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Die am 12. april vorgestellten ergeb-
nisse Der Diesjährigen KonjunKtu-
rumfrage Der DuihK sinD sowohl 
hinsichtlich Der KonjunKturlage als 
auch in vielen bereichen Der stanD-
ortqualität besser als 2016, sehr 
ernste sorgen bereitet allerDings 
Der aKute fachKräftemangel.  

Zum 23. Mal befragte die Kammer in diesem 
Jahr ihre Mitgliedsunternehmen und andere 
ausländische Investoren zur wirtschaftlichen 
Lage und zu den Standortbedingungen in 
Ungarn. Die Kernaussagen des diesjährigen 
Konjunkturberichts sind:
■ Die Wirtschaftslage und die Aussichten 

für 2017 werden von den deutschen und 
anderen ausländischen Investoren sehr 
positiv eingeschätzt, meist sogar noch 
besser als im Vorjahr. 

InvestItIonsklIma leIcht 
verbessert
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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

■ Die Verfügbarkeit von Fachkräften hat sich 
im vergangenen Jahr akut verschlechtert, 
was Risiken für Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit mit sich bringen kann. 

■ In mehreren Bereichen der Wirtschafts-
politik hat sich die Beurteilung durch die 
Investoren erneut verbessert, doch es gibt 
weiterhin einige Defizite. 

■ Im internationalen Vergleich liegen die 
Meinungen der Investoren in Ungarn etwa 
im Durchschnitt der 15 anderen Länder 
der Region Mittel- und Osteuropa, nur in 
wenigen Fragen findet man Anschluss an 
das Niveau der führenden Länder. 

„Es ist erfreulich, dass die Unternehmen in 
Bereichen wie der Verwaltung, des Steuersys-
tems oder der Rechtssicherheit Fortschritte 

sehen“, sagte Dale A. Martin, Präsident der 
DUIHK, bei der Vorstellung der Umfrageer-
gebnisse vor knapp 60 Teilnehmern. „Aller-
dings überwiegen in diesen Fragen trotz 
der Verbesserungen noch immer kritische 
Stimmen, und auch im Vergleich mit ande-
ren Ländern der Region ist die Zufriedenheit 
in Ungarn meist noch deutlich entfernt von 
den Spitzenreitern. Deshalb möchten wir die 
Wirtschaftspolitik bestärken, Bemühungen 
zur Verbesserung der Berechenbarkeit, der 
Transparenz oder des Bürokratieabbaus kon-
sequent fortzusetzen“, so Martin.  

Martin wies zugleich darauf hin, dass die 
Investoren von einem ernsten Mangel 
an Fachkräften berichteten. „Diese Ten-
denzen bringen nicht nur den Firmen 
geschäftliche Nachteile, sondern können 
mittelfristig auch auf gesamtwirtschaft-
licher Ebene negativen Einfluss auf das 
Wachstum haben und ggf. sogar geplante 
Investitionen gefährden“, erklärte der Präsi-
dent. Er betonte, dass neben kurzfristigen 
Maßnahmen der Unternehmen langfristig 
orientierte Lösungen gefunden werden 
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»Fortsetzung auf Seite 2

Staatssekretär István Lepsényi, DUIHK-Präsident Dale A. 
Martin, DUIHK-Kommunikationsleiter Dirk Wölfer



304 | 2017Wirtschaft in Ungarn2 Wirtschaft in Ungarn04 | 2017

stellung: „Für uns sind die Meinungen und das 
Feedback der hier tätigen Unternehmen, und ins-
besondere der hier tätigen deutschen Unterneh-
men, außerordentlich wichtig.“ Der Staatssekretär 
stellte ausführlich die Entwicklung der ungarischen 
Wirtschaft im vergangenen Jahr und die wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen der Regierung dar. 
In diesem Zusammenhang stellte er fest: „Einen 
beträchtlichen Anteil an den erreichten Ergebnis-
sen haben jene deutschen Unternehmen, die in 
den vergangenen Jahren ihre Produktion in Ungarn 
kontinuierlich erweitert haben.“

hintergrund der umfrage
Die DUIHK führte ihre erste Unternehmensbefra-
gung 1994 durch, in diesem Jahr erfolgte dies zum 
23. Mal. Die Befragung basiert auf schriftlichen Fra-
gebögen, seit 2008 erfolgt das Ausfüllen des Frage-
bogens online. 2017 konnten die Fragebögen zwi-
schen dem 1. Februar und dem 3. März ausgefüllt 
werden, insgesamt nahmen 230 Unternehmen teil. 

Internationale Erhebung: Die Konjunkturumfrage 
wird seit 2006 zeit- und inhaltsgleich auch in anderen 
Ländern Mittel- und Osteuropas von den dort tätigen 
deutschen Auslandshandelskammern (AHK) durch-
geführt. 2017 erfolgte die Erhebung in 15 Ländern 
der Region, die Zahl der Teilnehmer betrug 1.734.    ❙

müssen, z.B. durch die Einbeziehung weiterer Grup-
pen in den aktiven Arbeitsmarkt, aber auch durch 
betriebliche Qualifizierung und eine weitere Verbes-
serung der Ausbildungssysteme. Die DUIHK widme 
sich daher schon seit Jahresbeginn im Rahmen ihres 
Jahresthemas „Fachkräftesicherung“ konkreten Pro-
jekten, die den Unternehmen in diesen Fragen prak-
tische Unterstützung bieten. 

István Lepsényi, Staatssekretär für Wirtschaftsent-
wicklung und -regulierung im ungarischen Minis-
terium für Nationale Wirtschaft sagte bei der Vor-

am 6. april veranstaltete die Kammer ihren mitt-
lerweile 5. Informationstag, auf dem sich Interes-
sierte kostenlos und unverbindlich in Workshops 
oder in Einzelgesprächen mit unseren Fachexperten 
über die aktuellen Chancen, Trends sowie Rahmen-
bedingungen für deutsch-ungarische Geschäfte 
informieren konnten. Insgesamt 55 Personen nah-
men an der Veranstaltung im Haus der Deutsch-
Ungarischen Wirtschaft teil, bei den drei ange-
botenen Workshops zu aktuellen Themen gab es 

ebenso Teilnehmerzahlen im zweistelligen Bereich. 
Insgesamt 49 Einzelgespräche mit 30 Unterneh-
men bzw. Organisationen fanden statt,  vor allem 
die Themen Geschäftspartnersuche, Export nach 
Deutschland, Mitarbeiterentsendung, Behörden-
service, Weiterbildung und Berufsbildung waren 
gefragt. Einige der Beratungsteilnehmer forderten 
zudem weitere Informationen per Email an und 
erhielten so z.B. auch direkt den Fragebogen der 
Kammer zur Geschäftspartnersuche.    ❙

am 23. märz hielt der Nationale Wettbewerbsrat 
(NVT) unter Leitung von Wirtschaftsminister Mihály 
Varga und unter Beteiligung von DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin (Foto 2.v.l.) seine erste Sitzung ab. 

Der Minister betonte dort, dass eine der wichtigs-
ten Aufgaben der kommenden Jahre die Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Landes ist. Die Rats-
mitglieder sollen in sechs Bereichen Möglichkeiten 
diskutieren, um innerhalb kurzer Zeit die Wettbe-
werbsfähigkeit verbessernde Entscheidungen zu 
treffen. Dazu gehören u.a. die Erleichterung von 
Firmengründungen, die Beschleunigung von Bau-
genehmigungen, Kleinanlegerschutz, Versorgungs-
sicherheit, Steuern sowie Insolvenzfragen. Auf der 
ersten Sitzung des Rates war die Verbesserung der 
Wirtschaftsregulierung das Hauptthema. 

Auf der zweiten Sitzung am 6. April erklärte Varga, 
dass heute nicht mehr das Schaffen von neuen 
Arbeitsplätzen sondern die Verfügbarkeit von quali-
fizierten Arbeitskräften die größte Herausforderung 
bedeute, der NVT habe dementsprechend mög-
liche Reserven auf dem Arbeitsmarkt untersucht. 
Mol-Vorstandsvorsitzender Zsolt Hernádi, ebenfalls 

Mitglied des Rates, fügte hinzu, dass selbiger Wettbe-
werbsfähigkeit als langfristige Aufgabe begreife. Man 
müsse in diesem Sinne auch auf die Gebiete Bildung, 
Gesundheit und demographische Lage fokussieren.

