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Die Jury kürte aus insgesamt 39 Bewer-
bungen zwei Unternehmen und eine Berufs-
schule zu den diesjährigen Gewinnern. In 
den drei Preiskategorien konnten folgende 
Unternehmen und Organisationen die Aus-
zeichnung entgegennehmen:

»	 in der Kategorie INNOVATION: Penta Unió 
Zrt., Pécs (Projekt: „Mobilapplikation „Buch-
halter Bienenstock” für Auszubildende in 
der beruflichen Bildung“) 

»	 in der Kategorie KOOPERATION: Muzix-
Group Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 
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Budapest (Projekt: „Wecken des Schüler-
interesses an der Robotik durch Einbezie-
hen jugendlicher Multiplikatoren“)

»	 in der Kategorie MOTIVATION: Sándor 
Lukács Fachgymnasium, Berufsschule und 
Kollegium für Mechatronik des Techni-
schen Berufsbildungszentrums Győr (Pro-
jekt: „Challenging Learning“)

Einen Sonderpreis der Jury erhielten
»	 Elek Farkas Einzelunternehmer, Rotekom, 

Borsodnádasd (Projekt: „Virtueller Was-
serkreislauf“)

»	 Landesverband der Distributoren landwirt-
schaftlicher Geräte, Gödöllő (Projekt: „Kam-
pagne und Spiel ‚Werde auch Du Landma-
schinist‘“)

Die Preise wurden von Mihály Varga, Minister 
für Nationale Wirtschaft und Schirmherr des 
Preises, Dale A. Martin, Präsident der DUIHK, 
sowie Tamás Bihall, für Berufsbildung zustän-
diger Vizepräsident der Ungarischen Indust-
rie- und Handelskammer, übergeben.

Bei der Preisverleihung betonte der Vizepräsi-
dent der DUIHK, Péter Kásler, dass die Kammer 
sich seit ihrer Gründung vor 25 Jahren mit 
Fragen der Berufsbildung beschäftige. „Wir 
sind überzeugt, dass ein praxisorientiertes 
Berufsbildungssystem Vorteile für alle bietet: 
den Jugendlichen, weil sie wettbewerbsfähi-
ges Wissen vermittelt bekommen; den Unter-
nehmen, weil sie motivierte und qualifizierte 
Mitarbeiter erhalten; und der Gesellschaft als 
Ganzes, weil wettbewerbsfähige Unterneh-
men und hochqualifizierte Arbeitnehmer 
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zu Stabilität und steigender Wohlfahrt beitragen“, 
betonte Kásler (Foto). Mit dem Preis wolle man Pro-
jekte und Initiativen, die die praxisorientierte Ausbil-
dung in Ungarn im besonderen Maße und beispiel-
gebend fördern, einer möglichst breiten Öffentlichkeit 
vorstellen. Zugleich sollen Unternehmen – nicht nur 
die Mitglieder der DUIHK – angeregt werden, sich aktiv 
an der Ausbildung Jugendlicher zu betätigen.

Mihály Varga, Minister für Nationale Wirtschaft erklärte 
auf der Veranstaltung: „Angelehnt an das deutsche 
Berufsbildungssystem möchten wir erreichen, dass das 
Verhältnis zwischen Berufsbildung und Unternehmen 
noch enger wird als bisher.“ Der Minister fügte hinzu: 
Im Rahmen des ungarischen Berufsbildungssystems 
sollten so viele betriebliche Ausbildungsplätze wie 
nur möglich geschaffen werden. „Unser Ziel ist es, bis 
2022 diese Zahl um 40 Prozent zu steigern“, so Varga. 
Auf der Veranstaltung kündigte der Minister an, dass 
unter dem Titel “Digitale Arbeitskraft“ ein komplexes 
Aktionsprogramm ausgearbeitet wurde, mit dem der 
Fachkräftemangel im Bereich der digitalen Wirtschaft 
abgebaut werden soll. Ziel sei es, so Varga, dass in 
Ungarn möglichst viele Arbeitnehmer mit den erfor-
derlichen digitalen Kenntnissen auszustatten, da dies 
eine unabdingbare Voraussetzung zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit sei. 

Dale A. Martin, Präsident der DUIHK, hob in seiner Rede 
die Bedeutung der Berufsbildung für den  Arbeits-
markt hervor. „Ausbildung ist eindeutig eines der 
wichtigsten Mittel gegen den Fachkräftemangel. 
Dabei geht es nicht nur um die Berufsausbildung, 

Die BeDeutung des zweiten Jahresauftaktes der 
DUIHK wurde unterstrichen durch die große Anzahl 
der Teilnehmer, darunter der Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in Ungarn, Volkmar Wenzel, sowie 
der ungarische Botschafter in Berlin, Péter Györkös. 
Nach der Frage der Fachkräfteversorgung im vergan-
genen Jahr werden 2018 die wirtschaftlichen Bezie-
hungen Mittelosteuropas zu Deutschland im Fokus 
der DUIHK-Aktivitäten stehen, sagte DUIHK-Präsident 
Dale A. Martin. „Der hervorragende Zustand dieser 
Beziehungen wie auch unsere Entstehung 1993 wurde 
möglich durch den demokratischen Umbruch in den 
Ländern Mittel- und Osteuropas nach 1989. Der inhalt-
liche Fokus unseres Jubiläumsjahres liegt deshalb auf 
der beispiellosen Erfolgsgeschichte der Wirtschafts-
beziehungen zwischen Deutschland und der Region“, 
so Martin. Die Visegrád-4-Länder seien zusammen der 
wichtigste Exportmarkt Deutschlands, noch vor den 
USA und Frankreich, ferner nach den USA und Großbri-
tannien das wichtigste Ziel deutscher Auslandsinves-
titionen. Die große Bedeutung der Region und spe-
ziell Ungarns für die deutsche Wirtschaft werde man 
deshalb im Mai auf einer internationalen Konferenz in 
Budapest mit Experten sowie Wirtschaftslenkern aus 
den Ländern der Region umfassend untersuchen und 
würdigen, kündigte er an.

Natürlich werde die Kammer auch weiterhin ihre tra-
ditionellen Aufgaben wahrnehmen, so der Präsident. 
„Inhaltlich fokussiert die DUIHK seit ihrer Gründung 
vor allem auf vier Kernbereiche: die Erbringung pro-
fessioneller Dienstleistungen für Unternehmen vor 
Ort, Analysen der konjunkturellen Entwicklung und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das Aufneh-
men und Vermitteln aktueller Trends der Wirtschaft, 
sowie das Thema Ausbildung und Fachkräfte.“ Aber 
natürlich werde im Jubiläumsjahr auch eine festliche 
Gala nicht fehlen. 

ungarns Bedeutung größer als 
von vielen vermutet
Dr. Volker Treier, für die Außenwirtschaft verantwort-
licher stellvertretender Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK), ordnete die DUIHK in das weltweite Netz der 
deutschen Auslandshandelskammern ein. Das Kam-
mernetz sei keine rein „deutsche Angelegenheit“, 
sondern von Bilateralität mit den jeweiligen Partner-
ländern geprägt. Er würdigte die lange und erfolgrei-

sondern auch um die betriebliche Weiterbildung und 
das Hochschulwesen“, so Martin. Daneben fördere die 
Kammer die Sicherung der Fachkräfteversorgung auch 
auf anderen Gebieten, erklärte der Kammerpräsident. 
Hierzu verwies er u.a. auf das im Bereich Erwachsenen-
bildung sehr aktive Wissenszentrum der Kammer, auf 
die Veranstaltungsreihe „TechGirls“, die in mehreren 
Städten landesweit junge Mädchen für eine techni-
sche Laufbahn begeistern will, und auf das Prädikat 
„Verlässlicher Arbeitgeber“, das von der Kammer an 
Unternehmen vergeben wird, die sich beispielhaft um 
die Belange ihrer Mitarbeiter bemühen.

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 sowie 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 28. September bis zum 15. Dezember 2017.     ❙

che Tradition der deutsch-ungarischen Wirtschafts-
beziehungen, und ging zugleich auch auf aktuelle 
Fragen ein. „Für Deutschland ist die wirtschaftliche 
Bedeutung Ungarns viel größer als dessen Größe 
und Einwohnerzahl vermuten lassen“, sagte Treier. 
Als eindrucksvolles Beispiel erwähnte er die Tatsa-
che, dass man oft über die dynamische Entwicklung 
der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen 
hören oder lesen könne, obwohl die Investitionen der 
deutschen Wirtschaft in die Visegrád-Staaten einen 
genauso großen Umfang hätten.

Auch Ungarns Minister für nationale Wirtschaft, Mihály 
Varga gab eine positive Einschätzung der deutsch-
ungarischen Beziehungen. Trotz gelegentlich auftre-
tender Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten 
habe man sich in der Vergangenheit als verlässliche 
Partner kennengelernt, die konstruktiv an der Lösung 
anstehender Probleme arbeiteten. Besonderen Anteil 
daran haben, so der Minister, die seit Jahrzehnten 
stabilen Kontakte auf Unternehmensebene. „Die ver-
gangenen 25 Jahre haben das Vertrauen zwischen 
den Unternehmen und Entscheidungsträgern beider 
Länder gestärkt, die DUIHK war immer eine organi-
satorische Kraft dieser Beziehung. Die Mitglieder der 
Kammer tun viel für den Erfolg der ungarischen Wirt-
schaft“, sagte er. Der Wirtschaftsstandort Ungarn sei 
in den vergangenen Jahren von deutschen Unterneh-
men positiv bewertet worden, was auch die Konjunk-
turerhebungen der DUIHK zeigten, so der Minister. 
„Die deutsche Wirtschaft wird auch in Zukunft eine 
entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwick-
lung Ungarns spielen“, versicherte Varga.     ❙

Weitere Informationen zum 
Berufsbildungspreis: 
www.berufsbildungspreis.hu

AuftAkt zuM juBiläuMsjAhr

„Mittel- unD OsteurOPA – ein stArker PArtner DeutscHlAnDs“ ist DAs scHWerPunkttHeMA 
Der DeutscH-ungAriscHen inDustrie- unD HAnDelskAMMer (DuiHk) in DieseM JAHr, in DeM 
sie DAs 25-JäHrige JuBiläuM iHrer grünDung feiert, gAB DuiHk-PräsiDent DAle A. MArtin Auf 
Deren JAHresAuftAkt-VerAnstAltung AM 25. JAnuAr BekAnnt.

Mihály Varga, Ungarns 
Minister für nationale 
Wirtschaft

Péter Kásler, für Berufs-
bildung zuständiger 
DUIHK-Vizepräsident
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Die JäHrlicHe Mitgliederversammlung der DUIHK 
wird am 29. Mai 2018 im Budapest Music Center 
stattfinden. Neben der Rechenschaftslegung durch 
den Vorstand stehen u.a. die Wahl von Vorstands-
mitgliedern und die Wahl des Wirtschaftsprüfers an. 
Wie schon 2017 wird auch in diesem Jahr das Prä-
dikat „Verlässlicher Arbeitgeber“ von einer Jury an 
ausgewählte Unternehmen vergeben. Im Rahmen 
der Veranstaltungen zum 25-jährigen Jubiläum der 
DUIHK findet im direkten Anschluss an die Mitglie-

jährliche MitgliederversAMMlung der duihk

derversammlung eine internationale Konferenz mit 
dem Titel „Mittel- und Osteuropa – Starke Partner 
Deutschlands“ statt. Zu den engen Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen Deutschland und der Region 
werden Experten und Topmanager aus Polen, 
Tschechien, der Slowakei, Ungarn sowie Deutsch-
land vortragen und diskutieren. Außerdem werden 
erstmals die Ergebnisse der gemeinsamen Konjunk-
turumfrage von 16 deutschen Auslandshandels-
kammern in der Region MOE präsentiert.     ❙

AuDi HungAriA  WurDe 1993 als hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft der AUDI AG gegründet. 
1994 startete das Unternehmen mit der Serien-
fertigung der Vierzylindermotoren und eröffnete 
offiziell das Motorenwerk. Weitere Motoren-Serien-
produktionen folgten, seither entwickelte sich das 
Unternehmen zum weltweit größten Motorenwerk.

Die Automobilproduktion bei Audi Hungaria 
begann 1998 mit der Serienproduktion der Audi 
TT Coupé und Roadster Modelle. 2001 wurde das 
Motorenentwicklungszentrum und die Montage für 
die Fertigung der Modelle Audi A3/Audi S3 eröffnet, 
2005 folgte der eigene Werkzeugbau. 

2013 wurde ein neues Automobilwerk eingeweiht, 
das den kompletten Fertigungsprozess abgedeckt 
und die Voraussetzung für den Start der Serienpro-
duktion von vier Audi-Modellen war. 

Seit der Gründung bis 2016 wurden bisher schon 
eine Million Fahrzeuge und 30 Millionen Motoren 
bei Audi Hungaria gefertigt, 2017 waren es allein 
1.965.165 Motoren und 105.491 Autos. Darunter 
ist auch ein 2,5-Liter-TFSI-Motor, der  bereits 7 Mal 
zum „International Engine of the Year“ in der 2- bis 
2,5-Liter-Kategorie gewählt wurden. 

