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Die DUiHK Hat am 2. märz zUm vierten 
mal iHre BerUfsBilDUngspreise für 
HervorragenDe projeKte in Ungarn 
vergeBen.  

Die Jury kürte im feierlichen Rahmen aus 
insgesamt 36 Bewerbungen zwei Unterneh-
men und eine Berufsschule zu Gewinnern in 
den drei Preiskategorien. Folgende Unter-
nehmen und Organisationen konnten die 
von Glas-Bildhauer György Gáspár entwor-
fene Auszeichnung entgegennehmen:

■ in der Kategorie INNOVATION: Audi Hun-
garia Zrt., Győr (Projekt: „Antworten auf die 
Herausforderungen der Industrie 4.0: Ein-
führung neuer Zusatzausbildungen in der 
Fahrzeugindustrie”)

Ausgezeichnete 
BerufsBildungsprojekte

02
10

03
08

06
07

kAmmernews: Aktuelles 
rund um die duihk

Kamarai hírek: Aktualitások 
a DUIHK-ról

kAmmerservice: unser 
AngeBote für sie

Kamarai szolgáltatások: 
Ajánlataink az Ön számára

unsere mitglieder: 
wissenswertes in kürze

Tagvállalataink: 
Tudnivalók röviden

Das ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen in dust rie-und Han dels kam mer
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

Wirtschaft in Ungarn 
Német-Magyar Gazdaság

■ in der Kategorie MOTIVATION: das Szent 
Imre Gymnasium und Fachgymnasium 
Esztergom am Berufsbildungszentrum Tata-
bánya („Motivationswerkstätten: Innovati-
onslabor ‚Arduino‘ und Roboter-Program-
mierwerkstatt ‚LEGO‘“)

■ in der Kategorie KOOPERATION: Siemens 
Zrt., Budapest („Mein ATOM-Team“).

 
Einen Sonderpreis der Jury erhielt die Alkotó 
Magyarország Nonprofit Kft., Budapest („Kre-
ativpädagogik in der Berufsbildung).
 
Bei der Preisverleihung betonte der Präsi-
dent der DUIHK, Dale A. Martin, dass die 
weitere Stärkung des dualen Berufsbil-
dungssystems in Ungarn unverzichtbar ist, 
um auch in Zukunft gut qualifizierte und 

motivierte Mitarbeiter für die Unternehmen 
im Lande heranzubilden. Die DUIHK hat in 
diesem Jahr das Thema Fachkräftesiche-
rung zum Schwerpunkt ihrer Arbeit erklärt. 
Die Berufsbildung sei dabei ein wesentli-
ches Element, so Martin. „Nur mit einem 
gut funktionierenden dualen Berufsbil-
dungssystem wird es uns gelingen, auch in 
Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns 
dauerhaft zu sichern.“

Péter Cseresnyés, Staatssekretär für Arbeits-
markt und Ausbildung im Ministerium für 
Nationale Wirtschaft (NGM) erklärte auf der 
Veranstaltung, dass die Modernisierung 
des ungarischen Berufsbildungssystems 
einen wichtigen Beitrag zu einer stabilen 
und ausgewogenen wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Landes liefert. Der Berufsbil-
dungspreis verkörpere in besonderer Weise, 
dass Zusammenarbeit und gemeinsames 
Handeln heute neue Möglichkeiten für 
die Akteure in der Wirtschaft biete. Er wies 
darauf hin, dass Ungarn in der letzten Zeit 
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über den Berufsbildungspreis

Der Berufsbildungspreis der DUIHK wurde 2013 ins 
Leben gerufen. Sein Ziel ist es, durch die Beteiligung 
am Wettbewerb sowie die öffentlichkeitswirksame 
Vorstellung der eingereichten Projekte die gesell-
schaftliche Wertschätzung und die fachliche Qualität 
einer praxisorientierten, moderne Kenntnisse vermit-
telnden beruflichen Bildung in Ungarn zu stärken. 
Der Preis reiht sich ein in die aktive, vielfältige Tätig-
keit der DUIHK im Bereich Berufsbildung, bei der sie 
sich auf die Mitwirkung ihrer rund 900 Mitglieder, 
aber auch die jahrzehntelangen Erfahrungen des 
deutschen Kammernetzwerkes stützt. Der Preis-
wettbewerb wird fachlich unterstützt von der Unga-
rischen Industrie- und Handelskammer und dem 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Die 
Gewinner werden von einer Jury aus sieben unab-
hängigen Experten auf dem Gebiet der Berufsbil-
dung ausgewählt. Der Bewerbungszeitraum dauerte 
vom 29. September bis zum 15. Dezember 2016.    ❙

weitere Maßnahmen realisiert 
habe, damit das Berufsbil-
dungssystem sich so gut wie 
möglich am Bedarf der Wirt-
schaft ausrichten kann. 

Dr. Dr. Manfred Peter Emmes, 
Gesandter der Bundesrepublik 
Deutschland in Budapest, lobte 
in seiner Rede, dass in Ungarn 
die berufliche Bildung auf dem 
besten Weg sei, den Stellen-
wert zurückzugewinnen, den 

sie verdiene. „Die berufliche Bildung ist nicht nur ein 
Schlüsselfaktor für gesellschaftliche Teilhabe, sondern 
auch für Wettbewerbsfähigkeit, sozialen Frieden und 
hohe Beschäftigungsquoten“, sagte Emmes.

