping lehetőségeiben, illetve turisztikájában, 
melyekkel egyre szélesebb közönséget akarnak oda 
vonzani. „Miután a turisták urbanitást is, és zöldfelüle-
tet is akarnak, ehhez illik, hogy a még októberig zajló 
Nemzetközi Kerti Kiállítás teljes terepe annak zárása 
után is megmarad”, magyarázta Erceg. A Collegium 
Hungaricummal, Fischer Iván karmesterrel, a Szimpla 
Bar Berlinnel és Dárdai Pállal, a Hertha edzőjévelvel 
ezenfelül közvetlen vonatkozásokat hozott létre a ber-
lini „látnivalók” és Magyarország között. „A magyar ven-
dégek számára különösen vonzó Berlin multikulturális 
és a világgal szemben nyitott hangulata, éppen ezért 
további erőfeszítéseket is vállalunk azért, hogy ez így is 
maradjon”, zárta beszédét az előadó.    ❙

nyuló utazások kb. 70 százaléka üzleti, és 30 százaléka 
turisztikai célú. Hiszen a város otthont ad vezető nem-
zetközi vásároknak, mint a Könyvvásár vagy az IAA, de 
az Európai Központi Banknak vagy a helyi Renminbi 
központnak és az új „Kap Europa” kongresszusi köz-
pontunknak is.” A város 250 szállodájával összesen 
50.000 ágyat kínál. Ezeket Biener szerint akkor is lehet 
használni, hogyha az ember a közeli régióba kirándul, 
amihez a vendégeket külön ajánlatokkal, mint pl. a 
RheinMainCarddal is várják. Heiko Haffer, Senior Mana-
ger Sales a Frankfurti repülőtér tulajdonosi és működ-
tető társaságánál, a Fraport AG-nél (képen) elmagya-
rázta, hogy utóbbi az évente 61,5 millió utazójával 
Németország legnagyobb reptere. A Wizz Air magyar 
diszkont légitársaság december 15-én indít járatot 
Frankfurtba Budapestről, de a VIP vendégeket is szí-
vesen látják a Frankfurt Airporton, ahol megújították 
a VIP szolgáltatást, hogy az még több utazó számára 
legyen elérhető. Egy imázs film segítségével bemu-
tatta Haffer az új VIP Lounge-ot is, ami konferencia 
termek, alvó-, sport- és zuhanyzólehetőségek mellett 
egyéni utas ellátást és kezelést is nyújt.   ❙

munkában segítette az NGM munkáját a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara (MKIK), a DUIHK és az Amerikai 
Kereskedelmi Kamara. Bruckner Péter elmondta, hogy 
még az idén megnyílnak a GINOP és VEKOP pályázatok 
nagyvállalatok és KKV-k számára, illetve lesz olyan forrás, 
aminek segítségével a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal és az MKIK azokat a KKV-kat mentorálja, 
akik önállóan a pályázásig sem jutnak el. 

Az ülésen a Kamara beszámolt a Penny Market Kft-vel és a 
Siemens Zrt-vel kötött szakképzési partnerségi projektek 
tapasztalatairól, valamint a TechCsajok és a „Megbízható 
Munkaadó“ cím kezdeményezésekről, melyek a Kamara 
éves témájához, a munkaerőpiac javításához kapcsolódó 
kiemelt rendezvényei. Ezen felül bemutatta az új, német 
nyelvű „Berufsbildung in Ungarn“ kiadványát, mely stra-
tégiai segítséget kíván nyújtani cégvezetőknek abban, 
hogy miért érdemes a saját vállalati szakképzés mellett 
dönteni és hogyan célszerű hozzákezdeni.    ❙
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vásári sZOlGálta-
tásOK KKv-naK

Miközben Németország, ahol a világ 7 legnagyobb 
vásárterülete közül 4, valamint a 10 legnagyobb árbe-
vételű vásártársaságból 5 található, igazán a „vásárok 
országa”, Magyarországon is egyre több nemzetközi 
és regionális jelentőségű vásár kerül megrendezésre. 
A DUIHK jelentős tapasztalattal és tudással rendel-
kezik mindkét piacot illetően, hogy a kiállítókat és a 
látogatókat is mindkét országból fel tudja készíteni a 
sikeres és hatékony vásári részvételre, valamint, hogy 
a látogatásokat hatásos üzleti sikerre válthassák.

