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Bewerben können sich Unternehmen, 
Berufsschulen, Industrie- und Handelskam-
mern sowie andere Akteure in Ungarn, die 
sich in der beruflichen Ausbildung engagie-
ren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bewer-
ber Mitglied der DUIHK sind oder nicht. In 
den vergangenen vier Jahren haben sich 
über 120 Firmen und Institutionen um den 
Berufsbildungspreis beworben. Unter den 
Preisträgern gab es deutsche Großunterneh-
men ebenso wie ungarische KMU, regionale 
Industrie- und Handelskammern, Berufsschu-
len oder Industriecluster, und sogar einen 
engagierten Einzelunternehmer.

Der Berufsbildungspreis wurde erstmals 2013 
verliehen. Er würdigt Projekte und Aktivitä-
ten, die zur Stärkung der praxisorientierten 
beruflichen Bildung in Ungarn beitragen. 
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Ziel des Preises ist es, die gesellschaftliche 
Wertschätzung von Berufsabschlüssen zu 
erhöhen, und zugleich hervorragende, nach-
ahmenswerte Formen und Instrumente der 
Ausbildung und der Zusammenarbeit zwi-
schen den Bildungspartnern einer breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen.

Péter Kásler, für die Berufsbildung zuständiger 
Vizepräsident der DUIHK, sagte dazu: „Ein 
gutes Berufsbildungssystem in Ungarn ist für 
alle Beteiligten im Lande ein lohnendes Ziel. 
Für die Auszubildenden, weil sie damit einen 
Abschluss erhalten, der ihre beruflichen Ent-
wicklungschancen deutlich steigert. Für die 
Unternehmen, weil sie gute und motivierte 
Mitarbeiter erhalten, was angesichts des Fach-
kräftemangels immer wichtiger wird. Und für 
das Land insgesamt, weil die Wettbewerbsfä-

higkeit der Wirtschaft gestärkt wird. Deshalb 
steht der Wettbewerb auch allen offen.“

Der Berufsbildungspreis wird auch 2018 
wieder in drei Kategorien vergeben: 
In der Kategorie Motivation sollen Akti-
vitäten gewürdigt werden, die den dua-
len Bildungsweg stärker in den Focus der 
Jugendlichen und ihrer Eltern, aber auch 
der allgemeinen Öffentlichkeit rücken. Die 
Kategorie Kooperation soll beispielhafte 
Formen der Zusammenarbeit zwischen 
den Akteuren der Berufsbildung, also zwi-
schen Unternehmen, Schulen, Kammer-
organisationen, Gemeinden oder staatli-
chen Einrichtungen, ehren. Mit der dritten 
Kategorie, Innovation, sollen neue Wege, 
Methoden und Projekte ausgezeichnet 
werden, mit denen die Qualität und die 
Wirksamkeit der Ausbildung selbst verbes-
sert wird, in den Berufsschulen ebenso wie 
in den Ausbildungsbetrieben. 

Die Berufsbildungspreise 2018 werden am 
8. März 2018 feierlich übergeben.     ❙

10   |  2017 

SeIt AnfAng OktOber können SIcH erneUt betrIebe, bIlDUngSeInrIcHtUngen, 
kAMMern UnD AnDere OrgAnISAtIOnen In UngArn UM Den berUfSbIlDUngS-
preIS Der DUIHk beWerben. Der preIS WIrD bereItS zUM fünften MAl vergeben, 
ScHIrMHerr ISt erneUt UngArnS WIrtScHAftSMInISter MIHály vArgA.

Informationen zum Preis, bisherigen Preisträgern 
und Bewerbungsunterlagen unter: 
szakkepzesidij.hu  •  berufsbildungspreis.hu
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AM 28. SepteMber veranstaltete die DUIHK eine 
Expertenrunde zu den Möglichkeiten auf dem rus-
sischen Getränkemarkt und der sich mit diesem 
beschäftigenden Fachmesse Beviale Moskau. Warum 
eine deutsch-ungarische Kammer letztere bewirbt, 
war auch Thema im Grußwort der stellv. DUIHK-
Geschäftsführerin Ilona Balogh (2.v.r.). In ihren Worten 
zu den allgemeinen Aufgaben der DUIHK sprach sie 
auch über selbige als offizielle Vertretung der Nürn-
bergMesse in Ungarn, die die Bevial Moskau organi-
siert. „Deutsche Messen sind in Deutschland so erfolg-
reich, dass sie dort bereits an ihre Kapazitätsgrenzen 
stoßen. Daher gibt es Auslandspräsenzen in Asien und 
Russland, wie auch in diesem Fall“, erklärte Balogh.

Ullrich Umann, Russland-Experte bei der Germany 
Trade & Invest (gtai; r.) erklärte, dass auch auf dem 
sich ständig ändernden russischen Markt gelte: „Auf 
Konsum kann man verzichten, auf Getränke nicht.“ 
Die 2014 erlassenen Sanktionen haben immer noch 
schwere Auswirkungen auf die Wirtschaft, jedoch 
wachsen seit 2017 die Importe wieder, z.B. der aus 
Deutschland um 19,6%. Investitionen auf dem Geträn-
kemarkt kommen u.a. aus der Ukraine, den USA sowie 
den Niederlanden, und gehen vor allem in die Pro-
duktion. Überraschenderweise sei Mineralwasser 
die mit Abstand wichtigste Warengruppe, was auch 
mit dem schlechten Leitungswasser in Großstädten 
zusammenhinge. Auf Nachfrage erklärte Umann, dass 
sich aufgrund der steigenden Reallöhne der Konsum 
von Wodka hin zu Wein, Likör und Bier verlagere.

„Für uns als Messe ist es wichtig, mit Russland einen 
großen Markt zu haben, denn getrunken wird immer“, 
sagt auch Thimo Holst, Projektmanager der Beviale 
Moskau (2.v.l.) bei deren Vorstellung. Die Struktur des 
Getränkemarktes ändere sich weg von großen, teils 
ausländischen Konzernen hin zu heimischen KMU, 
etwa im Craft Beer-Bereich. „Für uns bedeutet das, 
dass neuer Bedarf an Maschinen entsteht, der vor eini-
gen Jahren noch nicht da war“, so Holst. Trotz Sankti-
onen ist Russland ein interessanter, stetig wachsender 

Markt, da trotz staatlicher Förderungen zur Steige-
rung der heimischen Produktion die Technik immer 
noch eher aus dem Ausland kommt. Dieser Bereich 
sei genauso wie alle anderen der Prozesskette der 
Getränkeherstellung auf der Fachmesse abgebildet. 
Als interessantes Rahmenprogramm warte man aber 
auch mit politischen Diskussionen etwa zur Gesetz-
gebung von Alkoholika auf. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte das Event ein Plus von 50% an Ausstellern auf-
weisen, wobei rund 60% davon aus Russland und der 
Region sowie 40% aus Europa – darunter ein einziger 
aus Ungarn – und China stammen.

Im Anschluss gab die Trainerin Karla Jügel (l.) wertvolle 
Tipps, um eine Messeteilnahme möglichst erfolg-
reich zu gestalten. So müsse man als Aussteller den 
Besuchern immer einen Nutzen bieten, für diese sind 
interaktive Erlebnisse, persönlicher Kontakt und Ver-
gleichsmöglichkeiten bedeutend, daher steigert man 
z.B. über das Ansprechen mehrerer Sinne die Veranke-
rung in dessen Gedächtnis. „Man darf nicht an der fal-
schen Stelle sparen und eine Messe als „teuer“ abtun, 
das Erreichen der Marketing- und Vertriebsziele auf 
alternativen Wegen ist teurer als die Messeteilnahme“, 
so Jügel. Dabei sind u.a. der richtige Standbau, der 
sofort zeigt, worum es dort geht und die eigene Bot-
schaft stützt, sowie gut vorbereitete Mitarbeiter, die 
sich den Stand wie eine Bühne vorstellen sollen, ent-
scheidend. Beim abschließenden Stehempfang mit 
russischen und ungarischen Leckereien hatten die 
Teilnehmer ebenso wie nach den Vorträgen die Mög-
lichkeit zum Austausch mit den Experten.     ❙

rUssIscHer getränKemarKt Im foKUs

SAP schloss im September mit der Regierung eine 
Kooperationsvereinbarung. Mit welchen konkreten 
Ergebnissen kann man diesbezüglich rechnen?