Ausbildung als schlüssel zum erfolg
Im Rahmen der dualen Berufsausbildung arbeitet 
das Unternehmen seit Jahren erfolgreich mit den 
Mittelschulen der Stadt zusammen. Im Jahre 2010 
gründete es die Audi Hungaria Schule, 2011 erfolgte 
die Eröffnung des Trainingscenters, in dem die 
Aus- und Weiterbildung  der Mitarbeiter erfolgt. Im 
Bereich Hochschul- und Wissenschaftskooperatio-
nen verwirklichen Audi Hungaria und die Széchenyi 
István Universität Győr ein einzigartiges Modell der 
Zusammenarbeit: gemeinsam gründeten sie 2015 
die Audi Hungaria Fakultät für Fahrzeugtechnik.

gegenwart und zukunft
Seit der Gründung im Jahre 1993 entwickelte sich 
Audi Hungaria dank der Investitionen von über 8 
Milliarden Euro zu einem der größten Produzen-
ten, wichtigsten Exporteure und profitabelsten 
Unternehmen des Landes. Audi Hungaria ist damit 
auch einer der größten ausländischen Investoren in 
Ungarn. Mit über 12.300 eigenen Mitarbeitern und 
insgesamt über 30.000 Beschäftigten bei Zulieferern 

sowie Dienstleistern  ist das Unternehmen größ-
ter Arbeitgeber in der Region Győr und einer der 
attraktivsten Arbeitgeber in der ungarischen Auto-
mobilproduktion. Das Unternehmen  ist seit Jahren 
eines der attraktivsten Arbeitgeber Ungarns.

neue Meilensteine auch 2018
2018 wird ein besonderes Jahr in der Geschichte 
des Unternehmens sein. Zum einen wegen des Fir-
menjubiläums. Außenwirtschaftsminister Péter Szi-
jjártó nannte aus diesem Anlass die 25-jährige Prä-
senz des Unternehmens in Győr eine „verblüffende 
Erfolgsstory“. 

2018 wird auch deshalb ein neuer Meilenstein für 
das Unternehmen, weil in diesem Jahr die Fertigung 
des Audi Q3 in Győr anläuft und ab dann auch Elek-
tromotoren für die ersten E-Modelle des Audi-Kon-
zerns am ungarischen Standort gebaut werden. Ab 
2019 wird die Fertigung des Q4 die Modellpalette 
noch erweitern.

Und schließlich wurde Anfang des Jahres 2018 auch 
angekündigt, dass Audi Hungaria mit  einem neuen 
Investitionsprojekt die Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten erweitern wird. Audi kann daher 
zurecht mit großem Engagement und Freude den 
nächsten 25 Jahren entgegenblicken.     ❙

Beeindruckende erfolgsgeschichte

Die AuDi HungAriA zrt. feiert in DieseM JAHr – eBensO Wie Die DuiHk – iHr 25-JäHriges 
JuBiläuM. zeit für einen kurzen rückBlick Auf Die gescHicHte Des unterneHMens, 
DAs in gyÔr eines Der Weltgrössten MOtOrenWerke BetreiBt. 
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MITTEl- uNd OSTEuROPA – STARKE PARTNER dEuTSchlANdS

29. 05.2018
Internationale Konferenz zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
deutschland und den ländern Mittel- und Osteuropas

Alle Informationen zur Konferenz demnächst unter:   www.cee-germany.com     www.duihk.hu

11:00 – 17:00

Budapest Music 
center (BMc) 

Programm  Registrierung ab 10:30

 Präsentation der Ergebnisse der AhK-Konjunkturumfrage MOE 2018

  Prof. Klaus Mangold: 
 Mittel- und Osteuropas Bedeutung für die deutsche Wirtschaft

 Mittagspause 12:30-13:30

 Visegrad-4 und deutschland aus Sicht der ungarischen Regierung
 Paneldiskussionen lmit Teilnehmern aus Polen, Tschechien, der Slowakei und ungarn: 

 Mittel- und Osteuropa: Wie bleibt die Region auch künftig ein attraktiver 
 Standort für Partner aus Deutschland

  Panel I: Arbeitsmarkt und Ausbildung

  Panel II: Technologie und digitalisierung

 Panel III:  Wirtschaftspolitischer Rahmen für wettbewerbsfähige unternehmen

Konferenz

*  2017. Region MOE: 
11 EU-Mitglieder + 6 Länder 

des westlichen Balkan

Deutscher Außenhandel mit 
Mittel- und Osteuropa*

Ausfuhren: 

178 
MrD. €

Einfuhren: 

174 
MrD. €
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„Diese kAMPAgne soll wegweisend sein für eine 
gemeinsame europäische Zukunft voller Mehrspra-
chigkeit“, verkündete der deutsche Botschafter Volk-
mar Wenzel (2.v.r.) auf der Eröffnungsveranstaltung. 
Deutsch zu lernen bedeute neben dem Zugang zu 
Literatur, Musik, Kunst oder Philosophie in der Origi-
nalsprache auch bessere Karrierechancen, weshalb 
man auch die Kampagne initiiert habe. Je besser 
die Sprachkenntnisse, umso besser der Austausch 
zwischen den Ländern, betonte die Botschafterin 
Österreichs, Elisabeth Ellison-Kramer (M.). Deutsch sei 
hierzulande besonders wichtig im Wirtschaftssek-
tor, dass Deutschland und Österreich Ungarns wich-
tigste Handelspartner seien, verdeutliche dies. Für 
den Vertreter der Schweizer Botschaft in Ungarn, 
Robert Kattein (2.v.l.) sind jegliche Sprachkenntnisse 
für Arbeitgeber von hohem Interesse. „Denn solche 
Kenntnisse widerspiegeln Kompetenz und Aufge-
schlossenheit eines Bewerbers. Wir sind zuversicht-
lich, dass durch das Projekt vielen der Weg in ein 
deutschsprachiges Unternehmen ermöglicht wird 
und ermuntern daher alle zum Mitmachen.“

Schirmherr der Aktion ist Ungarns Ministerium für 
Humanressourcen. Dessen stellv. Staatssekretär Zol-
tán Maruzsa (r.) erklärte, dass Deutschland, Österreich 

„Die VerscHieDenen Dimensionen des Arbeits-
marktes stehen seit vielen Jahren im Fokus der 
DUIHK. Vor allem in der Ausbildung, und in jüngster 
Zeit verstärkt zum Problem des Fachkräftemangels 
unternimmt die DUIHK vielfältige Initiativen, um 
Unternehmen mit praktischen Lösungen zu helfen 
und den Entscheidungsträgern in der Wirtschaftspo-
litik die Bedürfnisse der Unternehmen darzustellen”, 
sagte Dale A. Martin, Präsident der DUIHK auf der Ver-
anstaltung. Er skizzierte kurz die konkreten Aktivitä-
ten der DUIHK in den vergangenen Jahren im Bereich 
Fachkräfteversorgung und Qualifizierung. Dazu zählt 
insbesondere die berufliche Bildung, wo die Kammer 
Ausbildungen im dualen System organisiert und sich 

mit ihrem Berufsbildungspreis auch zur gesellschaft-
lichen Wertschätzung dieser Ausbildungsform bei-
trägt. Der Präsident kündigte an, dass in diesem Jahr 
unter dem Namen „TechGirls“ schon zum zweiten 
Mal eine Roadshow stattfinden wird, mit der junge 
Mädchen für technische Berufe begeistert werden 
sollen. Auch das Prädikat „Verlässlicher Arbeitgeber“ 
wird die DUIHK erneut an Unternehmen verleihen, 
die sich in vorbildlicher Weise um ihre Mitarbeiter 
kümmern. Auf dem Gebiet der Hochschulausbildung 
unterstützt die Kammer gemeinsam mit der deut-
schen Botschaft das Stipendien-Programm „Diversi-
tät und Digitalisierung“ an der Andrassy Universität.

Auch aus ungarn kommen gute ideen
Uwe Tigges, seit vielen Jahren Personalvorstand und 
derzeit Vorstandsvorsitzender des in mehreren euro-
päischen Ländern tätigen Energieunternehmens 

und die Schweiz Ungarns wichtigste Partner in Europa 
seien, von bildungspolitischer Seite habe man hierzu-
lande schon immer Deutsch vor Englisch bevorzugt. 
„Die Kenntnis der deutschen Sprache erleichtert die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern, ist Anziehungskraft für Investoren, spielt aber 
auch eine wichtige Rolle bei der kulturellen Zusam-
menarbeit. Deutsch ist immer präsent, wenn es um 
karrieretechnische Fragen geht“, so Maruzsa.

Ziel der Kampagne „Deutsch.Karriere.Erfolg.“ ist 
es, alle Interessierten davon zu überzeugen, dass 
Deutschkenntnisse in Ungarn einen hohen Wett-
bewerbsvorteil sowie Stipendien-, Bildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten bedeuten. Als Teil der Aktion 
wurden eine Web- und eine Facebook-Seite ein-
gerichtet, wo u.a. aktuelle Stellenanzeigen veröf-
fentlicht werden. Unter der Sparte „Erfolg“ stellen 
sich ferner in kurzen Videofilmen Fachleute vor, die 
dank ihrer Deutschkenntnisse oder Erfahrungen im 
deutschsprachigen Gebiet erfolgreich Karriere in 
Ungarn gemacht haben. Zudem haben die diese 
Fachleute beschäftigenden Organisationen hier die 
Möglichkeit, sich und ihre Meinung zu präsentieren, 
warum Deutschkenntnisse von Vorteil sind bzw. 
welche Möglichkeiten sich bei ihnen bieten.     ❙

innogy SE (zuvor bei der RWE AG), ging vor allem 
aus Arbeitgebersicht auf die künftigen Herausfor-
derungen des Arbeitsmarktes ein. Mit Blick auf die 
Energiewirtschaft lassen sich laut Tigges die Heraus-
forderungen der Zukunft mit drei „D‘s“ umschreiben: 
Dezentralisierung, Dekarbonisierung und Digitalisie-
rung. Diese Trends bringen auch für den Arbeitsmarkt 
grundlegende Veränderungen mit sich. In Zukunft 
werden wir immer stärker vernetzt arbeiten, so Tig-
ges, nicht alle werden zur gleichen Zeit am gleichen 
Ort tätig sein. Arbeitgeber müssen daher immer mehr 
die vielfältigen Lebensumstände der Arbeitnehmer 
bei der Ausgestaltung der Arbeitsabläufe abbilden. 
Dies beinhaltet z.B. flexible Arbeitszeiten und die 
Möglichkeit zu längeren Auszeiten, etwa aus Weiter-
bildungs- oder familiären Gründen. Zugleich müssten 
die neuen Herausforderungen auch in der Ausbildung 
berücksichtigt werden. Im Falle von innogy wurden 
z.B. spezielle Projekte für ältere Führungskräfte organi-
siert, um heutige Trends der digitalen Welt zu vermit-
teln, die für die Jüngeren selbstverständlich sind. Auf 
dem Gebiet der Berufsausbildung müsse man aber 
berücksichtigen, dass die Implementierung neuer 
digitaler Inhalte in der Ausbildung einer Vorberei-
tungszeit von mehreren Jahren bedürfe. 

Tigges betonte, dass von Seiten der Führungskräfte 
ein völlig neues Denken, ein neues „Mindset“ not-
wendig sei, und dass das lebenslange Lernen auf 
allen Ebenen immer wichtiger werde. Er räumte ein, 
dass die Ausgangslage dafür in Großunternehmen 
oft günstiger sei, doch auch in kleineren Unterneh-
men müssten sowohl die Arbeitnehmer als auch die 
Arbeitgeber ihren Beitrag dazu leisten.

In seiner Rolle als Vorstand einer internationalen Unter-
nehmensgruppe äußerte sich Tigges anerkennend zur 
Diversität zwischen den verschiedenen Ländern. Ideen 
sollten nicht ausschließlich aus der Zentrale kommen, 
so Tigges. „Auch aus Ungarn kommen gute Ideen.“

Auf die Frage schließlich, ob Arbeitgeber sich künftig 
eher Mitarbeiter mit einem breiten Wissen wünschen 
oder doch eher hochspezialisierte Experten, plädierte 
Tigges eher für einen breiteren Ansatz, und auch 
hohe Internationalität sei wünschenswert. „Letztlich 
aber kommt es immer darauf an, ob die Persönlichkeit 
zu unserem Unternehmen passt“, so Tigges.     ❙

kAMpAgnenstArt 
„deutsch.kArriere.erfolg“

„Wir BrAuchen ein neues Mindset“ 

Auf initiAtiVe Der BOtscHAften DeutscHlAnDs, österreicHs unD Der scHWeiz WurDe AM 
15. feBruAr eine kAMPAgne gestArtet: unter DeM MOttO „DeutscH.kArriere.erfOlg.“ 
rufen Die BOtscHAfter Der Drei länDer geMeinsAM DAzu Auf, in ungArn DeutscH zu 
lernen. zu Den unterstützern Des PrOJektes geHören neBen Der DuiHk, DeM DAAD unD Der 
fernuniVersität HAgen u.A. AucH DAs österreicHiscHe kulturfOruM, DAs gOetHe institut, 
Die AnDrássy uniVersität, AuDi HungAriA unD it serVices HungAry.

Die DigitAlisierung ist AucH für füHrungskräfte eine grOsse HerAusfOrDerung, erklärte 
uWe tigges, VOrstAnDsVOrsitzenDer Der innOgy se Auf einer VerAnstAltung Der DuiHk 
AM 13. feBruAr in BuDAPest. in DeM VOrtrAg zuM tHeMA „ArBeit Der zukunft – zukunft Der 
ArBeit” erklärte Der MAnAger, DAss sicH nicHt nur einzelne MitArBeiter, sOnDern gAnze 
OrgAnisAtiOnen Den sicH WAnDelnDen ArBeitsBeDingungen AnPAssen Müssen.