Tamás Bihall, für Bildung verantwortlicher Vizeprä-
sident der Ungarischen Industrie- und Handelskam-
mer, würdigte in seiner Laudatio die Erfahrungen und 
die Unterstützung, die Ungarn beim Aufbau der dua-
len Berufsbildung von den Partnern in Deutschland 
sowie von der DUIHK erhalten habe. 

im raHmen des DUIHK-Jahresthemas 2017 „Fach-
kräftesicherung“ startete am 9. März die Kampagne 
„Verlässlicher Arbeitgeber“. Die Kammer will mit 
diesem Prädikat künftig Unternehmen würdigen, 
die sich in vorbildlicher Weise um die Arbeits- und 
Lebensbedingungen ihrer Mitarbeiter kümmern.  
DUIHK-Geschäftsführer Gabriel A. Brennauer sagte 
bei der Vorstellung der Initiative: „Die Unternehmen 
in Ungarn stehen angesichts der aktuellen Arbeits-
marktlage vor neuen Herausforderungen. Mit der 
neuen Initiative möchte die Kammer Unternehmen 

unterstützen, langfristig ihren Bedarf an gut ausge-
bildeten und motivierten Mitarbeitern zu decken.“ 
Unternehmen können sich um das Prädikat bewer-
ben, über die Vergabe entscheidet eine von der 
DUIHK beauftragte Expertenjury. Voraussetzung ist, 
dass die Firmen in sieben Bereichen den gestellten 
Anforderungen genügen, v.a. bezüglich der Ver-
gütungspraxis, Sozialleistungen, Gesundheits- und 
Arbeitsbedingungen,  Qualifizierungsmöglichkeiten 
und Karriere-Planung.    ❙

„lUtHer – 500 jaHre reformation“ ist das Jah-
resthema 2017 der Deutschen Zentrale für Touris-
mus (DZT), deren ungarisches Vertriebsbüro bei 
der DUIHK angesiedelt ist. Auf der Jahrespresse-
konferenz stellte man die entsprechenden Pro-
grammschwerpunkte sowie die erfreulichen Zah-
len der Reisesaison 2015/16 vor.

Deutschland ist als Reiseziel bei ungarischen Touris-
ten trotz einem komplexen Jahr 2015 immer noch 
sehr beliebt, berichtete der Leiter der DZT-Vertre-
tung in Ungarn, Miklós Czeiszing (Foto) auf deren 
Jahrespressekonferenz am 21. Februar in Budapest. 
So betrug die Anzahl der Übernachtungen ungari-
scher Gäste Januar bis November 2016 erfreuliche 
664.601; allein der November wies ein Plus von 10% 
im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres aus. 
Dabei steht Bayern hoch im Kurs: 33,1% der ungari-
schen Gäste reisten dorthin, nach Baden-Württem-
berg 20,2%, und 11% nach Nordrhein-Westfalen. Bei 
den beliebtesten Städten belegte erneut Berlin den 
ersten Platz vor München und Frankfurt. Mit 79,7 
Mio. Übernachtungen aus dem Ausland (+5,4% im 
Vergleich zum Vorjahr) erreichte die Bundesrepub-
lik 2015 das erste Mal die Grenze von rund 80 Mio. 
und lag somit vor Griechenland (75,8 Mio.) und nur 
knapp hinter Österreich (80,7 Mio.). „Seit 7 Jahren in 
Folge gibt es einen Anstieg was Übernachts- und 

jAhresthemA fAchkräftesicherung: 
kAmpAgnenstArt „verlässlicher ArBeitgeBer“

erfolgreiches tourismusmArketing
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Weitere Informationen:
www.ahkungarn.hu/
kampagnen/praedikat-
verlaesslicher-arbeitgeber

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

am 22. feBrUar öffnete die in Szekszárd ansäs-
sige JAKO Fémárugyár Kft. ihre Tore für interessierte 
Besucher, die an dem von der Kammer organisier-
ten regionalen Firmenbesuch teilnahmen. Neben 
der Begrüßung durch Geschäftsführer Joachim 
Koch standen Networking, eine Firmenpräsenta-
tion durch Herr Koch und natürlich eine komplette 

Werksbesichtigung auf dem Programm. Die 36 Teil-
nehmer nutzten rege die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch und freuten sich besonders über 
das von Firmengründer Adam Koch überreichte 
Abschiedsgeschenk: eine Flasche des von ihm 
selbst produzierten Weins.    ❙

regionAler firmenBesuch Bei jAko fémárugyár

Dr. Dr. Manfred Peter 
Emmes, Gesandter  
der deutschen Botschaft  
in Budapest
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Die DUiHK organisiert am 30. März bei der Knorr-
Bremse Rail Systems in Budapest einen Fachbesuch 
zum Thema „Qualitätsanforderungen an Lieferan-
ten“. Nach einer kurzen Begrüßung und Unterneh-
menspräsentation durch Gastgeber András Sávos, 
Geschäftsführer Knorr-Bremse Rail Systems, haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit, die Herangehens-
weise des Unternehmens bezüglich des Themas 
Lieferanten kennenzulernen. Die anschließende 
Werksbesichtigung wird den Praxisbezug der Veran-
staltung verdeutlichen. Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch bietet natürlich auch das anschließende 
Networking. Anmeldeschluss ist der 27. März.    ❙

fAchBesuch Bei knorr-Bremse rAil systems

Gästezahlen angeht“, fasste Czeiszing zusammen. Die 
Anzahl der Urlaubsreisen gen Deutschland stieg 2015 
europaweit mit rund 52 Mio. um 4,4%, und weltweit 
um insgesamt 3,6% im Vergleich zum Vorjahr.

