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Praktische MaßnahMen zur Verbes-
serung der Versorgung Mit Fach-
kräFten in ungarn sind 2017 das 
schwerPunkttheMa der duihk, gab 
duihk-Präsident dale a. Martin auF 
der aM 19. Januar erstMals ausge-
richteten JahresauFtakt-Veranstal-
tung der kaMMer bekannt. 

Dort plädierte der frühere deutsche Arbeit-
geberpräsident Dieter Hundt für die stär-
kere Einbeziehung von Frauen und älte-
ren Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt.  

FachkräFtesicherung
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Német-Magyar Gazdaság

Im Rahmen ihrer Jahresauftaktveranstal-
tung stellte die DUIHK den rund 200 Anwe-
senden ihre wichtigsten Vorhaben für das 
neue Jahr vor. Nach dem Thema „Innova-
tion“ in 2016 wird dieses Jahr die Frage der 
Fachkräfteversorgung im Fokus der DUIHK-
Aktivitäten stehen, sagte DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin. Er betonte, dass das Thema 
nicht nur deutsche Unternehmen, sondern 
alle Firmen im Land betreffe. „Wichtig sind 
deshalb praxisorientierte Aktivitäten, wie 
z.B. das geplante ‚Gütesiegel‘ für vorbildli-
che Arbeitgeber“, so Martin.

Auch Prof. Dieter Hundt ging ausführlich auf 
das Thema Fachkräftemangel ein. Hundt war 
viele Jahre Präsident des Bundesverbandes 
der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
und führt selbst ein erfolgreiches Maschinen-
bauunternehmen in Baden-Württemberg, 
zudem ist er Präsident der Deutschen Han-
delskammer in Österreich. „Deutschland ging 
es noch nie so gut wie derzeit. Ähnliches gilt 
auch für Ungarn“, erklärte Hundt. Das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt sei 2016 um 1,9% 
gewachsen, das ungarische um 2-3%. Doch 
auch trotz aktueller Haushaltsüberschüsse 
und niedriger Arbeitslosenzahlen bleibe ein 
zukünftiges Problem bestehen: die Demo-
grafie. „Bis 2030 wird es in Deutschland 6 
Mio., d.h. 15% weniger Arbeitsfähige geben. 
Das wird schwerwiegendste Folgen haben, 
wenn diese Lücke nicht geschlossen wird“, 
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»Fortsetzung auf Seite 2

duihk verkündet Jahresthema 2017 auF ihrer ersten 
JahresauFtaktveranstaltung

DUIHK-Präsident Dale A. Martin (l.) mit 
ex-Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt
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sich beteiligen. Im Rahmen der Veranstaltung haben 
nämlich sämtliche interessierte Betriebe in den fünf 
Regionen der Reihe – Budapest, Pécs, Kecskemét, 
Debrecen und Miskolc – die Möglichkeit, sich auf der 
„TechAdventure“-Messe mit interessanten technischen 
und wissenschaftlichen Exponaten, Gerätschaften und 
Produkten vorzustellen, um die 14-18 jährigen Schüle-
rinnen – mögliche zukünftige Mitarbeiterinnen – für 
technische Berufe zu interessieren.

Der Nachwuchssicherung dient auch der Berufsbil-
dungspreis der DUIHK. Er wird in diesem Jahr zum 
vierten Mal verliehen, Ende Januar hat die Jury aus 
den fast 40 Bewerbungen von Firmen, Schulen und 
Kammern die Nominierten ausgewählt. Die Gewinner 
werden am 2. März feierlich in der Zentrale der MKB 
Bank bekanntgegeben.

im dienst der unternehmen
Neben dem Thema Arbeitsmarkt wird die DUIHK 
auch 2017 bewährte Aktivitäten fortführen. Ein 
wichtiges Barometer für die Stimmung der ausländi-
schen Unternehmen im Lande wird z.B. die jährliche 
Konjunkturumfrage sein, die am 1. Februar angelau-
fen ist. Die Ergebnisse werden am 10. April im Rah-
men einer Pressekonferenz präsentiert, an der auch 
ein ranghoher Vertreter des Wirtschaftsministeri-
ums teilnehmen wird. 

Als Dienstleister für ungarische und deutsche Unter-
nehmen wird die DUIHK 2017 u.a. imposante Gemein-
schaftsstände auf den Fachmessen Industrie-Tage/
Machtech und Automotive Hungary einrichten. Auch 
im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
wird es weitere Aktivitäten geben, z.B. eine Konferenz 
zum Thema Solarenergie sowie eine Neuauflage der 
Weiterbildung zum Thema betriebliches Energiema-
nagement (European EnergyManager – EUREM).    ❙

mahnte der Wirtschaftsexperte. „Hier bedarf es deut-
licher Anstrengungen der Unternehmen, aber auch 
seitens der Politik, um durch eine Verbesserung der 
Ausbildung, die Erhöhung des Beschäftigungsanteils 
von Frauen und älteren Arbeitnehmern sowie durch 
gezielte Zuwanderung von Spezialisten aus dem Aus-
land die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft langfristig zu sichern.“ Konkret schlug er vor, 
dass Interesse von Frauen an den sogenannten MINT-
Fächern (Mathematik–Informatik–Naturwissenschaft–
Technik) zu erhöhen. Ein Einwanderungsgesetz, das 
den Bedarf sowie erforderliche Sprachkenntnisse, Qua-
lifikationen und Berufserfahrung von Interessenten 
von außerhalb der EU regelt, ist seiner Meinung nach 
eine weitere Voraussetzung, um den Fachkräftebedarf 
in Zukunft decken zu können. Ferner müssten ange-
sichts der fortschreitenden Digitalisierung in der Wirt-
schaft bestehende Berufsbilder an die Anforderungen 
der technischen Entwicklung angepasst oder auch 
neue entwickelt werden. „Die Digitalisierung sollte 
Mut machen, und nicht Angst: jede der bisherigen drei 
industriellen Revolutionen hat im Endergebnis zusätz-
liche Arbeitsplätze geschaffen“, schloss Hundt.

Unter den konkreten Projekten, die die DUIHK 2017 
plant, hob Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer u.a. 
das „Gütesiegel“ hervor, das eine Jury Unternehmen 
verleihen wird, die sich beispielhaft um ihre Mitarbei-
ter kümmern. Dieses Gütesiegel soll nicht nur Aner-
kennung sein, sondern kann den Firmen auch bei 
der Rekrutierung von Personal helfen, so Brennauer. 
Außerdem werden mehrere namhafte Unternehmen 
zusammen mit der Kammer in fünf Städten des Lan-
des junge Mädchen – die „TechGirls“ – motivieren, 
sich für ein technisches oder naturwissenschaftliches 
Studium zu entscheiden, da gerade in diesem Bereich 
ein eklatanter Nachwuchsmangel besteht. 

Die „TechGirls“ genannte, von der DUIHK organisierte 
Veranstaltungsreihe findet vom 15.-19. Mai mit Unter-
stützung von je einem Kammermitglied als Partnerun-
ternehmen statt, doch auch Nicht-Mitglieder können 

Noch ein wichtiger Hinweis:
Wer spezielle Seiten unserer 
alten Webseite als Lesezeichen 
in seinem Browser gesetzt hat, 
erhält von der neuen Seite 
möglicherweise die Fehlermel-
dung „Seite nicht gefunden“. 
In diesem Fall können Sie über 
das neue Menü oder über die 
Suchfunktion nach den ge-
wünschten Inhalten suchen.

ganz iM zeichen des aktuellen Jahresthemas „Fach-
kräftesicherung“ widmet sich die Kammer auch der 
Förderung von weiblichen Fachkräften, wie ihr Enga-
gement an der Andrássy Universität Budapest beweist: 
Ab dem Wintersemester 2017/18 werden talentierte 
weibliche Nachwuchsführungskräfte im Masterstu-
diengang "Management and Leadership" in der Ent-
wicklung ihrer Fach- und Führungskompetenzen hier 
besonders unterstützt. Am 24. Januar wurde dazu im 
Beisein von Rektor Prof. Dr. András Masát, Dr. Zoltán 
Maruzsa, Präsident des ungarischen Bildungsamts, 
DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer, Kristina 