Weitere Informationen zur 
Kampagne und den 
Teilnahmemöglichkeiten 
(auf Ungarisch) unter:

https://deutsch-karriere-
erfolg.com/

https://www.facebook.com/
Deutsch.Karriere.Erfolg

Uwe Tigges, Vorstandsvor-
sitzender der innogy SE
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iM Mit 100 teilneHMern prall gefüllten Vortrags-
raum sagte Ilona Balogh, stellv. DUIHK-Geschäfts-
führerin zur Eröffnung: Das heutige Event ist eines 
von mehreren Projekten zur Stärkung der geschäft-
lichen Kooperation zwischen Deutschland und 
Ungarn. Deutschland ist eine Großmacht auf dem 
Gebiet der Energieeffizienz und Erneuerbare Ener-
gien, Ungarn kann von dem Austausch auf diesem 
Gebiet nur profitieren.“ Fünf deutsche Unterneh-
men der Branche waren im Rahmen des vom Bun-
deswirtschaftsministerium geförderten Projektes 
„Exportinitiative Energie“ (siehe Infokasten), zu dem 
auch die Konferenz gehörte, zu Gast und auf der 
Suche nach ungarischen Geschäftspartnern.

Eingangs lieferte Camila Vargas von dem deutschen 
Organisationspartner energiewaechter GmbH einen 
inhaltlichen Einstieg in die „Energiewende“ Deutsch-
lands und thematisierte dabei auch den Gebäu-
defaktor, denn: „Die Energiewende kann nur mit 
Gebäudeeffizienz erfolgreich sein, schließlich sind 
Gebäude verantwortlich für 33% der Treibhausgase“. 
Ebenso wie zu Erneuerbaren Energien und Energie-
effizienz (EnEff) habe die Bundesregierung auch zu 
Gebäudeeffizienz eine Strategie formuliert. Als Maß-
nahmen seien u.a. Förderung durch die KfW Bank, 
Energieberatung vor Ort und die Vergabe von Ener-
giezertifikaten vorgesehen, informierte Vargas. Oliver 
Rosebrock vom Institut für Gebäude- und Solartech-
nik der TU Braunschweig referierte über das Thema 
Photovoltaik und Klimaneutralität. Hierzu stellte er 
einige konkrete Gebäude- und Stadtteilprojekte aus 
Deutschland – z.B. aus Frankfurt, Esslingen, Wolfs-

Gebäudeautomatisierung der GFR - Gesellschaft für 
Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH, 
sowie Lehm-Trockenbausysteme von lehmorange. 

Mehr staatliches engagement in ungarn nötig
Gabriella Szalai vom Ungarischen Institut für EnEff 
berichtete, dass es im hitzegeplagten Karpatenbe-
cken keine andere Möglichkeit als das Erreichen der 
Ziele des Pariser Klimaabkommens gebe. „Die unga-
rische Regierung hat 2015 beschlossen, 1,5% jährlich 
an Energie einzusparen und jährlich 3% der öffentli-
chen Gebäude energetisch zu erneuern“, informierte 
sie. Konkrete Ergebnisse lassen jedoch noch auf sich 
warten: 2016 hatte Ungarn laut Szalai einen Energie-
verbrauch von 1.072 Petajoule (das Land gelte im 
Industriesektor EU-weit als „intensiver Verbraucher“ 
mit dem Anderthalbfachen des EU-Schnitts) und 
eine Quote von 55% an Importenergie; ferner waren 
zwei Drittel der Gebäude erneuerungsbedürftig, vor 
allem Privathaushalte (diese hatten im Schnitt die 
EnEff-Klasse „FF“). Der CO₂- und Feinstaub-Ausstoß 
sei in Ungarn auch ein großer gesundheitlicher Fak-
tor, schloss Szalai, Privathaushalte verursachen mit 
dem Heizen durch Mischfeuerung bis zu 70% des 
CO₂. László Szarka vom Ungarischen Verband der 
Baumaterialienindustrie präsentierte Finanzierungs-
möglichkeiten und Anreize zur EnEff-Verbesserung. 
Die Fördermöglichkeiten für Firmen seien hierzu-

Die Exportinitiative Energie des BMWi bietet deut-
schen Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten an, 
ausländische Märkte zu erschließen. Eine davon sind 
Geschäftsreisen ins Ausland, in deren Rahmen sich 
Möglichkeiten für geschäftliche Gespräche auf den 
Gebieten  erneuerbare Energien, Energieeffizienz, intelli-
gente Netze und Speichertechnologien ergeben. Ziel der 
Geschäftsreisen ist es, den Markteinstieg für deutsche 
Unternehmen durch gezielte Kontaktvermittlung zu 
potenziellen Geschäftspartnern in den jeweiligen 
Zielmärkten vorzubereiten bzw. bestehende Auslands-

aktivitäten auszubauen. Zu ausgewählten Zielmärkten 
führt die Exportinitiative im Vorfeld von Geschäftsreisen 
Informationsveranstaltungen in Deutschland durch, 
um Unternehmen über Rahmenbedingungen im 
Zielmarkt zu informieren und potenzielle Teilnehmer 
von Geschäftsreisen  anzusprechen. Grundsätzlich ist 
die jeweilige AHK – in diesem Fall also die DUIHK – für 
die Organisation und Durchführung der gesamten Ge-
schäftsreise im Zielland verantwortlich. Ein vom BMWi 
beauftragter Consultant – hier von der energiewaechter 
GmbH – berät und unterstützt die AHK in Deutschland.

Über die Exportinitiative Energie des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi):

burg und Braunschweig – vor, die aufgrund ihrer 
energiegewinnenden Konzeption eine besonders 
niedrige Amortisationszeit aufweisen.  

Knut Höller von der Initiative Wohnungswirtschaft Ost-
europa berichtete von Erfahrungen des Vereins mit 
Sanierungen von Mehrfamilienhäusern in Deutsch-
land und Osteuropa. Demnach stand das wiederver-
einigte Berlin 1990 vor großen Herausforderungen, 
da die Plattenbauten im Ostteil dringend renoviert 
werden mussten. „Wir sind zu arm, um Energie zu 
verschwenden, nur reiche Länder können sich ineffizi-
ente Häuser leisten“, formulierte der Referent. Danach 
stellte er das Sanierungsprogramm vor, in dessen Rah-
men bis 1994 rund 80% der alten „Platten“ renoviert 
wurden, was nur deshalb möglich war, weil alle Betei-
ligten eng zusammenarbeiteten und die öffentliche 
Hand das Projekt förderte. Bei der anschließenden Pri-
vatisierung war laut Höller ein wichtiger Unterschied 
zu Osteuropa, dass diese erst nach der Sanierung 
erfolgte. In letzterer Region gebe es die im EU-Schnitt 
höchsten Energieausgaben (in Ungarn über 10% des 
Haushaltseinkommens), weshalb die hiesige Politik 
das Thema dringend fokussieren sollte. Als positives 
Beispiel hob er Litauen hervor, wo die Regierung mit 
ihrem Sanierungsprogramm nicht nur den finanziell 
Schwachen unter die Arme griff sondern auch zehn-
tausende neue Arbeitsplätze schuf.

Im Anschluss stellten die anwesenden deutschen 
Unternehmen ihre jeweiligen Lösungen und Dienst-
leistungen vor, darunter Photovoltaik-Systeme der 
ENVALUE GmbH, RECOM AG und IPS-solar GmbH, 

lande breit und gut angelegt: bei 10% Eigenmitteln 
und einer Erneuerungs-Mindestrate von 15% sei 
staatliche Förderung von bis zu 50% möglich. Zudem 
können als Vergünstigung der Gesellschaftssteuer bis 
zu 30% der Kosten einer Erneuerungsinvestition über 
sechs Jahre abgeschrieben werden (bei KMU bis zu 
50%). „Es sind jedoch weitere Maßnahmen wie Steu-
ervergünstigungen und Fördermittel nötig, denn in 
den vergangenen drei Jahren wurde nicht einmal 1% 
aller erneuerungsbedürftigen Gebäude renoviert“, 
hielt Szarka fest. Bereits das Erreichen der EnEff-Klasse 
CC würde den CO₂-Ausstoß Ungarns um 40% redu-
zieren, bis 2022 könnten 22 Petajoule an Energie 
eingespart werden; nicht zuletzt würde der Staat bei 
entsprechender Förderung von bis zu 75 Mrd. Forint 
Mehreinnahmen und bis zu 36.000 neuen Arbeits-
plätzen profitieren, so der Experte.

Zuletzt trug Dr. Lívia Palatka vom Kommunalen Ver-
sorgungsbetrieb des XIII. Bezirks von Budapest über 
die energieeffiziente Sanierung und den Bau von 
Gebäuden der Selbstverwaltung vor. Dabei stellte 
sie – teils bereits umgesetzte - Pläne der Bezirksver-
waltung zum Bau von modernen, passiven Wohn- 
und Bürogebäuden sowie eines Kindergartens vor, 
die neben der Steigerung der Energieeffizienz des 
Stadtteils zugleich zu der der Anwohnerzufrieden-
heit beitragen sollen.     ❙

Weniger energie verschWenden!

AM 27. feBruAr OrgAnisierte Die DuiHk iM HAus Der DeutscH-ungAriscHen 
WirtscHAft eine kOnferenz zuM tHeMA „energieeffizienz unD sOlArenergie iM 
geBäuDesektOr in DeutscHlAnD unD ungArn“.

AM 19. feBruAr übernahm die DUIHK von der 
Bulgarisch-Ungarischen Handelskammer für ein Jahr 
die Präsidentschaft der in Ungarn tätigen bilatera-
len EU-Kammern (EU-Chambers). An der feierlichen 
Veranstaltung nahmen außer den jeweiligen Kam-
merpräsidenten auch die Botschafter Bulgariens und 
Deutschlands in Ungarn teil, letzterer war sogar der 
Gastgeber. Der DUIHK kommt diese Ehre nach der 
Präsidentschaft 2007-2008 bereits zum zweiten Male 
zu. DUIHK-Präsident Dale A. Martin (M.) erinnerte in 
seiner Rede, dass die EU-Chambers 1994 von den 
bilateralen Kammern der wichtigsten Handelspart-
ner Ungarns, Deutschland, Italien, Frankreich und 
dem Vereinigten Königreich gegründet wurden. 
„Damals waren die Ziele dieser gemeinsamen Ini-
tiative andere als heute“, so Martin. Während man 
damals nach der politischen Wende Ungarns Wirt-
schaft fördern und so den Anschluss an Westeuro-
pas Wirtschaft ermöglichen wollte, liegt der Fokus 
der EU-Kammern heute auf den Nöten ihrer Mitglie-
der in Ungarn, u.a. der Mangel am Fachkräften und 
Ausbildungssystemen oder den Auswirkungen von 
Automation und Digitalisierung. Als Beispiel nannte 
der DUIHK-Präsident die vor kurzem auf Englisch ver-
öffentlichte Broschüre seiner Kammer zum Thema 
Berufsbildung in Ungarn, die auch ausländischen 

duihk üBerniMMt eu-chAMBers-präsidentschAft

Firmenchefs bei der Entscheidung zu Aktivitäten 
auf diesem Gebiet behilflich sein soll. Abschließend 
sagte Martin: „Wir werden uns bemühen, Initiativen 
aufzugreifen, die relevant sind für alle hier in Ungarn 
tätigen europäischen Unternehmen, um so zusätzli-
che Synergien zu schaffen. Hierfür sind wir offen für 
Vorschläge für weitere gemeinsame Aktivitäten, die 
auf das Stärken der ungarischen Wirtschaft abzie-
len, damit Ungarn weiterhin ein guter Standort für 
unsere Unternehmen bleibt.“    ❙

Camila Vargas, Consul-
tant, energiewaechter 
GmbH im Auftrag der 
Exportinitiative Energie 
des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi)
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DeutscHlAnD WAr 2016 mit 53,6 Mio. Reisenden das 
zweitbeliebteste Reiseziel in Europa, berichtete der Lei-
ter der DZT-Vertretung in Ungarn, Miklós Czeiszing auf 
deren Jahrespressekonferenz am 26. Februar in Buda-
pest. Januar bis November 2017 betrug die Anzahl der 
Übernachtungen ungarischer Gäste in Deutschland 
726.289; dies bedeutet ein Plus von 8,9% im Vergleich 
zum selben Zeitraum des Vorjahres. Seit 2006 stieg 
diese Zahl bis heute sogar um 65,6%. Dabei steht nach 
wie vor Bayern hoch im Kurs: 33,4% der ungarischen 
Gäste reisten 2016 dorthin, nach Baden-Württemberg 
19,7%, und 10,9% nach Nordrhein-Westfalen. Bei den 
beliebtesten Städten belegte unverändert Berlin den 
ersten Platz vor München und Frankfurt.

Mit 80,8 Mio. Übernachtungen aus dem Ausland 
(+1,4% im Vergleich zum Vorjahr; bis Oktober 2017 
sogar +3,4%) überschritt die Bundesrepublik 2016 
erstmals die Grenze von rund 80 Mio. „Seit 8 Jahren in 
Folge gibt es einen Anstieg was Übernachts- und Gäs-
tezahlen angeht“, fasste Czeiszing zusammen. Seiner 

Meinung nach hängt dies auch mit der immer länger 
werdenden Reisesaison in Deutschland sowie den 
immer besseren Reiseverbindungen zusammen.