Die strategische Vereinbarung handelt im Falle von 
SAP eher davon, was wir bisher in Ungarn geleistet 
haben, besonders in den vergangenen Jahren. Das 
ist die Anerkennung der Tätigkeit von SAP in Ungarn, 
schließlich haben wir Investitionen von mehreren 
Mrd. Forint für das Ansiedeln verschiedener inno-
vativer Geschäftsbereiche – z.B. cloudbasierte Ser-
vices – in Ungarn getätigt,. Ferner nehmen wir an 
vielen bedeutenden Projekten teil, die Ungarns 
Digitalisierung fördern. Neben der Anerkennung ist 
die Vereinbarung auch eine Rückmeldung, dass wir 
uns auf dem richtigen Weg befinden. Die Regierung 
begrüßt und unterstützt, dass SAP weiter wächst, 
und hält es für wichtig, dass die digitale Umstel-
lung bezüglich der Wirtschaft in Ungarn besonders 
schnell erfolgt. Für sämtliche Akteure ist das ein vor-
ausschauender und erfreulicher Schritt.          

Wie sehen Sie die auf dem Gebiet der Digitalisie-
rung erreichten Ergebnisse und Kraftanstrengun-
gen der ungarischen Regierung sowie Wirtschaft?

Letztere zeichnen sich eindeutig ab, in der ganzen 
Region sehen wir keine so strukturell aufgebaute 
Strategie wie diejenige der ungarischen Regierung 
auf dem Gebiet der digitalen Transformation und 
Digitalisierung. Es ist spürbar, dass sie die Allokation 
der EU-Fördergelder und die Orientierung der Wirt-
schaftsentwicklung in diese Richtung verschieben 
will. Der Wettbewerb wird aber auf dem Markt ent-
schieden, vor allem auf dem Gebiet des KMU-Sektors 
und der Industrie 4.0 Produktionstechnologien. Wo 
bereits erste praktische Ergebnisse spürbar sind, ist 
vor allem die digitale Bildungsstrategie, die die unga-
rische Regierung als Ausgangspunkt festgelegt hat. 
Das bedeutet nicht, dass es die komplette Genera-
tion, die mit diesem Wissen ausgerüstet das Niveau 
der ungarischen Wirtschaft heben wird, bereits da ist. 
Dies ist eine langfristige Investition, die auch bei den 
Grund-, Fach- und Hochschulen ankommt.

Was sind die neuesten Errungenschaften der Digi-
talisierung, und wie gelangen diese zu den ungari-
schen Unternehmen?

Die größte Aufmerksamkeit gilt dem Internet of 
Things (IoT), also der Welt der über das Internet mit-
einander verbundenen Objekte. Dessen Wirkung 
auf Ungarns Wirtschaft wird dann am bedeutends-
ten, wenn auch die ungarischen Mittelständler, 
die dieses Phänomen heute noch aus der Ferne 
beobachten, in diese Richtung gehen. Der Durch-
bruch kommt, wenn die Musterfabriken verwirklicht 
werden, wenn das Technologiezentrum zustande 
kommt, in dem mehrere hundert Unternehmen die 
darauf abzielenden technologischen Möglichkeiten 
betrachten können, und wenn es natürlich nach 
diesen ersten Eindrücken auch individuell zuge-
schnittene, die digitale Transformation anvisierende 
konkreten Schritte erfolgen. Dies ist ein maximal 
vier Jahre dauernder Prozess, an dessen Anfang wir 
stehen. Wenn wir aber ans Ende gelangen, kann 
Ungarn erreichen, dass der hiesige KMU-Sektor dies-
bezüglich vorneweg geht und ein solches technolo-
gisches Level erreicht, dass er mit jedem Unterneh-
men aus Europa oder Übersee in den Wettbewerb 
und auf den Markt eintreten kann. Wenn dies nicht 
rechtzeitig erfolgt, dann werden wir bezüglich der 
Wettbewerbsfähigkeit abgehängt.

Auf was für ein Expertenteam vertraut SAP hierbei?

Seit 2010 haben wir neben unserem Umsatz auch 
die Anzahl unserer Mitarbeiter verdoppelt, die heute 
über 1.000 beträgt. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass neben unseren eigenen Mitarbeitern mindes-
tens 2.000 Akteure in Ungarn einer geschäftlichen 
Tätigkeit mit SAP-Bezug nachgehen und davon 
leben; sei es als Lehrer an einer Hochschule, oder im 
IT-Kompetenzzentrum eines Unternehmens. Ferner 
gibt es zahllose Mitarbeiter bei ungarischen Partne-
runternehmen, die bei ihren eigenen Kunden einer 
solchen Tätigkeit nachgehen. D.h., dass das Ökosys-
tem von SAP, mit dem es in der ungarischen Wirt-
schaft präsent ist, sehr breit ist. 

Unter Berücksichtigung der globalen Trends und 
der strategischen Wirkung auf die ungarische Wirt-
schaft kann dieses Wachstum auch in den kom-
menden Jahren aufrechterhalten, wenn wir unsere 
Arbeit gut machen.    ❙

Zum Unternehmen

Die ungarische SAP-Toch-
ter wurde 1997 gegründet, 
der Firmensitz liegt in 
Budapest. Aktuell verfügt 
die ungarische Einheit des 
deutschen Softwarekon-
zerns über mehr als 
1.000 Beschäftigte, 2016 
erreichte es einen Umsatz 
von 28,5 Mrd. Forint.

„Der wettBewerB wIrD aUf 
 Dem marKt entscHIeDen“

gespräcH mIt Balázs aBlonczy, gescHäftsfÜHrer Der sap HUngary Kft.

bAlázS AblOnczy, 44 Jahre alt, verheiratet,  
3 Kinder. Seit 2009 bei der SAP Hungary Kft.  
als Geschäftsführer.

Das Interview in voller 
Länge finden Sie auf 
WiU online unter neben-
stehendem QR-Code. 

Anmeldeschluss für 
Aussteller auf der Beviale 
Moskau: 30. November. 

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

DAS erSte JOUr fIxe nach der Sommerpause der 
DUIHK fand dieses Jahr am 28. September im Hilton 
Hotel Budapest statt. Auf dem Event stellten sich 
traditionsgemäß neue und langjährige Mitglieder 
vor, von ersterem acht, von letzterem zwei an der 
Zahl. Das Hotel schuf mit frischrenoviertem Ballsaal 
und Hotelzimmern allen anwesenden Mitgliedsun-
ternehmen auch Gelegenheit dafür, zahlreiche Kon-
takte zu knüpfen und sich auszutauschen.    ❙

erstes JoUr fIxe nacH Der sommerpaUse
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servIceangeBote

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

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

DAS AllJäHrlIcHe kOnJUnktUrfOrUM der 
DUIHK und der Ungarischen Agentur für Investi-
tionsförderung (HIPA) informiert aus erster Hand 
über die wirtschaftlichen Aussichten Ungarns und 
Deutschlands. Die diesjährige Auflage mit dem 
Titel „Deutsch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen 
in einem sich grundlegend verändernden Europa“ 