Steltzer, Leiterin der Wirtschaftsabteilung der Deut-
schen Botschaft Budapest sowie den Vertretern der 
sechs mitwirkenden Partnerunternehmen eine Koope-
rationserklärung mit der Universität unterzeichnet und 
damit das Programm offiziell gestartet. Das „Diversität 
und Digitalisierung“ genannte Programm steht unter 
der Schirmherrschaft der DUIHK sowie der Deutschen 
Botschaft Budapest und wird in Kooperation mit den 
Unternehmen Budapest Airport Zrt., innogy Hunga-
ria Kft., Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., 
PHOENIX Hungaria Holding Zrt., Porsche Hungaria 
Kereskedelmi Kft. und Siemens Zrt. durchgeführt.    ❙

aM 8. dezeMber hielt die Kammer ihr erstes Regi-
onales Treffen in Békéscsaba, genauer: im dortigen 
Arcanum Hotel ab. Mit dieser neuen Veranstal-
tungsart möchte die DUIHK ihren Mitgliedern und 
Freunden eine weitere Plattform für Networking 
in ihrer Region anbieten. Schließlich stammt ein 
bedeutender Teil der Mitglieder aus außerhalb von 
Budapest. In seinem Grußwort sagte Peter Inzen-
hofer, Geschäftsführer der in Békéscsaba ansäs-
sigen Hirschmann Car Communication Kft. und 
DUIHK-Vizepräsident, dass man mit dem Treffen 
dem Wunsch der Teilnehmer des im November 

organisierten Firmenbesuchs in seinem Unterneh-
men nachkam, eine Networking-Möglichkeit in der 
Region zu schaffen. Das Regionale Treffen ergänze 
somit die anderen, regionalen Veranstaltungen der 
DUIHK, so Inzenhofer. Anschließend tauschten sich 
die Teilnehmer, unter denen neben Vertretern von 
Mitgliedsunternehmen aus der Region auch welche 
von zwei regionalen ungarischen IHK sowie vom 
lokalen Bürgermeisteramt waren, rege untereinan-
der aus. Die DUIHK wird die Veranstaltungsreihe auf-
grund des positiven Feedbacks fortführen und auch 
auf weitere Regionen ausdehnen.    ❙

FrauenFÖrderPrOgramm: duihk
und BOtschaFt als schirmherrenerstes regiOnaltreFFen in BÉkÉscsaBa
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Wie können Sie an der 
TechAdventure-Messe 
mitwirken? 
Die Präsentation ist für  
die Unternehmen ko-
stenlos, sie tragen nur die 
Transport- und Betriebs-
kosten der Exponate. Ein 
Unternehmen kann an 
einzelnen oder allen Stati-
onen der Programmreihe 
teilnehmen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte bis 
spätestens 4. April an 
Beatrix Völgyi 
Tel.: +36 1 345 7630
volgyi@ahkungarn.hu

Mehr Informationen zum 
Frauenförderprogramm „Di-
versität und Digitalisierung“ 
auf der Webseite der Andrássy 
Universität unter nebenste-
hendem QR-Code.

auF der VoM 20.-29. Januar in Berlin ausgerichteten 
„Internationalen Grünen Woche“ – eine der bedeu-
tendsten Agrar- und Lebensmittelindustriemessen 
der Welt sowie die größte in Europa – war dieses Jahr 
Ungarn nach 2010 das zweite Mal offizielles Partner-
land. Unter Mitwirkung der DUIHK organisierten und 
finanzierten das ungarische Agrarministerium und die 
diesem zugehörige staatliche Förderagentur Agrár-
marketing Centrum die Aktivitäten in der Ungarnhalle. 
Die Kammer als offizielle Vertretung der Messe Berlin 
in Ungarn war dabei Schaltstelle zwischen der Mes-
segesellschaft, der ungarischen Botschaft in Berlin, 
den ungarischen Unternehmen und dem Agrármar-
keting Centrum. Unter den Ausstellern aus insgesamt 
66 Ländern stellten 36 ungarische Unternehmen sich 
und ihre Produkte den rund 400.000 Besuchern auf 

mehr als 1.600 qm Ausstellungsfläche vor. Darunter 
befanden sich typische Spezialitäten wie u.a. Salami 
und Kolbász, sauer eingelegtes Gemüse, Bio-Honig, 
Wein, Pálinka sowie Produkte aus Weizen, Mais und 
Sonnenblumen (Ungarn ist laut seinem Agrarministe-
rium deren weltweit größter Erzeuger sowie der euro-
paweit größte von Sonnenblumenkernen). Neben 
Fachminister Sándor Fazekas waren auch dessen 
Amtskollegen aus den Niederlanden, Saudi-Arabien 
und Estland an den ungarischen Ständen anwesend. 
Laut dem Ministerium ist Deutschland weiterhin der 
wichtigste Exportmarkt für ungarische Agrarerzeug-
nisse. Januar bis Oktober 2016 etwa sollen Waren im 
Wert von 1,04 Mrd. Euro in die Bundesrepublik expor-
tiert worden sein. Die nächste IGW findet Ende Januar 
2018 in Berlin statt.    ❙

internatiOnale grüne wOche 2017: 
duihk als schaltstelle

seit deM 16. Februar ist die neue Webpräsenz der 
AHK Ungarn online. Sie wurde von uns in mehrfacher 
Hinsicht von Grund auf erneuert. Das Design wurde 
mit großem technischen Aufwand an die Welt der 
mobilen Kommunikation angepasst: alle Seiten sind 

neue-weBseite: schÖner, 
einFacher, Besser!
jetzt so programmiert, dass sie auf allen Endgeräten 
– PC, Tablet oder Smartphone – optimal ausgege-
ben werden. Die Inhalte wurden komplett überar-
beitet und konzentrieren sich auf die für den Besu-
cher wesentlichen Informationen. Die Menüstruktur 
wurde optimiert, damit gesuchte Inhalte mit mög-
lichst wenig Klicks gefunden werden können. 

Auch weiterhin informieren wir Sie auf unserer zwei-
sprachigen Webseite www.ahkungarn.hu über Ver-
anstaltungen, Zahlen und Fakten zu Märkten, zur Wirt-
schaftslage und natürlich über unsere Mitglieder.    ❙
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die noMinierten des Berufsbildungspreises 2017 ste-
hen nach einer Sitzung der siebenköpfigen Preisjury 
am 26. Januar fest. Aus den eingereichten 36 Bewer-
bungen – diese Zahl lag höher als im vergangenen 
Jahr – hat die Jury in den drei Kategorien Motivation, 
Innovation und Kooperation je fünf Bewerber nomi-
niert. Die letztendlichen Preisträger werden im Rahmen 
einer feierlichen Preisverleihung am 2. März im Festsaal 
der Firmenzentrale der MKB Bank geehrt. Übergeben 
werden die Auszeichnungen von Wirtschaftsminister 
Mihály Varga, Manfred Emmes, Gesandter der Deut-
schen Botschaft Budapest und Tamás Bihall, Vizepräsi-
dent der Ungarischen Industrie- und Handelskammer.

nominierte kategorie „innovation“: Alkotó Mag-
yarország Nonprofit Kft. ■ Berufsschulisches Institut 
Arany János Kindergarten, Grundschule, Berufsschule 
und Einheitliches Methodologisches Institut für Son-
derpädagogik ■ Audi Hungaria Zrt. ■ Industrie- und 

BeruFsBildungsPreis 2017: 
nOminierte stehen Fest

Handelskammer des Komitats Borsod-Abaúj-Zem-
plén ■ Berufsbildungszentrum Székesfehérvár

nominierte kategorie „kooperation“: Verband 
der Ungarischen Möbel- und Holzindustrie ■ Lan-
desverband der Distributoren landwirtschaftlicher 
Geräte ■ Siemens Zrt. ■ Berufsbildungszentrum Szé-
kesfehérvár ■ Jáky József Berufsgymnasium des 
Berufsbildungszentrums Székesfehérvár

nominierte kategorie „Motivation“: Industriel-
les Fachgymnasium und Berufsschule Nagykáta des 
Berufsbildungszentrums Cegléd ■ Lukács Sándor 
Fachgymnasium, Berufsschule und Kollegium für 
Mechatronik des Technischen Berufsbildungszentrums 
Győr ■ Robert Bosch Elektronika Kft. ■ St. Imre Gym-
nasium und Fachgymnasium des Berufsbildungszen-
trums Tatabánya in Esztergom ■ Industrie- und Han-
delskammer des Komitats Zala.    ❙

das deutsch-ungarische wissenszentruM 
(DUWZ) hielt am 7. Februar gemeinsam mit dem auf 
Fördergeldberatung spezialisierten Kammermitglied 
Blucron Tanácsadó Kft. eine Informationsveranstaltung 
über EU-Fördermöglichkeiten für Berufliche Weiterbil-
dungen ab. Das Event erhielt besondere Aktualität, da 
im Rahmen des Széchenyi 2020 Programms wenige 
Tage zuvor bzw. später die Abstimmung mit den Sozial-
partnern über die Ausschreibungen für zwei operative 
Programme – Programm für Wirtschaftsentwicklung 
und Innovation (GINOP) und Programm für ein Wettbe-
werbsfähiges Mittelungarn (VEKOP) – abgeschlossen 
wurde. Auf der Veranstaltung hieß es u.a., dass die kon-
kreten Ausschreibungen im Falle der 6. GINOP-Priorität 

duwz: weiterBildungs-FÖrderungen 2017
(Aus- und Weiterbildung) im Februar starten, während 
die auf mittelungarische Unternehmen abzielenden 
Ausschreibungen der 8. VEKOP-Priorität (Entwicklung 
der Beschäftigungsfähigkeit) für Mai erwartet werden. 
Die Unternehmen haben nach dem Ausschreibungs-
start 30 Tage zum Einreichen ihrer Förderanträge. Die 
für Beschäftigungstrainings zur Verfügung stehenden 
Gelder betragen im Rahmen des GINOP voraussicht-
lich insgesamt 30 Mrd. Forint (Großunternehmen 10, 
KMU 20), während es beim VEKOP insgesamt 3,68 Mrd. 
Forint (Großunternehmen und KMU je 1,84) sind. Anre-
chenbar sind Aus- und Weiterbildungen des Nationa-
len Registers der Ausbildungsberufe (OKJ) und Fach-, 
Sprach- bzw. Kompetenzentwicklungstrainings.    ❙