Das aktuelle DZT-Jahresthema ist dabei keineswegs 
ein rein religiöses: Martin Luther war ein Refor-
mer mit Wirkung auf ganz Europa, daher hat das 
Jahresthema auch verschiedene Schwerpunkte 
und Zielgruppen, so Czeiszing. Es soll zugleich ein 
modernes Deutschlandbild gezeichnet und das Kul-
turreiseland Deutschland gestärkt werden. Ferner 
führt etwa der „Lutherweg“ an die Lebensstationen 
Luthers und somit in kleine ruhige Städte, in denen 
sich die Besucher fernab von Großstädten mit Ener-
gie aufladen können.    ❙

Weitere Informationen zum 
Berufsbildungspreis: 
www.berufsbildungspreis.hu
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Die näcHste jäHrlicHe Mitgliederversammlung 
der DUIHK findet am 4. Mai im Budapest Music 
Center statt. Als Gastredner hat Wirtschaftsminister 
Mihály Varga sein Kommen zugesagt. Der Kammer-
vorstand wird zudem mit dem Minister ein Gespräch 
über aktuelle wirtschaftspolitische Themen füh-

sAve the dAte: jährliche mitglieder-
versAmmlung der duihk

ren. Ferner wählt die Mitgliederversammlung einen 
neuen Präsidenten, mehrere neue Vorstandsmitglie-
der sowie ein neues Aufsichtsratsmitglied. Die erfor-
derlichen Wahlunterlagen erhalten die Mitglieder in 
Kürze per Post zugesandt.    ❙

Das DUWz Bietet ab sofort eine neue, außerge-
wöhnliche Dienstleistung an: die Erhebung der 
Mitarbeiterzufriedenheit misst auf den sieben 
Hauptgebieten des Unternehmensbetriebes die-
jenigen Faktoren, die am ausschlaggebendsten für 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter sind. Die Erhebung 
gibt ein umfassendes Bild von der Ebene der Mitar-
beiterzufriedenheit und stellt die auf diese positi-
ven oder negativen Einfluss nehmenden Faktoren 

neuer duwz-service: erheBung der 
mitArBeiterzufriedenheit

heraus. Die Feedbackanalyse gibt dem Betrieb die 
Möglichkeit, diese Faktoren zu überprüfen, ein Ent-
wicklungsprogramm zum Beheben der hemmen-
den Elemente zu planen bzw. diejenigen zu stärken, 
die die Zufriedenheit fördern. Durch die Umsetzung 
des Entwicklungsprogramms kann zudem innerhalb 
des Betriebes das Engagement und die Motivation 
gesteigert werden.    ❙

Weitere Informationen:
Tamás Budai 
Tel.: +36 1 243 3698
budai@ahkungarn.hu

am 5. april veranstalten der Fachverband „Pas-
sivhaus Ungarn“ und das Deutsch-Ungarische 
Wissenszentrum (DUWZ) gemeinsam zum bereits 
dritten Mal das 3+1 Tage umfassende Fachtraining 
„Fast-Nullenergiegebäude, oder Passivhäuser in der 
Praxis“. Das Training wurde in Zusammenarbeit von 
vier Ländern – Österreich, Schweiz, Rumänien und 
Ungarn – im Rahmen des CertCraft-Programms aus-
gearbeitet. Dieses einzigartige Programm beleuch-
tet die Baumöglichkeiten der Passivhäuser und der 
Fast-Passivhäuser sowie die Möglichkeiten, wie man 
mithilfe der Umgestaltung zum Passivhaus bereits 
bestehende Gebäude energieeffizienter machen 
kann. Energieeinsparungen von bis zu 90 Prozent 
können erreicht werden, während die Gebäude viel 

duwz: pAssivhäuser 
in der prAxis

komfortabler und wertbeständiger werden. Außer-
dem stellen Renovierungen zu Fast-Passivhäusern 
die effektivsten Instrumente zum Klimaschutz 
dar. Auf die drei Trainingstage folgend können die 
Teilnehmer ihr Wissen mit praktischen Kenntnis-
sen und persönlichen Erfahrungen ergänzen. Das 
Training wird mit einer schriftlichen Prüfung abge-
schlossen, bei Bestehen erhält man ein international 
anerkanntes Zertifikat.    ❙

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

Die früHjaHrs-trainingspalette des Deutsch-
Ungarischen Wissenszentrums (DUWZ) enthält 
neben den bereits bekannten Trainings auch zahlrei-
che neue Veranstaltungen: erstmals wird z.B. am 13. 
April das Training „Führung von Hochleistungsteams 
– Das Schaffen und Leiten eines erfolgreiches 
Teams“ veranstaltet. Die Teilnehmer lernen die fol-
genden Themengebiete kennen: verborgene Her-
ausforderungen der Teamarbeit, die Vielseitigkeit der 
menschlichen Dimensionen, die Zielkongruenz, d.h. 

duwz: trAining „führung von hochleistungsteAms“

der Grad der Übereinstimmung zwischen den vom 
Unternehmen angestrebten Zielen sowie jenen, die 
die Mitarbeiter individuell und aus Eigeninteresse 
entwickeln; ferner Vertrauensaufbau, Entwerfen 
eines authentischen Zukunftsbildes,  die fünf Grund-
pfeiler der erfolgreichen Teambildung und Führung 
mit situationsbedingter Anwendung.    ❙

Die HüBner-H Gumi- és Műanyagipari Kft. in Nyí-
regyháza wird am 4. April Ziel eines regionalen Fir-
menbesuchs. Deren Geschäftsleiter Ingo Heerdt wird 
zusammen mit Gabriel A. Brennauer, Geschäftsführen-
der Vorstand der DUIHK, die Besucher begrüßen, die 
im Laufe des Besuchs auch eine Firmenpräsentation 

erhalten. Das Gummi und Kunststoffe verarbeitende 
Unternehmen öffnet danach seine Werkstore für eine 
Besichtigung. Für das Networking und den Erfah-
rungsaustausch der Teilnehmer untereinander und 
mit dem Gastgeber bleibt natürlich auch genug Zeit. 
Anmeldeschluss ist der 31. März.   ❙

regionAler firmenBesuch Bei der hüBner-h kft.