Das aktuelle DZT-Jahresthema ist laut Czeiszing 
„leicht verdaulich“: Deutschland sei auch eine gastro-
nomische Großmacht, die jedoch vielleicht nicht so 
bekannt dafür ist. Doch u.a. die bundesweit fast 300 
Restaurants mit Michelin-Stern sorgen dafür, dass bei 
Deutschland-Touristen nach dem Besichtigen von 
Sehenswürdigkeiten Café- und Restaurantbesuche 
die zweitliebste Aktivität darstellen. Und da diese aus-
gezeichneten sowie andere außergewöhnliche Lokale 
wie etwa das unter Wasser gelegene Restaurant La 
Mer in Neuwied, die „liegender Eiffelturm“ genannte 
Abraumförderbrücke des Besucherbergwerkes F60 im 
brandenburgischen Lichterfeld, die Iglu Lodge in Sont-
hofen im Allgäu oder „die kokerei“ in der ehemaligen 
Zeche in Essen über das ganze Land verteilt sind, ist 
quasi das gesamte Bundesgebiet ein attraktives Reise-
ziel für (Gastro-)Touristen.     ❙

erfolgreiches 
tourisMusMArketing

„enJOy gerMAn fOOD“ ist DAs JAHrestHeMA 2018 Der DeutscHen zentrAle für 
tOurisMus (Dzt), Deren ungAriscHes VertrieBsBürO Bei Der DuiHk AngesieDelt 
ist. Auf Der JAHresPressekOnferenz stellte MAn Die entsPrecHenDen PrO-
grAMMscHWerPunkte sOWie erfreulicHe zAHlen Der reisesAisOn 2016/17 VOr.

Die Messe leArntec wird als internationale Leitmesse 
für digitale Bildung für Schule, Hochschule und Beruf 
alljährlich in Karlsruhe veranstaltet. Die DUIHK organi-
sierte erstmals zu der Veranstaltung eine Fachreise, die 
von 31. Januar bis 01. Februar 2018 dauerte. Im Laufe 
der Fachreise besuchten die Teilnehmer die Messe, 
eingangs wurden sie von Britta Wirtz, Geschäftsführe-
rin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (links), 
persönlich begrüßt und mit den Hauptmerkmalen 

fAchreise zur BildungsMesse leArntec

der LEARNTEC vertraut gemacht. Danach lernten 
sie IT-gestützte Lernmethoden, -technologien und 
Best-Practices im Bereich lebenslanges Lernen sowie 
zukünftige E-Learning-Konzepte kennen. Ferner hatten 
sie mithilfe der Kammer Gelegenheit zur Kontaktan-
bahnung mit internationalen Partnern des digitalen 
Bildungswesens im Rahmen von vorab vereinbarten 
Gesprächsterminen. Die ungarischen Gäste konnten 
darüber hinaus an Fachvorträgen auf dem LEARNTEC 
Kongress und drei Unternehmensbesuchen bei dem 
Textilunternehmen bardusch GmbH & Co. KG sowie 
der Softwareentwicklungs- und -vertriebsgesellschaft 
CAS Software AG partizipieren. Bei beiden Firmen 
erhielten sie aus erster Hand, direkt vom Eigentümer 
einen Einblick in die Wirtschaft bzw. die Lage der Digi-
talisierung in der Region. Zu einem weiteren Besuch 
kam es in dem die Anwendung von Informatik erfor-
schenden Forschungszentrum Informatik (FIZ), wo sich 
die Forscher und Entwickler der Zukunft auf die Erfül-
lung der Erwartungen der Industrie vorbereiten.    ❙

sieMens ließ iM nOVeMBer 1887 offiziell eine 
„Elektrische Ringstraßen-Eisenbahn Gesellschaft“, 
genauer gesagt die „Körúti Villamos Vasúti Vállalat 
Siemens & Halske, Lindheim & Cie és Balázs Mór“ 
eintragen. Wenige Tage später wurde die erste Stra-
ßenbahn der Hauptstadt übergeben, die den West-
bahnhof mit dem Oktogon verband. 

Zum ungarischen Millennium im Jahre 1896 errich-
tete das Unternehmen dann die Untergrundbahn 
zwischen dem heutigen Vörösmarty Platz und dem 
Széchenyi Bad – es war die erste elektrische U-Bahn 
Kontinentaleuropas. Auch in den Folgejahren spielte 
und spielt Siemens bis heute eine bedeutende 
Rolle auch bei der Modernisierung des ungarischen 
Eisenbahnsystems, beispielsweise bei der Elektrifi-
zierung und Automatisierung der Bahn.

Wertschöpfung vor Ort
Heute ist das Unternehmen mit seinen deutschen 
Wurzeln auch in den Bereichen Digitalisierung, Ener-
gieerzeugung, Industrieautomatisierung, Gebäude-
technologie, Gesundheitswesen sowie Softwareent-
wicklung ein namhafter Akteur der ungarischen 
Wirtschaft. Zur ungarischen Firmengruppe gehören 
neben der Siemens Zrt. die Siemens Healthcare Kft., 
Siemens Mobility Kft., Siemens Wind Power Kft., 
evosoft Hungary Kft., Mentor Graphics Kft. sowie 
Valeo Siemens eAutomotive Kft. Auch einer der 
innovativsten Unternehmensbereiche von Siemens, 
Corporate Technology, hat eine Niederlassung in 
Ungarn. Die dort lokal tätigen Experten konzentrie-
ren sich – in enger Zusammenarbeit mit ihren deut-
schen Kollegen – auf die Entwicklung elektrischer 
Antriebssysteme. Der Fokus liegt hier auf der Klasse 
unter 100kW, die zum Beispiel die Magnus eFusion, 
einen fortschrittlichen zweisitzigen Flugtrainer mit 
Kunstflugeigenschaften antreibt.

Für Siemens ist Ungarn ein wichtiger Standort. Die 
Firmengruppe mit ihren zuvor erwähnten Gesell-
schaften hat seit 2010 die Anzahl ihrer Beschäftigten 
praktisch verdoppelt, heute sind es insgesamt 3.500 

Mitarbeiter. Siemens‘ bahnbrechende Lösungen 
auf dem Gebiet der Digitalisierung tragen zur wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
des Landes bei und sind führend unter den Innova-
tionen der vierten industriellen Revolution.

Ausbildung der experten der zukunft
Neben dem Engagement in der Wirtschaft ist Sie-
mens auch auf dem Gebiet der Ausbildung aktiv. 
Dem Beispiel der in Deutschland erfolgreich funk-
tionierenden Ausbildung von Fachleuten folgend, 
startete das Unternehmen 2012 auch in Ungarn 
seine eigene Berufsausbildung, die sich natürlich 
am lokalen Ausbildungssystem und den Marktbe-
dingungen vor Ort orientiert. Im Jahr 2017 konnte 
schon der sechste Jahrgang von Auszubildenden 
seine Lehre bei Siemens in Ungarn beginnen. Dane-
ben konnte 2017 mit Unterstützung von Siemens 
auch der ungarnweit erste duale technische Master-
studiengang an der Technischen und Wirtschafts-
wissenschaftlichen Universität Budapest starten.  

„Siemens beweist seit bereits 130 Jahren, dass das 
Unternehmen sich mit Ungarn verbunden fühlt. 
Mit unseren Investitionen schaffen wir Werte für 
unsere Partner und für die ungarische Bevölke-
rung“, erklärte Dale A. Martin, Vorstandsvorsitzender 
der Siemens Zrt. und seit 2013 auch Präsident der 
DUIHK. „Daher investieren wir auch in die Ausbil-
dung der Experten der Zukunft und gehörten auch 
deshalb zu den ersten, die sich für die duale techni-
sche Berufsausbildung entschieden. So konnten in 
den vergangenen Jahren Siemens-Mitarbeiter meh-
reren hundert Lehrlingen wettbewerbsfähiges Wis-
sen vermitteln und ihnen somit eine solide Basis für 
deren beruflichen Erfolg geben.“     ❙

von der ersten strAßenBAhn 
zuM e-flugzeug

Die firMA sieMens grünDete scHOn 1887, 
VOr 130 JAHren, iHre erste ungAriscHe 
tOcHterfirMA. ungArn VerDAnkt 
DeM unterneHMen u.A. seine erste 
strAßenBAHn, u-BAHn, rADiOstAtiOn unD 
fAHrerlOse MetrO. Heute ist sieMens fest 
in ungArn VerWurzelt unD entWickelt Hier 
nAcH Wie VOr innOVAtiVe lösungen.
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Miklós Czeiszing, 
Leiter der DZT-Vertre-
tung in Ungarn
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netWorking Bei viessMAnn in doMBovár

kickoff-Workshop von Young energY europe

AM 01. März war die Viessmann Technika Dom-
bóvár Kft. im südwestungarischen Dombóvár Ziel 
des ersten regionalen Firmenbesuches der DUIHK 
in diesem Jahr. Deren Managing Director Andor Beck 
sowie DUIHK-Mitarbeiterin Erika Gönczi begrüßten 
die Teilnehmer, bevor Herr Beck eine kurze Firmen-
präsentation hielt. Anschließend ging es auf zur 
Werksbesichtigung des Herstellers von Heiztech-
nik-Produkten sowie Industrie- und Kühlsystemen. 
Abschließend bot sich den Teilnehmern bei einem 
Imbiss die Möglichkeit zum Networking, von welcher 
sie auch rege Gebrauch machten.    ❙

AM 7. März lud das Deutsch-Ungarische Wissens-
zentrum (DUWZ) als ungarischer Projektpartner 
zum Kickoff-Workshop des internationalen Projekts 
Young Energy Europe (YEE) ein. Ziel der Schulung ist 
es, junge Unternehmensmitarbeiter für den betrieb-
lichen Klimaschutz zu sensibilisieren und diese so zu 
sogenannten „Energy-Scouts“ auszubilden. Im Rah-
men des Workshops gaben Janine Hansen (DIHK Ser-
vice GmbH) und Peter Sülzen (IHK Offenbach) einen 
Überblick über die Entstehungsgeschichte und 
Umsetzung in Deutschland. Beide betonten, dass 
die Erhöhung der Energieeffizienz im betrieblichen 

seit Mitte Des 19. JAHrHunDerts engagierten 
sich vermehrt Deutsche als Unternehmer in Ungarn, 
darunter Industrielle, Konditoren, Kaffeehausbesitzer 
und Gastwirte. Da Deutsch in dem von Österreich 
geprägten Ungarn Geschäftssprache war, konnten 
sie sich schnell etablieren. Um die nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs in den politischen Wirren 
unterbrochenen Handelsbeziehungen wieder in 
Gang zu setzen, konstituierten deutsche Kaufleute 
Ende 1919 in Budapest einen vorbereitenden Aus-
schuss zur Gründung einer „Deutschen Wirtschafts-
kammer in Ungarn“. Diese Körperschaft reichte beim 
deutschen Generalkonsulat im Februar 1920 eine 
Liste mit „Programmpunkten“ zur Weiterleitung an 
das Auswärtige Amt ein, worin sie formulierten, wie 
sie sich die Zusammenarbeit mit der deutschen 
Auslandsvertretung vorstellten. U.a. sollte die Kam-
mer bei „allen Verhandlungen mit der ungarischen 
Regierung, die Handelsverträge, Zollvereinbarungen 
und andere Abmachungen“ beträfen, durch einen 
Delegierten vertreten sein. Die deutschen Unterneh-
mer in Budapest akzeptierten die Vorgabe aus Berlin 
sowie dem Königlichen Ungarischen Handelsminis-
terium, dass auch ungarische Staatsangehörige als 
ordentliche Mitglieder aufgenommen und in den 
Vorstand gewählt werden können, und gründeten 
am 6. August 1920 mit der „Deutsch-Ungarischen 
Handelskammer“ (DUHK) eine der weltweit ersten 
deutschen Auslandshandelskammern nach dem 
Ersten Weltkrieg. Die andere war die Deutsche Wirt-
schaftskammer in Österreich. Bereits im Mai 1921 

wurde eine erste Studienreise nach Ungarn für deut-
sche Industrielle, Kaufleute und Bankiers organisiert, 
die vom damaligen ungarischen Ministerpräsidenten 
Graf István Bethlen empfangen wurden.

Um die Mitglieder schneller über entsprechende 
Regelungen informieren zu können, gab die DUHK 
ab Oktober 1922 monatlich die „Deutsch-Ungari-
sche Wirtschaftszeitung“ heraus. Diese erschien 
– wie alle anderen Kammerpublikationen – auch 
in ungarischer Sprache, womit die Kammer ihren 
Anspruch unterstrich, für die Wirtschaftskreise bei-
der Länder tätig zu sein. Mit Blick auf die Zahlen 
tat sie dies erfolgreich: Bereits Ende 1922 hatte die 
Kammer, die damals noch am Szervita tér ihren 
Sitz hatte, mehr als 700 Mitglieder, davon über die 
Hälfte ungarische Unternehmen. Eine der wichtigs-
ten Aufgaben zu dieser Zeit war die Beratung in 
Zoll- und Devisenfragen. 

duihk25: die Anfänge

iM 25-JäHrigen JuBiläuMsJAHr Der DuiHk Werfen Wir in JeDer Wiu MAgAzin-
AusgABe in Der serie „DuiHk25“ einen Blick zurück Auf einen für Die kAMMer 
WicHtigen tHeMenkOMPlex. Dieses MAl geHt es uM Die Anfänge Der DuiHk.

Handeln neben der Stärkung des Umweltbewusst-
seins auch zur Erschließung von nachhaltigen Syn-
ergieeffekten führe. Nicht zuletzt konnten dadurch 
bereits in zahlreichen Unternehmen erhebliche 
Energie- und Kosteneinsparungen erreicht werden. 
Abschließend diskutierten Fachdozenten, Bildungs-
experten und Energiebeauftrage ungarischer Unter-
nehmen über die Adaptierbarkeit der Schulung in 
Ungarn. In einem regen Gedankenaustausch wurde 
u.a. über die Anwendung des deutschen Lehrmate-
rials sowie über den Zeitrahmen und die Intensität 
der Schulung debattiert.    ❙

Weitere Informationen zu 
dem Projekt unter nebenste-
hendem QR-Code.