Neben Wirtschaftsminister Varga, Mol-Chef Hernádi 
und Kammerpräsident Martin gehören zu den NVT-
Mitgliedern die Volkswirtin Prof. Magdolna Csath, Far-
kas Bársony (Präsident der AmCham Hungary), Róbert 
Ésik (Präsident der Nationalen Investitionsagentur 
HIPA), Levente Jánoskuti (Leiter des Budapester McKin-
sey & Company Büros) sowie László Parragh (Präsident 
der Ungarischen Industrie- und Handelskammer).    ❙

5. InformatIonstag der duIhk

duIhk-PräsIdent Im natIonalen wettbewerbsrat

» Fortsetzung von Seite 1

autor: Dirk Wölfer

Die Stationen:

Budapest, 15. Mai, BME 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informatik, Informatik-
Gebäude (1117 Budapest, 
Magyar Tudósok Körútja 2.)

Pécs, 16. Mai, Apáczai 
Zentrum für Pädagogik und 
Kultur (7632 Pécs, Apáczai 
Csere János körtér 1.)

Debrecen, 18. Mai, Agora 
Wissenschaftliches Erlebnis-
zentrum (4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.)

Miskolc, 19. Mai, Herman 
Ottó Gymnasium  
Sporthalle (3525 Miskolc, 
Tizeshonvéd u. 21.)

Weitere Informationen:
Renáta Sedlák
Tel.: +36 1 345 7630
sedlak@ahkungarn.hu

am 21. märz organisierte die DUIHK einen Regiona-
len Firmenbesuch in Győr bei der Jankovits Hidraulika 
Kft., die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. 
Empfangen wurden die 17 Teilnehmer von den bei-
den Geschäftsführern István und Dr. Richárd Jankovits. 
Nach einer Firmenpräsentation über das hydraulische 

Zielmaschinen herstellende Unternehmen begaben 
sich die Teilnehmer auf zur Werksbesichtigung, bei 
der es u.a. auch einige von dessen Erzeugnissen zu 
sehen gab. Zudem betrieben die Anwesenden wäh-
rend dem abschließenden Networking einen regen 
Erfahrungsaustausch.    ❙

regIonaler fIrmenbesuch: JankovIts hIdraulIka

Die Umfrageergebnisse 
stehen auf der DUIHK-Home-
page kostenlos zum Down-
load bereit: www.ahkungarn.
hu/konjunktur 

auf initiative und mit Unterstützung mehrerer 
Mitgliedsunternehmen der DUIHK möchte diese das 
Interesse zukünftiger Studentinnen, der 14-18-jähri-
gen Schülerinnen für technische und naturwissen-
schaftliche Studienrichtungen wecken. Denn gerade 
im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich sind 
Frauen unterrepräsentiert. Hierfür organisiert die Kam-
mer im Rahmen ihres Jahresthemas Fachkräfte die Pro-
grammreihe „TechCsajok”, die Mitte Mai in Budapest, 
Pécs, Debrecen und Miskolc gastieren wird. Im Rah-
men dieser Veranstaltungen treten Motivatoren auf, 
und Firmen bzw. Hochschulen der Region können die 
weniger bekannten, aber umso interessanteren Seiten 
einiger technischen Berufe vorstellen.

duIhk-Jahresthema fachkräfte: techcsaJok-reIhe

In der ersten Sektion der halbtägigen Veranstal-
tungen berichten weibliche Führungskräfte, die 
auf dem Gebiet der Technik erfolgreich sind, über 
ihren Berufsweg (TechPályák) und über Möglichkei-
ten auf diesem Gebiet. Anschließend präsentieren 
Firmen im Rahmen des messeähnlichen TechAben-
teuers (TechKaland) die Schönheiten technischer 
Berufe. Die Schülerinnen sind mit Hilfe der Schulen 
in der Region zu den Veranstaltungen herzlich ein-
geladen worden, mehrere hundert werden zu den 
einzelnen Stationen erwartet.

Moderiert wird die Reihe von dem bekannten For-
mel 1-Kommentator Zoltán Szujó, zu den Referenten 
gehören u.a. Zoltán Balog, Minister für Humanres-
sourcen, Staatssekretär László Pálkovics (angefragt), 
DUIHK-Präsident und Siemens Zrt.-Vorstand Dale A. 
Martin, DUIHK-Vizepräsidentin und HAUNI Hungária-
Geschäftsführerin Ildikó Jakabucz, BASF Hungária-
Geschäftsführer Thomas Narbeshuber, ELMŰ-ÉMÁSZ-
Vorstand Marie-Theres Thiell sowie die jeweiligen 
lokalen Bürgermeister. Als Hauptpartner der Reihe 
wirken Siemens Zrt., HAUNI Hungária Gépgyártó 
Kft., BASF Hungária Kft. und ELMŰ-ÉMÁSZ, ferner 
Unternehmen wie Henkel Magyarország Kft., Bosch, 
SAP und Hepenix mit.    ❙
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Die beliebte Workshop-Serie des Deutsch-Ungari-
schen Wissenszentrums (DUWZ) zum Thema Ener-
gieeffizienz ist an einer neuen Station angelangt: 
Veranstaltungsort des 29.-30. Mai stattfindenden 
Workshops ist Ungarns größtes Automotive-Unter-
nehmen, die Audi Hungaria Zrt. in Győr. Im Laufe 
des Trainings können die Teilnehmer Einblick in die 
Hydraulik-Justierung und die damit verbundenen 
Einsparungsmöglichkeiten des Betriebes erhalten. 
Während dem Workshop werden externe Experten 
sowie die von dem Thema betroffenen Unterneh-
mensmitarbeiter Vorträge halten. Daneben runden 
zwei Werksbesichtigungen das Programm ab.     ❙

duwz: hydraulIk-workshoP beI audI hungarIa

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

servIceangebote

hinaus zum Budapester Flughafen, genauer zur 
dort ansässigen Lufthansa Technik Budapest Kft. 
führte am 29. März der Weg im Rahmen eines wei-
teren Regionalen Firmenbesuchs der Kammer. Nach 
der Begrüßung durch CEO Dietmar Focke gab es bei 
dem zu den weltweit führenden Unternehmen der 
Flugzeuginstandhaltung zählenden Betrieb während 

der Werksbesichtigung eine vollständige Erneuerung 
durchlaufende Maschinen zu sehen. Daneben durf-
ten die 17 Teilnehmer auch ein leeres Flugzeug und 
dessen Cockpit betreten. Der Firmenbesuch erhielt 
das bisher beste aller Teilnehmer-Feedbacks: ganze 
76 Prozent gaben an, dass ihre Erwartung bezüglich 
der Veranstaltung „mehr als erfüllt“ worden waren.    ❙

regIonaler fIrmenbesuch: lufthansa technIk

am 10. april wurde auf der Konferenz „Digital Labour 
Market 2017“ das „Digitale Arbeitskräfte-Programm“ der 
Regierung vorgestellt. Péter Cseresnyés, Staatssekretär im 
Wirtschaftsministerium (Foto rechts), erklärte, dass man 
im Rahmen des Programms neue, kurze und schnell 
auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes reagierende 
Berufsbildungsformate einführen, neue Zielgruppen in 

die Ausbildung einbeziehen, mit der Ausweitung von 
e-Learning-Möglichkeiten die Schranken zur Teilnahme 
an diesen senken sowie die Ausbildungsförderung 
ausweiten werde. „Mithilfe dieser effektiven Maßnah-
men werden wir wahrhaftige Ergebnisse aufzeigen 
können, was die Linderung des digitalen Fachkräfte-
mangels angeht, und so die digitale Wettbewerbsfä-
higkeit Ungarns stärken“, so Cseresnyés. Weitere Vor-
träge hielten Regierungsbeauftragter Tamás Deutsch 
und EU-Kommissar Tibor Navracsics. Bei der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion erklärte DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin (Foto links; Mitte): „Es geht um vielmehr, 
als nur eine neue Technologie: wir stehen einer neuen 
Denkweise gegenüber. Hierauf müssen sich nicht nur 
die Unternehmen vorbereiten und Geschäftsmodelle 
sowie Arbeitsprozesse neu überdenken, sondern die 
gesamte Gesellschaft, u.a. durch Modernisierung der 
Berufsbildungssysteme und der Überprüfung der wirt-
schaftspolitischen Prioritäten.“     ❙