am 12. april wird die DUIHK zudem einen regiona-
len Firmenbesuch bei der LKH Leoni Kft. in Hatvan 
organisieren. Deren Geschäftsführer Achim Wein-
stock wird die Besucher persönlich empfangen und 
eine Firmenpräsentation halten, bevor es zur Werks-
besichtigung geht. Dabei wird es auch genügend 
Möglichkeiten zum Networking und Erfahrungsaus-

tausch geben. Das Kabel, Leitungen und ähnliche 
Komponenten produzierende Unternehmen begeht 
ein besonderes Jahr 2017: feiert doch das deutsche 
Mutterunternehmen 100-jähriges, und die unga-
rische Tochtergesellschaft 20-jähriges Jubiläum. 
Anmeldeschluss ist der 7. April.    ❙

regionAler firmenBesuch Bei lkh leoni

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

Die Kammer öffnet am 6. april wieder ihre Tore: 
Der insgesamt 5. Informationstag der DUIHK bietet 
interessierten Besuchern Gelegenheit, sich kostenlos 
und unverbindlich in Workshops oder in Einzelge-
sprächen mit unseren Fachexperten über die aktuel-
len Chancen, Trends sowie Rahmenbedingungen für 
deutsch-ungarische Geschäfte zu informieren. Zu den 
Beratungsthemen gehören u.a. folgende: Geschäfts-
partnersuche, Export nach Deutschland, Messeteil-
nahme in Deutschland und Ungarn, Standortsuche 
und Firmengründung in Deutschland, MwSt.-Erstat-
tung in Deutschland und in der EU, Mitarbeiterent-
sendung, Unterstützung bei ungarischen Behörden-
angelegenheiten und Berufsausbildung.    ❙

5. informAtionstAg der duihk

Weitere Informationen:
Tamás Budai 
Tel.: +36 1 243 3698
budai@ahkungarn.hu
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mitgliedernews
Bosch leAn mAnAgement-
lehrstuhl gegründet

an Der BUDapester Wirtschaftsuniversität (BGE) 
wurde am 27. Februar die Gründungsurkunde für 
den Bosch Lean Management-Lehrstuhl unter-
schrieben. BGE-Rektor Prof. Dr. Balázs Heidrich (Foto 
l.; zusammen mit Bosch Hatvan-Geschäftsführer 
Wolfgang Stein, dessen Vorgänger Volker Schilling 
und Bosch Eger-Geschäftsführer Stefano Basso) und 
Daniel Korioth, Leiter der ungarischen Bosch-Gruppe, 
unterzeichneten das Dokument. Bosch-Experten 
aus Hatvan, Maklár und Budapest werden bei der 
Erneuerung der Lehrinhalte, den Literaturempfeh-
lungen sowie der Lehre des Fachs mitwirken. Ferner 
wird Bosch per Werksbesichtigungen und Praktika, 
Fallstudien sowie der Konsultation bei Facharbei-
ten sicherstellen, dass die theoretischen Kenntnisse 
auch praktische Aneignung finden. Zudem hat 
Bosch Hatvan dem neuen Lehrstuhl 20 PCs gespen-
det, die von den Studenten für das Aneignen von 
IT-Wissen auf den Gebieten Simulation und Logistik 
genutzt werden. Volker Schilling, der in seiner frü-
heren Funktion als Leiter des Hatvaner Werkes das 
Lehrstuhl-Projekt gestartet hatte, erhielt den Auf-
trag zur Leitung des selbigen. Diese Aufgabe wird 
er neben seiner Arbeit bei Bosch in Deutschland 
versehen. „Ziel des Lehrstuhls ist es, die Logistikaus-
bildung der Universität mit praktischem Wissen 
im Bereich Lean Management zu stärken und den 
Hörern damit marktfähiges Wissen zu vermitteln, 
das sie woanders nicht erhalten können“, erklärte 

Korioth. Er fügte hinzu: „Ich bin stolz darauf, dass das 
praktische Wissen von Bosch auch als geeignet zur 
Anwendung an der Universität befunden wurde.“ 
„Für die BGE, als größte Hochschule der angewand-
ten Wissenschaften, ist es wichtig, mit den Akteu-
ren des Arbeitsmarktes enge Kontakte zu pflegen, 
schließlich können wir nur so marktfähige Akademi-
ker ausbilden“, erklärte Heidrich.    ❙

neuer rektor An der Andrássy 
universität BudApest

am 22. feBrUar verab-
schiedete sich die Andrássy 
Universität Budapest (AUB) 
von ihrem langjährigen Rek-
tor Prof. András Masát und 
begrüßte seinen Nachfolger 
Prof. Dietmar Meyer im Amt. 
Meyer (Foto) hat sein Amt als 
neuer Rektor der AUB offizi-

ell zum 15. März angetreten. Seit 2003 leitet er den 
Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der AUB. Zuvor 
war er in seiner über 30-jährigen Akademikerkarriere 
an diversen Hochschulen in Deutschland, Österreich 
und vor allem in Ungarn tätig gewesen. In einem fei-
erlichen Rahmen im Spiegelsaal der AUB würdigten 
Mitarbeiter, Studierende, ehemalige Kollegen und 
zahlreiche weitere Gäste das Lebenswerk von Masát, 
mehrere Akademiker hielten Laudationen.    ❙

„girl’s dAy“ Bei luk sAvAriA

am 8. märz, dem Internationalen Weltfrauentag, 
führte die in Szombathely ansässige LuK Savaria Kft. 
ihre seit 2010 bestehende Tradition fort und veran-
staltete auf ihrem Firmengelände einen „Girl’s Day“, 
bei dem die Damen im Mittelpunkt standen. Auf-
grund der hohen Anzahl an Teilnehmern – es waren 
Schülerinnen mehrerer 7./8. Klassen mitsamt Lehrern 
anwesend – wurden diese während dem Programm 
in drei Gruppen aufgeteilt. Nach einer allgemeinen 
Unternehmenspräsentation wurden den Besuchern 
von fünf Mitarbeiterinnen Arbeitsbereiche vorge-
stellt, die bei LuK Savaria (auch) mit weiblichen Fach-
kräften, zum Teil in Führungspositionen, besetzt sind: 
Personal, Finanzen/Controlling, Logistik, Produktion 
und Industrial Engineering. Dabei stellten die Damen 
auch ihren persönlichen Ausbildungsweg und Ein-
stieg bei dem Unternehmen vor. Anschließend konn-
ten die Gruppen bei einem thematisch passenden 
Quiz teilnehmen, bevor das Programm mit einer 
Werksbesichtigung seinen Abschluss fand.    ❙