Mit der unterzeichnung des Vertrages über eine 
freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft 
in Europa zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Ungarn am 6. Februar 1992 verpflich-
teten sich beide Staaten zu einer „dem besonderen 
Verhältnis beider Länder entsprechenden Zusam-
menarbeit auf allen Gebieten“. Am 25. Jahrestag die-
ses Ereignisses veranstalteten die Stiftung für ein Bür-
gerliches Ungarn, das Antall József Wissenszentrum 
sowie die Konrad-Adenauer-Stiftung an der Andrássy 
Universität Budapest einen Gedankenaustausch 
über das Verhältnis zwischen beiden Ländern. Zoltán 
Balog, Minister für Humanressourcen und Vorsitzen-
der der Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn, eröffnete 
das Symposium mit einer Rede. „Für den Erfolg der 
deutsch-ungarischen Zusammenarbeit bedarf es auch 

25 Jahre deutsch-ungarischer 
FreundschaFtsvertrag

gemeinsamer historischer und kultureller Wurzeln“, 
sagte Balog mit Verweis auf Deutschlands Rolle als 
wichtigster Handelspartner Ungarns und größter aus-
ländischer Investor im Land. In ihren Beiträgen beton-
ten danach neben deutschen und ungarischen Politi-
kern auch Manfred Emmes, Gesandter der deutschen 
Botschaft in Budapest, und Péter Györkös, Ungarns Bot-
schafter in Berlin, die Bedeutung des Vertrages für die 
gute Beziehung der beiden Länder. Nach diesem „poli-
tischen“ Teil der Veranstaltung folgte der „wirtschaft-
liche“: die DUIHK hatte zu einem Empfang geladen, 
bei dem sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Medien 
und Gesellschaft ungezwungen austauschten. Kam-
merpräsident Dale A. Martin eröffnete den Empfang, 
auf dem sich die anwesenden Gäste bis zum späten 
Abend rege austauschten.    ❙

Sämtliche Informationen 
zu aktuellen Ausschrei-
bungen finden Sie auf  
Ungarisch auf dem 
offiziellen Ausschreibungs-
portal der Regierung 
(siehe QR-Code).

serviceangeBOte

aM 1. Februar startete die 23. Konjunkturumfrage 
der DUIHK. Noch bis zum 1. März können die Fragen 
beantwortet werden, die Ergebnisse werden am 10. 
April veröffentlicht und im Rahmen einer Pressekon-

ferenz gemeinsam mit einem hochrangigen Ver-
treter des Wirtschaftsministeriums präsentiert. Den 
Online-Fragebogen finden Sie unter www.konjunk-
turumfrage.ahk.de   ❙

kOnJunkturumFrage 2017 – 
nOch Bis 1. märz mitmachen!

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

Mit der intensiVierung der Auslandsinvestitionen 
und Reorganisierung bestehender Betriebe werden 
immer mehr Expatriates nach Ungarn entsendet. 
Daher organisierte die DUIHK am 6. Februar gemein-
sam mit Rechts- und Steuerexperten der WTS-Gruppe 
eine Vortragsveranstaltung, um eine Übersicht über 
die für Unternehmen wichtigsten arbeitsrechtlichen 
und steuerrechtlichen Regelungen der Entsendung 

von Arbeitnehmern zu geben. Dabei ging es um die 
deutsche und ungarische Sicht auf Themen wie u.a. 
Vermeidung der Doppelbesteuerung, Ansässigkeit 
– diese muss bestimmt werden, damit das OECD-
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) greifen kann 
–, Formen der Entsendung bzw. Vertragsmodelle, 
Meldepflichten, Besteuerung.    ❙

recht und steuern aktuell: 
entsendung nach ungarn

nach 2013 und 2015 fand Ende Oktober 2016 erneut 
die internationale EUREM EnergyManager Konferenz 
statt – bereits zum dritten Mal mit ungarischem Erfolg. 
Der jüngste Preisträger des EUREM Awards, János 
Bogár – Geschäftsführer der SEWS Autókábel Mag-
yarország Kft. – hat bewiesen, dass eine Einsparung in 
Millionenhöhe, die sich in kurzer Zeit, innerhalb eines 
Jahres amortisiert, mit minimalen Investitionskosten 
auch für Kleinunternehmen erreichbar ist. Ein einzi-
ges Projekt brachte seinem Betrieb eine Einsparung 
von 8,5 Mio. Forint, und das mit einer Amortisierungs-
zeit von weniger als neun Monaten. Das Unterneh-
men bleibt aber nicht stehen, die Mitarbeiter planen 

für 2017 weitere ähnliche Projekte, um die bisherige 
Ersparnis weiter zu steigern. Angesichts des großen 
Erfolgs startet das Deutsch-Ungarische Wissenszen-
trum (DUWZ) am 20. April die nächste Auflage des 
auch international anerkannten EUREM-Trainings. 
Das Wissenszentrum hofft, dass es noch mehr unga-
rischen Betrieben zu deutlichen Einsparungen ver-
helfen und diese zugleich energiesparsamer sowie 
umweltbewusster machen kann. Im Rahmen eines 
ganztägigen Workshops am 28. März ermöglicht die 
SEWS Autókábel Magyarország Kft. das Kennenlernen 
des verwirklichten erfolgreichen Energieeffizienz-Pro-
jektes sowie von dessen Ergebnissen.    ❙

duwz: nächster 
energiemanager-kurs aB aPril
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mitgliedernews
PÉter kásler setzt seine 
karriere Bei Pick FOrt

kásler ist seit deM 
2. Januar als Supply 
Chain Director bei der 
Pick Szeged Zrt. tätig, 
teilte das Unterneh-
men, das übrigens auch 
neues Kammermitglied 
ist, am 14. Februar mit. 
Zu den Aufgaben des 
DUIHK-Vorstandsmit-
glieds gehört die komplette Leitung der Bereiche 
Logistik, Distribution, Planung, Materialwirtschaft, 
Kundendienst und IT bei Pick. Er ist ferner u.a. auch 
verantwortlich für die Förderung der betrieblichen 
Lean-Prozesse. Kásler verfügt über Abschlüsse als 
IT-Systemmanager und Coach. Berufserfahrungen 
sammelte er beim fleischindustriellen Szekszárdi 
Húsipari Vállalat und bei der CSB System Kft. Vor 
seinem Engagement bei Pick war er bei der Penny 
Market Kft., wo er zunächst als Leiter IT & Organisa-
tion, später als Geschäftsführer tätig war.    ❙

magyar telekOm gewinnt  
staatliche ausschreiBung

die Magyar telekoM nyrt. wird ab sofort für die 
nächsten 39 Monate Mobildienstleister der staatli-
chen und sich auf freiwilliger Basis der Vereinbarung 
anschließender Institutionen (Selbstverwaltungen, 
Betreiber öffentlicher Einrichtungen und Gerichte), 
gab das Unternehmen am 6. Februar bekannt. 
Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen T-Sys-
tems wird Magyar Telekom mobile Ton- und Inter-
netleistungen anbieten. Der Auftragsrahmen beläuft 
sich auf 5 Mrd. Forint, einbezogen sind rund 200.000 
SIM-Karten. „Wir sind stolz, nach dem Ausschrei-
bungsverfahren das Jahr mit diesem bedeutenden 
Erfolg beginnen zu können“, sagte Christopher Matth-
eisen, Generaldirektor der Magyar Telekom bezüglich 
dem Vertragsabschluss.    ❙

ekkehard PhiliPP erhielt lOcal 
PartnershiP award

der cFo der Mercedes-benz Manufacturing Hun-
gary Kft. erhielt am 11. Februar die Auszeichnung auf 
der BBJ Expat CEO of the Year Gala in Anerkennung 
der Einbeziehung von lokalen Zulieferern durch Mer-
cedes. „Das war eine große Überraschung. Ich bin 
sehr dankbar, tief berührt und fast sprachlos“, sagte 

Philipp bei der Preisverleihung. Er fuhr fort: „Merce-
des-Benz und Ungarn gehören zusammen, wir sind 
gekommen, um zu bleiben.“ Es sei keine Überra-
schung, dass das Unternehmen die Kapazitäten in 
seinem ungarischen Werk verdoppelt, was eine „sehr 
positive Botschaft“ für das Land sei. Zugleich fügte 
er hinzu, dass es in Ungarn noch Raum für Verbesse-
rung auf bestimmten Gebieten gebe, etwa der Fach-
kräftemangel, das Bildungssystem sowie die Ausfor-
mung der öffentlichen Verwaltung. 