KonJUnKtUrforUm 2017 gemeInsam mIt Der HIpa

findet am 14. November erneut im Pester Vigadó 
und unter der Teilnahme von Außenwirtschaftsmi-
nister Péter Szijjártó statt. Weitere Referenten sind 
Dr. Marco Wagner, Volkswirt bei der Commerzbank 
AG, Prof. Dietmar Meyer, Rektor der Andrássy-Uni-
versität Budapest, sowie DUIHK-Präsident und Vor-
stand der Siemens Zrt. Dale A. Martin.    ❙

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

DAS DUWz bietet seinen Kunden erneut einen 
neuen, ungewöhnlichen Service: Die Erhebung zur 
Organisationskultur untersucht anhand von zehn 
kulturellen Dimensionen, wie die wesentliche Kultur 
der gegebenen Organisation oder Organisationsein-
heit aussieht. Die Erhebung unterstützt die Planung 
der Entwicklungen, das Managen der Veränderungen 
sowie das Aufdecken und Lösen von Problemen. Die 

Methode der Kulturanalyse besteht aus drei Haupt-
bestandteilen: eine Erhebung per Fragebogen, per-
sönliche Interviews und persönliche Beobachtung. 
Der gesamte Prozess der Erhebung umfasst einen 
Monat, an dessen Ende erhält das teilnehmende 
Unternehmen im Rahmen eines Beratungstages die 
Auswertung der Ergebnisse und die sich an diese 
anschließenden Entwicklungsempfehlungen.     ❙

AM 13-14. nOveMber und 4-5. Dezember bietet 
das Deutsch-Ungarische Wissenszentrum (DUWZ) 
ein den aktuellen Herausforderungen von Vertriebs-
mitarbeitern entsprechendes Training: Der Kunde 
von heute sucht nicht mehr den überwältigenden, 
wortreichen Verkäufertyp, sondern einen Koopera-
tionspartner, der offen gegenüber seinen Ansprü-
chen ist und maximal vorbereitet zur Besprechung 

aKtUelle weIterBIlDUngsKUrse

erscheint. Im Laufe des viertägigen Trainings kön-
nen sich die Teilnehmer aneignen, wie sie bei der 
Präsentation ihrer Dienstleistung oder ihres Produk-
tes einen tiefen Eindruck beim Gesprächspartner 
hinterlassen können, wann sie bei der Verhandlung 
auf das Wesentliche kommen sollten, und wie sie 
durch Kenntnis des Persönlichkeitstyps des Kunden 
noch bewusster mit diesem umgehen können.    ❙

UM eIne MeSSebeteIlIgUng effektiver zu gestal-
ten und die Kosten, mit denen sie verbunden ist, 
in messbare geschäftliche Ergebnisse umzusetzen, 
bietet die Kammer einmal jährlich intensive Trainings 
mit deutschen Experten aus dem Bereich Messemar-
keting an. Am 28. und 29. September wurden hierfür 
mit großem Erfolg zwei jeweils ganztägige, interak-
tive Trainings unter Leitung der erfahrenen Trainerin 
Karla Juegel veranstaltet, die viele nützliche Infor-
mationen und Tipps zur bewussten, daher erfolgrei-
chen Messeteilnahme boten. Beim ersten Training 
hieß es vor allem für das Standpersonal „Turn con-
tacts into cont(r)acts®“, also wie aus interessierten 
Besuchern zahlende Kunden gemacht werden kön-
nen. Laut Juegel können vor allem die Kommunika-

22 AUSSteller nahmen am 200 qm großen DUIHK 
Gemeinschaftsstand auf der Fachmesse Automotive
Hungary 2017 vom 18.-20. Oktober teil. Darunter 
waren u.a. BASF, das Bay Zoltán Forschungsinstitut, 
Cad-Terv Mernöki Kft., Commerzbank, eCon Enginee-
ring und die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH. 
Als Begleitprogramm fand u.a. eine Standparty mit 
der Möglichkeit zum Networking statt, während 
interessierten Firmen eine kostenlose Exportbera-
tung – 17 solcher Termine kamen zustande – sowie 
eine individuelle Beratung zum Thema DUIHK-
Mitgliedschaft geboten wurde. Dass die Aussteller 
am Gemeinschaftsstand rundum zufrieden waren, 
bestätige u.a. Orsolya Kory von der Inpiro Magyarors-

traInIngs zUr erfolgreIcHen messeteIlnaHme

zUfrIeDene aUssteller am DUIHK-gemeInscHaftsstanD

tion der am Stand anwesenden Kollegen sowie die 
Gestaltung und der Betrieb des Standes zur Steige-
rung der Effektivität der Messeteilnahme beitragen; 
ferner dazu dienen, Aufmerksamkeit zu generie-
ren, alle Sinne der Besucher zu stimulieren und so 
auch deren geschäftliche Interesse zu wecken. Im 
Rahmen des zweiten, von der Kammer zum ersten 
Mal organisierten Trainings, wurden zum Thema 
„Gemeinschaftsstände auf Messen und Ausstellun-
gen“ Tipps zur richtigen Planung, Durchführung und 
Nachbereitung von solchen Ständen gegeben. Hier 
informierte Juegel u.a. über die Fördermöglichkeiten 
und Vorteile des Messeplatzes Deutschland, die rich-
tige Marketing- und Kommunikationsstrategie sowie 
Ausstellerbetreuung.    ❙

zág Kft.: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Stand-
platz, an dem wir uns vieler Interessenten erfreuen 
durften, und auch mit dem gesamten Messever-
lauf, denn wir haben unsere Ziele erreicht, Kontakte 
geknüpft, Kundenakquise betrieben und eine Kom-
munikationsbasis zu verschiedenen potenziellen 
Partnern aufgebaut.“ Uwe Friese von der Alu Casting 
Support Kft. sah den DUIHK-Gemeinschaftsstand 
als das richtige Mittel zur Messeteilnahme: „Hier am 
Kammer-Stand hatten wir einen positiven Verlauf 
dieser wichtigen Messe. Die Messe ist ein sinnvolles 
Element zum persönlichen Networking, besonders 
im Falle von Betrieben wie uns, die in mittlerer oder 
kleinerer Serie produzieren.“    ❙

Der kOntAkter der DUIHK ist das umfassendste 
Verzeichnis von Firmen, Organisationen und öffentli-
chen Einrichtungen, die im deutsch-ungarischen Wirt-
schaftsgeschehen eine Rolle spielen. Die aktualisierte 

Ausgabe erschien am 6. Oktober. DUIHK-Mitglieder 
erhalten die Publikation in den kommenden Tagen 
kostenlos und per Post zugesandt; Nicht-Mitglieder 
können den Kontakter für 100 Euro bestellen.    ❙

KontaKter 2017/2018 erscHIenen
Der nebenstehende 
QR-Code führt zur 
Onlinebestellung des 
Kontakters bzw. weiterer 
DUIHK-Publikationen

AM 11.OktOber war die HIPP Termelő és Kereske-
delmi Kft. im nordwestungarischen Hanságliget Ziel 
eines durch die Kammer organisierten Regionalen 
Firmenbesuchs. Deren Geschäftsführer Dr. Csaba 
Bódi sowie DUIHK-Mitarbeiterin Erika Gönczi begrüß-
ten die Teilnehmer, bevor Bódi eine kurze Firmen-

fIrmenBesUcH BeI HIpp In HanságlIget

präsentation hielt. Anschließend ging es auf zur 
Werksbesichtigung des Herstellers von Babynah-
rung, dessen Produkte natürlich beim zuvor gebo-
tenen Imbiss nicht fehlen durften. Abschließend 
und auch beim Imbiss bot sich den Teilnehmern die 
Möglichkeit zum Networking.    ❙

Weitere Informationen:
Erika Gönczi
Tel.: +36 1 3457 638
gonczi@ahkungarn.hu  

IM HerbSt 2016 startete die DUIHK das neue Veran-
staltungsformat der regionalen Firmenbesuche, mit 
dem sie ihren Mitgliedern und auch allen weiteren 
interessierten Firmen eine Plattform zur Unterstüt-
zung der regionalen Aktivität zwischen ihnen bietet. 
Schließlich stammt ein bedeutender Teil der Mitglieder 
aus außerhalb von Budapest. Weiteres Ziel ist es, den 
Kammermitgliedern eine Möglichkeit zur Präsentation 
ihres Betriebes zu geben. Neben dem Werksbesuch 
gibt es daher auch jedes Mal eine kurze Firmenprä-
sentation, bei denen in der Regel der Geschäftsfüh-
rer selbst in Aktion tritt. Für das Networking und den 
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander 
und mit dem Gastgeber bleibt dabei auch immer 
genug Zeit. Am 7. November wird die CLAAS Hungá-

weItere DUIHK-veranstaltUngen lanDesweIt

ria Kft. in Törökszentmiklós Ziel eines solchen Besuchs. 
Geschäftsführer Andreas Szakácsi wird die Teilnehmer 
empfangen und den Betrieb vorstellen.