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

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

tAgvállAlAti hírek
„lányos nAp“ A luk sAvAriAnál

márciUs 8-án, a nemzetközi nőnapon a szombat-
helyi székhelyű LuK Savaria Kft. folytatta a 2010-ben 
teremtett hagyományt, és „Lányos napot” szervezett 
a telephelyén, melyen a hölgyek álltak a középpont-
ban. A résztvevőket a magas létszám miatt – több 
7.-8. osztály diáklányai voltak jelen tanáraik kal együtt 
– a program idejére három csoportra osztották. Egy 
általános vállalatprezentációt követően öt női munka-
társ különböző munkaköröket mutatott be, melyeket 
a LuK Savaria-nál női szakemberek (is) töltenek be, 
részben vezető pozícióban: HR, pénzügy/controlling, 
logisztika, gyártás és üzemszervezés. Emellett a höl-
gyek bemutatták személyes képzési útjukat is és hogy 
hogyan kerültek a vállalathoz. Ezután a csoportok egy 
a témába illeszkedő kvízjátékban vehettek részt, majd 
a program egy gyárlátogatással zárult.    ❙

Bosch leAn menedzsment vállAlAti 
tAnszék AlAkult

a BoscH Lean Menedzsment Vállalati Tanszék alaku-
lásáról szóló alapító okiratot február 27-én írták alá 
a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE). Prof. Dr. 
Heidrich Balázs, a BGE rektora valamint Daniel Korioth, 
a magyarországi Bosch csoport vezetője írták alá a 
dokumentumot. A Bosch hatvani, maklári és buda-
pesti szakemberei részt vesznek a tantárgyak tartal-
mának megújításában, a szakirodalom bővítésében, 
illetve a tantárgy oktatásában. Továbbá a Bosch 
rendszeres gyárlátogatások és szakmai gyakorla-
tok, esettanulmányok, valamint szakdolgozatokhoz 
nyújtott konzultáci ók révén biztosítja az elmélet-
ben megszerzett tudás gyakorlati elsajátítását is. 
A hatvani gyár 20 számítógépet is felajánlott az új 

tanszék számára, melyet szimulációs és logisztikai IT 
ismeretek elsajátítására használnak majd a hallgatók. 
Volker Schilling, aki még a hatvani gyár vezetője-
ként indította el a tanszék-projektet, az eseményen 
megbízó levelet kapott a rektortól a tanszék veze-
tésére. Ezt a feladatot a Boschnál Németországban 
folytatott munkája mellett látja el. „A Tanszék célja, 
hogy az egyetem logisztikai képzését gyakorlati lean 
menedzsment tudással erősítse meg, és ezzel más-
hol nem megszerezhető, azonnal piacképes tudást 
adjon a hallgatóknak” – nyilatkozta Daniel Korioth. 
Hozzáfűzte: „Büszke vagyok arra, hogy a Boschnál 
felhalmozott gyakorlati tudást, bevált folyamato-
kat az egyetem is megosztásra alkalmasnak találja.”  
„A BGE-n, Magyarország legnagyobb alkalmazott 
tudományok egyetemeként rendkívül fontosnak 
tartjuk, hogy a munkaerő-piaci szereplőkkel szoros 
kapcsolatot ápoljunk, hiszen csak úgy tudunk piac-
képes diplomásokat képezni”, mondta Heidrich.    ❙

Új rektorA vAn Az Andrássy 
egyetemnek

feBrUár 22-én köszönt el az Andrássy Egyetem 
Budapest (AUB) Masát András professzortól, aki hosz-
szú éveken át volt az egyetem rektora, és egyben 
köszöntötte utódját, Dietmar Meyer professzort. Meyer 
hivatalosan március 15-én vette át az AUB rektori fel-
adatait, egyébként 2003 óta vezeti az AUB Gazdaság-
elméleti tanszékét. Több mint 30 éves tudományos 
pályafutása során korábban különböző egyetemeken, 
főiskolákon dolgozott Németországban, Ausztriában 
és főleg Magyarországon. Ünnepélyes keretek között 
mél tatták az AUB munkatársai, hallgatói, korábbi kol-
légák és számos meghívott vendég Masát életművét, 
több akadémikus tartott laudációt.    ❙

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

wir Begrüssen unsere neuen mitglieder | KöszöNtjüK új tAGjAINKAt

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

universal transport hungary kft. 
transport und logistik 

Kandó Kálmán u. 17. 

H-9027, Gyôr

veronika rajkai   Geschäftsführerin

tel.: +36 20 210 0944

veronika.rajkai@universal-transport.com

www.universal-transport.com 

winkler & stenzel kft. 
full service werbeagentur  

zsaróka út 8. 