A Kamara például támogatja a kiállítókat az ideális 
vásár kiválasztásától kezdve a vásári részvétel előké-
szítésében és megszervezésében, a vásári stand meg-

építésében, komplett marketingkoncepciók kidolgo-
zásában a vásári részvételre, valamint szervezési és 
szakmai támogatás nyújtásával a helyszínen. Vásárlá-
togatóknak is segít, hogy azok optimálisan válthassák 
látogatásukat üzleti sikerre: az üzleti partnerközvetí-
téstől és tárgyalási időpontok egyeztetésétől kezdve 
tolmácsok közvetítésén valamint kedvezményes 
belépőjegyek árusításán és szakmai regisztráción át 
az utazás megszervezéséig, a szállás lefoglalásáig. 

„Az a célunk, hogy a vásári résztvevők annak előké-
szítése, illetve lebonyolítása során, de főleg a vásár 
közben minél többet az üzlettel, és lehetőleg minél 
kevesebbet a szervezéssel foglalkozzanak. Ennek folytatás a hátoldalon »

„A napenenergia-hasznosítás rendkívül aktuális téma, 
a napenergia-ipar mozgásban van, ami remélhetőleg 
itt helyben is új üzleti lehetőségeket és -kapcsolatokat 
szül “, mondta Balogh Ilona, a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara ügyvezető-helyettese (képen 2. 
jobbról) a rendezvény megnyitóján. Nyolc, az iparág-
hoz tartozó, magyar üzleti partnereket kereső német 
vállalat mutatkozott be a német Szövetségi Gazdasági 
Minisztérium „Energetikai exportkezdeményezése” 
keretében támogatott projektben. A magyar részről 
akkora érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt, 
hogy a konferenciának nagyobb befogadó képességű 
külső helyszínt kellett keresni. 

Bevezetésként  a projektben résztvevő energiewaech-
ter GmbH képviseletében Camila Vargas nyújtott bepil-
lantást a németországi „energetikai fordulatba” és a 
fotovoltaika ezen belül betöltött szerepébe. „Az ener-
giapolitika gazdasági hasznot is hajthat, az energetikai 
fordulat Németországban ösztönzi az új energiaforrá-
sok fejlesztését, új munkahelyeket teremt és csökkenti 
az importfüggőséget valamint az ország káros anyag-
kibocsátását” – foglalta össze Camila Vargas. Stefan 
Krauter professzor, a Paderborni Egyetem tanára a 
napelemes rendszerek néhány új gyakorlati alkalmazá-
sát mutatta be és ábrákkal szemléltette, hogy a nap-
energia jóval nagyobb potenciállal rendelkezik, mint 
az összes többi energiahordozó összesen. „A vonzó 
betáplálási tarifák jelentős piacbővülést eredményez-
tek, a napenergia ma már a villamosenergia terme-
lés legolcsóbb módja Németországban” – közölte a 
német Napenergia-ipari Szövetség részéről Jan Knaack. 
Elmondása szerint az energetikai fordulat kérdése, 
hogy a napenergiával történő áramtermelés esetleges, 
például a téli hónapokban bekövetkező visszaesését 
miként lehet áthidalni. Ezt követően a résztvevő német 
vállalatok mutatták be saját napenergia-hasznosítási 

innOvatív néMet MeGOldásOK 
MaGyarOrsZáGOn

A szAkMAI kIállítások MInDen fAjtA és 
nAGysáGú céG száMárA MeGHAtározó 
jelentÔséGGel bírnAk, Pl. leHetÔvé teszIk 
A vállAlAt, vAlAMInt AnnAk terMékeI és/
vAGy szolGáltAtásAI  beMUtAtását, üzletI 
kAPcsolAtok feléPítését, PIAcokrA kIjUtást, 
Illetve PIAcI PozícIók erÔsítését. A DUIHk 
ennek során többfélekéPPen Is tUD seGítenI.