am 23. märz hielt der Vorstand der DUIHK seine 100. 
Sitzung seit Gründung der Kammer im Jahre 1993 ab. 
Die Kammer wird im kommenden Jahr ihr 25. Jubi-
läum begehen. Laut Kammerpräsident Dale A. Martin 
wird die DUIHK auch in ihrem Jubiläumsjahr die bis-
herigen Schwerpunkte in den Mittelpunkt ihrer Tätig-
keit stellen: Dienstleistungen für Unternehmen bei-
der Länder, Networking und Interessenvertretung für 
Ihre Mitglieder sowie die Unterstützung zwischen-

staatlicher Wirtschaftskontakte. „Dabei orientieren wir 
uns immer an den tatsächlichen, praktischen Erfor-
dernissen der Unternehmen. Aktuell gehören dazu 
vor allem Maßnahmen zur Linderung des Fachkräf-
temangels sowie die Stärkung der dualen Berufsbil-
dung in Ungarn“, so Martin. Die nächste Wahl neuer 
Vorstandsmitglieder findet auf der DUIHK Mitglieder-
versammlung am 4. Mai statt.     ❙

am 28. märz fand ein Energieeffizienz-Workshop 
bei der SEWS Autókábel Magyarország Kft. in Kisbér 
statt, die 2004 als Teil der japanischen Sumitomo-
Gruppe ihren Betrieb in Ungarn aufnahm. Im Rahmen 
des Workshops wurden zwei außerordentlich erfolg-
reiche Energieeffizienzprojekte – eins zur Druck-
luftoptimierung sowie eines zur Modernisierung der 
Beleuchtungstechnik – vorgestellt. Die zwei Projekte 
brachten dem Unternehmen innerhalb eines Jahres 
eine Gesamtersparnis von 18 Mio. Forint ein. Die bei-

den Projektverantwortlichen, Generaldirektor János 
Bogár und Zoltán Kégl, Leiter des Elektronikwerkes, 
hatten zuvor an dem vom Deutsch-Ungarischen Wis-
senszentrum (DUWZ) veranstalteten EUREM Energie-
manager-Training teilgenommen. Mithilfe der dort 
angeeigneten Kenntnisse und als Prüfungsarbeit des 
Trainings haben die beiden den Projektplan angefer-
tigt, auf dessen Grundlage die beiden Investitionen 
verwirklicht wurden. Das nächste Energiemanager 
Training am DUWZ startet am 4. Mai.    ❙

duwz: kosten- und energIeeffIzIenz-
workshoP beI der sews kft.

am 30. märz organisierte die Kammer einen Fach-
besuch bei Knorr-Bremse Rail Systems Budapest, bei 
dem es inhaltlich um Qualitätsanforderungen an 
Lieferanten ging. Geschäftsführer András Sávos und 
Ilona Balogh, stellvertretende DUIHK-Geschäftsfüh-
rerin, begrüßten die Teilnehmer, bevor Sávos eine 
Unternehmenspräsentation hielt. Nach weiteren 
thematischen Vorträgen kam es zur Werksbesichti-
gung, in dessen Rahmen auch das Testzentrum von 

Knorr-Bremse begutachtet wurde, wo die neuesten 
Bremssysteme geprüft werden, u.a. indem man 
innerhalb von 1-2 Tagen einen Verschleiß von zehn 
Jahren simuliert. Beim abschließenden Stehemp-
fang bestand die Möglichkeit zum Networking und 
Erfahrungsaustausch. Das Besondere an diesem 
Fachbesuch war, dass die Idee in der Arbeitsgruppe 
Lieferantenentwicklung entstanden war, der Sávos 
auch angehört.    ❙

fachbesuch beI knorr-bremse zum 
thema lIeferanten

konferenz „dIgItaler arbeItsPlatz“

100. vorstandssItzung der duIhk

wirtschaftsminister Mihály Varga wird Gast-
redner auf der nächsten jährlichen Mitgliederver-
sammlung der DUIHK am 4. Mai im Budapest Music 
Center sein. Der Kammervorstand wird zudem 
mit dem Minister ein Gespräch über aktuelle wirt-

varga redner auf mItglIederversammlung

schaftspolitische Themen führen. Ferner wählt die 
Mitgliederversammlung einen neuen Präsidenten, 
mehrere neue Vorstandsmitglieder sowie ein neues 
Aufsichtsratsmitglied. Die erforderlichen Wahlunter-
lagen haben die Mitglieder per Post erhalten.    ❙
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vom 9.-12. mai präsentiert sich die DUIHK mit 
einem Gemeinschaftsstand zusammen mit 20 Mit-
ausstellern auf der wichtigsten Fachmesse für Indus-

IndustrIe tage + mach-tech: duIhk-stand 
und begleItProgramme

trie in Ungarn, der INDUSTRIE TAGE und MACH-
TECH in Budapest. Insgesamt 400 Aussteller treffen 
auf dem Hungexpo-Gelände auf über 14.000 Fach-
besucher. Besuchen Sie den DUIHK Gemeinschafts-
stand (Standnummer: Halle G 103 A, 103 B, 103 C 
und 103 D), um die Dienstleistungen und Produkte 
unserer 20 Mitaussteller kennenzulernen!

Wichtige Begleitprogramme mit DUIHK-Beteiligung: 
■ B2B Treffen auf der Messe, 10. Mai  

(in Kooperation mit MAJOSZ, HUNGEXPO)
■ Exportberatung am DUIHK Stand, 11-12. Mai
■ HR-Konferenz organisiert von LOGIN  

Autonom Kft., 11. Mai    ❙

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

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

Das gartenfest der DUIHK findet dieses Jahr am 
8. Juni auf dem Gelände um das Haus der Deutsch-
Ungarischen Wirtschaft statt. Die Teilnehmer kön-
nen hier gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein unbeschwer-
tes Fest genießen.    ❙

save the date: 
gartenfest der duIhk

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

Das Deutsch-ungarische wissenszentrum 
(DUWZ) organisiert im Rahmen der Kooperation 
mit dem Business-Wissenszentrum der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Pannon Universität 
drei besondere Programme in Veszprém: Am 16. 

dreI traInIngs In kooPeratIon 
mIt Pannon unIversItät

Mai findet das sehr populäre Training „Leistungs-
bewertung – Von der Zielsetzung bis zur Rückmel-
dung” statt. Ferner bietet das DUWZ am 24. Mai das 
Programm „Herausforderungen des Supply-Chain-
Managements – Bierspiel” an, das auch mit einem 
Simulationsspiel auf die Eigenheiten des Funktio-
nierens der Versorgungsketten aufmerksam macht. 
Am 13. Juni hilft die Weiterbildung „Big Data – 
Erwerb von Geschäftsinformationen für den Erfolg” 
den Verkäufern, Marketingexperten und Führungs-
kräften beim Herausfiltern der für sie wichtigen 
Informationen über die Kunden, ihre Zielgruppe 
optimal einzugrenzen. Bei den Trainings haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, ihre geschäftlichen 
Netzwerke innerhalb des Landes zu erweitern und 
mit Universitätsfachleuten über fachliche Fragen 
des Geschäftslebens zu beraten.    ❙