Neben den Firmenbesuchen gehören ebenso seit 
Oktober 2016 auch die „Regionalen Treffen“ zu 
den regionalen Aktivitäten der DUIHK, die diese allen 
daran Interessierten vor Ort anbietet. Zur zweiten 
Auflage eines solchen Treffens in Békéscsaba lädt die 
DUIHK ebenso am 7. November in das dortige Arca-
num Hotel ein. Dort wird Peter Inzenhofer, Geschäfts-
führer der Hirschmann Car Communication Kft. und 
Aufsichtsratsmitglied der DUIHK die Teilnehmer 
begrüßen, bevor es zum Buffetabendessen mit der 
Möglichkeit zum Networking.   ❙
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mItglIeDernews
Knorr-Bremse eröffnet neUes werK 
UnD neUe leHrwerKstatt

AM 17. OktOber übergab Knorr-Bremse Rail Sys-
tems in Budapest feierlich sein neues Werk und seine 
neue Lehrwerkstatt. „Das Zugpferd der ungarischen 
Wirtschaft ist die Autoindustrie, ein Beweis dafür ist, 
dass Knorr-Bremse in Budapest das größte Zugbrem-
sen-Werk der Welt errichtet hat“, verkündete István 
Lepsényi, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, 
selbst bis 2015 Vorstand des DUIHK-Mitgliedun-
ternehmens (Foto l.), bei der feierlichen Übergabe. 
Er hob ferner hervor, dass die meisten deutschen 
Unternehmen langfristig in Ungarn planen, basie-
rend auf das Vertrauen, das während der Koopera-
tion mit der Regierung entstand. Mit der jetzigen 
Investition von über 5 Mrd. Forint avanciere Knorr-
Bremse Rail Systems Budapest zum weltweit größ-
ten Hersteller und Entwickler von Bremssystemen 
für Schienenfahrzeuge. Lepsényi erinnerte daran, 
dass Knorr-Bremse sich als erstes Unternehmen dem 
Zuliefererprogramm der Regierung anschloss. Letz-
tere förderte die Werkstatt mit 153 Mio. Forint. Laut 
Tivadar Tavaszi, Geschäftsführer von Knorr-Bremse 
Rail Systems (Mitte), wurde das Unternehmen durch 
die insgesamt 5,28 Mrd. Forint schwere Investition 
auch zu einem entscheidenden Berufsbildungs-
zentrum Ungarns. Knorr-Bremse Budapest startete 
2016 den Bau der neuen, 6.500 qm großen Produk-
tionshalle. Somit kann die Gesellschaft auf 46.000 
qm Fläche ihren Forschung- & Entwicklungs- sowie 
Produktionstätigkeiten nachgehen. Mit der aktuel-
len Erweiterung wurden 320 neue Jobs geschaffen, 
womit der Personalbestand auf über 1.500 Mitar-
beiter stieg, darunter 500 Ingenieure. Als weiteres 
Ergebnis der Investition rechne man laut Tavaszi mit 
einem Anstieg der Export-Umsätze um 33 Prozent. 
Im vergangenen Jahr erreichte die Gesellschaft einen 
Umsatz von 205 Mio. Euro, dank des neuen Werks 
soll dieser dieses Jahr auf 250-260 Mio. Euro, 2018 
sogar auf knapp 300 Mio. Euro ansteigen.    ❙

KontaKt-eleKtro Kft. feIerte 
35-JäHrIges JUBIläUm

DIe kOntAkt-elektrO kft., Hersteller von u.a. Elek-
tronikanlagen sowie Schalt- und Steuerungsschrän-
ken, übergab am 22. September in Pécs anlässlich des 
35-jährigen Firmenjubiläums eine neue Werkshalle. 
Ferenc Hirth, Geschäftsführer und Gründer des aktuell 
70 Mitarbeiter beschäftigenden Unternehmens teilte 
bei der feierlichen Einweihung mit, dass die 850 qm 
große, insgesamt dritte Werkshalle des Unterneh-
mens innerhalb von fünf Monaten errichtet wurde.  

In der neuen Halle wird neben dem zentralen Mate-
rial- und Produktlager in naher Zukunft auch das 
geplante, per Ausschreibung geförderte 3D-Laserzen-
trum platziert. Bezüglich der aus Eigenmitteln getä-
tigten 200 Mio. Forint schweren Investition erklärte 
er, dass man bestrebt sei, soviel Geld und Energie 
wie möglich in Investitionen und moderne Produkti-
onseinrichtungen zu stecken. Olivér Hirth, der andere 
Geschäftsführer des Unternehmens erklärte, dass sich 
der Personalbestand von Kontakt-Elektro in den ver-
gangenen sechs Jahren verdoppelt habe. Man plane 
aber in naher Zukunft die Anstellung fast 20 weite-
ren Ingenieuren bzw. Facharbeitern. Balázs Rákossy, 
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, erklärte auf 
der Veranstaltung, dass Ungarns Wirtschaft so viele 
solcher kleiner und mittelständischer Familienunter-
nehmen wie möglich brauche, die sich dem Segment 
der Großunternehmen nähern. Die Kontakt-Elektro 
Kft. erreichte 2016 einen Umsatz von 1,35 Mrd. Forint 
und ein versteuertes Ergebnis von 202 Mio. Forint. 
Ein Jahr zuvor waren es fast 1,6 Mrd. Forint an Umsatz 
und ein Gewinn von 128 Mio. Forint.    ❙

15 JaHre BoscH In mIsKolc

AM 5. OktOber feierte die ungarische Bosch-
Gruppe ihr 15-jähriges Bestehen in Miskolc u.a. mit 
der Eröffnung einer neuen Lehrwerkstatt. 2002 
nahm die Robert Bosch Power Tool Kft. und nur ein 
Jahr später ebendort auch die Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft. ihren Betrieb in der ostunga-
rischen Industriestadt auf. Mit knapp 2.400 Mitarbei-
tern werden heute auf mehr als 38.000 qm Betriebs-
fläche Elektrowerkzeuge gefertigt, während bei 
der Schwesterfirma gut 2.200 Mitarbeiter auf rund 
20.000 qm Komponenten für die Automobilindus-
trie  bauen. Allein im vorigen Jahr lieferte die Power 
Tool Kft. mehr als 10 Mio. Werkzeuge aus, darunter 
hochmoderne Akkumulatoren für eBikes. Im Zuge 
einer 2013 begonnenen über 500 Mio. Forint schwe-
ren Investition wurde nun pünktlich zum Jubiläum 
und im Beisein von Wirtschaftsminister Mihály Varga 
eine neue Lehrwerkstatt in Miskolc übergeben, so 
dass diesen Herbst bereits 177 Azubis eine duale 
Ausbildung bei Bosch starten konnten. Der Minis-
ter erklärte, dass die mit 290 Mio. Forint staatlicher 
Förderung entstandene Lehrwerkstatt zugleich 
den Interessen der Schüler, des Unternehmens und 
der Regierung diene. „Bosch hat sich eine Position 
als Marktführer hinsichtlich Schulungs- und Ausbil-
dungssystemen im Sinne der Industrie 4.0 erkämpft. 
Die hier Lernenden werden aufgrund dieser moder-
nen Umstände einen Wettbewerbsvorteil auf dem 
Arbeitsmarkt haben“, so Varga.    ❙

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!