Gemeinsames Abendessen 
des DUHK-Verwaltungs-
rates am 27. Februar 1939

Wir danken unseren 

Mitgliedern für ihr Vertrauen!

die duIhK hat aus Anlass ihres 25-jährigen Jubiläums 

interessante Geschichten ihrer Mitglieder online veröffentli-

cht, die dieses Jahr ebenfalls 25 Jahre alt werden. haben Sie 

auch eine? Wenn ja, dann senden Sie uns diese bitte zu an 

magazin@ahkungarn.hu

In der Gründungsanzeige 
hieß es: „Die Kammer hat 
es sich zur vornehmsten 
Aufgabe gemacht: Studium 
und Förderung aller den 
wirtschaftlichen Verkehr 
zwischen Deutschland 
und Ungarn belebenden 
Fragen; die Interessen ihrer 
Mitglieder in jeder Weise zu 
vertreten (…).“
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Weitere Informationen:
Tamás Budai 
Tel.: +36 1 454 0611
budai@ahkungarn.hu

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

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

September 1924 war die DUHK mit drei Gesandten 
an der ersten Tagung der deutschen Auslandshan-
delskammern (AHK) vertreten, die die Geburts-
stunde des AHK-Netzwerks markiert. Veranstalter 
war der Dachverband der regionalen Kammern, 
der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT; seit 
2001 Deutscher Industrie- und Handelskammertag). 
Dessen außerordentliches Mitglied wurde die DUHK 
im September 1931, um den Umgang mit deut-
schen Behörden zu erleichtern. 

1929 war mit dem Ausbruch der Weltwirtschafts-
krise und den darauf folgenden protektionistischen 
Maßnahmen die Arbeit der AHK besonders schwie-
rig, aber auch gefragt. Die DUHK errichtete in der 
Zeit z.B. eine Kreditschutzabteilung und wirkte 1934 
sowie 1935 bei der Abwicklung von Handelsver-
trägen und großen Kompensationsgeschäften vor 
allem auf dem Gebiet der Landwirtschaft zwischen 
Deutschland und Ungarn mit. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Deutschen 
zunächst untersagt, selbständig Außenhandel zu 
treiben. Doch bereits Dezember 1946 nahm mit 
der Deutsch-Italienischen Handelskammer die erste 
AHK ihre Tägigkeit wieder auf, in den folgenden 
zwei Jahren kam es zu einigen Neugründungen (z.B. 
in Südamerika). In Ungarn gab es allerdings für mehr 
als vier Jahrzehnte keine Möglichkeit zur Wiederbe-
lebung einer bilateralen Handelskammer. Anfang 
der 1960er gehörten zu den wichtigsten Aufgaben 
der AHK Marktberichte, Beratungen in Rechts- und 
Steuerfragen und die Übernahme von Messever-
tretungen; ferner auch Abwehrfunktionen der „Ost-
blockpropaganda“ im Zeichen des sich verschärfen-
den Ost-West-Konfliktes. 

Doch auch in den Zeiten des Kalten Krieges ent-
wickelte sich der Außenhandel zwischen Ungarn 

und der BRD gut. Die Leistungsbilanz fiel dabei 
fast durchweg zu Gunsten der Bundesrepublik aus, 
die meist Maschinen und Fahrzeuge exportierte, 
während Ungarn größtenteils Roh- und Brenn-
stoffe lieferte. November 1963 wurden offizielle 
Handels- und Zahlungsabkommen zwischen der 
BRD und Ungarn geschlossen und in Budapest 
eine Handelsmission errichtet. 1967 entsandte der 
DIHT als Unterstützung des ostpolitisches Kurses 
der Bundesregierung Experten nach Ungarn und 
Jugoslawien, um zu prüfen, ob dort AHK gegründet 
werden könnten. Im Falle Ungarns sah man jedoch 
weder die materiellen noch technischen Vorausset-
zungen. Stattdessen wurde in Budapest eine Han-
delsförderstelle gegründet.

1973 nahmen die BRD und Ungarn diplomatische 
Beziehungen zueinander auf, im November 1974 
wurde ein Abkommen über die Entwicklung der wirt-
schaftlichen, technischen und industriellen Zusam-
menarbeit geschlossen. Ungarn öffnete sich ab Mitte 
der 1980er Jahre wieder stärker dem Westen, mit 
Westdeutschland schloss es im April 1986 ein Inves-
titionsschutz- und Förderabkommen, das vor allem 
kleine und mittlere Unternehmen begünstigte.

Kurz nach dem Systemwechsel in Ungarn wurde 
im März 1991 das „Delegiertenbüro der Deutschen 
Wirtschaft“ als Nachfolgerin der DUHK eröffnet, 
das vor allem die Kontaktanbahnung zwischen 
Unternehmen und Behörden sowie die berufliche 
Bildung in Ungarn förderte. Parallel dazu eröffnete 
auch das Delegiertenbüro in Prag seine Pforten. Die 
Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Ungarn, Eva 
Dude, bezog mit ihren Mitarbeitern drei Räume der 
ehemaligen DDR-Außenwirtschaftsvertretung auf 
dem Stefania út. Unternehmen hatten in der Zeit 
Probleme im Geschäftsalltag: Ärger mit der Zollver-
waltung, instabile Telefonverbindungen, Mangel an 
Druckereien und unzureichende Beschaffungsmög-
lichkeiten für Bürobedarf. Das Büro hatte viel zu tun, 
im Schnitt trafen täglich 30 deutsche und 20 unga-
rische Anfragen ein. 1992 wurde zudem eine Stelle 
für Rechtsauskünfte eingerichtet.

Anfang 1993 verfügte das Delegiertenbüro über ein 
vielfältiges Dienstleistungsangebot: Vermittlung von 
Geschäftspartnern, Erstellung von Marktanalysen, 
Rechts- und Steuerberatung sowie die Vertretung 
deutscher Messen in Ungarn. Dieses weite Spekt-
rum ermutigte den DIHT, das Büro in eine Auslands-
handelskammer umzuwandeln, während derselbe 
Schritt auch in Prag vollzogen wurde. Am 7. Mai 1993 
gründeten 47 Unternehmen die „Deutsch-Ungari-
sche Industrie- und Handelskammer“ (DUIHK), dar-
unter die auch heute noch treuen Mitglieder BASF 
Hungária, Commerzbank, Lufthansa, Knorr-Bremse 
und Siemens. Noch Ende 1993 fand das erste DUIHK-
Konjunkturforum statt, u.a. mit Beteiligung des Unga-
rischen Industrieverbandes.    ❙

Auf der vom Deutschen 
Industrie- und Handelstag 
veranstalteten ersten 
Tagung der deutschen 
Auslandshandelskammern 
ist die DUHK gleich durch 
drei Personen vertreten. Die 
Berliner Tagung markiert 
die Geburtsstunde des AHK-
Netzwerks. (1924)

In seinem Jahresbericht 
1953/54 schrieb der DIHK 

bezüglich der Möglichkeit 
des Einsatzes von aus-

ländischen AHK-Ge-
schäftsführern bzw. der 

Aufnahme ausländischer 
Unternehmer in den 

AHK-Vorstand: „Während 
die früheren deutschen 

Handelskammern im 
Ausland Brückenköpfe 

waren, sind die heutigen 
deutsch-ausländischen 

Handelskammern 
Brücken zwischen den 

Partnerländern im Sinne 
(…) der weltweiten wirt-
schaftlichen Integration 
und der internationalen 

Arbeitsteilung.“

in-house-AngeBote zur orgAnisAtionsentWicklung

stArt des Bereits 13. eureM trAinings!

netWorking in nYírBátor

Auf Der früHJAHrs-trAiningsPAlette des 
Deutsch-Ungarischen Wissenszentrums (DUWZ) 
spielen In-house-Projekte zur Organisationsentwick-
lung eine hervorgehobene Rolle, u.a. die Umfrage 
zur Mitarbeiterzufriedenheit und das Employer 
Brand Programm. Die Umfrage zur Mitarbeiterzu-
friedenheit misst auf den sieben Hauptgebieten des 
Organisationsbetriebes – Inhalt der Arbeit, Anerken-
nung, Qualität und stetige Entwicklung, Kollegen, 
Vorgesetzte, Arbeitsumgebung und das Unterneh-
men im Ganzen – die Faktoren, die am maßgeb-
lichsten für die Mitarbeiterzufriedenheit sind. Die 
Analyse der Rückmeldungen gibt dem Unterneh-
men die Möglichkeit, Entwicklungsprogramme zum 

AM 19. APril startet das Deutsch-Ungarische Wis-
senszentrum (DUWZ) bereits den 13. Kurs seines 
internationalen Energetik-Trainings zur Ausbildung 
der European EnergyManager, kurz: des EUREM 
Trainings. Das alleinige Lizenzrecht für das in welt-
weit 32 Ländern über 5.000 Absolventen zählende 
Programm erhielt 2011 die DUIHK, die Organisie-
rung und das Abwickeln des Trainings verantwor-
tet das DUWZ. Die Teilnehmer eignen sich während 
des sieben Monate langen Trainings komplexes 
Wissen auf dem Gebiet der Energetik an, danach 
arbeiten sie ein Energieeffizienzprojekt bei ihrem 
Unternehmen aus, mit dessen Hilfe sie den Ener-
gieverbrauch des betroffenen Bereiches um min-
destens zehn Prozent senken müssen. Die bisheri-
gen Teilnehmer haben ihren Unternehmen so eine 

iM HerBst 2016 feBruAr startete die DUIHK das 
Veranstaltungsformat der regionalen Firmenbe-
suche. Mit dieser erfolgreichen Veranstaltungsart 
möchte die DUIHK ihren Mitgliedern und Freun-
den eine weitere Plattform für Networking in Ihrer 
Region anbieten. Schließlich stammt ein bedeuten-
der Teil der Mitglieder aus außerhalb von Budapest. 
Neben dem Werksbesuch gibt es auch jedes Mal 
eine Firmenpräsentation, bei denen in der Regel der 

Beheben der hemmenden Elemente zu planen bzw. 
diejenigen zu stärken, die die Zufriedenheit, Motiva-
tion und das Engagement fördern. 

Im Laufe des Employer Brand Programms arbeitet 
ein externer Berater im Rahmen von individuellen 
Projekten mit den Mitarbeitern der Firma am Auf-
bau von deren Employer Brand. Im Rahmen des Pro-
zesses wird so individuelles und exklusives Know-
how vermittelt. Die inhaltlichen Hauptelemente des 
Programms sind folgende: Situationsanalyse, Her-
ausarbeiten des Brand und von dessen Kommunika-
tion, Entwicklung interner Prozesse.   ❙

jährliche Ersparnis von im Schnitt 14 Mio. Forint 
beschert, ferner haben vier davon in den Jahren 
2013, 2015, 2016 sowie 2017 den EUREM Preis für die 
effektivsten und innovativsten Projekte erhalten, 
der auf der alljährlich organisierten internationalen 
EUREM Konferenz vergeben wird.   ❙

Geschäftsführer selbst in Aktion tritt. Für das Net-
working und den Erfahrungsaustausch der Teilneh-
mer untereinander und mit dem Gastgeber bleibt 
dabei natürlich auch immer genug Zeit.

Am 18. April wird die Diehl Aircabin Hungary Kft., 
die sich mit Herstellung von Innenausstattungsele-
menten für Flugzeuge beschäftigt, in Nyírbátor Ziel 
eines solchen Firmenbesuchs.   ❙

serviceAngeBote
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Weitere Informationen über 
das Prädikat unter neben-
stehendem QR-Code:

Weitere Informationen 
zum Informationstag unter 
nebenstehendem QR-Code:

Weitere Informationen zur 
Programmreihe unter dem 
nebenstehenden QR-Code:

WELCOME TO BUD:VIP

The main goal of Budapest Airport, winner of the 
Skytrax award for “best airport in the region” for 4 
consecutive years, is to serve the needs of each 
passenger at the highest possible level. That is why 
the SkyCourt terminal was built, and Pier B is being 
built now and also why the new bud:vip service 
package is being introduced. Bud:vip is available 
for departing and arriving passengers, and will 
provide tailored services for all customers.

Whether you are looking for individual or corporate 
airport VIP services, the bud:vip product is the right 
choice for you. This new product features many 
unique services, including; dedicated VIP escort, a 
well-equipped luxury VIP lounge, baggage porter 
support, a dedicated security screening lane, and 
luxury vehicle transfer to and from the aircraft. 

We trust the new services will further enhance your 
experience at Budapest Airport and look forward to 
welcoming you as a bud:vip customer in future.

  

Jost Lammers
Chief Executive Officer of Budapest Airport

DISCOVER A NEW 
WORLD OF COMFORT!

CHECK-IN 
ASSISTANCE

USE OF A PRIVATE 
AND SEPARATED 
SECURITY 
SCREENING LANE

BAGGAGE  
PORTER  
SERVICE TO  
AND FROM  
THE LOUNGE

DEDICATED  
VIP LOUNGE

OPTIONAL 
LUXURY  
TRANSFER  
TO ANYWHERE  
IN BUDAPEST

PERSONAL  
ESCORT
 

OPTIONAL  
Á LA CARTE  
MENU
 

TRANSFER TO  
THE AIRCRAFT  
WITH A PREMIUM 
VEHICLE  

FINE FOOD 
AND BEVERAGE 
SELECTION

VIP

Werden Auch sie zuM „verlässlichen ArBeitgeBer“!

6. inforMAtionstAg der duihk

die zukunft gehört den techgirls!