Der vom Budapest Business Journal (BBJ) ins Leben 
gerufene und gemeinsam mit der Ungarischen 
Agentur für Investitionsförderung (HIPA) vergebene 
BBJ Expat CEO of the Year Award wurde bereits zum 
dritten Mal in zwei Kategorien verliehen. Zu den 
Sponsoren des Preises gehören die DUIHK-Kammer-
mitglieder BMW, Budapest Airport, Citibank, PWC, 
Corinthia Hotel Budapest und Zwack Unicum Nyrt. 
Zu den früheren Preisträgern zählen u.a. Jost Lam-
mers, CEO der Budapest Airport Zrt., und Javier Gon-
zález Pareja, Geschäftsführer der Robert Bosch Kft. 
und Vizepräsident der DUIHK.    ❙

neuer stellv. technik-vOrstand Bei 
der magyar telekOm

die Magyar telekoM hat 
am 10. Februar mitgeteilt, dass 
Dr. Kim Kyllesbech Larsen ab 
dem 1. April die Position des 
stellvertretenden Vorstands 
Technik bekleiden wird. Lar-
sen wird auch Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands 
der Magyar Telekom. Er wechselt von der Deut-
schen Telekom nach Ungarn, wo er zuletzt der für 
Technologiewirtschaft und Transformation sowie 
technologische Architektur und Innovation ver-
antwortliche stellvertretende Vorstand war.  Larson 
versah 1999 bis 2012 mehrere Führungsaufgaben in 
der Deutschen Telekom-Gruppe, u.a. war er stellv. 
Geschäftsführer der internationalen Technologie-
sparte von T-Mobile und Vorstand Netzwerkser-
vices bei der Deutschen Telekom. Er trat nach einer 
zehn Jahre langen akademischen Laufbahn mit 
Stationen in Dänemark, den Niederlanden, Belgien 
und Italien der Deutschen Telekom bei. Er hat ein 
Diplom der Mathematik und Physik sowie einen 
Ph.D. in Physik von der Universität Aarhus.    ❙

Auch Ihre Firma ist uns 
eine Meldung wert!
Wichtige geschäftliche 
Meilensteine, Änderungen in 
Ihrem Management – gern 
berichten wir über Interes-
santes aus allen unseren 
Mitgliedsunternehmen. 
Sprechen Sie uns an! 
magazin@ahkungarn.hu

die duihk organisiert auf der internationalen 
Industrie-Fachmesse INDUSTRIE TAGE + MACH-
TECH 2017 vom 9. bis 12. Mai einen rundum erneu-
erten Firmengemeinschaftsstand. Der neu konzi-
pierte, 180 qm große, offene und übersichtliche 
Inselstand der DUIHK setzt sich aus vier Blöcken 
zusammen. Diese können anhand des Grundriss-
plans im Voraus reserviert werden. Der neu kon-
zipierte Aufbau soll die Voraussetzungen für den 
bestmöglichen Ausbau von Geschäftskontakten, 

den Informationsaustausch und die fachliche 
Zusammenarbeit mit ungarischen Unternehmen 
schaffen. Auf der INDUSTRIE TAGE und MACH-TECH 
präsentieren sich Vertreter aus ganz Mittel-Ost-
Europa aus den Bereichen industrielle Elektronik, 
Maschinenbau, Schweißtechnik, Pneumatik, Hyd-
raulik, Metallbearbeitung, Chemie, Energetik, indus-
trielle Logistik oder Sicherheitstechnik. Entspre-
chend seiner wachsenden Bedeutung steht auch 
das Thema Industrie 4.0 im Mittelpunkt.    ❙

neuartiger duihk-stand auF industrie 
tage + mach-tech 2017

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

ziel der ausgestaltung und Betreibens eines 
Employer Brands ist es, einem Unternehmen zu 
ermöglichen, die zum Erreichen seiner strategi-
schen Ziele geeignetsten Mitarbeiter zu finden und 
zu halten. Das Deutsch-Ungarische Wissenszentrum 
(DUWZ) startet im Frühling 2017 ein ungewöhnli-
ches Training: die pro teilnehmenden Unternehmen 
aus 2-4 Personen bestehenden Projektgruppen wer-
den von einem erfahrenen Experten für Organisati-
onsentwicklung durch den Employer Branding-Pro-

zess navigiert. Dabei geht es u.a. um die dauerhafte 
Entwicklung auf zwei wichtigen Gebieten: das erste 
ist die gezielte Kommunikation, damit das Unter-
nehmen für die Zielgruppe(n) anhand seiner Marke 
bekannt und attraktiv wird. Das zweite ist die Ver-
wirklichung und dauerhafte Entwicklung der kom-
munizierten Werte, damit das Unternehmen dem 
mithilfe der Marke gestalteten Bild entsprechen kann 
und in der Lage ist, seine besten Leute zu halten. Der 
Anmeldeschluss für das Training ist der 16. März.    ❙

duwz: emPlOyer Brand wOrkshOP –  
die Besten mitarBeiter Finden und halten

Weitere Informationen:
Éva Márta Boros-Skultéti
Tel.: +36 1 454 0611
skulteti@ahkungarn.hu

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

Weitere Informationen:
Erika Szabó
Tel.: +36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu

die duihk Führt VoM 3.-7. aPril in Bayern eine 
Fachreise zum Thema „Ausbau, Sanierung und 
Modernisierung von Tourismusobjekten“ durch. Fir-
menbesuche und Workshops bieten die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch sowie zum Kennenlernen 
von Produkten, Dienstleistungen und Best-Practice-

Beispielen deutscher Unternehmen. Die fünftägige 
Fachreise richtet sich an Unternehmen, Organisatio-
nen und Institute aus dem Tourismusbereich sowie 
Hotels, Zuliefer- bzw. Handelsunternehmen, außer-
dem Organisationen mit Investitionsvorhaben im 
Bereich Tourismus.    ❙

Fachreise nach Bayern zum 
thema tOurismus

Weitere Informationen:
Beatrix Völgyi
Tel.: +36 1 345 7630
volgyi@ahkungarn.hu

aM 29. März organisiert die DUIHK einen Firmenbe-
such auf dem Gelände des Budapester Flughafens. Der 
Gastgeber ist das ungarische Tochterunternehmen des 
weltweit führenden Dienstleisters für Flugzeugtechnik 
und führt am Liszt Ferenc Flughafen Wartungsleis-
tungen von zivilen Flugzeugen aus. Im Rahmen des 

Firmenbesuches, zu dem neben einer Präsentation 
durch deren CEO Dietmar Focke auch eine Werksbe-
sichtigung gehört, können die Teilnehmer den Betrieb 
genauer kennenlernen und zugleich Kontakte zu ande-
ren Geschäftspartnern aus dem Raum Budapest auf-
bauen sowie Erfahrungen austauschen.    ❙

FirmenBesuch: luFthansa 
technik BudaPest
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tagvállalati hírek
ÚJ mÛszaki vezÉrigazgató-
helyettes a magyar telekOm ÉlÉn

a Magyar telekoM február 
10-én bejelentette Dr. Kim 
Kyllesbech Larsen műszaki vezér-
igazgató-helyettesi pozícióba 
történő kinevezését április 1-jei 
hatállyal. Larsen a Magyar Tele-
kom Ügyvezető Bizottságának 
is tagja lesz. A Deutsche Tele-
komtól érkezik a céghez, ahol 
legutóbb a technológiai gazdálkodásért és transz-
formációért, valamint a technológiai architektúrá-
ért és innovációért felelős elnökhelyettesi pozíciót 
is betöltötte. Larsen 1999 és 2012 között számos 

felsővezetői feladatot látott el a Deutsche Telekom 
Csoportban, többek között a T-Mobile nemzetközi 
technológiai ágazatának ügyvezető alelnöke és a 
Deutsche Telekom hálózati szolgáltatásokért felelős 
igazgatója is volt. Csaknem egy évtizedes, Dániában, 
Hollandiában, Belgiumban és Olaszországban foly-
tatott akadémiai pályafutását követően csatlakozott 
a Deutsche Telekomhoz. Matematika és fizika terüle-
tén egyetemi diplomát, majd fizika Ph.D. fokozatot 
szerzett a dániai Aarhus Egyetemen.    ❙