Wichtige geschäftliche Mei-
lensteine, Änderungen in 

Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-

santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 

Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu

tagvállalatI HíreK

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

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

ÚJ gyártócsarnoKot és tanmûHelyt 
aDott át a Knorr-Bremse

Október 17-én ünnepélyeS keretek között adta át 
új gyártócsarnokát és új tanműhelyét a Knorr-Bremse 
Rail Systems Budapesten. „A magyar gazdaság húzó-
ágazata a járműipar, ezt is bizonyítja, hogy a Knorr-
Bremse Budapesten építette fel a világ legnagyobb 
vasúti fékgyárát", jelentette ki Lepsényi István államtitkár 
az ünnepélyes átadáson, aki maga is 2015-ig a DUIHK-
tagvállalat ügyvezetője volt. Továbbá kiemelte, hogy a 
legtöbb német vállalkozás hosszú távra tervez Magyar-
országon, arra a bizalomra alapozva, amely a kormány-
nyal való együttműködésben alakult ki. A Knorr-Bremse 
Rail Systems Budapest a mostani, ötmilliárd forintot 
meghaladó beruházásával a világ legnagyobb vasúti 
fékegység-gyártó és fejlesztő vállalatává válik. Az állam-

titkár emlékeztetett, hogy a Knorr-Bremse elsőként 
csatlakozott a kormány beszállító-fejlesztési program-
jához. A most átadott tanműhely megvalósításához a 
kormány 153 millió forinttal járult hozzá. Tavaszi Tivadar, 
a Knorr-Brense Rail Systems ügyvezetője (középen) sze-
rint a mostani budapesti, együttesen 5,28 milliárd forint 
értékű bővítéssel a társaság Magyarország egyik meg-
határozó szakképző-központjává is vált. A Knorr-Bremse 
Budapest 2016-ban kezdte meg új gyárcsarnoka építé-
sét, ennek új termelési területe 6.500 nm-t tesz ki. A tár-
saság 46.000 nm-es épületegyüttesében folytathatja 
a kutatás-fejlesztési, valamint gyártótevékenységét.  
A vállalat 320 új munkatársnak adott munkát a mostani 
bővítéssel, ezzel a foglalkoztatottak létszáma 1.500 fölé 
emelkedett, akik közül 500-an mérnökök. A beruházás 
további eredményeként a cég Tavaszi szerint az export-
árbevétel 33 százalékos növekedésével számol. A társa-

wIr BegrÜssen Unsere neUen mItglIeDer | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

4life Direct Kft.  
lebens- und nicht-lebensversicherungen 

Madarász Viktor utca 47-49.

H-1138 Budapest

frida Horogh    Senior Recruiter

tel.: +36 1 6961481

horogh.frida@4lifedirect.hu

www.4lifedirect.hu
 

dm Kft. 
Drogerie einzelhandel 

Depo Pf. 4. 

H-2046 törökbálint

gertrud csoknyainé Horváth    

Geschäftsführerin

tel.: +36 23 516114

gertrud.csoknyainehorvath@dm.hu

www.dm.hu 

gefco magyarország Kft.
logistik Dienstleistungen

Bocskai út 134-146. 

H-1113 Budapest

tünde miavecz   Marketing & PR Assistentin

tel.: +36 1 7663922

tunde.miavecz@gefco.net

www.gefco.net/hu 

mapa professionell s.a.s. 
ppe producer 

420 rue d'Estienne d 'Orves 

F-92700 Colombes Cedex

ádám gerei   Country Sales Manager

tel.: +36 30 4192600

adam.gerei@mapaspontex.fr

www.mapaspontex.fr
 

netis Informatikai zrt. 
simedok, occupatos, vetfusion, 
work4mance, vcoD 

Váci út 45. 

H-1134 Budapest

martina milánkovits    Assistentin

tel.: +36 1 8781653

milankovits.martina@netis.hu

www.netis.hu 

performan group Kft. 
executive search 

Derkovits utca 10. 

H-1126 Budapest

ágnes virág    Senior Beraterin

tel.: +36 1 2036568

agnes.virag@performan.hu

www.performan.hu

rBo rechnungswesen 
Beratungs- und 
outsourcing gmbH 
Unternehmensberatung

Aarstraße 1 

D-65195 Wiesbaden

anne Kopunovic   Geschäftsführerin

tel.: +49 611 5050590

bera@rbo-online.eu

www.rbo-online.eu 

mvm ovit zrt. 
Kraftwerkgeräte, gitterförmige 
stahlkonstruktionen, elektrische 
und maschinenausführung

Mûvelôdés utca 4. 

H-1158 Budapest

Dr. norbert lajos Korom    

General Manager

tel.: +36 1 4143200

kommunikacio@ovit.hu

www.ovit.hu 
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További információ:
Csóka Zsuzsanna 
Tel.: +36 1 2433 596
csoka@ahkungarn.hu

További információ:
Budai Tamás
Tel.: +36 1 4540 611
budai@ahkungarn.hu

A mellékelt QR kód a 
Kontakter, ill. a DUIHK 
további kiadványa online 
megrendeléséhez vezet.

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

A DUIHk és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 
évente megrendezésre kerülő Konjunktúrafóruma 
Németország és Magyarország gazdasági kilátásairól 
nyújt tájékoztatást első kézből. Az idei rendezvény  
„A magyar-német gazdasági kapcsolatok egy gyöke-
resen változó Európában” címmel november 14-én 

a DUIHK és a HIpa 2017. évI KonJUnKtÚrafórUma

ismét a Pesti Vigadóban és Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter részvételével kerül megszervezésre. 
További előadók Dr. Marco Wagner, a Commerzbank 
AG közgazdásza, Prof. Dietmar Meyer, az Andrássy Egye-
tem Budapest rektora, valamint a DUIHK elnöke és a 
Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dale A. Martin.    ❙

megJelent a KontaKter 
2017/2018

céglátogatás a HanságlIgetI HIpp-nél

A DUIHk kOntAkter kiadványa a német-magyar 
gazdasági eseményekben és kapcsolatokban szere-
pet játszó vállalatok, intézmények és szervezetek leg-
átfogóbb és legrészletesebb jegyzéke. A Kontakter 
aktuális kiadása október 6-án jelent meg. A DUIHK 
tagjai a kiadványt a következő napokban díjmente-
sen kapják meg postai úton; nem tagok a Kontakter-t 
100 euróért rendelhetik meg.    ❙