mItglIedernews

zf erweItert standort eger 
für 31 mrd. forInt

wie aussenminister péter szijjártó auf einer 
Pressekonferenz am 24. März informierte, erwei-
tert die ZF Hungária Kft. für 31 Mrd. Forint ihre 
Fertigungspalette im Werk Eger um Achtgang-
Automatikgetriebe und schafft mit der Investition 
mindestens 770 neue Arbeitsplätze. Die Regierung 
unterstützt die Investition mit einer nicht rückzahl-
baren Förderung in Höhe von 6,7 Mrd. Forint. "Die 
Stärke der ungarischen Automobilproduktion zeigt 
sich auch darin, dass unter den 20 weltgrößten 
Automobil-Direktzulieferern 15 in Ungarn präsent 
sind, darunter auch ZF, wo man weltweit 140.000 
Menschen beschäftigt", erklärte der Außenminister 
und fügte hinzu, dass die rund 1.000 ZF-Mitarbeiter 
in Eger bislang nahezu 1,5 Mio. Schaltgetriebe gefer-
tigt haben. Die nach der Erweiterung herzustellen-
den Getriebe werden gänzlich exportiert, dank der 
ZF-Investition werde der ungarische Export laut Szi-
jjártó jährlich um 200 Mrd. Forint wachsen.    ❙

knorr-bremse budaPest startet 
eIgene duale ausbIldung

wie Knorr-bremse Rail Systems Budapest am 
3. April mitteilte, hat das Unternehmen mit dem 
Budapester Berufsbildungszentrum für Maschi-
nenbau und dessen zwei Fachgymnasien eine 
Kooperationsvereinbarung zum Start der dualen 
Ausbildung geschlossen. Die Kapazität der sich im 
Aufbau befindlichen Lehrwerkstatt des Unterneh-
mens werde die praktische Lehre von bis zu fünf 
Berufen ermöglichen. Ab September sollen hier 30 
Azubis ihre Ausbildung zum Dreher, CNC-Maschi-
nenführer oder Maschinenbau-Techniker beginnen. 
Laut Mitteilung soll diese "eine der größten und 
bestausgestattetsten betrieblichen Lehrwerkstätten 
Ungarns" werden, die zudem bis 2019 ihre Kapa-

zität auf 60 duale Ausbildungsplätze verdoppeln 
und weitere neue Ausbildungslehrgänge bieten 
könne. Bei der Unterschrift der trilateralen Verein-
barung zwischen Knorr-Bremse Budapest und dem 
Budapester Berufsbildungszentrum für Maschinen-
bau sowie dessen zwei Berufsschulen, dem Eöt-
vös Loránd Fachgymnasium und dem Szily Kálmán 
Fachgymnasium für Technik, war auch der für Hoch-
schulbildung verantwortliche Staatssekretär László 
Pálkovics anwesend. In seiner Rede verkündete er: 
"Den mit dem Wirtschaftswachstum auftretenden 
Fachkräftemangel müssen wir mit der Stärkung der 
ungarischen Bildung lösen. Die Regierung fördert 
daher gerne jede Initiative, die dem fähigen ungari-
schen Nachwuchs hierzulande eine Ausbildung und 
fachliche Karriere bietet." András Sávos, Geschäfts-

führer Knorr-Bremse Rail Systems Budapest, erklärte: 
"Bei Knorr-Bremse Budapest sind Produktion und 
Entwicklung an einem Standort angesiedelt, so kön-
nen unsere Azubis die allermodernsten Technolo-
gien kennenlernen. Über die Fachkräfteversorgung 
hinaus ist das Ziel unserer dualen Ausbildung auch, 
dass die Lehrlinge mit der Arbeitskultur bei Knorr-
Bremse vertraut werden."    ❙

wIr gratulIeren: ungarIscher Inno-
vatIonsPreIs für 77 elektronIka

am 29. märz wurde die 77 Elektronika Kft. für ihre 
Urinanalyse-Gerätefamilie im Parlament mit dem 
Ungarischen Innovationspreis ausgezeichnet. Die 
Preisjury wählte vor allem aufgrund von wirtschaft-
lichen Indikatoren, wie etwa dem im Jahre 2016 
erreichten Umsatzplus die bedeutendsten Innova-
tionen aus. Die eine völlig neue Kategorie schaf-
fende Gerätefamilie von 77 Elektronika gehört seit 
1992 zum Produktportfolio, sie ermöglicht weltweit 
mehreren zehntausend mittleren und kleineren 
human- sowie tiermedizinischen Laboratorien Uri-

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

tagvállalatI hírek

31 mIllIárd forIntos beruházást 
haJt végre egerben a zf

a zf hungária Kft. 31 milliárd forintos beru-
házása eredményeképpen a cég egri gyárának 
tevékenysége nyolcsebességes automata sebes-
ségváltók előállításával bővül, a beruházással mini-
mum 770 új munkahely jön létre, tudatta Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter egy március 
24-én tartott sajtótájékoztatón. A kormány 6,7 mil-
liárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a beruházáshoz. „A magyar autógyártás erejét 
mutatja az is, hogy a világ 20 legnagyobb elsőkörös 
beszállítója közül 15 nagyvállalat itt van Magyar-
országon, közöttük a ZF is, amely világszerte 140 
ezer embert foglalkoztat”, mondta a miniszter, és 
hozzátette, hogy a közel 1.000 egri ZF-alkalmazott 
eddig majdnem 1,5 millió sebességváltót gyártott. 
A beruházás megvalósulása után az ott gyártott 
sebességváltók mind exportra kerülnek, a ZF bőví-
tés eredményeként évi 200 milliárd forinttal nőni 
fog a magyar export Szijjártó Péter szerint.    ❙

saJát duálIs kéPzést Indít a knorr-
bremse budaPest

április 3-án közölte a Knorr-Bremse Rail Systems 
Budapest, hogy együttműködési megállapodást 
kötött a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum-
mal és annak két szakgimnáziumával duális képzés 
elindításáról. A vállalat most épülő tanműhelyének 
kapacitása akár öt szakma gyakorlati ismereteinek 
oktatására is lehetőséget biztosít majd. A tervek 
szerint szeptemberben 30 diák kezdheti meg gépi 
forgácsoló, CNC gépkezelő vagy gépgyártás tech-
nológiai technikus képzését. A közlemény szerint ez 
lesz „Magyarország egyik legnagyobb és legjobban 
felszerelt üzemi tanműhelye”, ahol a tanulói létszám 
2019-re 60 főre emelkedhet, és a diákok további 

újabb szakmákban szerezhetnek szakképesítést. A 
Knorr-Bremse Rail Systems Budapest és a Budapesti 
Gépészeti Szakképzési Centrum, valamint annak két 
tanintézménye, az Eötvös Loránd Szakgimnázium 
és a Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium közötti 
háromoldalú együttműködési megállapodás alá-
írásánál jelen volt Palkovics László felsőoktatásért 
felelős államtitkár is. Beszédében kijelentette: "A 
gazdaság növekedésével jelentkező szakemberhi-
ányt a hazai oktatás megerősítésével kell megolda-
nunk. A magyar kormány ezért örömmel támogat 
minden olyan kezdeményezést, amely itthon kínál 
képzést és szakmai karriert a tehetséges magyar fia-
taloknak." Sávos András, a Knorr-Bremse Budapest 

ügyvezető igazgatója, elmondta: „A Knorr-Bremse 
Budapestnél a gyártás és a fejlesztés egy helyen 
van, így a legkorszerűbb technológiákkal ismerked-
hetnek meg a tanműhelyünkben tanuló diákok. A 
duális képzéssel, a szakember-utánpótláson túl, az 
a célunk, hogy a Knorr-Bremse munkakultúrájával is 
megismertessük a nálunk tanuló diákokat.”    ❙

gratulálunk: a 77 elektronIka elnyer-
te a magyar InnovácIós nagydíJat

március 29-én, a Parlamentben kitüntették a  
77 Elektronika Kft.-t a Magyar Innovációs Nagy-
díjjal, vizeletüledék-analizátor termékcsaládjáért.  
A bírálók elsősorban a gazdasági mutatók, így a 
2016-ban elért többlet-árbevétel alapján választot-
ták ki a legjelentősebb innovációkat. A 77 Elektro-
nika teljesen új kategóriát teremtő termékcsaládja 
1992 óta tartozik a termékportfolióhoz, világszerte 
több tízezer kis- és közepes humán és állatorvosi 
laboratórium számára teszi lehetővé a vizelet üle-
dék analízis elvégzését, melyek nem engedhetik 
meg maguknak a nagyautomata készülékek hasz-
nálatát. A készülék világszintű forgalmazása 2016 
első negyedévében indult, 2.484 egység értékesí-

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

nanalysen, die sich den Einsatz von Großgeräten 
nicht leisten können. Der weltweite Vertrieb des 
Gerätes begann im ersten Quartal 2016, mit 2.484 
verkauften Einheiten erzielte das Unternehmen ein 
Umsatzplus von 4,9 Mrd. Forint. Für dieses Jahr lie-
gen bereits Bestellungen für 3.000 Stück vor, verriet 
der Geschäftsführende Eigentümer, Sándor Zettwitz 
(Foto l.) jüngst in einem Interview. 