Mit DeM PräDikAt „Verlässlicher Arbeitgeber“ 
zeichnet die DUIHK Unternehmen aus, die sich in 
vorbildlicher Weise um die Arbeits- und Lebens-
bedingungen ihrer Mitarbeiter kümmern. Dies 
soll Firmen für das Thema sensibilisieren und den 
erfolgreichen Bewerbern zusätzliche Attraktivität 
bei gegenwärtigen sowie künftigen Mitarbeitern 
verschaffen. Die Bewerbungsfrist für die nächsten 
Prädikate läuft noch bis zum 13. April. Die Auszeich-
nungen werden im Rahmen der nächsten Mitglie-
derversammlung am 29. Mai vergeben.   ❙

Der 6. infOrMAtiOnstAg Der DuiHk am 5. April 
bietet Gelegenheit, sich neben den attraktiven 
Workshops mit den Fachexperten der Kammer 
auch in Einzelgesprächen über aktuelle Chancen, 
Trends und Rahmenbedingungen für deutsch-
ungarische Geschäfte zu informieren. Die DUIHK 
feiert ferner in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. 
Aus diesem Anlass informieren die Kammermitar-
beiter auf dem 6. Informationstag auch über einige 
Veranstaltungshighlights aus dem Jubiläumsjahr.   ❙

Bereits zuM zWeiten Mal organisiert die DUIHK 
die Programmreihe „TechCsajok - TechGirls” in vier 
ungarischen Städten um das Interesse der zukünf-
tigen Studentinnen – der 14-18-jährigen Schülerin-
nen – für technische und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen zu wecken. Auf den Veranstal-
tungen treten authentische Motivatoren auf und 
die Firmen, bzw. Hochschulen der Region können 
mit handfesten Mitteln die weniger bekannten, 
aber umso interessanteren Seiten der technischen 
Berufe vorstellen. Die einzelnen Stationen der dies-
jährigen Roadshow: am 14. Mai in  Békéscsaba (mit 
der Unterstützung von Henkel Magyarország Kft.), 
15. Mai in Budapest (mit der Unterstützung von 
innogy / ELMŰ-ÉMÁSZ), 16. Mai in Debrecen (mit 
der Unterstützung von BASF Hungária Kft.) und am 
17. Mai in Pécs (mit der Unterstützung von HAUNI 
Hungária Gépgyártó Kft.).   ❙
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MitgliederneWs
erstes hotel AM BudApester 
flughAfen eröffnet

Wie Der flugHAfenBetreiBer Budapest Airport 
am 10. Januar mitteilte, dauerte der Bau insgesamt 
weniger als 18 Monate. Das direkt an das Terminal 2 
angebundene ibis Styles Budapest Airport Hotel ver-
fügt über 145 Zimmer, ein Restaurant und Konferenz-
räumlichkeiten. Das neue Hotel der Kategorie Drei-
Sterne-Plus wird von Orbis, dem osteuropäischen 
Partner von AccorHotels unter dem Markennamen 
ibis Styles betrieben. Man hofft laut Mitteilung auf 
Gäste aus entfernten Regionen des Landes bzw. aus 

dem östlichen Teil der Slowakei oder aus Rumänien, 
es bietet aber auch eine Alternative für Passagiere, 
deren Maschinen in den sehr frühen Morgenstun-
den starten oder in den Nachtstunden ankommen. 
Das Hotel sei auch ideal für hier übernachtende Pilo-
ten und die Besatzung. „Aufgrund des dynamischen 
Passagieranstiegs in der letzten Zeit bin ich sicher, 
dass das Hotel allen Geschäfts- und Urlaubsreisen-
den qualitativ hochwertige Dienstleistungen bieten 
kann“, sagte Jost Lammers, Vorstandsdirektor des 
Flughafenbetreibers Budapest Airport. Offiziell über-
geben wurde das Hotel schließlich am 07. März.    ❙

B. BrAun eröffnet neues 
produktionszentruM in gYöngYös

Mit Der 30,7 MrD. fOrint schweren Investition 
schafft die B. Braun Medical Kft. dort über 400 neue 
Arbeitsplätze. Außenwirtschaftsminister Péter Szij-
jártó (l.) informierte bei der Bekanntgabe der Investi-
tion, dass die Regierung das Großprojekt mit 6,1 Mrd. 
Forint an nicht rückzahlbaren Zuwendungen fördert. 
B. Braun investierte innerhalb von 25 Jahren rund 
60 Mrd. Forint in Ungarn, wo das Medizintechnolo-
gieunternehmen heute u.a. 100 Entwicklungsinge-
nieure beschäftigt und im Vorjahr 40 Mrd. Forint an 

Arbeitplätze schuf. Der Sonderpreis "Investor der 
vergangenen 25 Jahre" ging an die Audi Hungaria 
Zrt., die seit ihrer Gründung im Jahre 1993 insgesamt 
über acht Mrd. Euro in Ungarn investiert hat und mit 
einer Produktion von jährlich zwei Mio. Motoren das 
größte Motorenwerk der Welt in Győr betreibt.    ❙

thYssenkrupp Weiht neues Werk ein

AM 2. März weihte die thyssenKrupp Components 
Technology ihr neues Werk in Jászfényszaru im Bei-
sein von Ungarns Premier ein. Ungarn befindet sich 
auf dem Weg, der unter die wettbewerbsfähigsten 
Länder Europas führt, erklärte Ministerpräsident Viktor 
Orbán (2.v.l.) dort. Er verkündete, dass der neue Betrieb 
für elektromechanische Lenksysteme und Zylinder-
kopfhauben mit integrierten Nockenwellen aus 33,5 

Mrd. Forint auf der grünen Wiese errichtet wurde. 
Bis 2019 entstehen in dem Werkskomplex rund 500 
Arbeitsplätze, die Regierung unterstützte das Projekt 
mit Förderungen in Höhe von 10,5 Mrd. Forint. Orbán 
hob hervor: „Es reicht nicht, in den Klub der wettbe-
werbsstärksten Länder Europas zu gelangen, man 
muss auch dauerhaft dort bleiben. Deutschland hat in 
diesem ‚Klub‘ seit langem einen angestammten Platz, 
Ungarn benötigt deutsche Präzision, Disziplin und 
Arbeitsmoral.“ Man habe wichtige Schritte unternom-
men, um in Ungarn ein wirtschaftsorientiertes System 
der Berufsausbildung einzuführen;  eine der wich-
tigsten Aufgaben der kommenden vier Jahre wird es, 
aus den Vorteilen des deutschen Systems und der 
Traditionen der alten ungarischen Facharbeiteraus-
bildung ein neues, modernes Berufsbildungssystem 
zu schaffen. Der Vorstandsvorsitzende von thyssen-
Krupp Components Technology, Karsten Kroos (2.v.r.), 
betonte, dass Ungarn in den vergangenen Jahren zu 
einem wichtigen Akteur der europäischen Automi-
bilproduktion avanciert ist. Das Werk für Federn und 
Stabilisatoren in Debrecen werde noch in diesem Jahr 
die Serienfertigung aufnehmen. „Die von den Kunden 
gewonnenen Aufträge machen es erforderlich, die 
Fertigungskapazitäten in Ungarn auszuweiten. Der 
Geschäftsbereich hat seinen Umsatz im vergangenen 
Jahr um 14% gesteigert“, erklärte Kroos. Erstmalig in 

Umsatzerlösen realisierte, fügte er hinzu. Ludwig-Georg 
Braun, Aufsichtsratsvorsitzender der B. Braun Melsun-
gen AG (r.), verkündete, dass das Unternehmen nun 
in Gyöngyös ein neues Fertigungszentrum für Infusi-
onsprodukte errichtet. Das Unternehmen beschränke 
sich dort nicht allein auf die Fertigung, betonte er, son-
dern sei auch auf dem Gebiet der Entwicklung aktiv. B. 
Braun wolle sich künftig in der dualen Ausbildung ein-
bringen und mit Stipendien den entsprechend qualifi-
zierten Arbeitskräfte-Nachschub sicherstellen.    ❙

hipA zeichnet duihk-Mitglieder Aus

AM 21. feBruAr zeichnete die Ungarische Agentur 
für Investitionsförderung (HIPA) die "Investoren des 
Jahres 2017" aus. Auf der bereits zum siebten Mal ver-
anstalteten "Investor des Jahres"-Gala wurden erneut 
in insgesamt acht Kategorien jene Unternehmen 
gewürdigt, die die bedeutendsten Investitionen in 

Ungarn getätigt haben. Die Preise wurden von HIPA-
Präsident Róbert Ésik und Außenwirtschaftsminister 
Péter Szijjártó übergeben. Unter den Preisträgern sind 
gleich mehrere DUIHK-Mitglieder. Als "Größte Inves-
tition auf der grünen Wiese" wurde etwa die thys-
senkrupp Components Technology Hungary Kft. für 
das neue 18.000 qm Fläche umfassende Werk, das in 
Debrecen entsteht, geehrt. "Unternehmen mit den 
meisten neuen Arbeitsplätzen" ist ZF Hungária Kft., 
die bei ihrer Werkserweitertung in Eger 770 neue 

ganz Europa zieht thyssenKrupp in Jászfényszaru zwei 
verschiedene Produkttechnologien an einem einzigen 
Standort zusammen, erläuterte der Geschäftsführer 
der thyssenKrupp Components Technology Hungary 
Kft., Marc de Bastos Eckstein (r.). Das bringe Vorteile in 
der Kosteneffizienz, welches Konzept sich bereits bei 
thyssenKrupp in China und den USA bewährt habe.    ❙

continentAl AutoMotive errichtet 
elektronikWerk in deBrecen

Die cOntinentAl AutOMOtiVe kft. errichtet in 
Debrecen auf 7.000 qm Fläche ein neues Elektro-
nikwerk, gab das Unternehmen am 21. Februar 
bekannt. „Die Zukunft der ungarischen Wirtschaft 
hängt davon ab, ob die in ein neues Zeitalter tre-
tende Automobilindustrie als führende Branche 
der neuen Industrierevolution auch künftig zum 
Binnenwachstum beitragen wird“, sagte Außenwirt-
schaftsminister Péter Szijjártó (r.) auf der Pressekon-
ferenz. Er teile mit, dass mit Continental einer der 
größten Automobilzulieferer der Welt mit einem 
Investitionsvolumen von 100 Mio. Euro ein Elekt-

ronikwerk in der Hauptstadt des Komitates Hajdú 
errichten wird und dass durch das Projekt 450 neue 
Arbeitsplätze entstehen. Die Regierung fördere 
die Investition mit 10,6 Mrd. Forint. José Avila, Vor-
standsmitglied von Continental (l.; links daneben 
der deutsche Botschafter Volkmar Wenzel), erklärte, 
dass die Standortwahl infolge der ausgezeichne-
ten Infrastruktur und gut ausgebildeten Fachkräfte 
auf Debrecen gefallen sei. Er informierte, dass die 
Investition auf der grünen Wiese in der zweiten 
Jahreshälfte, die Produktion voraussichtlich zwei 
Jahre später starten wird. Im Werk werden mecha-
tronische Komponenten, Getriebesteuerungen und 
Sensoren produziert werden, fügte Avila hinzu. Er 
erinnerte daran, dass Continental seit 27 Jahren in 
Ungarn präsent ist und sechs Werke sowie ein Han-
delszentrum mit insgesamt 8.000 Beschäftigten 
betreibe. „Debrecen als zweitgrößte Stadt des Lan-
des und als regionales Zentrum mit Zukunftsbild 
sowie einem aktiven Wirtschaftsleben ist für uns 
ideal“, fügte Róbert Keszte, Geschäftsführer der Con-
tinental Automotive Kft., hinzu.   ❙

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.
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Wir Begrüssen unsere neuen Mitglieder | KöszöNtjüK	új	tAGjAINKAt

nagykanizsai kereskedelmi 
és iparkamara 
Wirtschafts- und handelsentwicklung

Ady	Endre	u.	1.

H-8800	Nagykanizsa

péter kereskai			Sekretär

tel.:	+36	93	516671

titkar@nakkik.hu

www.nakkik.hu

coM-forth 
ipari informatikai kft. 
entwicklung von technischen und 
informatik-lösungen 

Róbert	Károly	körút	82-84.	

H-1134	Budapest

gergely ádám kis 
Business Development Manager

tel.:	+36	1	4137198

gkis@comforth.hu

www.comforth.hu 

helpers hungary kft. 
verwaltungs- und unterstützungsdienste 

Kapás	utca	11-15

H-1027	Budapest

gabriella nagyné kása				

Executive Assistant 

tel.:	+36	1	3178570

gabriella@helpers.hu

www.helpers.hu 

glósz és társa kft. 
innovationsmanagement, finanzielles  
projektmanagement 

Arany	jános	utca	15.	

H-1051	Budapest

Andrea glósz			Geschäftsführerin

tel.:	+36	1	3024443

glosz.andrea@glosz.hu

www.glosz.hu

hro hungary kft. 
hr-Beratung und -optimalisierung 

sín	utca	6.	

H-1151	Budapest

dr. Barnabás tomka				

Geschäftsführender Direktor

tel.:	+36	70	2476528

dr.tomka.barnabas@hrohungary.hu

www.hrohungary.hu 

k&v nemzetközi  
fuvarozó kft. 
internationale und nationale güter- und 
personenbeförderung im straßenverkehr, 
logistik, lagerei	
Déli	külhatár	út	10-12.

H-3200	Gyöngyös

viktor varga			Projektleiter Logistik

tel.:	+36	37	563437

varga.viktor@k-v.hu

www.k-v.hu 

Atloc hungária kft. 
internationale und  nationale  
spedition und logistik 

Rozália	park	11.	