H-2225 üllô

gusztáv Bálint szakács   Büroleiter

tel.: +36 29 889 583

gusztav.szakacs@winkler-stenzel.hu

www.winkler-stenzel.de 
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szolgáltAtási AjánlAtok

a DUiHK márciUs 30-ára szervez szakmai cég-
látogatást a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest-
nél „Minőségi követelmények a beszállítókkal való 
együttműködéshez” témában. Sávos András ügy-
vezető igazgató rövid köszöntőjét és cégprezentá-
cióját követően a résztvevők megismerhetik a cég 
beszállítófejlesztési politikáját. Az előadás utáni 
gyárlátogatás a rendezvény gyakorlati jellegét erő-
síti. Tapasztalatok cseréjére a látogatást követő büfé 
és networking nyújt kiváló lehetőséget. A jelentke-
zési határidő március 27-e.    ❙

szAkmAi látogAtás A knorr-Bremse rAil systems-nél

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

április 4-ére szervez regionális céglátogatást a 
DUIHK a nyíregyházi HÜBNER-H Gumi- és Műanyag-
ipari Kft.-nél. A vállalat ügyvezetője, Ingo Heerdt 
Gabriel A. Brennauer-rel, a DUIHK ügyvezető elnök-
ségi tagjával együtt fogja köszönteni a résztve-
vőket, akik a látogatás során egy cégprezentációt 

is kapnak. A gumi- és műanyag-feldolgozó válla-
lat ezután megnyitja kapuit egy gyárlátogatásra.  
A résztvevők számára természetesen kapcsolatépí-
tésre és egymással, illetve a házigazdával folytatott 
tapasztalatcserére is marad elegendő idő. A jelent-
kezési határidő: március 31.    ❙

regionális céglátogAtás A hüBner-h kft.-nél

a német-magyar tUDásKözpont (DUWZ) tavaszi 
szolgáltatási palettájában a már jól ismert képzések 
között számos új rendezvény is felfedezhető: első 
alkalommal kerül megrendezésre pl. április 13-án 
a „Magasan teljesítő csapatok vezetése – A sikeres 
csapat megteremtése és vezetése” című tréning. 
A résztvevők a következő témakörökkel ismerked-

hetnek meg: a csapatműködés rejtett kihívásaival, 
az emberi dimenziók sokszínűségével, a célkong-
ruenciával, tehát a vállalati célkitűzések és az alkal-
mazottak egyéni, önérdekükből eredő céljainak 
egyezőségével, a bizalomépítéssel, a hiteles jövőkép 
megalkotásával, a sikeres csapat öt alappillérével és 
a vezetés helyzetfüggő alkalmazásával.    ❙

duwz: „mAgAsAn teljesítÔ csApAtok vezetése” tréning

április 12-én a hatvani székhelyű LKH Leoni 
Kft. lesz egy további regionális cégláto gatás cél-
állomása. A cég ügyvezető igazgatója, Achim 
Weinstock fogja köszönteni a résztvevőket és tart 
majd cégprezentációt számukra, mielőtt elindulnak 
a gyárlátogatásra. Emellett elegendő lehetőség 

nyílik majd a networking és a tapasztalatcsere szá-
mára is. A kábeleket, vezetékeket és hasonló kom-
ponenseket gyártó vállalat számára 2017 egy külö-
nös év: a német anyacég 100 éves, míg a magyar 
leányvállalat 20 éves fennállását ünnepli. A jelent-
kezési határidő április 7-e.   ❙

regionális céglátogAtás A lkh leoni-nál

a DUiHK KövetKezô éves taggyûlése május 
4-én kerül megrendezésre a Budapest Music Center-
ben. Vendégelőadóként Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter már visszaigazolta részvételét. A Kamara 
elnök sége a miniszterrel egy háttérbeszélgetést is 
folytat aktuális gazdaságpolitikai témákban. Továbbá 

jegyezze elÔ: A duihk éves tAggyÛlése

a taggyűlés új elnököt, több új elnökségi tagot, vala-
mint egy új felügyelőbizottsági tagot választ. A szük-
séges választási dokumentumokat a tagok hamaro-
san postai úton kapják meg.    ❙

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

a Kamara április 6-án ismét megnyitja kapuit: 
Az immár 5. alkalommal rendezett Konzultációs 
napon az érdeklődő látogatók workshopokon és 
egyéni konzultációk keretében ingyenesen és köte-
lezettségek nélkül tájékozódhatnak a magyar-német 
kapcsolatokban rejlő aktuális üzleti lehetőségekről, 
piaci trendekről és a keretfeltételekről. Egyéni kon-
zultációra többek között a következő témákban nyílik 
lehetőség: a DUIHK tagságot érintő kérdések, üzleti 
partnerközvetítés, export Németországba, telephely-
keresés és cégalapítás Németországban, áfa-visszaté-
rítés Németországban és az Európai Unióban, kikül-
detés Németországba, támogatás a magyar hivatali 
ügyintézésben és szakképzés.    ❙

A duihk 5. konzultációs nApjA

a magyar passzívHáz egyesület és a Német-
Magyar Tudásközpont (DUWZ) április 5-én immár 
harmadik alkalommal indítja el 3+1 napos „Közel 
nulla energiaigényű épületek, avagy passzívhá-
zak a gyakorlatban” című szakmai programját. A 
nemzetközi licenc alapján kidolgozott program 
négy ország – Ausztria, Svájc, Románia és Magyar-
ország – közreműködésével kerül megvalósításra a 
CertCraft program keretein belül. Ez az egyedülálló 
program a passzívházak, valamint a közel passzív-
ház tulajdonságú épületek kivitelezési lehetőségeit 
mutatja be, valamint azt, hogyan lehetséges már 
meglévő épületek felújítása során azok energia-
hatékonyabbá tétele, passzívházzá alakítása. Akár 
90%-os energiamegtakarítás is elérhető a passzív-
ház-technológia segítségével, miközben az épüle-
tek sokkal komfortosabbak és értékállóbbak lesz-
nek. Mindezeken felül a közel nulla energiaigényű 

duwz: pAsszívházAk 
A gyAkorlAtBAn

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

épületfelújítások a klímavédelem leghatásosabb 
eszközei. A három képzési napot követően a részt-
vevők a gyakorlati napon, személyes tapasztalatok-
kal egészíthetik ki tudásukat. A képzést írásos vizsga 
zárja, amelyet követően a résztvevők nemzetközi 
oklevelet kapnak.    ❙