Die 77 Elektronika Kft. feierte 2016 das 30-jährige 
Jubiläum ihrer Gründung. Das Unternehmen star-
tete 1986 als vierköpfiger Familienbetrieb, heute 
beschäftigt das zu den innovativsten Firmen des 
Landes zählende Großunternehmen 620 Mitarbei-
ter. 77 Elektronika exportiert seine Produkte in 92 

Länder, in Ungarn ist es vor allem für seine Blutzu-
cker-Messgeräte bekannt, für die es im Jahre 2000 
ebenso einen Innovationspreis erhielt. 2013 erzielte 
man einen Umsatz von 10,2 Mrd. Forint, 2016 waren 
es bereits 25 Mrd. Forint. Ferner wurde der Betrieb 
im vergangenen Jahr vom Wirtschaftsministerium 
zum "Investor des Jahres" gekürt.    ❙

magyar telekom-vorstand wählte 
neuen vorsItzenden

wie Die magyar teleKom 
am 13. April mitteilte, hat ihr 
Vorstand Dr. Robert Hauber 
zu ihrem neuen Vorsitzen-
den gewählt. Hauber folgt 
auf Kerstin Günther, die ihr 
Amt zum 7. April niederge-
legt hatte. Laut Mitteilung 
erfolgte die Wahl Haubers 
ebenso am 7. April. Hauber 

trat vor zehn Jahren der Deutsche Telekom-Gruppe 
bei, wo er seitdem mehrere leitende Positionen beklei-
det hat, u.a. Vorstandsmitglied bei T-Mobile Czech 
Republic, später stellv. Kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer, stellv. Vorstand des Geschäftsführenden Gremiums 
und Vorstandsmitglied bei der Telekom Slowakei. Seit 
Juli 2016 ist er Kaufmännischer Leiter des europäischen 
Geschäftssegments der Deutschen Telekom.    ❙

sIemens und tu budaPest haben 
kooPeratIon erneuert

Die siemens zrt. und die TU Budapest (BME) 
haben am 5. April ihre seit über 20 Jahren beste-
hende Kooperation erneuert, in deren Rahmen das 
Unternehmen die Hochschule mit acht Mio. Forint 
fördert. Darüber hinaus wird die Kooperation noch 
enger über das vor kurzem gegründete Hochschul- 
und Industrie-Kooperationszentrum (FIEK), zu dessen 
Mitgliedern neben BME und Siemens drei weitere 
Großunternehmen gehören. Im Mittelpunkt der im 
Rahmen des FIEK über vier Jahre erfolgenden gemein-
samen Forschungsarbeiten steht die Entwicklung von 
Antriebssystemen für elektronische Flugzeuge. "Unser 
gemeinsames Ziel ist es, dass möglichst viele gut aus-
gebildete Ingenieure auf den Arbeitsmarkt kommen. 
Daher wollen wir auch weiterhin auf zahlreichen 
Bereichen die Initiativen der BME unterstützen", sagte 
Dale A. Martin, Vorstandsvorsitzender der Siemens Zrt. 
und DUIHK-Präsident (Foto l.), bei der Unterschrift der 
entsprechenden Vereinbarung.    ❙

kemPInskI erneuerte event-etage

Das KempinsKi hotel corvinus Budapest hat 
Ende März die vollständige Rekonstruktion der auf 
dem 1. Stock befindlichen Event-Etage abgeschlos-
sen. Während des Umbaus fanden die modernsten 
technischen und innenarchitektonischen Lösungen 
Anwendung. Am heimischen MICE-Markt bietet 
Kempinski laut Pressemitteilung den innovativsten 
Veranstaltungsservice an. Vom deutschen Unterneh-
men Brunner wurden neue Möbel wie Stühle, Tische 
und Pulte geliefert. In die zeitgenössische Samm-
lung des Hotels gelangten weitere Bilder, die nun 
den Konferenzsaal schmücken. Auch das Foyer des 
Hotels erstrahlt im neuen Glanz. "Ziel bei der Neu-
gestaltung der Event-Etage war keine Design-Auffri-
schung, sondern ein moderner Umbau, auf den wir 
zurecht stolz sein können. Der Umbau war Teil eines 
langfristigen Projektes, in dessen Rahmen wir zuerst 
das Erdgeschoss rekonstruierten, ein neues und 
spannendes gastronomisches Konzept starteten und 
dessen Highlight 2018 die Modernisierung der Zim-
mer sein wird", erklärte Stephan Interthal, Generaldi-
rektor des Kempinski Hotel Corvinus.    ❙
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szolgáltatásI aJánlatok

További híreket  
tagjainkról a DUIHK  
weboldalán talál.

tésével közel 4,9 milliárd forint többlet árbevételt 
ért el a cég. Idén már 3.000 darab készülékre van 
megrendelés, árulta el Zettwitz Sándor ügyvezető-
tulajdonos (fotón balra) nemrég egy interjúban. 

A 77 Elektronika Kft. 2016-ban ünnepelte megala-
pításának 30. évfordulóját. A cég 1986-ban négyfős 
családi vállalkozásként indult, mára pedig az ország 
egyik leginnovatívabb nagyvállalataként 620 főt 
foglalkoztat. A 77 Elektronika mintegy 92 országba 
exportálja termékeit, Magyarországon elsősorban 
vércukormérő termékcsaládjáról ismert, amely 
2000-ben szintén Innovációs Nagydíjat nyert. 2013-
ban 10,2 milliárd forintos árbevételük volt, 2016-ban 
már 25 milliárd forint. Továbbá az elmúlt évben a 
Nemzetgazdasági minisztérium kitüntette a céget 
az „Év Beruházójaként”.    ❙

megúJította együttmÛködését a 
budaPestI mÛegyetem és a sIemens

a siemens zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem (BME) április 5-én megújította  
csaknem 20 éve fennálló együttműködését, amelynek 
keretében a vállalat idén 8 millió forint támogatást 
nyújt az egyetemnek. Ezen túlmenően az együttmű-
ködés még szorosabbá válik a nemrég megalakult 
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) 
révén, amelynek tagja a BME és a Siemens mellett 
három további nagyvállalat is. A Siemens és a BME 
négy évig tartó, a FIEK keretében végzendő közös 
kutatásának középpontjában az elektromos repülő-

gépekhez fejlesztendő hajtásrendszerek állnak. „Az 
egyetemmel közös érdekünk, hogy hazánkban minél 
több, jól képzett mérnök lépjen ki a munkaerőpiacra. 
Ezért számos területen kívánjuk a továbbiakban is 
támogatni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem törekvéseit”, mondta el Dale A. Martin,  
a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója és a DUIHK 
elnöke (fotón balra), az egyezmény aláírásánál.    ❙