A DUIHk júnIUs 20-án A coUrtyArD by MArrIott bUDAPest cIty center szállóbAn renDezett 
konferencIát „nAPenerGIA-HAsznosítás néMetorszáGbAn és MAGyArorszáGon” téMábAn.

megoldásaikat, köztük az Almaden Europe GmbH a 
fényt mindkét oldalról áteresztő, üveg-üveg napelem-
modulját, a megrendelőknek saját 3D-s tervező és tető-
szerkezet-ellenőrző szoftvert kínáló IBC Solar AG, vagy 
az IPS-solar GmbH, amelynek napelemes rendszerei a 
tetőablakok integrálását is lehetővé teszik.

Magyarországi keretfeltételek
A továbbiak során a magyar napelem szövetség 
MNNSZ nevében Hollauer Tibor (balra) számolt be a 
nehéz magyarországi helyzetről: a jogszabályok és az 
illetékek nehezítik, ill. megdrágítják a nap elem rend-
szerek telepítését. „A magyar betáplálási díj átszá-
mítva tizenegy eurócent, ami magas, azonban az év 
elején a tarifarendszert módosították, ezért ezt az 
összeget már csak 0,5 megawattnál alacsonyabb tel-
jesítményű rendszerekre és csupán mintegy 13 évre, 
valamint közintézményeknek kínálják” – panaszko-
dott a szakértő. Nyírbátor polgármestere, Máté Antal 
(2. balról) néhány már működő példát mutatott be 
településéről a megújuló energiaforrások hasznosí-
tására – ebben az esetben a napenergia és a földhő 
párosítására. Ő is nehézségekről számolt be, például 
a projektekhez már megítélt támogatási források 
megyei szintű váratlan átcsoportosításáról, vagy a 
megújuló energiák hasznosításával korszerűsített 
közintézmények hirtelen államosításáról. „Minden 
projektből tanulunk, a hibákból is” – mondta el bát-
ran a politikus. A MEKH magyar állami energiahivatal 
részéről Bagi Attila (jobbra) kifejtette, hogy Magyaror-
szág 2020-ig a teljes villamosenergia-fogyasztás 14,65 
százalékát tervezi megújuló forrásból fedezni, s ezek 
közül jelenleg a termálhő a legnagyobb jelentőségű. 
A 0,5 megawatt alatti rendszerek alacsonyabb támo-
gatását a vonatkozó uniós irányelvvel magyarázta, 
egyúttal pedig bemutatta azt a megannyi szigorú 
követelményt, amelyeket Magyarországon a pályázati 
kérelmeknél figyelembe kell venni.

A konferenciát követő két napon a német vállalatok 
képviselői összesen 62 előzetesen egyeztetett egyéni 
tárgyalást folytattak a potenciális magyar üzleti part-
nerek székhelyén, vagy a Német-Magyar Gazdaság 
Házában. A német vállalatok értékesítési partnereket, 
napenergiával foglalkozó fővállalkozókat, projektfej-
lesztőket, illetve napenergia-hasznosítási beruhá-
zásokat tervező vállalatokat, önkormányzatokat és 
magánszemélyeket kerestek. Örvendetes módon 
szinte valamennyi tárgyalás eredményeként konkrét 
ajánlatot is kértek a magyar résztvevők.    ❙