További információ:
Budai Tamás
Tel.: +36/1/243-3698
budai@ahkungarn.hu
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a DUWz mostantól egy új, nem mindennapi 
szolgáltatást kínál ügyfelei számára: A Dolgozói 
elégedettség felmérés a szervezeti működés hét fő 
területén méri fel azon tényezőket, amelyek a leg-
inkább meghatározzák a munkavállalói elégedett-
séget. A felmérés átfogó képet ad a munkavállalói 
elégedettség szintjéről, és bemutatja az azt pozití-
van vagy negatívan befolyásoló tényezőket. A visz-

szajelzés elemzése lehetőséget ad a cég számára, 
hogy áttekintse e tényezőket, fejlesztési programot 
tervezzen meg a gátló elemek javítása érdekében, 
illetve megerősítse azokat, amelyek támogatják az 
elégedettséget. A fejlesztési program megvalósí-
tása által növelhető a cégen belül az elkötelezettség 
és motiváltság is.   ❙

A duwz Új szolgáltAtásA: 
dolgozói elégedettség felmérés

További információ:
Budai Tamás
Tel.: +36/1/243-3698
budai@ahkungarn.hu

feBrUár 22-én a szekszárdi székhelyű JAKO Fém-
árugyár Kft. megnyitotta kapuit azon érdeklődő 
látogatók előtt, akik a Kamara által szervezett regi-
onális céglátogatáson vettek részt. Joachim Koch 
ügyvezető köszöntője, majd cégprezentációja 
mellett networking, és természetesen teljes gyár-

látogatás szerepeltek a napirenden. A 36 résztvevő 
aktívan kihasználta a tapasztalatcsere lehetőségét 
és különösen örült a cégalapító Adam Koch által 
átadott búcsúajándéknak: egy üvegnek a saját 
készítésű borából.    ❙

regionális céglátogAtás A jAko fémárugyárBAn
a DUiHK 2017.-es fókusztémája, „a szak emberek” 
keretében március 9-én elindult a „Megbíz ható 
Munkaadó” pályázat.  Ezzel a minősítéssel a Kamara 
méltatni kívánja azon vállalatokat, melyek példaér-
tékű módon gondoskodnak munkatársaik munka- és 
életkörülményeiről. Gabriel A. Brennauer, a DUIHK-
ügyvezetője a pályázat bemutatása alkal mából 
elmondta: „A magyarországi munkaerőpiaci helyzet 
új kihívások elé állítja a vállalatokat. A Kamara ezzel 
az új kezdeményezéssel kíván a vállalatoknak segít-

séget nyújtani abban, hogy hosszú távon, kép zett 
és elkötelezett munkavállalókkal dolgozhassa nak 
együtt.” A Megbízható Munkaadó elismerő címet 
a vállalatok pályázati úton nyerhetik el, odaítélé-
séről egy a DUIHK által felkért öttagú szakmai zsűri 
dönt. A pályázóknak hét területen megfogalmazott 
kritériu moknak kell megfelelniük, főleg a javadal-
mazás, szo ciális-jóléti juttatások, az egészség és a 
munkakörül mények, képzés és továbbképzés, vala-
mint a fejlődési lehetőségek tekintetében.    ❙

éves témA „szAkemBerek”: „megBízhAtó
munkAAdó” kAmpányrAjt
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2017-Ben a német tUrisztiKai Hivatal (DZT) 
éves témája a „Luther – 500 éves a reformáció“.  
A DZT Magyarországon a DUIHK keretében 
működő értékesítési irodája az éves sajtótájékoz-
tatón a téma súlypontjait, valamint a 2015/16-os 
utazási szezon kedvező számait mutatta be.

A magyar turisták körében egy komplex 2015-ös év 
ellenére még mindig nagyon népszerű utazási cél-
ként Németország – mondta el a DZT magyarországi 
képviseletének vezetője, Czeiszing Miklós (fotó) a feb-
ruár 21-én, Budapesten rendezett éves sajtókonfe-
rencián. A magyarok által Németországban töltött 
vendégéjszakák száma 2016 novemberéig örömteli 
664.601 volt; csak novemberben egy 10 százalékos 
növekedés volt tapasztalható az előző év novem-
beréhez képest. Főleg Bajorország áll az érdeklődés 
középpontjában: a magyar vendégek 33,1 százaléka 
utazott ide, Baden-Württemberg tartományt 20,2 
százalékuk, Északrajna-Vesztfáliát 11 százalékuk 
kereste fel. A leginkább kedvelt városok rangsorát 
ismét Berlin vezeti München és Frankfurt előtt.

79,7 millió külföldi vendégéjszakával (+5,4% az előző 
évhez képest) a Szövetségi Köztársaság 2015-ben 
először elérte a 80 milliós határt és így Görögország 
előtt (75,8 millió), illetve szorosan Ausztria után (80,7 

eredményes turisztikAi mArketing

millió) végzett. „Immáron 7 éve emelkedik töretlenül 
a vendégek és a vendégéjszakák száma” – foglalta 
össze a fejlődést Czeiszing Miklós. A Németországba 
irányuló utazások száma 2015-ben európai szinten 
52 millióval, 4,4 százalékkal növekedtek, világszinten 
összesen 3,6 százalékkal az előző évhez képest. 

A DZT aktuális éves témája emellett nem pusztán 
egy vallásos téma: Luther Márton egy egész Euró-
pára hatást gyakorló reformáló volt, ezért az éves 
témának is különböző súlypontjai és célcsoportjai 
vannak, mondta Czeiszing Miklós. Egyszerre ala-
kuljon ki egy modern kép Németországról és erő-
södjön Németország, mint kulturális utazási cél. 
Továbbá a „Luther útvonal” elvezet Luther életének 
állomásaihoz és így kisebb, nyugodtabb városokba, 
ahol a látogatók távol a nagyvárosoktól feltöltőd-
hetnek energiával.   