úJ elnököt választott a magyar 
telekom Igazgatósága

április 13-án közölte a 
Magyar Telekom, hogy Dr. 
Robert Haubert választot-
ták meg az igazgatóság 
új elnökeként. Dr. Robert 
Hauber Kerstin Günthert 
követi, aki április 7-i hatály-
lyal lemondott posztjáról. 
A közlemény szerint Dr. 
Robert Haubert ugyanúgy 
április 7-én választották meg. Dr. Robert Hauber 10 
évvel ezelőtt csatlakozott a Deutsche Telekom Cso-
porthoz, ahol több vezető pozíciót töltött be, így 
többek között volt a T-Mobile Czech Republic igaz-
gatóságának tagja, majd később a Slovak Telekom-
nál gazdasági vezérigazgató-helyettes, az Ügyvezető 
Bizottság alelnöke és igazgatósági tag. 2016. július óta 
Dr. Robert Hauber a Deutsche Telekom európai szeg-
mens gazdasági vezetőjeként az európai szegmens 
gazdasági menedzsmentjéért felel.    ❙

felúJította rendezvényszIntJét 
a kemPInskI 

a KempinsKi hotel corvinusban március végén 
fejeződött be az első emeleti rendezvényszint teljes 
rekonstrukciója. Az átépítés során a legújabb techni-
kai és a legmodernebb belsőépítészeti megoldáso-
kat alkalmazták. Egy közlemény szerint a hazai MICE 
piacon jelenleg elérhető legfrissebb és leginnovatí-
vabb rendezvényszolgáltatást nyújtja a Kempinski. 
Kiváló minőségű új bútorok, mint székek, asztalok és 
pultok kerültek beszerzésre a német Brunner cégtől. 
A szálloda kortárs művészeti gyűjteményébe újabb 
darabok kerültek, amelyek a konferenciaszint falait 
díszítik. És a társalgó is új pompában tündököl. „Az új 
rendezvényszint létrehozásával célunk nem a dizájn-
frissítés volt, hanem a rendezvénytermeink olyan 
korszerű átépítése, amelyre méltán lehetünk büsz-
kék. Az átépítés egyúttal fontos és szerves része volt 
egy hosszabb távú projektnek, amely során először a 
földszinti rekonstrukció valósult meg egyidőben egy 
új és izgalmas gasztronómiai koncepció elindításá-
val, s amelynek a csúcspontja a 2018-ban kezdődő 
szobafelújítás lesz”, nyilatkozta Stephan Interthal, a 
Kempinski Hotel Corvinus igazgatója.    ❙

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

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

a DuihK következő éves taggyűlése május 4-én 
kerül megrendezésre a Budapest Music Center-ben. 
Vendégelőadóként Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter már visszaigazolta részvételét. A Kamara 
elnöksége a miniszterrel egy beszélgetést is foly-

varga mIhály a duIhk éves 
taggyÛlésének vendégelÔadóJa

tat aktuális gazdaságpolitikai témákban. Továbbá 
a taggyűlés új elnököt, több új elnökségi tagot, 
valamint egy új felügyelőbizottsági tagot választ. 
A szükséges választási dokumentumokat a tagok 
postai úton kapták meg.    ❙

május 9. és 12. Között a DUIHK 20 kiállítóval 
együtt egy közösségi standdal vesz részt Magyaror-
szág legjelentősebb ipari kiállításán, az IPAR NAPJAI 

IPar naPJaI + mach-tech: duIhk stand 
és szakmaI rendezvények

és MACH-TECH szakkiállításon, Budapesten. Össze-
sen 400 kiállító a Hungexpo területén több mint 
14.000 szakmai látogatóval találkozhat. Keresse fel 
Kamaránk közösségi standját (Standszám: G pavilon 
103 A, 103 B, 103 C és 103 D), és ismerje meg a társki-
állítók tevékenységeit és termékeit!.

Fontos kísérő programok, melyekben a DUIHK is 
(társ)szervező: 
■ B2B Beszerzői – Beszállítói fórum, május 10. 
 (szervezőpartner: MAJOSZ, HUNGEXPO)
■ Exportpiaci tanácsadás a DUIHK standján, 
 május 11-12.
■ HR konferencia a LOGIN Autonom Kft. 
 szervezésében, május 11.    ❙

a német-magyar tuDásKözpont (DUWZ) a 
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
Üzleti Tudásközpontjával kötött együttműködése 
keretében három különleges programot szervez 
Veszprémben idén tavasszal: Május 16-án meg-
rendezésre kerül a nagy népszerűségnek örvendő 

trénIngek a Pannon egyetem együttmÛködésével

„Teljesítményértékelés – A célkitűzéstől a vissza jel-
zés adásig” c. tréning. Május 24-én az ellátási láncok 
vezetőinek kínál a DUWZ egy szimulációs játékkal 
egybekötött programot „Az ellátási lánc menedzs-
ment kihívásai – Sörjáték” címmel, amely az ellátási 
láncok működésének sajátosságaira hívja fel a figyel-
met. Június 13-án a „Big Data – Üzleti információk 
kinyerése a siker érdekében” c. továbbképzés abban 
nyújt segítséget az értékesítőknek, marketing szak-
embereknek és vezetőknek, hogy hogyan tudják 
kiszűrni a számukra fontos ügyfél-információkat, 
és ezáltal a lehető legjobban behatárolni a célcso-
portjukat. A képzések alkalmával lehetőség nyílik 
az országos üzleti kapcsolatok bővítésére, valamint 
egyetemi szakemberekkel való konzultációra az 
üzleti élet szakmai kérdéseiről.    ❙
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a DuihK  hagyományos kerti ünnepsége idén június 
8-án kerül megrendezésre. A résztvevők egy kellemes 
estét tölthetnek el az üzleti élet, a társadalom és poli-
tika számos jeles képviselőinek társaságában.    ❙

Jegyezze elÔ: a duIhk 
kertI ünnePsége

További információ:
Németh Marietta 
Tel.: +36 1 345 7626
nemeth@ahkungarn.hu

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

március 23-án tartotta 
meg első ülését a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács 
(NVT) Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter elnök-
letével és Dale A. Martin, 

a DUIHK elnökének (képen 2. balról) részvételével.  
A miniszter hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő 
évek egyik legfontosabb feladata az ország verseny-
képességének javítása. A tanács tagjai hat területen 
fognak lehetőségeket megvitatni, hogy minél rövi-
debb idő alatt lehessen a versenyképességet javító 
döntéseket hozni, így többek között a cégalapítás, az 
építési engedélyek, az adózás és a fizetésképtelenség 
rendezése területén. A tanács első ülésén az üzleti 
szabályozási környezet javítása volt a fő téma.

Az április 6-án tartott második tanácskozáson 
Varga Mihály elmondta, hogy ma már a nem a 

április 10-én, a „Digitális Munkaerőpiac 2017“ c. 
konferencián került bemutatásra a kormány „Digitális 
Munkaerő Programja”. Cseresnyés Péter, a Nemzetgaz-
dasági minisztérium államtitkára, elmondta, hogy a 
program keretében új, rövid ciklusú, munkaerőpiaci 
igényekre gyorsan reagáló képzési formákat vezet-
nek be, új célcsoportokat vonnak be a képzésekbe, 
csökkentik a képzésekbe való belépési korlátokat 
az e-learning lehetőségek kiterjesztésével, valamint 
bővítik a tanulói kedvezmények és támogatások 
körét. „E hatékony intézkedésekkel valós eredmé-
nyeket lehet felmutatni a digitális munkaerőhiány 

március 23-án tartotta meg a DUIHK elnöksége 
100. ülését a Kamara 1993-ban történt alapítása óta. 
A DUIHK a jövő évben fogja ünnepelni fennállásának 
25. évfordulóját. Dale A. Martin elnök szerint a DUIHK a 
jubileumi évben is az eddigi súlypontokat állítja tevé-
kenysége fókuszába: szolgáltatások nyújtása vállalatok 
számára mindkét országban, kapcsolatépítés és érdek-
képviselet a tagok számára, valamint az államközi gaz-
dasági kapcsolatok támogatása. „Ennek során mindig a 
vállalatok valós, gyakorlati szükségleteihez igazodunk. 
Jelenleg ide tartoznak elsősorban a szakemberhiány 
enyhítését célzó intézkedések, valamint a magyar-