Október 11-én a HIPP Termelő és Kereskedelmi Kft. 
volt egy a Kamara által szervezett Regionális céglá-
togatás célja az északnyugat-magyarországi Hanság-
ligeten. A cég ügyvezetője, Dr. Bódi Csaba, valamint 
Gönczi Erika, a DUIHK munkatársa köszöntötték a 
résztvevőket, mielőtt Dr. Bódi egy rövid cégprezen-

tációt tartott. Ezt egy gyárlátogatás követte a bébi-
ételeket készítő cégnél, amelynek termékei termé-
szetesen a korábban nyújtott büfé kínálatából sem 
hiányozhattak. Zárásképpen és a büfé közben is nyílt 
kapcsolatépítési lehetőség a résztvevők számára.    ❙

elsÔ JoUr fIxe a nyárI 
szÜnet Után

A DUIHk elSÔ JOUr fIxe rendezvénye az idei nyári 
szünet után szeptember 28-án a Hilton Hotel Buda-
pest szállodában került megrendezésre. A rendezvé-
nyen a hagyomány szerint új és hű tagok mutatták 
be cégeiket, szám szerint az előbbiből nyolc, utóbbi-
ból kettő. A hotel, amely épp egy újabb bálterem és 
a szállodai szobák felújításán esett át, így számos új 
ismerettség létesítésének helyszíne lehetett.    ❙

szolgáltatásI aJánlatoK

További információ:
Gönczi Erika 
Tel.: +36 1 3457 638
gonczi@ahkungarn.hu 

2016 ÔSzén indította el a DUIHK az új rendezvény-
formátumát, a regionális céglátogatásokat. Ezzel 
az új formátummal a DUIHK egy platformot szeretne 
ajánlani tagvállalatai és az összes további érdeklődő 
cégek számára az azok közti regionális tevékenység 
támogatására, hiszen például a tagok jelentős része 
is Budapesten kívülről származik. További cél, hogy a 
tágvállalatok lehetőséget kapjanak az üzemük bemu-
tatására. A telephely-látogatás mellett ezért minden 
alkalommal egy-egy rövid cégprezentációt is kap-
nak a résztvevők, mindkettőnél rendszerint maga az 
ügyvezető vállalja a feladatot. A résztvevők számára 
természetesen kapcsolatépítésre és egymással, illetve 
a házigazdával folytatott tapasztalatcserére is mindig 
marad elegendő idő. November 7-én a törökszent-

ÚJaBB KamaraI renDzvényeK vIDéKen

miklósi CLAAS Hungária Kft. lesz egy ilyen látogatás 
célja. Andreas Szakácsi ügyvezető fogja a résztvevőket 
fogadni és a céget bemutatni.

A céglátogatások mellett szintén 2016 októbere óta a 
„Regionális Találkozók“ is a DUIHK regionális tevé-
kenységei közé tartoznak, melyet a Kamara minden 
ebben érdekelt cégnek ott helyben ajánl. A második 
ilyen  jellegű találkozó Békéscsabán, szintén november 
7-én kerül megrendezésre a helyi Arcanum Hotelben, 
ahol Peter Inzenhofer, a Hirschmann Car Communica-
tion Kft. ügyvezetője és a DUIHK felügyelőbizottságá-
nak tagja fogja köszönteni a résztvevőket, mielőtt egy 
büfévacsora keretében nyílik kapcsolatépítési lehető-
ség. Egy ajándéksorsolás is része a programnak.    ❙

A DUWz ISMételten egy úJ, nem mindennapi szol-
gáltatást kínál ügyfelei számára: A Szervezeti kultúra 
felmérés tíz kultúra dimenzió mentén vizsgálja meg, 
hogy milyen az adott szervezetre vagy szervezeti 
egységre jellemző kultúra. A felmérés támogatja 
a fejlesztések megtervezését, a változások mene-
dzselését, a problémák feltárását és megoldását.  

A kultúrafelmérés módszertanát három fő összetevő 
alkotja: kérdőíves felmérés, személyes interjú és sze-
mélyes megfigyelés. A felmérés teljes folyamata egy 
hónap alatt lefolytatható, amelynek végén a felmé-
résében részt vevő vállalat egy tanácsadói nap kere-
tén belül megkapja az eredmények kiértékelését és 
az ezekhez kapcsolódó fejlesztési javaslatokat.     ❙

nOveMber 13-14-én és december 4-5-én a Német-
Magyar Tudásközpont (DUWZ) egy az aktuális kihí-
vásoknak megfelelő tréninget kínál az értékesítők 
számára: Ma már az ügyfél nem a lehengerlő, bőbe-
szédű értékesítő típust keresi, hanem olyan együtt-
működő partnert, aki nyitott az igényeire és maximá-
lisan felkészülten érkezik a tárgyalásra. A négynapos 

aKtUálIs szaKmaI KépzéseK

képzés során a résztvevők elsajátíthatják, hogy termé-
kük vagy szolgáltatásuk bemutatása során hogyan 
tudnak mély benyomást tenni tárgyalófelükre, hogy 
mikor térjenek a tárgyaláskor a lényegre, és hogy a 
személyiségtípusok ismeretében hogyan bánjanak 
majd tudatosabban vevőikkel.    ❙

ság árbevétele tavaly 205 millió euró volt, idén – az új 
gyáregységnek is köszönhetően – 250-260 millió euró, 
jövőre pedig már megközelítőleg 300 millió euró árbe-
vételt szeretnének elérni.    ❙

35 éves JUBIleUmát Ünnepelte 
a KontaKt-eleKtro Kft.

úJ üzeMcSArnOkOt AvAtOtt szeptember 22-én, 
Pécsett az alapításának 35. évfordulóját ünneplő, 
egyebek közt elektronikai berendezések, kapcsoló- 
és vezérlőszekrények gyártásával foglalkozó Kontakt-
Elektro Kft. Hirth Ferenc, a jelenleg 70 főt foglalkoztató 
cég alapító ügyvezetője az ünnepségen közölte: a 
850 nm alapterületű, a cég összesen harmadik üzem-
csarnoka öt hónap alatt készült el. Az új létesítmény 
a központi anyag- és áruraktár mellett helyt ad a köz-
eljövőben pályázati támogatással beszerezni tervezett 
3D-s lézerközpontnak is. A 200 millió forintos, saját 
erőből megvalósított bővítésre utalva Hirth Ferenc 
kiemelte: igyekeznek minél több pénzt és energiát 
fordítani a beruházásokra és korszerű gyártóberende-
zésekre. Hirth Olivér, a Kontakt-Elektro másik ügyveze-
tője jelezte: cégük munkavállalói létszáma az elmúlt 
hat évben a duplájára nőtt. De a közeljövőben közel 
20 mérnök, ill. szakmunkás felvételét tervezik. Rákossy 
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára 
az eseményen elmondta, hogy a magyar gazdaság-
nak minél több ilyen, a nagyvállalati szegmenshez 
közelítő családi kkv-ra van szüksége. A Kontakt-Elektro 
Kft. 2016-ban 1,35 milliárd forint árbevételt és 202 mil-

lió forint adózott eredményt ért el. Az azt előző évet 
csaknem 1,6 milliárd forint árbevétel mellett 128 millió 
forint nyereséggel zárta.    ❙

15 éve van a BoscH mIsKolcon

Október 5-én ünnepelte  a magyarországi Bosch-
csoport 15 éves fennállását Miskolcon, többek között 
egy új tanműhely átadásával. A Robert Bosch Power 
Tool Kft. 2002-ben, a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft. pedig mindössze egy évvel később kezdte 
meg tevékenységét a kelet-magyarországi iparváros-
ban. A mára több mint 38.000 nm területű és csaknem 
2.400 dolgozót foglalkoztató gyárban elektromos kézi-
szerszámokat gyártanak, mig a testvérvállalatnál több 
mint 2.200 munkatárs mintegy 20.000 nm-en autóipari 
alkatrészeket készít. Csak 2016-ban több mint 10 millió 
szerszámot szállított a Power Tool, köztük modern eBike 
akkumulátorokat. Mindemellett pont a jubileum alkal-
mából, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelenlé-
tében adták át a 2013-ban elindított több mint 500 millió 
forintos összköltségvetésű tanműhely projektet. A beru-
házás eredményeként idén ősztől 177 tanuló kezdte el 
duális képzését a Boschnál. A miniszter elmondta, hogy 
a Bosch összesen mintegy 290 millió forint kormányzati 
támogatással megvalósuló miskolci tanműhelyfejlesz-
tései a diákok, a vállalat és a kormány érdekeit egyaránt 
szolgálják. „A Bosch piacvezető pozíciót vívott ki az Ipar 
4.0 oktatási-képzési rendszerek tekintetében. Az itt tanu-
lóknak a modern környezet miatt versenyelőnyük lesz a 
munkapiacon”, szólt Varga Mihály.    ❙
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A vállalatról

Az SAP magyar leányválla-
latát 1997-ben alapították 
budapesti székhellyel.  
A német gyökerű szoft-
verház magyarországi 
egysége jelenleg több mint 
1.000 főt foglalkoztat, és 
2016-ben 28,5 milliárd 
forint árbevételt ért el.