júnIUs 28-án, a Budapest Marriott Hotelben adta át Silke Janz, a Penny Market ügy-
vezető igazgatója, és Gabriel A. Brennauer DUIHK ügyvezető igazgató a Penny Market 
német duális szakképzési rendszer szerinti záróvizsga résztvevőinek bizonyítványait. 
Ez immár a második ilyen évfolyam volt, a német diszkontlánc magyar leányvál-
lalata a „kereskedelmi gazdálkodó-boltvezető” duális szakképzési programot 2014-
ben indította, német minta alapján és a Kamara közreműködésével, aki a teljes szak-
képzést végigkövette és minőségbiztosítást nyújtott. A 15 szakképzésben résztvevő 
fiatal már május végén sikeresen letette záróvizsgáját. Ez immár másodszor történt 
a DUIHK közreműködésével. A vizsgázóknak egy komplex, három részből álló írás-
beli vizsgának és konkrét, szakmaspecifikus gyakorlati vizsgának kellett alávetniük 
magukat, melyek mindegyikére a Német-Magyar Gazdaság Házában került sor.    ❙

sZaKKéPZési BiZOnyítványt vetteK át 
a Penny MarKet tanUlói

AnnAk érDekében, hogy tovább javítsa a kifelé 
való fellépését, és hogy kívülállóknak még több 
bepillantást nyújtson tevékenységébe, a DUIHK 
úgy döntött, hogy egy saját YouTube csatornát 

a dUiHK a yOUtUBeOn

létesít, ahol a videói minden érdeklődő számára 
bármikor online elérhetőek. Aktuálisan öt videó-
ról van szó, de ez a választék idővel természetesen 
egyre tovább fog bővülni.    ❙

A német Szövetségi 
Gazdasági Minisztérium 
(BMWi) energetikai export-
fejlesztési programja kere-
tében külföldi partnerekkel 
találkozhatnak német 
vállalatoknak a megújuló 
energiák, az energia-ha-
tékonyság, az intelligens 
hálózatok és energiatáro-
lási technológiák területén. 
Az üzleti utakat a német 
külkereskedelmi kamarák 
szervezik. A DUIHK pl. a 
2018-as évre két üzleti utat 
tervez, épületek energia-
hatékonysága, valamint az 
ipari energia-hatékonyság 
témakörben.
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További információ vásárok témában:
Ilona Balogh  •  Tel.: + 36 1 345 7631
balogh@ahkungarn.hu vagy online a  
www.ahkungarn.hu/hu/szolgaltatasok/vasari- 
szolgaltatasok és www.nemetvasarok.hu alatt
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Parlament határozata alapján.
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érdekében megfelelő szolgáltatásokat nyúj-
tunk, melyek keretében például szervezési 
feladatokat átvállalunk, hogy a résztvevők 
a lényeges dolgokra, mégpedig az üzletre 
tudjanak koncentrálni“, magyarázza Balogh 
Ilona, a  DUIHK helyettes ügyvezető asszonya 
és a Kamara vásári üzletért felelős vezetője. 
A Kamara alapvetően is értékesít belépője-
gyeket az általa Magyarországon hivatalosan 

képviselt vásártársaságok, a Messe Berlin, a 
NürnbergMesse és a Spielwarenmesse eG 
rendezvényeire. Vásárképviseletként a DUIHK 
továbbá támogatja a magyar vállalatokat, ha 
azok akár kiállítóként, akár látogatóként szeret-
nének megjelenni ezeken a vásárokon. Kiállí-
tóinak teljeskörű szolgáltatást nyújt a Kamara 
a vásári részvétel előkészítése és kivitelezése 
kapcsán. A vásárlátogatók számára a DUIHK 
lebonyolítja a szükséges szaklátogatói regiszt-
rációt és intézi a belépőjegyek elővételét.  
A nemrég létrehozott magyar nyelvű www.
nemetvsarok.hu weboldal is segít ebben, ott 
minden soronkövetkező, idén esedékes ilyen 
időpont is megtalálható. Emellett október 18. 
és 20. között a Kamara jelen lesz az Automo-
tive Hungary-n közösségi standjával.  