április 6-án a Kamara immár 5. Konzultációs 
napját rendezte meg, melyen az érdeklődő láto-
gatók workshopokon és egyéni konzultációk 
keretében ingyenesen és kötelezettségek nélkül 
tájékozódhattak a magyar-német kapcsolatokban 
rejlő aktuális üzleti lehetőségekről, piaci trendekről 
és a keretfeltételekről. Összesen 55 fő vett részt a 
Német-Magyar Gazdaság Házában rendezett ese-
ményen, a három választható workshop résztvevő-

munkahelyteremtés, hanem a megfelelő számú 
és képzettségű munkaerő megléte jelent kihí-
vást, ezért a Tanács áttekintette a még lehetsé-
ges munkaerőpiaci tartalékokat. Hernádi Zsolt Mol 
elnök-vezérigazgató, aki szintén NVT-tag, hozzá-
tette, hogy utóbbi a versenyképességet hosszútávú 
feladatként veszi. Ennek értelmében olyan terüle-
tekre kell még fókuszálni, mint az oktatás, az egész-
ségügy és a demográfiai helyzet.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Hernádi 
Zsolt, a Mol elnöke és Dale A. Martin, a Kamara 
elnöke mellett Bársony Farkas (az Amerikai Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke), prof. Csath Magdolna 
közgazdász, Ésik Róbert (a HIPA- Nemzeti Befektetési 
Ügynökség elnöke), Jánoskuti Levente (a McKinsey 
& Company budapesti irodájának vezetője), vala-
mint Parragh László (a Magyar Kereskedelmi és Ipari 
Kamara elnöke) a tanács tagjai.    ❙

enyhítése terén, biztosítva Magyarország digitális 
versenyképességének erősödését”, mondta az állam-
titkár. További előadásokat tartottak Deutsch Tamás 
miniszterelnöki biztos és Navracsics Tibor uniós biz-
tos. Az ezt követő pódiumvitán Dale A. Martin, a 
DUIHK elnöke elmondta: „Sokkal többről van szó, 
mint egy új technológiáról: egy új gondolkodásmód-
dal állunk szemben. Erre nemcsak a vállalatoknak kell 
felkészülniük az üzleti modellek és a munkafolyama-
tok újragondolásával, hanem a társadalomnak is, töb-
bek között a képzési rendszerek korszerűsítésével és 
a gazdaságpolitikai prioritások felülvizsgálatával.”    ❙

országi duális szakképzés erősítése”, mondta Dale A. 
Martin. Új elnökségi tagok választására legközelebb a 
DUIHK taggyűlésén, május 4-én kerül sor.    ❙

számai ugyanúgy kétszámjegyűek voltak. Összesen 
49 egyéni konzultációra került sor 30 vállalattal, 
illetve szervezettel, legfőképpen export Németor-
szágba, munkaerő-kölcsönzés, támogatás a magyar 
hivatali ügyintézésben, továbbképzés és szakkép-
zés témákban. Egyes konzultációs résztvevők még 
további információt is igényeltek e-mailben, így pl. 
egyből megkapták a Kamara üzleti partner keresé-
sére vonatkozó kérdőívét is.    ❙

a duIhk elnöke tagJa a nemzetI 
versenykéPességI tanácsnak

a kamara elnöke a munkaerÔ konferencIán

a duIhk 100. elnökségI ülése

a duIhk 5. konzultácIós naPJa

a Kamara következő Regionális céglátogatása 
során, március 29-én a budapesti repülőtérre, pon-
tosabban az ott székelő Lufthansa Technik Buda-
pest Kft.-hez vezetett az út. A Dietmar Focke CEO 
által tartott köszöntő után a gyárlátogatás közben a 
nemzetközi szinten vezető repülőgép-karbantartó 

regIonálIs céglátogatás: lufthansa technIk

vállalatnál komplett felújításon áteső gépeket látha-
tott a 17 résztvevő, emellett egy üres repülőgépet 
és annak pilótafülkéjét is megtekinthettek belülről. 
A céglátogatás az eddigi legjobb résztvevői visz-
szajelzést kapta: mintegy 76 százalékuk jelezte azt, 
hogy elvárásaikat a rendezvény „felülmúlta”.       ❙
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a német-magyar tuDásKözpont (DUWZ) nagy 
népszerűségnek örvendő energiahatékonysági work -
shopsorozata új állomáshoz érkezett: A május 
29-30-án megrendezésre kerülő workshop hely-
színe Magyarország legnagyobb autóipari vállalata, 
a győri Audi Hungaria Zrt. A tréning során a résztve-
vők a vállalat hidraulikai beszabályozásába, valamint 
az ezzel kapcsolatos megtakarítási lehetőségekbe 
nyerhetnek betekintést. A workshopon külső szak-
emberek, valamint a vállalat érintett munkatársai 
egyaránt tartanak majd előadásokat. Emellett két 
gyárlátogatás is színesíti a programot.     ❙

duwz: hIdraulIkaI workshoP az audI hungarIanál
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a befektetÔI hangulat 
enyhén Javult

a DuihK április 12-én bemutatott iDei KonjunK-
túra-felméréséneK ereDményei a KonjunK-
turális helyzetet illetÔen és több, az üzleti 
Környezet minÔségét meghatározó terüle-
ten jobbaK, mint 2016-ban, viszont Komoly 
aggoDalmat oKoz az aKut szaKemberhiány.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén 
immáron 23. alkalommal kérdezte meg tagvállalatait 
és más külföldi befektetőket arról, hogyan látják a 
magyarországi gazdasági helyzetet és az üzleti kör-
nyezetet. Az idei Konjunktúrajelentés legfőbb megál-
lapításai a következők:  

■ A német és más külföldi befektetők a gazdasági 
helyzetet és az idei kilátásokat igen kedvezőnek 
ítélik meg, többnyire még jobbnak is, mint az 
előző évben. 

■ A szakképzett munkaerő rendelkezésre állása az 
elmúlt évben erőteljesen romlott, ami kockázatokkal 
járhat a gazdasági növekedést és a versenyképessé-
get illetően. 

■ A gazdaságpolitika több területén is javult a befek-
tetők véleménye, de egyes kérdésekben továbbra is 
hiányosságokat tapasztalnak a cégek. 

folytatás a hátoldalon »

A Konjunktúra-jelentés teljes 
terjedelemben ingyenesen 
letölthető a DUIHK honlapjáról: 
www.ahkungarn.hu/
konjunktura 

március 21-én a DUIHK egy Regionális céglátoga-
tást szervezett Győrben, az idén 25 éves jubileumát 
ünneplő Jankovits Hidraulika Kft.-nél. A 17 résztve-
vőt a két ügyvezető igazgató, Jankovits István és  
Dr. Jankovits Richárd fogadták. A hidraulikus célgépe-

regIonálIs céglátogatás: JankovIts hIdraulIka 

ket előállítói vállalatot bemutató prezentációt köve-
tően a résztvevők gyárlátogatásra indultak, amely 
során többek között a cég egyes gyártmányait is 
megtekintették. Továbbá intenzív tapasztalatcserét 
folytattak az eseményt záró networking közben.    ❙

március 30-án a Kamara Szakmai céglátogatást 
szervezett a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest-
nél, melyen tartalmilag a beszállítókkal szembeni 
minőségi követelményekről volt szó. Sávos András  
ügyvezető igazgató és Balogh Ilona, a DUIHK ügy-
vezető igazgató helyettesének köszöntői után 
Sávos András egy cégprezentációt tartott. További 
a témába vágó előadásokat követően gyárláto-
gatásra került sor, melynek keretein belül a Knorr-

szakmaI látogatás a knorr-bremsenél 
beszállítók témában

Bremse tesztelési részlegét is felkeresték a résztve-
vők, ahol a cég legújabb fékrendszereit vizsgálják, 
többek között úgy, hogy 1-2 nap alatt egy tíz éves 
elhasználódást szimulálnak. Az eseményt záró álló-
fogadás lehetőséget biztosított a networkingre 
és tapasztalatcserére. Ennek a rendezvénynek 
az volt a különlegessége, hogy az ötlet a DUIHK 
beszállítófejlesztői munkacsoportjában született, 
melynek Sávos András is tagja.    ❙

március 28-án energiahatékonysági work shop nak 
adott helyszínt a kisbéri SEWS Autókábel Magyaror-
szág Kft., mely a japán Sumitomo cégcsoport tagja-
ként 2004-ben kezdte meg magyarországi működését. 
A workshop keretein belül két rendkívül sikeres ener-
giahatékonysági projekt, egy sűrített levegős rend-
szeroptimalizálás, valamint egy világítástechnikai 
korszerűsítés került bemutatásra. A két projekt egy év 
alatt összesen 18 millió forint összegű megtakarítást 
eredményezett a vállalat számára. A Német-Magyar 