Az interjút teljes terjede-
lemben megtalálja 
weboldalunkon a mellékelt 
QR-kód alatt.

Két trénIng a sIKeres vásárI részvételHez

AnnAk érDekében, hogy a vásári részvétel minél 
hatékonyabb legyen, és hogy az ezzel járó költsége-
ket mérhető üzleti eredményekre lehessen váltani, 
intenzív tréningeket kínál évente a Kamara a vásári 
marketing területén, német szakértők bevonásá-
val. Ennek érdekében a DUIHK szeptember 28-án 
és 29-én egész napos, interaktív, nagy sikert arató 
tréningeket szervezett Karla Juegel tapasztalt coach 
vezetésével, melyek számos hasznos információt és 
tippet kínáltak a sikeres vásári részvételhez. Az első, 
főleg a standszemélyzetnek szóló tréningnapon 
„Turn contacts into cont(r)acts®“ néven arról volt 
szó, hogy hogyan lehet elérni, hogy az érdeklődő 
látogatókból fizető ügyfelek legyenek. Juegel sze-
rint főleg a standon jelen lévő kollegák kommuni-

kációja, valamint a stand kialakítása és működtetése 
járulhatnak hozzá a vásári részvétel hatékonyságá-
nak növeléséhez; továbbá szolgálhatnak arra, hogy 
felhívják a látogatók figyelmét és stimulálják azok 
minden érzékét, és így felkeltsék üzleti érdeklődését 
is. A második tréningnap pedig a Kamara által első 
alkalommal szervezett „Közösségi standok vásá-
rokon és kiállításokon” témában adott tippeket az 
ilyen standok szervezésének sikeres előkészítéséhez 
és megtervezéséhez, illetve a kiállítást követő utó-
munkához is. Itt Juegel többek között a támogatási 
lehetőségekről és előnyökről tájékoztatott, melyeket 
Németország, mint vásári helyszín nyújt, továbbá a 
megfelelő stratégiáról a marketing és kommuniká-
ció, valamint kiállító támogatás területén.    ❙

Az SAP és a magyar kormány szeptemberben 
stratégiai együttműködési megállapodást kötött. 
Milyen konkrét eredményekre számít?

A stratégiai megállapodás az SAP esetében inkább 
arról szól, hogy mit csináltunk eddig Magyarorszá-
gon, kifejezetten az elmúlt néhány évben. Ez az 
SAP magyarországi tevékenységének elismerése, 
hiszen több milliárd forintnyi beruházást hajtottunk 
végre különböző innovatív üzletágak - mint pl. a fel-
hőalapú szolgáltatások- Magyarországra hozatala 
érdekében. Emellett sok olyan jelentős projektben 
veszünk részt, ami Magyarország digitalizációját 
támogatja. Az elismerés mellett ezért a megálla-
podás egy visszajelzés is, hogy jó úton haladunk. A 
kormány üdvözli és támogatja, hogy az SAP tovább 
bővüljön, és fontosnak tartja, hogy a digitális átállás 
a gazdaság szempontjából Magyarországon kiemel-
kedő sebességgel folyjon. Előremutató, örvendetes 
lépés ez minden szereplő számára. 
   
Hogyan látja a kormányzat, a hazai gazdaság a digi-
talizáció terén elért eredményeit, erőfeszítéseit?

Utóbbiak egyértelműen kirajzolódnak, az egész régió-
ban nem látunk hasonló, strukturált módon felépített 
stratégiát, mint amit a magyar kormány visz a digitális 
átalakulás, a digitalizáció terén. Tapasztalható, hogy 
az uniós források allokálását, a gazdaságfejlesztés irá-
nyát a kormány ebbe az irányba szeretné eltolni. Az 
igazi megmérettetés viszont a piacon dől el, főleg a 
kkv-szektorban és az ipar 4.0 gyártástechnológia terü-
letén. Ahol már érezhetőek az első gyakorlati eredmé-
nyek, az kifejezetten a digitális oktatási stratégia, amit 
egyik indítópontként tűzött ki a kormányzat. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy már itt lenne az a teljes gene-
ráció, amely majd ezzel a tudással fölvértezve emeli 
a magyar gazdaság színvonalát. Ez egy hosszútávú 
befektetés, ami megérkezik az általános iskolák, a szak-
iskolák és a felsőoktatás területére is.

Melyek a digitalizáció legújabb vívmányai, és 
hogyan kerülnek be ezek hazai cégekhez?
 
A legtöbb figyelem most az Internet of Things (IoT), 
tehát az interneten keresztül összekapcsolt tárgyak 
világát övezi. Ennek a magyar gazdaságra vetített 
hatása akkor lesz a legjelentősebb, amikor azok 
a magyar középvállalatok is, amelyek most még 
messziről figyelik a jelenséget, elindulnak ebbe az 

irányba. A valódi áttörés akkor jelentkezik, amikor 
megvalósulnak a mintagyárak-ha összeáll az a tech-
nológiai központ, ahol több száz vállalat tudja majd 
megnézni a technológiai lehetőségeket, amik ezt 
célozzák, és persze, ha ezen első benyomások után 
lesznek személyre szabott, a digitális transzfor-
mációt megcélzó konkrét lépések is. Ez egy maxi-
mum négyévnyi folyamat, aminek még az elején 
vagyunk. Ám ha a végére érünk, akkor Magyaror-
szág elérheti, hogy az itteni kkv-szektor elöl járjon 

ebben a kérdésben és olyan technológiai szintre 
jusson, hogy bármilyen másik európai vagy ten-
gerentúli vállalattal versenyképesen tudjon piacra 
lépni. Ha ez nem történik meg időben, versenyké-
pességünket illetően le fogunk maradni.

Mindehhez milyen szakértői gárdára 
támaszkodik az SAP?

2010 óta nemcsak az árbevételünket dupláztuk 
meg, hanem munkavállalóink számát is, amely mára 
meghaladja az 1.000 főt. De ne felejtsük el, hogy a 
saját munkatársaink mellett legalább 2.000 olyan 
szereplő van Magyarországon, akik valamilyen for-
mában SAP-hoz kapcsolódó üzleti tevékenységet 
végeznek és ebből élnek, például oktatóként dol-
gozik egyetemen vagy egy vállalat informatikai 
kompetencia központjában. Továbbá magyar part-
nercégeinknél is számos munkatárs van, akik szin-
tén saját ügyfeleiknél ilyen típusú tevékenységet 
végeznek. Azaz rendkívül széles az SAP ökoszisz-
témája, amivel jelen van a magyar gazdaságban. 
Figyelembe véve a globális trendeket és a magyar 
gazdaságra irányuló stratégiai hatásokat, ez a növe-
kedés még a következő években is fenntartható, ha 
jól végezzük a dolgunkat.    ❙

„az IgazI megmérettetés 
  a pIacon DÔl el”

InterJÚ aBlonczy Balázzsal, az sap HUngary Kft. ÜgyvezetÔ IgazgatóJával

AblOnczy bAlázS, 44 éves, házas, 3 gyermeke van. 
2009 óta az SAP Hungary Kft. ügyvezetője.