A Német Turisztikai Hivatal felmérése szerint 37 száza-
lékos részesedésével a „természet és a tájak” a máso-
dik legfontosabb ösztönző a külföldiek németországi 
utazásainál; Németország rendkívül gazdag és szé-
les választékot kínál ezen a téren számtalan nemzeti 
parkkal, természeti parkkal és bioszféra-rezervá-
tummal, kijelölt kiránduló úttal, erdővel, a tengeri és 
folyóparti tájakkal – mondta el Czeiszing Miklós.    ❙
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kitÛnÔ szAkképzési projektek
a német-magyar ipari és KeresKeDelmi 
Kamara márciUs 2-án immáron negyeDiK 
alKalommal méltatott KiemelKeDô KezDe-
ményezéseKet a szaKKépzési Díjjal.

A három kategóriában a bíráló bizottság 36 pályázó 
közül két vállalatnak és egy szakiskolának ítélte oda a 
Díjat. A következő vállalatok és szervezetek vehették át 
a Gáspár György üvegszobrász által alkotott kitüntetést:

■ Innováció kategóriában: Audi Hungaria Zrt., Győr 
(„Válaszok az Ipar 4.0 kihívásaira: új szakmai ráépülé-
sek bevezetése a járműiparban” c. projekt)

■ Motiváció kategóriában: TSZC Szent Imre Gimnáziuma 
és Szakgimnáziuma, Esztergom („Motivációs műhelyek: 
,Arduino’ innovációs labor és ,LEGO’ robot prog ra mo  zás 
műhely kialakítása a Szent Imre iskolában”)

■ Kooperáció kategóriában: Siemens Zrt., Budapest 
(„CsapATOM”)

 
Különdíjban részesült az Alkotó Magyarország Nonpro-
fit Kft., Budapest („Alkotópedagógia a szakképzésben”).
 
A díjátadón Dale A. Martin, a DUIHK elnöke kiemelte, 
hogy elengedhetetlen a duális szakképzési rendszer 
további erősítése Magyarországon, annak érdeké-

folytatás a hátoldalon »

További információ:
www.ahkungarn.hu/hu/
kampagnen/palyazat-a-
megbizhato-munkaado-cimert

További információk 
a Szakképzési Díjról: 
www.szakkepzesidij.hu
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A DUIHK-t a szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német szövetségi 
Parlament határozata alapján.
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ben, hogy a jövőben is jól képzett és moti-
vált munkatársakat lehessen kinevelni a vál-
lalatok számára. A DUIHK ebben az évben 
munkája kiemelt súlypontjaként a szakkép-
zett munkaerő biztosítását határozta meg. 
Ennek lényeges részét képezi a szakképzés, 
közölte Martin. „Csakis egy jól működő 
duális képzési rendszer segítségével lehet 
Magyarország versenyképességét tartósan 
biztosítani a jövőben is.“

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium munkaerőpiacért és képzésért fele-
lős államtitkára kifejtette a rendezvényen, 
hogy a magyarországi szakképzési rend-
szer modernizációja jelentős mértékben 
hozzájárult az ország gazdaságának sta-
bil és kiegyensúlyozott növekedéséhez.  

A Szakképzési Díj különleges módon teste-
síti meg azt, hogy napjainkban az együtt-
működés és az együttes cselekvés új 
lehetőségeket nyitnak a gazdaság szerep-
lői számára. Kitért arra is, hogy a magyar 
kormány az elmúlt időszakban számos 
olyan intézkedést hozott, melyek azt a célt 
szolgálják, hogy a szakképzési rendszert a 
lehető leginkább a gazdaság valós igénye-
ihez lehessen igazítani. 

Dr. Dr. Manfred Peter Emmes, a Németor-
szági Szövetségi Köztársaság budapesti 
követe beszédében elismerően szólt arról, 
hogy Magyarországon a szakképzés a 
legjobb úton tart afelé, hogy visszanyerje 
megérdemelt rangját. „A szakképzés nem-
csak az egyéni felemelkedés szempontjá-
ból kulcsfontosságú, hanem a versenyké-
pesség, a társadalmi stabilitás és a magas 
foglalkoztatottsági arány szempontjából 
is.”, mondta Emmes. 

Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara oktatási és képzési alelnöke 
laudációjában mindazt a támogatást és 
tapasztalatot méltatta, melyet Magyaror-
szág a duális szakképzési rendszer kialakí-
tása során németországi partnereitől és a 
DUIHK-től kapott. 

a DUiHK szakképzési Díjáról

A Szakképzési Díjat a DUIHK 2013-ban alapí-
totta. Célja, hogy a versenyen való részvétel 
valamint a benyújtott pályázatok népszerű-
sítése révén emelje a gyakorlatorientált, kor-
szerű ismereteket nyújtó szakképzés társa-
dalmi megbecsülését és szakmai színvonalát 
Magyarországon. A Díj kiegészíti a Kamara 
szakképzéssel kapcsolatos aktív, sokoldalú 
tevékenységét, melynek során támasz-
kodik nemcsak a mintegy 900 tagvállalat 

közreműködésére, hanem a németországi 
kamarai hálózat sok évtizedes tapasztalata-
ira is. A Szakképzési Díj szakmai támogatói 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák 
Szövetsége. A díjazottakat hét független, a 
szakképzés területén tevékenykedő szak-
emberekből álló szakmai zsűri választja ki. 
A pályázati időszak 2016. szeptember 29.-től 
december 15-ig tartott.     ❙

szerzô: Dirk Wölfer
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Dr. Dr. Manfred Peter Emmes, a Németor szági 
Szövetségi Köztársaság budapesti követe

Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért 
felelős államtitkár
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