ekkehard PhiliPPet kitüntettÉk  
a lOcal PartnershiP awardal

a Mercedes-benz Manufacturing Hungary Kft. 
pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatóját február 
11-én, a BBJ Expat CEO of the Year Gala-n kitüntették 
a Mercedes helyi beszállítók bevonása elismerése-
ként. „Ez egy nagy meglepetés volt. Nagyon hálás és 
mélyen meghatott vagyok, valamint nehezen találok 
szavakat”, mondta Philipp a díjátadón. „A Mercedes-
Benz és Magyarország összetartoznak, azért jöttünk, 
hogy maradjunk”, folytatta. Nem meglepetés, hogy a 
vállalat megduplázza kapacitását a magyar gyárában, 
ami egy „nagyon pozitív üzenet” az ország számára. 
Egyúttal hozzátette, hogy Magyarországon még van 
javulási lehetőség bizonyos területeken, például a 

szakemberhiány, az oktatási, illetve képzési rendszer, 
valamint a közigazgatás kialakításán. A Budapest 
Business Journal (BBJ) által alapított és a Nemzeti 
Befektetési Ügynökséggel (HIPA) együtt odaítélt BBJ 
Expat CEO of the Year Award már hármadszor került 
átadásra két kategóriában. A díj szponzorai közé tar-
toznak a DUIHK-tagvállalat BMW, Budapest Airport, 
Citibank, PWC, Corinthia Hotel Budapest és Zwack 
Unicum Nyrt. A korábbi kitüntetettek között vannak 
Jost Lammers, a Budapest Airport Zrt. vezérigazga-
tója, és Javier González Pareja, a Robert Bosch Kft. 
ügyvezetője és a DUIHK alelnöke.    ❙

wir Begrüssen unsere neuen mitglieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

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

Jouleing kereskedelmi 
és mérnökiroda kft.
ergonomische hebegeräte, ingenieurbüros 

Alsóteleki utca 42. 

H-1201 Budapest

Éva sulykos   Geschäftsführerin

tel.: +36 1 287 8064

sulykos.eva@jouleing.hu

www.jouleing.hu

Újkígyós város Önkormányzata 
öffentliche verwaltung 

Kossuth u. 41.

H-5661 újkígyós

zoltán szebellédi   Bürgermeister

tel.: +36 66 256 100

szebelledi@ujkigyos.hu

www.ujkigyos.hu 

mOsOnPack hullámlemez-
feldolgozó kft. 
herstellung von wellpappe, 
wellpappeschachteln, zuschnitte 

hrsz. 8147.

H-9246 Mosonudvar

Pankotainé lux margit   Geschäftsführerin

tel.: +36 96 577 260

MPankotai@mosonpack.hu

www.mosonpack.hu

magyar kempingszövetség 
Qualitätszertifizierung, marketing,  
interessenvertretung 

Martinovics u. 1/B. 

H-8360 Keszthely

dr. antal réfi   Präsident

tel.: +36 83 314 422

info@camping.hu

www.camping.hu

Ophelo gmbh
vermittlung und überlassung von  
arbeitskräften 

Pleichertorstraße 3 

D-97070 Würzburg

wolfgang vogt   Geschäftführer

tel.: +49 931 4662 1234

wolfgang.vogt@ophelo.

schmidt nickl Fürst & Partner 
rechtsberatung, wirtschaftsprüfung, 
steuerberatung 

thomas-Mann-str. 59 

D-90471 Nürnberg

dr. Balázs korom   Rechtsanwalt

tel.: +49 911 8609 04

balazs.korom@fuerst-recht.de

www.fuerst-recht.de

kapolyi ügyvédi iroda 
rechtsberatung, Beitritt durch  
eigeninitiative 

józsef nádor tér 5-6. III. em.

H-1051 Budapest

dr. József kapolyi   Managing Partner

tel.: +36 1 267 3975

kapolyi@kapolyi.com

www.kapolyi.com  

transcommers kft. 
service, instandhaltung,  
energiebehälter aus litium 

Budapesti út 8.

H-6728 szeged

anikó kaszás   Geschäftsführerin

tel.: +36 62 548 540

kaszas.aniko@transcommers.hu

www.transcommers.hu 

Pick szeged zrt. 
Fleischverarbeitung

szabadkai út 18.

H-6725 szeged 

Péter kásler   Supply Chain Director

tel.: +36 62 567 093

peter.kasler@pickszeged.bonafarm.hu

www.pick.hu

Fml Parts kft. 
metallbearbeitung: Blechbearbeitung, 
Blechverarbeitung 

Fô út 10.

H-2085 Pilisvörösvár

dr. zsuzsanna gemela  

Key Account Manager

tel.: +36 26 330 155

zsuzsanna.gemela@fmlparts.hu

www.fmlparts.com

wille 2000 kft. 
unternehmensberatung 

Bajcsy zsilinszky utca 44. 

H-9022 Gyôr

rita uhlig   Geschäftsführende 

Gesellschafterin

tel.: +36 20 448 1880

rita.uhlig@t-online.hu

www.wille2000.com 

Borsodi mûhely kft. 
mechanik 

juharfa u. 8.

H-9027 Gyôr 

horváthné Borsodi mónika 

Geschäftsführerin

tel.: +36 96 529 071

monika.borsodi@borsodimuhely.hu

www.borsodimuhely.hu 

takko Fashion kft. 
einzelhandel mit Bekleidung 

Ébner György köz 4.

H-2040 Budaörs

stefánia szõnyi   Geschäftsführerin

tel.: +36 23 445 940

stefania.szoenyi@takko.hu

www.takko.com  

ktw hungary kft. 
automatisierung, hebegeräte 

Ady Endre utca 1.

H-2085 Pilisvörösvár

Balázs Puskás   Leitender Planer

tel.: +36 26 951 063

b.puskas@ktw-hungary.eu

www.ktw-hungary.eu 

cascade engineering europe kft. 
herstellung von kunststoffteilen für  
die automotivindustrie 

Kisgyár u. 23. 

H-2314 Halásztelek

istván németh   Engineering  

and Sales Manager

tel.: +36 24 521 306

nemethi@cee.hu

www.cee.hu  

mBtech hungary kft. 
ingenieurdienstleistungen 

Kisfaludy u. 6-8. 

H-6000, Kecskemét

gergely Forintos   Business Manager

tel.: +36 30 625 1474  

gergely.forintos@mbtech-group.com

www.mbtech-group.com 

silhouette consulting kft. 
veranstaltungsorganisation 

tábornok utca 5. 

H-1143 Budapest

Orsolya Brunner   Geschäftsführerin

tel.: +36 1 785 5609

brunner.orsolya@silho.hu

www.silhouetteconsulting.hu 

magyar Öntészeti szövetség
interessenvertretung und vereinigung

öntöde u. 10.

H-1211 Budapest

dr. Pál hatala   Geschäftsführer

tel.: +36 1 420 4812

hatala.pal@foundry.hu

www.foundry.hu
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További információ:
Kottmayer Krisztina
Tel.: +36 1 4540 609
kottmayer@ahkungarn.hu

Február elseJén elindult a DUIHK 23. Konjunk tú ra-
felmérése. A kérdéseket még március 1-ig lehet meg-
válaszolni, az eredményeket a Kamara április 10-én teszi 
közzé és mutatja be egy sajtótájékoztatón, melyen a 

Nemzetgazdasági minisztérium magas rangú képvise-
lője is részt vesz. Az online-kérdőívet itt találja: www.
konjunkturumfrage.ahk.de.    ❙

2017-es kOnJunktÚraFelmÉrÉs –  
vegyen rÉszt mÉg március 1-ig!

a 2017-es IPAR NAPJAI és MACH-TECH kiállításon 
a DUIHK május 9. és 12. között egy megújult kon-
cepcióval szervez közösségi standot tagvállalatai és 
német cégek részére. A 180 négyzetméteres stand 
kialakítása egy négy részből álló nagy, nyitottabb 
szigetstandra változott. A standokat egy előre meg-
határozott alaprajzon lehet megtekinteni és jelentke-
zési sorrendben lefoglalni. Az újonnan tervezett fel-
építés elősegíti a még hatékonyabb vásári részvételt 