„Egy kiállítási részvételre konkrét célokkal, 
időben el kell kezdeni felkészülni. Ebben 
segít a DUIHK tanácsadással, szervezéssel, 
az esemény beharangozásával a legkü-
lönbözőbb kommunikációs csatornákon“, 
emeli ki Balogh Ilona. Exkluzív szolgálta-
tásként a tagok és olyan német vállalatok 
számára, akik újonnan szeretnék Magyaror-
szágon megvetni lábukat, a DUIHK közös-
ségi standokat szervez a Magyarországon 
rendezett nemzetközi vásárokon, többek 
között az „Ipar Napjain / Mach-Tech-en” és 
az „Automotive Hungary-n”. A résztvevők 
így „kulcsrakészen” egy költséghatékony, 
önálló megjelenést kapnak az adott vásá-
ron, melyet kényelmesen foglalhatnak el 
közvetlenül akár a vásár kezdetén.     ❙

folytatás a 15. oldalról»

AnnAk érDekében, hogy a vásári részvétel 
minél hatékonyabb legyen, és hogy az ezzel 
járó költségeket mérhető üzleti eredmé-
nyekre lehessen váltani, intenzív tréningeket 
kínál a Kamara a vásári marketing területén, 
német szakértők bevonásával. Aktuálisan 
a DUIHK szeptember 28-án és 29-én egész 
napos, interaktív tréningeket szervez Karla 
Juegel tapasztalt coach vezetésével, melyek 
számos hasznos információt és tippet kínál-
nak a sikeres vásári részvételhez. 

Az első, főleg a standszemélyzetnek szóló tré-
ningnapon „Turn contacts into cont(r)acts®“ 
néven arról lesz szó, hogy hogyan lehet elérni, 
hogy az érdeklődő látogatókból fizető ügyfe-
lek legyenek. Mert főleg a standon jelen lévő 
kollegák kommunikációja, valamint a stand 
kialakítása és működtetése járulhatnak hozzá 
a vásári részvétel hatékonyságánakj növe-

aKtUális vásári KéPZéseK

léséhez, valamint szolgálhatnak arra, hogy 
felhívják a látogatók figyelmét és stimulálják 
azok minden érzékét; ami másrészt azok üzleti 
érdeklődését is felkeltheti.    

A második tréningnap pedig a Kamara által 
első alkalommal szervezett „Közösségi stan-
dok vásárokon és kiállításokon” témában 
ad tippeket az ilyen standok szervezésének 
sikeres előkészítéséhez és megtervezésé-
hez, illetve a kiállítást követő utómunkához 
is. Mert ez egy elég komplex feladat, hiszen 
azok a kollégák, akik egy közösségi standot 
szerveznek, többek között egy széles fel-
adatskálával szembesülnek egy sikeres vásári 
fellépés lebonyolítása érdekében, meg kell 
felelni az egyes kiállítók sokrétű kívánsága-
inak és elvárásainak, és ezeket mégis egy 
egységes összképet nyújtó stand formájá-
ban kell megjeleníteni.

„A résztvevők profitálnak a tréningjeinkből, 
mert egy ilyen felkészítésnek köszönhetően 
profi módon tudnak kiállítani és ezzel min-
den üzleti potenciálit kihasználni”, hangsú-
lyozza Simon-Lutring Tünde, aki a DUIHK-nál 
egyebek mellett a Messe Berlin képviseleté-
ért és a DUIHK közösségi standjainak szerve-
zéséért is felelős. „A tréning témái nagyon 
aktuálisak, továbbá sokak kérésére a közös-
ségi stand-szervezőknek most rendezünk 
első alkalommal ilyen tréninget.”     ❙

További információ a vásári tréningekhez:
Simon-Lutring Tünde  •  Tel.: + 36 1 345 7645
simon-lutring@ahkungarn.hu