H-2051	Biatorbágy

Matthias durchdenwald			Geschäftsführer

tel.:	+36	1	408	8981

mathias.durchdenwald@atloc.de

www.atloc.hu

kärcher hungária kft. 
großhandel mit reinigungsgeräten für 
industrie und haushalt 

Budaörsi	út	62.	

H-1118	Budapest

zoltán horváth 		Sales Manager

tel.:	+36	1	9206624

horvath.zoltan@kaercher.hu

www.kaercher.hu 

Multisoft 
számitástechnikai kft. 
softwareentwicklung 

Kôérberki	út	36.	

H-1112	Budapest

istván kapocsi			Leiter Sales und Marketing

tel.:	+36	1	3101492

istvan.kapocsi@multisoft.hu

www.multisoft.hu 

gelbert eco print kft. 
Buch, packungsbeilagen,  
Marketing flyer, schachtel,  
zeitschriften 

Bécsi	út	267.	31/a.	ép.	

H-1037	Budapest

róbert gellér 		Geschäftsführer

tel.:	+36	1	3683839

geller.robert@gelberteco.hu

www.gelberteco.hu

Quant service hungary kft. 
industrielle Wartungsdienstleistungen 

Váci	út	117-119.	A.	ép.	1.	lház	

H-1138	Budapest

péter fonyó 		
Operations Manager Hungary

tel.:	+36	20	4311811

peter.fonyo@quantservice.com

www.quantservice.com 

komáromi vasipari zrt. 
fließbänderherstellung	

Marek	józsef	utca	7-9.	

H-2900	Komárom

erika Magda			Mitarbeiterin Finanzen

tel.:	+36	34	340819

erika.magda@conveyor.hu

www.vasipar.hu  

Beyond visual kft. 
interaktive proptech lösungen 

Váci	út	184.	

H-1138	Budapest

Mariann Balogh			Chief Marketing Officer

tel.:	+36	70	7790300

mariann@beyond-visual.com

www.beyond-visual.com 

gfk hungária kft. 
Marktforschung	

Wesselényi	u.	16.	

H-1077	Budapest

ákos kozák			Geschäftsführer

tel.:	+36	1	4523060

akos.kozak@gfk.com

www.gfk.com/hu

drees & sommer hungária kft. 
projektmanagement 

Andrássy	út	121.	

H-1062	Budapest

zoltán kárpáti 		Projekt Partner

tel.:	+36	30	8298755

zoltan.karpati@dreso.com

www.dreso.com 

cegos tanácsadó 
és tréning zrt. 
training, Beratung, coaching 

Lejtô	út	6.

H-1124	Piliscsaba

judit hurton			Senior Consultant

tel.:	+36	1	3191938

hurton.judit@cegos.hu

www.cegos.hu

 perfekt gazdasági tanácsadó, 
oktató és kiadó zrt. 
okj Bildungen, prüfungen 

szép	utca	2.	I.em.

H-1053	Budapest

erzsébet szilber			
Stellv. Bildungsdirektorin

tel.:	+36	1	5771910

szilber.erzsebet@perfekt.hu

www.perfekt.hu 

Molnár és Bányai 
gazdasági tanácsadó kft. 
steuerberatung, Buchführung 

Liszt	Ferenc	utca	35.	

H-9022	Gyôr

péter gulyás			Firmenleiter

tel.:	+36	96	525030

gulyas.peter@molnar-banyai.eu

www.molnar-banyai.hu 

converzuM tudoMánY 
nYelviskolA zrt. 
spachförderung, sprachreise, 
informatikkurze, coaching, usw.	
Lajos	utca	11-15.	

H-1023	Budapest

harmat Mária			Vertriebsleiterin

tel.:	+36	1	3681156

harmat.maria@converzum.hu

www.converzum.hu

safetykleen hungary kft. 
industrielle teilreinigung und chemische 
reinigungslösungen 

Erômû	út	12.	

H-2440	százhalombatta

tamás Becsák			Geschäftsführer

tel.:	+36	23	550010

tamas.becsak@safetykleen.eu

www.safetykleen.eu/hu 

euroknife Bt. 
Werkzeugherstellung 

Kálvária	út	50-52.	

H-2081	Piliscsaba

zoltán lászló kiss			Firmenleiter

tel.:	+36	26	575520

z.kiss@euroknife.com

www.euroknife.com 

equip-test kft. 
test fixtures / test probes  
Manufacturer & sale 

Vágóhíd	utca	19.	

H-2220	Vecsés

András tóth			International Business  

Development Leader

tel.:	+36	29	550940

andras.toth@equip-test.com

www.equip-test.com 

garzon Bútor 
kereskedelmi kft. 
Möbelherstellung und Montage 

Bakony	utca	4.	

H-8000	székesfehérvár

Éva pintér 			
Business Development Manager

tel.:	+36	22	512220

pinter.eva@gmobili.com

www.garzon.hu

starters e-components 
generators Automotive 
hungary kft. 
herstellung elektrischer und  
elektronischer Ausrüstungsgegenstände 
für kraftwagen 

Robert	Bosch	park	3.

H-3526	Miskolc

Márta orosz 		Assistentin der 

Geschäftsführung

tel.:	+36	46	847501

marta.orosz@seg-automotive.com

www.seg-automotive.com 
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tAgvállAlAti hírek
MegnYílt A BudApesti repülÔtÉr 
elsÔ szállodájA

A rePülÔtér üzeMeltetÔJe, a Budapest Air-
port január 10-én közölte, hogy kevesebb, mint 18 
hónap alatt épült meg a létesítmény. A 2. Terminál 
tőszomszédságában található ibis Styles Budapest 
Airport Hotel 145 szobával, étteremmel, és konfe-
rencia létesítményekkel rendelkezik. Az új három 
csillag plusz kategóriás szállodát az AccorHotels 
kelet-európai partnere, az Orbis üzemelteti ibis 
Styles márkanév alatt. A közlemény szerint az ország 
távoli sarkaiból, illetve a határon túlról, például Szlo-
vákia keleti részéről vagy Romániából érkező, korai 
járatokkal induló utasoknak is kényelmes megol-

dást jelent. Továbbá ideális az itt éjszakázó pilóták 
és repülőszemélyzetek részére. „A repülőtéren az 
utóbbi időben tapasztalt dinamikus utasforgalmi 
növekedés fényében biztos vagyok benne, hogy a 
szálloda sikeres lesz és kiváló minőségű szolgálta-
tást nyújthat mind az üzleti-, mind a szabadidős uta-
sok részére”, mondta Jost Lammers, a Budapest Air-
port vezérigazgatója a nyitást követően. A szálloda 
hivatalos átadására végül március 7-én került sor.    ❙

Új gYártási központot 
nYit A B. BrAun

30,7 MilliárD fOrintOs beruházással több, mint 
400 új munkahelyet teremt a B. Braun Medical 
Kft. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter (balra) a beruházásbejelentő sajtótájékoztatón 
tájékoztatott, hogy a kormány 6,1 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatással segíti a pro-
jektet. A B. Braun az elmúlt több mint negyed 
században csaknem 60 milliárd forintnyi beruhá-
zást hozott Magyarországra, csaknem 100 magyar 
fejlesztő mérnököt foglalkoztat, itteni árbevétele 
tavaly elérte a 40 milliárd forintot, tette hozzá. Lud-

mintegy 500 új munkahelyet teremt a telephelyen 
2019-ig. A miniszterelnök kiemelte: „Nem elég 
Európa legversenyképesebb országai közé kerülni, 
tartósan ott is kell maradni. Németországnak ebben 
a »klubban« már régóta bérelt helye van, Magyar-
országnak német precizitásra, fegyelemre, munka-
morálra is szüksége lesz.” Szerinte fontos lépéseket 
tettek annak érdekében, hogy gazdaságorientált 
szakképzési rendszer működjön Magyarországon, a 
következő négy év egyik legfontosabb feladatának 
pedig azt nevezte, hogy a német rendszer előnyeit 
átemelve, a régi magyar szakmunkásképzés hagyo-
mányait felhasználva létrehozzanak egy új, modern, 
működő szakképzési rendszert. Karsten Kroos (2. 
jobbról), a thyssenkrupp Component Technology 
üzletágának vezérigazgatója a gyár avatásán hang-
súlyozta, hogy Magyarország az európai autóipar 
egyik fontos szereplőjévé vált az elmúlt években. 
Debrecenben épül a vállalat rugókat és stabilizáto-
rokat előállító üzeme, amely még ebben az évben 
megkezdi a sorozatgyártást. „Az ügyfelektől már 
elnyert megbízások tették szükségessé a terme-
lési kapacitások bővítését Magyarországon. Ezzel a 
thyssenkrupp alkatrész üzletága tavaly 14 százalék-
kal növelte árbevételét”, mondta a vezérigazgató. 
Marc de Bastos Eckstein ( jobbra), a thyssenkrupp 
Component Technology Hungary Kft. ügyvezetője 
ismertette, hogy a thyssenKrupp Európában először 
Jászfényszarun von össze két különböző termék-
technológiát egy telephelyen. A tevékenységek 
összekapcsolása komoly előnyt jelenthet a költség-
hatékonyságban, és a vállalat ezeket a kettős telep-
helyeket az elmúlt években már sikeresen vezette 
be Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban.    ❙

duihk-tAgokAt tüntetett ki A hipA

feBruár 21-én a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
(HIPA) átadta a 2017-es „Év Befektetője” díjait. Az 
immár hetedik alkalommal megszervezett „Év Befek-
tetője” gálán ismét az elmúlt esztendő legjelentő-
sebb beruházásait végrehajtó vállalatok részesültek 
elismerésben összesen nyolc kategóriában. A díjakat 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, vala-
mint Ésik Róbert, a HIPA elnöke adta át. A díjazottak 
között mindjárt több DUIHK-tag is szerepel. „Az év 
legnagyobb volumenű zöldmezős beruházása” cím 
a thyssenkrupp Components Technology Hungary 

wig-Georg Braun, a német B. Braun Melsungen AG 
felügyelőbizottságának elnöke (jobbra) bejelen-
tette, hogy a vállalat Gyöngyösön az intravénás 
készülékek új gyártási központját építi föl. Hang-
súlyozta, hogy a hevesi településen nem csupán 
gyártás, hanem jelentős fejlesztési munka is zajlik.  
A B. Braun – mint mondta – részt kíván venni a duá-
lis képzésben és ösztöndíjakat is hirdet annak érde-
kében, hogy munkaerő-utánpótlását helyben, jól 
képzett munkavállalókkal tudja biztosítani.    ❙

Új gYárAt AvAtott fel 
A thYssenkrupp

Március 2-án, Jászfényszarun, Magyarország 
miniszterelnöke jelenlétében avatta fel a thyssen-
Krupp Components Technology új gyárát. „Magyar-
ország azon az úton jár, amely Európa legverseny-
képesebb országai közé vezet”, mondta Orbán 
Viktor (2. balról) az avatón. Elmondta, hogy a mint-
egy 33,5 milliárd forintból, a magyar kormány több 
mint 10,5 milliárd forintos támogatásával, zöld-
mezős beruházással megépült gyárkomplexum 

Kft. érdemelte ki az új, 18.000 nm-es gyáráért, amit 
Debrecenben hoz létre. "Az év legtöbb munkahe-
lyet teremtő vállalata" a ZF Hungária Kft. lett, aki az 
egri gyár kapacitásbővítésénél 770 új munkahelyet 
teremtett. „Az elmúlt 25 év beruházója” nevű külön-
díjban az Audi Hungaria Zrt. részesült, amely 1993-as 
alapítása óta több mint nyolc milliárd eurót ruhá-
zott be Magyarországon és éves két millió darabos 
gyártó kapacitásával jelenleg a világ legnagyobb 
motorgyárát működteti Győrben.    ❙

Új gYárAt hoz lÉtre A continentAl 
AutoMotive deBrecenBen

A cOntinentAl AutOMOtiVe kft. 7.000 nm-es 
járműelektronikai alkatrészeket gyártó üzemet hoz 
létre Debrecenben, közölte a vállalat február 21-én.  
„A magyar gazdaság jövője azon múlik, hogy az 
új korszakába lépő autóipar az új ipari forradalom 

vezető ágazataként továbbra is hozzájárul-e a bel-
földi növekedéshez”, mondta Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter (jobbra) a sajtótájékozta-
tón. A tárcavezető ismertette, hogy a Continentállal 
a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója 100 
millió euró értékű zöldmezős beruházást hajt végre a 
hajdú-bihari megyeszékhelyen, és hogy 450 új mun-
kahelyet teremt evvel. A kormány 10,6 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatással segíti a projektet. 
José Avila, a Continental igazgatótanácsi tagja (balra; 
balra mellette Volkmar Wenzel német nagykövet) 
közölte, hogy a beruházáshoz a kiváló infrastruktúra 
és a jól képzett munkaerő miatt választották Debre-
cent. Tájékoztatott, hogy az építkezés az év második 
felében, a gyártás meg valószínüleg két évvel később 
kezdődik. Az új üzemben mechatronikai termékek, 
szenzorok, váltóművezérlő egységek készülnek majd, 
tette hozzá. José Avila felidézte, hogy a Continental 
27 éve van Magyarországon, 6 gyárat és egy keres-
kedelmi központot üzemeltetnek összesen 8.000 
munkavállalóval. „ Debrecen Magyarország második 
legnagyobb városaként, valamint a régió középpont-
jaként vonzó jövőképpel, aktív gazdasági élettel ide-
ális választás számukra”, tette hozzá Keszte Róbert, a 
Continental Automotive Kft. ügyvezető igazgatója.    ❙

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

További híreket tagjainkról  
a DUIHK weboldalán talál.