és üzleti kapcsolatok kialakítását. Az IPAR NAPJAI és 
MACH-TECH vásáron jelen lesznek az ipari elektro-
nika, gépgyártás, hegesztés technika, pneumatika, 
hidraulika, fémfeldolgozás, anyagmozgatás, vegy-
ipar, energetika, ipari logisztika és a biztonságtech-
nika területek képviselői egész Közép-Kelet-Európá-
ból.  Növekvő súlyának megfelelően az Ipar 4.0 az 
idén is a kiállítás kiemelt témája lesz.    ❙

duihk stand ÚJ kOncePcióval a 2017-es 
iPar naPJain És mach-tech-en

Március 29-én a DUIHK egy céglátogatást szervez 
a Budapesti Reptér területén. Vendéglátó a világszin-
ten vezető repüléstechnikai szolgáltató leányválla-
lata, mely a Liszt Ferenc Repülőtéren a civil repülőgé-
pek karbantartását végzi. A céglátogatás – melyhez 
egy Dietmar Focke, a vállalat CEO-ja által tartott cég-

prezentáció mellett egy gyárlátogatás is tartozik – 
keretein belül a résztvevők közelebbről megismerhe-
tik a céget, valamint kapcsolatot építhetnek számos 
Budapest és vonzáskörzetében működő céggel, és 
lehetősége nyílik a tapasztalatcserére is.    ❙

cÉglátOgatás: luFthansa 
technik BudaPest

a duihk áPrilis 3-tól 7-ig egy ötnapos programot 
szervez Bajorországban „Idegenforgalmi létesítmények 
kiépítése, felújítása és korszerűsítése” témakörben.  
A programon workshopok és céglátogatások keretén 
belül lehetőség nyílik a tapasztalatcserére, valamint 

bajor vállalatok termékeinek, szolgáltatásainak meg-
ismerésére. A programra a Kamara idegenforgalmi 
intézmények, szállodák, szervezetek, vállalkozások és 
beszállítók, ill. turisztikai beruházásokat tervező szerve-
zetek, intézmények jelentkezését várja.    ❙

szakmai Út BaJOrOrszágBa 
turizmus tÉmáBan

szOlgáltatási aJánlatOk

2013 és 2015 után 2016 október Végén ismét, 
immár harmadik alkalommal zárult magyar sikerrel 
a nemzetközi EUREM EnergyManager Konferencia.  
A legfrissebb EUREM-díj büszke nyertese, Bogár János 
– a SEWS Autókábel Magyarország Kft. általános igaz-
gatója – bebizonyította, hogy egy kisvállalat számára 
is könnyen elérhető milliós nagyságrendű megtaka-
rítás rövid időn, egy éven belül, minimális beruházási 
költséggel. Csupán egyetlen egy projekt 8,5 millió 
forint megtakarítást eredményezett vállalata számára, 
kevesebb, mint 9 hónapos megtérülési idővel. Itt 
azonban nem állnak meg, 2017-ben a vállalat mun-

a Munkaadói Márka kialakításának és működ-
tetésének célja, hogy a vállalat képes legyen a stra-
tégiai céljai elérése szempontjából a legmegfele-
lőbb embereket a céghez vonzani és megtartani.  
A Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) különleges 
képzést indít 2017 tavaszán: a 4 alkalomból álló már-
kaépítési folyamaton tapasztalt szervezetfejlesztési 
szakember kalauzolja végig a résztvevő vállalaton-
ként 2-4 főből álló projektcsapatokat. Ehhez tarto-
zik egyebek mellett pl. a folyamatos építkezés két 
fontos területen: az első a jól célzott kommunikáció, 

eurem: hárOm magyar díJJal 
BüszkÉlkedÔ kÉPzÉs áPrilistól emPlOyer Brand kÉPzÉs: a legJOBB 

munkatársakat megtalálni És megtartani

További információ:
Szabó Erika 
Tel.: +36 1 345 7618
szabo@ahkungarn.hu

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

További információ:
dr. Borosné Skultéti Éva Márta
Tel.: +36 1 4540 611
skulteti@ahkungarn.hu

További információ:
Völgyi Beatrix 
Tel.: +36 1 345 7630
volgyi@ahkungarn.hu

katársai több hasonló projektet is terveznek, hogy 
így növeljék még tovább megtakarításaikat. A nagy 
sikerre való tekintettel a nemzetközi szinten is elismert 
magyarországi EUREM képzést április 20-án ismétel-
ten elindítja a Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ).  
A Tudásközpont reméli, hogy sok magyar vállalatot 
tud még jelentős megtakarításhoz segíteni és egyút-
tal energiatakarékosabbá, környezettudatosabbá tenni. 
A megvalósult sikeres energiahatékonysági projektek 
megismerésére és eredményeik megtekintésére már-
cius 28-án egynapos workshop keretein belül biztosít 
lehetőséget a SEWS Autókábel Magyarország Kft.    ❙

hogy a márka alapján valóban ismertté és vonzóvá 
váljon a vállalat a célcsoport(ok) számára. A második 
a kommunikált értékek megvalósítása és folyamatos 
fejlesztése azért, hogy a vállalat meg tudjon felelni 
a márka által kialakított képnek és képes is legyen 
megtartani legjobb embereit. A képzés jelentkezési 
határideje március 16.    ❙

kásler PÉter a Pick-nÉl 
FOlytatJa karrierJÉt

kásler Péter ellá-
tási lánc igazgatóként 
dolgozik január 2-tól 
a Pick Szeged Zrt.-nél, 
közölte február 14-én a 
cég, amely mellesleg új 
kamarai tag is. A DUIHK 
elnökségi tagja mun-
kakörének célja a Pick 
logisztikai, disztribúciós, 
tervezési, anyaggazdálkodási, vevőszolgálati és 
informatikai területeinek teljes körű irányítása. Ezen 
kívül feladatai közé tartozik többek között az üzemi 
Lean folyamatok támogatása is. Felsőfokú tanulmá-
nyait tekintve rendelkezik informatikai rendszer-
szervező, valamint coach képesítéssel is. Szakmai 
tapasztalatára a szekszárdi Húsipari Vállalatnál, 
valamint a CSB System Kft.-nél tett szert, a Pickhez 

pedig a Penny Market Kft.-től érkezett, ahol először 
informatikai és szervezési osztályvezetőként, majd 
pedig ügyvezetőként dolgozott.    ❙

állami PályázatOt nyert 
a magyar telekOm

a Magyar telekoM azonnali hatállyal a következő 39 
hónapban lesz a kormányzati szervezetek és a rendszer-
hez önként csatlakozó intézmények (önkormányzatok, 
intézményfenntartók, bíróságok) mobilszolgáltatója, 
közölte a vállalat február 6-án. A cég leányvállalatával, a 
T-Systems Magyarországgal együtt fogja az említett szer-
vezeteket ellátni mobil hang és hozzá kapcsolódó mobil 
internet szolgáltatással. Az eljárás keretösszege 5 milliárd 
forint, az érintetti kör tekintetében ez közel 200 ezer SIM 
kártyát jelent. „Büszkék vagyunk arra, hogy a pályáztatási 
eljárást követően ezzel a jelentős sikerrel kezdhetjük az 
évet” – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Tele-
kom vezérigazgatója a szerződéskötés kapcsán.    ❙

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.
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a hét FÔs bíráló bizottság január 26-i ülésén 
kiválasztotta a 2017-es Szakképzési Díj jelöltjeit. Az 
összesen 36 benyújtott pályázat közül – ez a szám 
magasabb, mint az elmúlt évi – öt-öt pályázót jelölt 
a három, Motiváció, Innováció és Kooperáció kate-
góriában. A végleges díjazottakat majd egy ünnepé-
lyes díjátadó ünnepség keretében március 3-án, az 
MKB Bank székházának báltermében fogják méltatni. 
A díjakat Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
Manfred Emmes, a Német Nagykövetség Budapest 
követe, és Bihall Tamás, Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara alelnöke adják át. 

az „innováció” kategória jelöltjei:
■ Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.
■ Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Szak-iskolai Intézményegysége

■ Audi Hungaria Zrt.
■ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi  

és Iparkamara
■ Székesfehérvári Szakképzési Centrum

a „kooperáció” kategória jelöltjei: 
■ Magyar Bútor és Faipari Szövetség
■ Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók 

Országos Szövetsége
■ Siemens Zrt.
■ Székesfehérvári Szakképzési Centrum
■ Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József 

Szakgimnáziuma

a „Motiváció” kategória jelöltjei: 
■ Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari 

Szakgimnáziuma és Szak-középiskolája
■ Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács  

Sándor Mechatronikai Szak-gimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma

■ Robert Bosch Elektronika Kft.
■ Tatabányai Szakképzési Centrum Szent Imre  

Gimnáziuma és Szakgimnáziuma – Esztergom
■ Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2017-es szakkÉPzÉsi díJ: 
megvannak a JelÖltek

deceMber 8-án rendezte meg a Kamara az első 
Regionális találkozóját Békéscsabán, pontosabban az 
ottani Arcanum Hotelban. Ezzel az új rendezvényfor-
mátummal 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 
köszöntőjében Peter Inzenhofer, a békéscsabai székhe-
lyű Hirschmann Car Communication Kft. ügyvezetője 
és a DUIHK alelnöke, elmondta, hogy a találkozóval a 
novemberben az ö vállalatánál rendezett céglátogatá-
son a résztvevők által kifejezett kívánságnak tettek ele-
get, hogy alkossanak egy networking-lehetőséget a 
régióban. A Regionális találkozó így kiegészíti a DUIHK 
többi, regionális rendezvényét, mondta Inzenhofer. 
Ezt követően a résztvevők, akik között a régióból szár-
mazó tagvállalatok képviselői mellett kettő magyar 
regionális Ipari és Kereskedelmi Kamara, valamint a 
helyi polgármesteri hivatal képviselői is voltak, élénken 
tapasztalatcserét folytattak. A DUIHK a pozitív vissza-
jelzések alapján folytatni fogja a rendezvénysorozatot 
és kibővíti további régiókra is.    ❙

elsÔ regiOnális találkOzó BÉkÉscsaBán

a Január 20. és 29. között, Berlinben megrende-
zett „Internationale Grüne Wochen“ – a világ egyik leg-
jelentősebb agrár- és élelmiszeripari vására, valamint a 
legnagyobb Európában – idén 2010 után másodszor 
Magyarország volt a hivatalos díszvendég. A DUIHK 
közreműködésével a magyar Földművelésügyi minisz-
térium és a hozzá tartozó állami támogatási ügynök-
ség, az Agrármarketing Centrum szervezték és finanszí-
rozták az aktivitásokat a magyar csarnokban. A Kamara, 
a Messe Berlin hivatalos magyarországi képviseleteként, 
mint összekötő működött a vásártársaság, a berlini 
magyar nagykövetség, a magyar vállalatok és az Agrár-
marketing Centrum között. Az összesen 66 országból 
érkező kiállítók között 36 magyar vállalat mutatta be 