elégeDett KIállítóK a DUIHK KözösségI stanDJán

öSSzeSen 22 kIállító vett részt a DUIHK 200 nm-es 
közösségi standján az október 18. és 20. között meg-
rendezett Automotive Hungary 2017 szakvásáron, 
közöttük egyebek mellett a BASF, a Bay Zoltán kuta-
tóintézet, a Cad-Terv Mernöki Kft., a Commerzbank, 
eCon Engineering, Pallér Csarnok, Röhm Hungaria a 
Szász tartomány gazdaságfejlesztői társasága, a Wirt-
schaftsförderung Sachsen GmbH. Keretprogramként 
mindjárt az első vásári napon egy kapcsolatépítési 
lehetőségeket kínáló standpartyra került sor, miközben 
október 18-án és 19-én az érdeklődő cégek számára 
ingyenes exporttanácsadást kínált a Kamara – 17 ilyen 
időpont jött létre –, valamint október 19-én és 20-án 
egyéni tanácsadást, melynek témája a  DUIHK tagság 
volt. Az, hogy a kiállítók teljesen elégedettek voltak 
a Kamara szolgáltatásaival a standon, többek között 

Kory Orsolya erősítette meg az Inpiro Magyarország 
Kft. képviseletében: „Nagyon elégedettek vagyunk a 
standhelyünkkel, ahol sok látogató fordult meg és sok 
érdeklődőnek örülhettünk. Magával a vásárral összes-
ségében nagyon elégedettek vagyunk, mert elértük 
a céljainkat, kapcsolatokat építettünk, vevő-akvizíció-
ban tevékenykedtünk és kommunikációs alapot épí-
tettünk fel potenciális ügyfelekkel.” Uwe Friese az Alu 
Casting Support Kft-tól a DUIHK közösségi standját a 
legjobb eszköznek tartja az Automotive Hungary-n 
való részvételre: „Itt a Kamara standján összességében 
pozitívan alakult a részvételünk ezen a fontos vásáron. 
A vásár egy ésszerű elem a személyes kapcsolatépítés-
hez, főleg olyan cégek számára, mint a miénk is, akik 
olyan vevőket akvirálnak, amelyeknek egy közepes 
vagy kisebb szériás gyártásra van szükségük.”    ❙

fóKUszBan az orosz ItalpIac

SzepteMber 28-án a DUIHK szakember-találkozót 
szervezett az orosz italpiac lehetőségei és a Beviale 
Moscow szakvásár témákban. Hogy a német-magyar 
Kamara miért is hirdeti meg ez utóbbit, azt Balogh 
Ilona DUIHK ügyvezető-helyettes fejtette ki. A DUIHK 
általános feladatairól szólva elmondta, hogy az ellátja 
a NürnbergMesse hivatalos képviseletét Magyaror-
szágon, amely a Beviale Moscow-t szervezi. „A német 
vásárok Németországban olyan sikeresek, hogy már 
befogadóképességük határaiba ütköznek. Ezért 
vannak külföldi jelenlétek Ázsiában és Oroszország-
ban, mint ebben az esetben is”, magyarázta. Ullrich 
Umann, a Germany Trade & Invest orosz piac szakér-
tője, kifejtette, hogy a mindig változó orosz piacon 
is érvényes, hogy „a fogyasztást lehet nélkülözni, az 
italokat nem.” Az italpiaci beruházások pl. Ukrajnából, 

az USA-ból és Hollandiából származnak, és főleg a 
termelésbe irányulnak. Meglepő módon az ásványvíz 
messze a legfontosabb árucsoport, ami összefügg a 
nagyvárosi csapvíz rossz minőségével is. Résztvevői 
kérdésre Umann elmondta, hogy az emelkedő reál-
bérek miatt a fogyasztás a vodkáról a bor, likőr és sör 
felé tevődik át. „Nekünk vásárként fontos, hogy Orosz-
ország révén egy nagy piacunk van, mert inni mindig 
isznak az emberek”, mondta Thimo Holst, a Beviale 
Moscow projekt menedzsere a vásár bemutatásánál. 
Oroszország a szankciók dacára egy érdekes, tartósan 
növekvő piac, mert a hazai termelés növelését célzó 
állami támogatások ellenére a technika még mindig 
külföldről jön. Utóbbi terület ugyanúgy képviselteti 
magát a szakvásáron, mint az összes többi az italgyár-
tás folyamat-láncából.    ❙
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Jelentkezési határidő 
a Beviale Moscow-ra 
kiállítóként: 
November 30.

További információ:
Grabovszky Zsófia 
Tel.:  +36 1 3457 632
grabovszky@ahkungarn.hu
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magazin

A Díjra pályázhatnak a magyarországi szak-
képzésben érdekelt és aktív szerepet vállaló 
vállalatok, szakiskolák, ipari és kereskedelmi 
kamarák és egyéb szervezetek. A részvételnek 
nem feltétele a DUIHK-tagság. Az elmúlt évek-
ben több mint 120 cég és intézmény pályá-
zott a Szakképzési Díjra. A díjazottak között 
voltak német nagyvállalatok és magyar kkv-k 
is, akárcsak regionális ipari és kereskedelmi 
kamarák, szakiskolák, vagy ipari klaszterek, sőt 
még egy elhivatott egyéni vállalkozó is.

A Szakképzési Díjat először 2013-ban ado-
mányozta a DUIHK. A Díj olyan kiemelkedő 
kezdeményezéseket, projekteket és ötlete-
ket méltat, melyek jelentős mértékben járul-
nak hozzá a gyakorlatorientált szakképzés 
erősítéséhez Magyarországon. Célja, hogy 
a szakmunkás képesítés társadalmi megbe-

leHet pályáznI a 2018. évI 
szaKKépzésI DíJra

csülését növelje, valamint megismertesse a 
széles nyilvánossággal a szakképzés meg-
valósításának, illetve a képzési partnerek 
közötti együttműködés követésre érdemes 
formáit és módszereit. 

Kásler Péter, a DUIHK szakképzésért felelős 
alelnöke a 2018. évi Szakképzési Díjról nyi-
latkozta: „Egy jól működő szakképzési rend-
szer Magyarországon minden érdekelt fél 
számára kifizetődő célkitűzés. A képzésben 
résztvevők számára azért, mert olyan képe-
sítést szereznek, amely jelentősen növeli a 
szakmai fejlődés esélyeit. A vállalatoknak 
azért, mert motivált munkatársakra tehetnek 
szert, ami a munkaerőhiány tükrében egyre 
fontosabb. Az országnak pedig azért, mert 
növeli a gazdaság versenyképességét. Ezért a 
pályázat mindenki számára nyitott.“

A Szakképzési Díjat 2018-ban is három 
kategóriában ítélik oda: 
Motiváció kategóriában azon kezdeménye-
zések kaphatnak díjat, melyek mind a tanulók 
és szüleik, mind pedig a szélesebb nyilvános-
ság figyelmét a duális képzési formára irányít-
ják. Kooperáció kategóriában azon projekte-
ket díjazzák, melyek keretében a szakképzés 
különböző szereplői, vagyis a vállalatok, a 
szakiskolák, kamarák és szakmai szervezetek, 
önkormányzatok, vagy egyéb közintézmé-
nyek példaértékű együttműködést alakítanak 
ki. A harmadik, vagyis az Innováció kategó-
riában azon kezdeményezések érdemelnek 
díjat, melyek új módszerekkel, eljárásokkal és 
eszközökkel gazdagítják az oktatást, hozzájá-
rulva a képzési eredmények javításához mind 
a szakiskolákban, mind pedig a szakképzést 
végző tanüzemekben. 

A 2018. évi Szakképzés Díj 2018. március 8-án 
kerül átadásra ünnepélyes keretek között.     ❙
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