duwz: költség- és energIahatékonyságI 
workshoP a sews kft.-nél

Tudásközpont (DUWZ) számára rendkívül nagy büsz-
keség ez a kimagasló eredmény, hiszen mindkét pro-
jekt ötletgazdája és egyben megvalósítója – Bogár 
János, általános igazgató, valamint Kégl Zoltán, elektro-
mos főművezető – részt vett a DUWZ által szervezett 
EUREM Energiagazdász képzésen, és az itt megszerzett 
ismeretek segítségével, a képzés vizsgamunkájaként 
készítették el azt a projekttervet, amely alapján a két 
beruházás megvalósult. A következő Energiagazdász 
képzés május 4-én indul a DUWZ szervezésében.        ❙

több tagvállalat  kezdeményezésére és segítsé-
gével a DUIHK a technikai irányú szakok iránti érdek-
lődést szeretné fokozni a leendő női hallgatók, azaz 
a ma 14-18 éves lányok körében. Hisz pont a tech-
nikai és természettudományos területen kevés a nő. 
Ennek érdekében a Kamara éves témája, a „Szak-
emberek” keretein belül egy rendezvénysorozatot 
szervez, amely május közepén, Budapesten, Pécsett, 
Debrecenben és Miskolcon fog állomásozni. A ren-
dezvény keretében hiteles motivátorok lépnek fel, 

éves téma „szakemberek”: techcsaJok sorozat

és a régió vállalatai, valamint felsőoktatási intézmé-
nyei bemutatják a technikai foglalkozások kevésbé 
ismert, de annál izgalmasabb oldalait.

A félnapos események első részében a technika 
területén sikeres nők számolnak be az ebben rejlő 
lehetőségekről és saját TechPályájukról. Ezt köve-
tően pedig a vásárszerű TechKaland keretében a 
régió vállalatai mutatják be a technikai munkakörök 
érdekességeit és szépségeit. A tanulókat a DUIHK 
az iskolák segítségével hívta meg a rendezvényre, s 
több száz résztvevőt vár az egyes állomásokon.

A sorozatot az ismert Forma 1 kommentátor, Szujó 
Zoltán moderálja, az előadók között jelen lesz Balog 
Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere, Palkovics 
László államtitkár (felkérés alatt), a DUIHK elnöke 
és Siemens Zrt. vezérigazgatója, Dale A. Martin, a 
DUIHK alelnöke és HAUNI Hungária ügyvezetője, 
Jakabucz Ildikó, a BASF Hungária ügyvezetője, Tho-
mas Narbeshuber, Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ-
elnök, valamint a helyi polgármesterek. A sorozat 
főpartnereiként a Siemens Zrt., HAUNI Hungária 
Gépgyártó Kft., BASF Hungária Kft. és ELMŰ-ÉMÁSZ, 
továbbá a Henkel Magyarország Kft., Bosch, SAP és 
Hepenix vállalatokműködnek közre.    ❙

Az állomások:

Budapest, május 15, BME 
Villamosmérnöki és Informa-
tikai Kar, Informatika épület 
(1117 Budapest, Magyar 
Tudósok Körútja 2.)

Pécs, május 16, Apáczai 
Nevelési és Általános Műve-
lődési Központ (7632 Pécs, 
Apáczai Csere János körtér 1.)

Debrecen, május 18,  
Agora Tudományos Élmény-
központ (4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1.)

Miskolc, május 19, Herman 
Ottó Gimnázium Sport-
csarnok (3525 Miskolc, 
Tizeshonvéd u. 21.)

További információ:
Sedlák Renáta 
Tel.: +36 1 345 7630
sedlak@ahkungarn.hu

Dale A. Martin, a DUIHK elnöke, 
Lepsényi István államtitkár, 
Dirk Wölfer, a DUIHK kommuni-
kációs vezetője.
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A DUIHK-t a Szövetségi Gazdasági 
és Energiaügyi Minisztérium 
támogatja a Német Szövetségi 
Parlament határozata alapján.

ImPressum | IMPRESSzUM

magazin

■ Nemzetközi összehasonlításban a magyar-
országi befektetők értékelése többnyire a 
közép-kelet-európai régió többi 15 orszá-
gának átlaga körül helyezkedik el, egyelőre 
csupán néhány kérdésben éri el az élme-
zőnyben található országok szintjét. 

„Örvendetes, hogy a vállalatok olyan területe-
ken, mint a közigazgatás, az adórendszer, vagy 
a jogbiztonság, előrelépést tapasztalnak“, 
jelentette ki Dale A. Martin, a DUIHK elnöke 
a felmérés eredményeinek bemutatásakor. 
„Ugyanakkor a javulás ellenére is ezekben a 
kérdésekben még mindig kisebb a pozitív 
válaszok aránya, mint a kritikus válaszoké, és 
a régió más országaival összehasonlítva is az 
elégedettség szintje Magyarországon többé-
kevésbé távol van még az élmezőnytől. Ezért 
is szeretnénk a gazdaságpolitikai döntésho-
zókat abban a szándékukban megerősíteni, 
hogy következetesen folytassák a kiszámít-
hatóság és az átláthatóság javítására vagy a 
bürokrácia csökkentésére irányuló erőfeszíté-
seiket“, mondta Martin.  

Martin egyben arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a befektetők a szakképzett munkaerő 
komoly hiányáról számoltak be. „Ez a tenden-
cia nemcsak a vállalatok számára okoz üzleti 
hátrányt, hanem középtávon nemzetgaz-
dasági szinten is kedvezőtlen hatással van a 
gazdasági növekedésre, adott esetben pedig 
tervezett beruházásokat is veszélyeztethet”, 
fejtette ki az elnök. Kiemelte, hogy a vállala-
tok által hozott rövidtávú intézkedések mel-
lett tartós megoldásokat kell találni, például 

további csoportok bevonásával a munkaerő-
piacra, vállalati képzésekkel, és a szakképzési 
és felsőoktatási rendszer további korszerű-
sítésével. A DUIHK éppen ezért már az idei 
évben kiemelt éves témaként foglalkozik a 
munkaerőpiaci helyzet javításával, amelynek 
keretében konkrét projekteket valósít meg, 
melyek gyakorlati segítséget nyújtanak a vál-
lalatoknak ezekben a kérdésekben. 

Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért 
felelős államtitkára az eredmények bemuta-
tásakor elmondta: „Kiemelkedően fontosak 
számunkra azok a visszajelzések, amelyeket 
a nálunk működő vállalatoktól, különösen a 
nálunk működő német vállalatoktól kapunk.” 
Az államtitkár beszámolt a magyar gazdaság 
tavalyi alakulásáról és a kormányzat gazda-
ságpolitikai irányairól is. „Eredményeinkben 
jelentős szerepet játszottak azok a német 
vállalatok, amelyek az elmúlt években folya-
matosan bővítették magyarországi termelé-
süket” – jelentette ki az államtitkár.

a felmérés háttere
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara (DUIHK) 1994-ben készítette első 
vállalati felmérését, idén 23. alkalommal 
került erre sor. A megkérdezés írásos kérdő-
íven alapul. 2008 óta a kérdőív kitöltése inter-
netes felületen történik. Az idén a kérdőívet 
2017. február 1. és március 3. között lehetett 
megválaszolni, és a felmérésben összesen 
230 vállalatvezető vett részt.

Nemzetközi felmérés: A konjunktúra-fel-
mérést 2006 óta azonos időben, és azonos 
tartalommal Közép- és Kelet-Európa több 
országában is végzik az ott működő német 
külkereskedelmi kamarák (AHK). 2017-ben a 
régió 15 országában végezték el a felmérést, 
a résztvevők száma 1.734 volt.

szerzô: Dirk Wölfer

folytatás a 15. oldalról»
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Forrás: AHK-Konjunktúrafelmérés Közép- és Kelet-Európa 2017