2017-es internatiOnale grüne wOche: 
a duihk mint ÖsszekÖtÔ

magát és termékeit a közel 400.000 látogatónak a több 
mint 1.600 m2-es kiállító területen. Köztük voltak tipikus 
magyar specialitások, mint például szalámi és kolbász, 
savanyított zöldségek, bio méz, bor, pálinka, valamint 
búzából, kukoricából és napraforgó virágból előalított 
termékek (a Földművelésügyi Minisztérium szerint 
Magyarország ez utóbbi legnagyobb termesztője a 
világon, valamint Európa legnagyobb napraforgó-
mag termesztője is). A szaktárcavezető Fazekas Sándor 
mellett a külföldi minisztertársai Hollandiából, Szaúdi-
Arábiából és Észtországból is jelen voltak a magyar 
standnál. A minisztérium szerint továbbra is Németor-
szág a legfontosabb exportpiac magyar agrártermékek 
számára. 2016. január és október között 1,04 milliárd 
eurót tett ki a Szövetségi Köztársaságba irányuló kivitel. 
A következő IGW 2018. január végén kerül megrende-
zésre Berlinben.    ❙Fo
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a néMetországi Szövetségi Köztársaság és a 
Magyar Köztársaság közötti baráti együttműködés-
ről és európai partnerségről szóló szerződés alá-
írásával, 1992. február 6. óta mindkét állam kötelezi 
magát, hogy a „különleges kapcsolatoknak megfe-
lelő szoros baráti együttműködésre törekedjenek”. 
Az esemény 25. évfordulóján a Polgári Magyarorszá-
gért Alapítvány, az Antall József Tudásközpont és a 
Konrad-Adenauer-Stiftung az Andrássy Egyetemen 
eszmecserét szervezett. A szimpóziumot Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások miniszterének és a Polgári 
Magyarország Alapítvány kuratóriuma elnökének 
beszéde nyitotta meg. „A közös történelmi és kul-
turális gyökerek is kellenek ahhoz, hogy ilyen sikeres 
legyen a német-magyar együttműködés”, mondta a 
miniszter, utalva arra, hogy Németország az ország 
legfontosabb gazdasági partnere és a legnagyobb 

külföldi befektető. Hozzá-
szólásukban később német 
és magyar politikusok 
mellett Manfred Emmes, a 
budapesti Német Nagykö-
vetség követe, és Györkös 
Péter, Magyarország berlini 
nagykövete, hangsúlyozták 
a szerződés jelentőségét 
a két ország jó kapcsola-
tát illetően. A rendezvény 
„politikai” része után a „gazdasági” következett: a 
DUIHK fogadást adott, melyen a politika, gazdaság, 
média és társadalom képviselői kötetlenül cserélhet-
tek eszmét. Dale A. Martin a Kamara elnöke megnyi-
totta a fogadást, melyen a jelenlévő vendégek még 
késő estig éltek az eszmecsere lehetőségével.    ❙

25 Éves a nÉmet-magyar 
Baráti szerzÔdÉs
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a magyar munkaerÔPiac Javítása

a Magyarországi MunkaerÔPiac helyzetét 
JaVító gyakorlati intézkedések állnak a 
duihk idei teVékenységének közéPPontJá-
ban, Jelentette be dale a. Martin kaMarai 
elnök a kaMara Január 19-i, elÔször Meg-
rendezett éVnyitó rendezVényén.

Dieter Hundt, a Német Munkaadói Szövetség 
korábbi elnöke beszédében a nők, valamint az idő-
sebb munkavállalók munkavállalási lehetőségeinek 
támogatását sürgette. Évnyitó rendezvénye kereté-

ben a DUIHK közel 200 vendég jelenlétében mutatta 
be az új évvel kapcsolatos legfontosabb terveit. Miután 
az előző évben az innovációra helyezték a hangsúlyt, 
2017-ben a DUIHK tevékenységeinek középpontjában 
a munkaerőpiac áll majd, mondta Dale A. Martin kama-
rai elnök, aki hangsúlyozta, hogy ez a téma ugyanúgy 
érinti a német cégeket, mint az országban működő 
egyéb vállalkozásokat. „Ezért gyakorlati, életszerű meg-
oldásokra van szükség, mint például a tervezett, példás 
munkaadói kezdeményezéseket elismerő kiválósági 
cím”, fejtette ki az elnök. 

folytatás a hátoldalon »

az aktuális éves kiemelt téma, a munkaerőpiac 
javítása jegyében a Kamara a női szakemberek támo-
gatása iránt is elkötelezett, melyet az Andrássy Egye-
tem programjában történt szerepvállalása is bizonyít: 
a 2017/18-as tanév első félévében induló ösztöndíj-
program elsősorban szakmai és vezetői készségeik 
fejlődésében támogatja a Vezetés és szervezés sza-
kon tanuló tehetséges női hallgatókat – a jövő női 
vezetőit. Az erről szóló együttműködési megálla-
podás ünnepélyes aláírásával indult el az ösztöndíj-
program, mely egyezményt január 24-én Dr. Maruzsa 
Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, Gabriel A. Brennauer, 

a DUIHK ügyvezető elnöke és Kristina Steltzer, a 
budapesti Német Nagykövetség gazdasági osztályá-
nak vezetője jelenlétében Prof. Dr. Masát András, az 
Andrássy Egyetem rektora, valamint a résztvevő hat 
partnercég képviselői láttak el kézjegyükkel. A „Sok-
színűség és digitális fejlődés” nevű ösztöndíjprogram 
a DUIHK és a budapesti Német Nagykövetség fővéd-
nökségével, illetve a Budapest Airport Zrt., az innogy 
Hungaria Kft., a Mercedes-Benz Manufacturing Hun-
gary Kft., a PHOENIX Hungaria Holding Zrt., a Porsche 
Hungaria Kereskedelmi Kft. és a Siemens Zrt. együtt-
működésével valósul meg.    ❙

a külFöldi cégek magyarországi befektetése-
inek növekedése és a cégeknél zajló átszervezé-
sek egyre inkább azt eredményezik, hogy még 

nÔi ÖsztÖndíJPrOgram a duihk 
társ-FÔvÉdnÖksÉge alatt

JOgi És adózási aktualitásOk: 
magyarOrszági kiküldetÉs

További információ a 
„Sokszínűség és digitális 
fejlődés”c. Női ösztöndíj-
programról az Andrássy 
Egyetem weboldalán a 
mellékelt QR kód alatt 
talál meg.

a néMet-Magyar tudásközPont (DUWZ) a pályá-
zatokra szakosodott kamarai tagvállalattal, a Blucron 
Tanácsadó Kft.-vel együttműködésben február 
7-én tájékoztató rendezvényt tartott a munkahelyi 
képzésekre fordítható uniós pályázati forrásokról.  
A rendezvény aktualitását az adta, hogy a Széchenyi 
2020 program keretében két operatív program – a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP) –pályázati felhívásainak 
társadalmi egyeztetése a rendezvény előtti, illetve 
utáni napokban lezárult. A rendezvényen többek 
között elhangzott, hogy a GINOP 6. prioritása (Okta-

tás, képzés) esetén februárban, míg a közép-magyar-
országi régió vállalatai számára forrást jelentő VEKOP 
8. prioritásának (a foglalkoztathatóság fejlesztése) 
konkrét pályázati kiírásai májusban várhatóak. A vál-
lalatoknak a kiírást követően 30 nap áll rendelkezésre 
a képzési pályázatuk beadására. A munkahelyi kép-
zésekre rendelkezésre álló forrás a GINOP keretében 
várhatóan összesen 30 milliárd forint (nagyvállalatok 
10, kkv-szektor 20), míg a VEKOP keretében össze-
sen 3,68 milliárd forint (mind a nagyvállalatok, mind 
a kkv-szektor 1,84). A pályázatokban OKJ-s, egyéb 
szakmai, nyelvi, illetve kompetenciafejlesztő képzé-
sek is elszámolhatóak.    ❙

duwz: 2017-es Pályázati FOrrásOk 
munkahelyi kÉPzÉsekre 

Az összes elérhető 
információt aktuális pá-
lyázatokról a kormány 
hivatalos pályázati 
portálján (lásd mellékelt 
QR kód) találja.

több külföldi munkavállaló kerül alkalmazásra 
Magyarországon. Ezért a DUIHK február 6-án, a 
WTS-csoport jogi és adóügyi szakértőivel együtt 
szervezett egy tematikus rendezvényt, hogy átte-
kintést adjon, melyek a vállalat számára legfonto-
sabb munkajogi és adózási szabályok, amelyekre 
ilyen esetekben figyelni kell. Szó volt többek 
között a német és magyar látásmódról a kettős 
adóztatás elkerülése témában, valamint az állandó 
lakhely – amit meg kell határozni, hogy az OECD 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló modellegyez-
mény (DBA) érvényesülhessen –, a kiküldetés for-
máiról, illetve szerződési modelljeiről, bejelentési 
kötelezettségekről és adóztatásról.    ❙

Február 16 óta online a DUIHK új weboldala. 
Több vonatkozásban is gyökeres felújításon esett 
át. A dizájnt nagy technikai ráfordítással hozzáiga-
zítottuk a mobil kommunikáció világához: minden 
oldal úgy van programozva, hogy minden eszköz – 
számítógép, tablet vagy okos telefon – optimálisan 
tudja megjeleníteni. A tartalmakat teljesen átdol-
goztuk annak érdekében, hogy még jobban össz-
pontosítsanak a látogatók számára lényeges infor-
mációkra. A menüstruktúrát optimalizáltuk annak 
érdekében, hogy a keresett tartalmakat minél keve-
sebb kattintással lehessen megtalálni. 

Továbbá is tájékoztatjuk Önt kétnyelvű weboldalun-
kon www.ahkungarn.hu alatt rendezvényekről, 
konjunktúramutatókról és tényekről, a gazdaság 
helyzetéről, valamint természetesen a tagjainkról.    ❙

ÚJ weBOldal – szeBB, 
egyszerÛBB, JOBB!

Még egy fontos 
megjegyzés:
Ha egyes oldalakat a régi 
weboldalunkról könyvjel-
zőként mentett el, akkor 
lehetséges, hogy az új 
oldalon olyan hibajelentést 
kap, hogy „Az oldal nem 
található”. Ebben az esetben 
az új menün vagy a kereső 
funkción át találhatja meg 
a keresett tartalmat.

a duihk meghirdette 2017. kiemelt tÉmáJát elsÔ Évnyító rendezvÉnyÉn
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A DUIHK-t a szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német szövetségi 
Parlament határozata alapján.

imPressum | IMPREsszUM

magazin

A szakemberhiány kérdése állt Dieter Hundt 
professzor előadásának középpontjában is. 
Hundt professzor úr hosszú évekig volt a 
Német Munkaadók Országos Szövetségének 
(BDA) elnöke, és maga is egy sikeres baden-
württembergi gépipari vállalkozást irányít, 
ráadásul ő az Ausztriában működő Német 
Kereskedelmi Kamara elnöke is. „Német-
ország olyan jól teljesített, mint még soha. 
Hasonló érvényes Magyarország esetében 
is”, mondta Hundt. A német bruttó hazai ter-
mék 2016-ban 1,9 százalékkal nőtt, a magyar 
2-3 százalékkal. De még aktuális költségve-
tési többletek és alacsony munkanélküliség 
mellett is megmarad egy jövőbeli probléma: 
a demográfia. „2030-ig Németországban 6 
millióval, azaz 15 százalékkal kevesebb mun-
kaképes ember lesz. Ez súlyos hatással lesz, 
hogyha nem zárható ez a rés”, figyelmeztetett 
a gazdasági szakember.

„Jelentős erőfeszítéseket kell tenniük a vál-
lalkozásoknak, de a politikának is annak 
érdekében, hogy hosszú távon is biztosítani 
tudjuk a német gazdaság versenyképessé-
gét. Szükség van például a képzés javítására, 
a nők, valamint az idősebb munkavállalók 
munkaerőpiaci részvételének emelésére, 
vagy külföldi szakemberek célzott toborzá-

sára”, mondta. Ennek érdekében javasolta, 
hogy növelni kellene a nők érdeklődését a 
műszaki és természettudományi területek 
iránt. Véleménye szerint a várható szakember-
igény fedezésének további feltétele egy olyan 
bevándorlási törvény elfogadása lenne, amely 
a várható kereslet alapján meghatározza az 
Európai Unión kívüli érdeklődőkkel szemben 
támasztott nyelvtudási, képzettségi és mun-
katapasztalatokkal kapcsolatos elvárásokat. 
Továbbá, tekintettel az előrehaladó digitali-
zálásra a gazdaságban, hozzá kellene igazí-
tani a létező szakmákat a technikai fejlődés 
követelményeihez, vagy akár új szakmákat 
kifejleszteni. „A digitalizálásnak inkább báto-
rító, mint megfélemlítő hatása kellene, hogy 
legyen: mind a három eddigi ipari forradalom 
végeredményben további munkahelyeket 
teremtett”, zárta Hundt beszédét.
 
A DUIHK 2017-re tervezett kezdeményezései 
közül Gabriel A. Brennauer, a Kamara ügyveze-
tője kiemelte a „Kiválósági címet”, amelyet a 
Kamara azon vállalatoknak adományoz, ame-
lyek példaértékűen törődnek munkatársaikkal. 
„A cím nem csak szakmai elismerés, hanem a 
cégek számára segítséget is jelenthet a mun-
kaerő toborzása során” – mondta Brennauer. 
Egy további projekt az a kampány, melynek 
keretében több neves cég a Kamarával össze-
fogva az ország öt városában fiatal lányokat 
– „TechCsajok”-at – szeretne megnyerni arra, 
hogy műszaki vagy természettudományi 
szakirányt válasszanak egyetemi tanulmá-
nyaikhoz, hiszen éppen ezeken a területeken 
különösen égető a munkaerőhiány.

A „TechCsajok” című, a DUIHK által szerve-
zett rendezvénysorozat május 15-e és 19-e 
között egy-egy Kamarai tagvállalat támo-
gatásával kerül megrendezésre, de nem 
kamarai tagok is részt vehetnek. A rendez-
vény keretén belül az összes ebben érdekelt 
cégnek a sorozat öt régiójából – Budapest, 

Pécs, Kecskemét, Debrecen és Miskolc – 
megnyílik a lehetőség, hogy műszaki vagy 
tudományos eszközökkel, felszerelésekkel 
vagy termékekkel bemutatkozzanak, hogy 
felkeltsék a 14-18 éves diáklányok – az eset-
leges jövőbeli munkatársak – érdeklődését a 
technikai szakmák iránt. 

A szakképzett utánpótlás biztosítását szol-
gálja a DUIHK által alapított Szakképzési Díj 
is. Ezt az idén immár negyedszer ítélik oda, 
a zsűri ezekben a napokban értékeli a cégek, 
iskolák és kamarák által benyújtott közel 
negyven pályázatot, a győztesek kihirde-
tésére ünnepélyes keretek között március 
másodikán kerül sor. 

a vállalkozások szolgálatában 
A munkaerőpiaccal kapcsolatos kezdemé-
nyezések mellett a DUIHK természetesen 
2017-ben is folytatja tevékenységének jól 
bevált elemeit. A Magyarországon működő 
külföldi tulajdonú vállalkozások hangula-
tának fontos barométere lesz például az 
évente végzett konjunktúra-felmérés, amely 
február 1-én indult újra. Az eredményeit 
április 10-én egy sajtótájékoztató keretein 
belül fogja bemutatni a Kamara, amelyen a 
Nemzetgazdasági minisztérium egy rangos 
képviselője is reszt vesz. 

A magyar és a német vállalkozások szolgála-
tában a DUIHK 2017-ben impozáns közösségi 
standdal lesz jelen az Ipar Napjai/MachTech, 
valamint az Automotive Hungary szakvá-
sárokon. Az energiahatékonyság, illetve a 
megújuló energiák terén pedig napenergi-
ával foglalkozó konferenciát rendez, és újra 
beindítja a hatékony vállalati energiagazdál-
kodást elősegítő továbbképzési programját 
(European Energy Manager – EUREM) is.

szerzô: Dirk Wölfer

folytatás a 15. oldalról

Hogy vehet részt a TechKaland-vásáron? 
A vállalatok számára a bemutatkozás ingyenes, 
csak az adott bemutató eszközök szállításának, fel-
szerelésének, ill. működtetésének költségeit viselik. 
Egy-egy vállalat a rendezvénysorozat egy vagy akár 
mindegyik állomásán is jelen lehet. Amennyiben 
felkeltettük az érdeklődését, kérjük, forduljon legké-
sőbb április 4-ig kolleganőnkhöz:

Völgyi Beatrix
Tel.: +36 1 345 7635
volgyi@ahkungarn.hu
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