24 Wirtschaft	in	UngarnQ1	|	2018

További információ a címről 
a mellékelt QR kód alatt:

További információ a Kon-
zultációs Napról a mellékelt 
QR kód alatt:

További információ a 
rendezvénysorozatról a 
mellékelt QR kód alatt:

ÜDVÖZLI ÖNT  
A BUD:VIP!

A régió legjobb repülőterének járó Skytrax díjat 
sorozatban négy alkalommal elnyerő Budapest 
Airport legfőbb célja, hogy minden utas igényeit 
a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki. 
Ezért épült meg a SkyCourt terminálrész, ezért 
készül jelenleg is a B utasmóló és ezért született 
meg az új bud:vip szolgáltatás. A bud:vip az induló 
és az érkező utasoknak egyaránt rendelkezésére 
áll, és minden ügyfélnek személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújt.

Akár egyéni, akár vállalati VIP szolgáltatásokat 
keres, a bud:vip mindenki számára jó választás. Ez 
az új termék több exkluzív szolgáltatást is magában 
foglal, többek között dedikált hosztesz kíséretet, 
egy jól felszerelt VIP várót, hordárszolgáltatást, 
dedikált utasbiztonsági ellenőrzőcsatornát,  
és luxustranszfert a repülőgéptől / repülőgéphez.

Reméljük, új szolgáltatásaink még kellemesebbé 
teszik a repülőtéren töltött időt, és a jövőben  
is szeretnénk a bud:vip vendégei között üdvözölni!

Jost Lammers

Chief Executive Officer of Budapest Airport

FEDEZZE FEL A KÉNYELEM  
ÚJ VILÁGÁT!
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legYen ön is „MegBízhAtó MunkAAdó”!

A duihk 6. konzultációs nApjA

A techcsAjokÉ A jövÔ!

A „MegBízHAtó MunkAADó“ címmel olyan vál-
lalatokat tüntet ki a DUIHK, amelyek példaértékű 
módon gondoskodnak munkatársaik munka- és 
életkörülményeiről. A pályázat a jó munkahelyi 
feltételek fontosságára szeretné felhívni a cégek 
figyelmét, és egyben a vonzóbba teheti a sikeres 
pályázókat a jelenlegi és leendő munkavállalók szá-
mára. A pályázatok benyújtásának határideje április 
13. A kitüntetések a következő taggyűlésen, május 
29-én kerülnek ünnepélyes átadásra.   ❙

A DuiHk 6. AlkAlOMMAl szervezett Konzultációs 
Napja során nemcsak szakértői workshopokon lesz 
alkalma részt venni, de egyéni konzultációk kereté-
ben is lehetőség nyílik a magyar-német kapcsolatok-
ban rejlő üzleti lehetőségek, aktuális piaci trendek és 
a keretfeltételek alakulásának pontosabb megismeré-
sére is. A DUIHK továbbá 25 éves fennállását ünnepli 
az idén. Ennek alkalmából a Kamara munkatársai a  
6. Konzultációs Napon tájékoztatnak a jubileumi 
évben tervezett eseményekről, rendezvényekről is.   ❙

A DuiHk iMMár MásODszOr szervezi meg a 
TechCsajok rendezvénysorozatot, amellyel a tech-
nikai irányú szakok iránti érdeklődést szeretnénk 
fokozni a leendő női hallgatók – azaz a ma 14-18 
éves lányok – körében. A rendezvényeken hite-
les motivátorok lépnek fel, és a régió vállalatai 
és felsőoktatási intézményei kézzelfogható esz-
közökkel mutatnák be a technikai foglalkozások 
talán kevésbé ismert, izgalmas oldalait. A sorozat 
állomásai az idén: május 14-én Békéscsaba (a Hen-
kel Magyarország Kft. támogatásával), május 15-én 
Budapest (az innogy/ELMŰ-ÉMÁSZ támogatásával), 
május 16-án Debrecen (a BASF Hungária Kft. támo-
gatásával), és május 17-én Pécs (a HAUNI Hungária 
Gépgyártó Kft. támogatásával).   ❙

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

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

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

A néMetek A xix. százAD közePétÔl fokozottan 
vállalkoztak Magyarországon, többek között az ipar-
ban, a cukrászatban, kávéházak és éttermek üzemel-
tetésével. Mivel az osztrák uralom alatt álló Magyar-
országon a német volt az üzleti nyelv, gyorsan 
megtalálták a helyüket. Az első világháborút követő 
politikai zűrzavarban megszakadt kereskedelmi kap-
csolatok újraindítása érdekében a német kereske-
dők 1919 végén előkészítő bizottságot hoztak létre 
Budapesten a „Magyarországi Német Gazdasági 
Kamara” alapítására. Ez a testület 1920 februárjában 
a „programpontok” listáját nyújtotta be a német 
főkonzulátusra a német Külügyi Hivatalhoz történő 
továbbításra. Ebben azt fogalmazták meg, hogy 
miként képzelik el az együttműködést a német 

külképviselettel. Többek között, hogy a Kamara 
vegyen részt egy küldöttel a „magyar kormánnyal 
folytatott minden, a kereskedelmi szerződéseket, a 
vámügyi megállapodásokat és más egyezményeket 
érintő tárgyaláson”. A budapesti német vállalkozók 
elfogadták a Berlinből, valamint a Magyar Királyi 
Kereskedelmi Minisztériumból érkező követelményt, 
amely szerint magyar állampolgárokat is rendes 
tagként lehet felvenni és az elnökségbe válasz-
tani, majd 1920. augusztus 6-án megalapították a 
„Német-Magyar Kereskedelmi Kamarát” (DUHK), 
mely világszerte az egyik legelső német külkereske-
delmi Kamara volt az első vilagháboru után. A másik 
az ausztriai Nemet Gazdasagi Kamara volt. A német 
iparosok, kereskedők és bankárok számára már 1921 
májusában megszervezték az első tanulmányutat, 
amelyet a korabeli magyar miniszterelnök, Bethlen 
István gróf is fogadott.

Ahhoz, hogy a tagokat gyorsabban tudja tájékoz-
tatni a vonatkozó szabályozásokról, a DUHK 1922 
októberétől havonta jelentette meg a „Német-
Magyar Gazdasági Újságot”. Ez – a Kamara vala-
mennyi további kiadványához hasonlóan – magyar 
nyelven is megjelent, hogy ezzel is hangsúlyozza a 
Kamara törekvését, amely szerint mindkét ország 
gazdasági körei érdekében tevékenykedik. A szá-
mok tükrében ez sikerrel járt: már 1922 végére több 
mint 700 taggal rendelkezett az akkoriban a Szer-
vita téren székelő Kamara: a tagság több mint fele 

duihk25: A kezdetek

A néMet-MAgyAr iPAri és kereskeDelMi kAMArA fennállásánAk 25-ik JuBileuMi 
éVéBen A Wiu MAgAzin MinDen kiADásáBAn VisszAtekintünk A „DuiHk25” 
sOrOzAt keretéBen egy A kAMArA szeMPOntJáBól fOntOs kérDéskörre.  
MOst A DuiHk kezDeteit isMertetJük.

A DUHK Igazgatótanácsá-
nak közös vacsorája,  
1939. február 27-én

Az alapító okirat szövege 
így szólt: „A kamara  
legfőbb feladatának  
tűzte ki: a Németország 
és Magyarország közötti 
gazdasági forgalmat 
ösztönző valamennyi 
kérdés tanulmányozását 
és támogatását; a tagok 
érdekeinek mindennemű 
képviseletét (…).”

kihelYezett szervezetfejlesztÉsi szolgáltAtások

Már A 13. eureM kÉpzÉs indul!

kApcsolAtÉpítÉs nYírBátorBAn

A néMet-MAgyAr tuDásközPOnt (DuWz) tava-
szi szolgáltatási palettájában kiemelten fontos 
szereppel bírnak a kihelyezett szervezetfejlesztési 
projektek, többek között a Dolgozói elégedettségi 
felmérés és az Employer Brand program. A Dolgo-
zói elégedettségi felmérés a szervezeti működés 
hét fő területén – munka tartalma, megbecsülés, 
minőség és folyamatos fejlődés, kollégák, vezető, 
munkakörülmények és a vállalat egésze – méri fel 
azon tényezőket, amelyek a leginkább meghatároz-
zák a munkavállalói elégedettséget. A visszajelzések 
elemzése lehetőséget ad a cég számára, hogy fej-

áPrilis 19-én iMMár 13. alkalommal indítja el a 
Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) nemzetközi 
energetikai képzését, az Európai Energiagazdász, 
röviden: EUREM képzést. A világszerte 32 országban 
több mint 5.000 végzett résztvevőt számláló prog-
ram kizárólagos magyarországi licencjogát 2011-ben 
a DUIHK nyerte el, a képzés szervezéséért és lebo-
nyolításáért a DUWZ felel. A résztvevők a képzés hét 
hónapja alatt átfogó, komplex energetikai tudást 
sajátítanak el, majd vállalatuknál egy energetikai 
projektet dolgoznak ki, amelynek segítségével leg-
alább tíz százalékkal kell csökkenteniük az érintett 
terület energiafogyasztását. Az eddigi résztvevők 
vállalatuk számára így átlagosan évi 14 millió forin-
tot takarítottak meg, továbbá közülük négyen – 

2016 Ôszén indította el a DUIHK közkedvelt rendez-
vényformátumát, a regionális céglátogatásokat. Ezzel 
a sikeres rendezvénysorozattal a DUIHK újabb lehető-
séget kínál az adott régióban tevékenykedő tagvál-
lalatainak és érdeklődő cégeknek az egymás közötti 
kapcsolatépítésre, hiszen a tagok jelentős része Buda-
pesten kívülről származik. A telephelylátogatás mel-
lett minden alkalommal egy-egy cégprezentációt is 
hallhatnak a résztvevők, mindkettőnél rendszerint 
maga az ügyvezető vállalja a feladatot. A résztvevők 
számára természetesen kapcsolatépítésre és egymás-
sal, illetve a házigazdával folytatott tapasztalatcserére 
is nyílik lehetőség. 

Április 18-án a repülőgép belső felszerelési eleme-
ket gyártó Diehl Aircabin Hungary Kft. Nyírbátorban 
lesz egy ilyen látogatás célja.   ❙

lesztési programot tervezzen meg a gátló elemek 
javítása érdekében, illetve megerősítse azokat, ame-
lyek támogatják az elégedettséget, a motiváltságot 
és az elkötelezettséget. 

Az Employer Brand program során egy külső tanács-
adó egyedi projekt keretében a cég munkaadói már-
kájának felépítésén dolgozik annak munkatársaival. 
A folyamat során így egyedi és exkluzív know-how 
kerül átadásra. A program fő tartalmi elemei a követ-
kezők: helyzetelemzés, a márka és annak kommuni-
kációja kidolgozása, belső folyamatok fejlesztése.   ❙

2013-ban, 2015-ben, 2016-ban, valamint 2017-ben 
– elnyerték a leghatékonyabb és leginnovatívabb 
projekteknek járó EUREM-díjat is az évente megren-
dezésre kerülő nemzetközi EUREM Konferencián.   ❙
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magyar vállalkozas volt. Ebben az időben a Kamara 
egyik legfontosabb feladata a vámügyi és deviza-
kérdésekben nyújtott tanácsadás volt. 1924 szept-
emberében a DUHK három küldöttel vett részt a 
német külkereskedelmi kamarák (AHK-k) első érte-
kezletén, amely a német külkereskedelmi kamarák 
hálózatának születését jelentette. Az ülést regionális 
kamarák csúcsszervezete, a Német Ipari és Kereske-

delmi Szövetség rendezte (a DIHT, amely 2001 óta 
a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége 
nevet viseli). Ezen csúcsszerrvezetnek 1931-ben 
lett rendkivüli tagja a DUHK, hogy megkönnyitse 
az ügyintézést a német hatóságoknál. 1929-ben a 
gazdasági világválság kitörésével és az ezt követő 
protekcionista intézkedésekkel a német külkereske-
delmi kamarák munkája rendkívül nehéz, de annál 
keresettebb volt. Ebben az időben a DUHK pél-
dául hitelvédelmi osztályt hozott létre, majd 1934-
ben és 1935-ben közreműködött többek között a 
Német- és Magyarország közötti kereskedelmi szer-
ződések és a nagyszabású ellentételezési ügyletek 
lebonyolitásában (főleg a mezőgazdasag területén). 

A 2. Világháború után a németeknek megtiltották 
az önálló külkereskedelmi tevékenységet. Ennek 
ellenére a német külkereskedelmi kamarák közül 
már 1946 decemberében megkezdte tevékenysé-
gét a Német-Olasz Kereskedelemi Kamara, ráadásul 
a következő két évben újabbakat is alapítottak (pél-
dául Dél-Amerikában). Magyarországon azonban 
több mint négy évtizeden át nem volt lehetőség 
egy bilaterális kereskedelmi kamara újjáélesztésére.

Ennek ellenére még a hidegháború idején is jól 
fejlődött a külkereskedelem Magyarország és a 
Németországi Szövetségi Köztársaság között. A 
külkereskedelmi mérleg szinte kizárólag Német-
országnak kedvezett, ahonnan a legtöbb esetben 

járműveket és gépeket exportáltak, miközben 
Magyarország túlnyomórészt alap- és tüzelőanya-
gokat szállított. 1963 novemberében kötötték meg 
a hivatalos kereskedelmi és fizetési egyezményeket 
a Németországi Szövetségi Köztársaság és Magyar-
ország között, valamint kereskedelmi missziót ala-
pítottak Magyarországon. 1967-ben küldött ki a 
német szövetségi kormány keleti politikai pályájá-
nak támogatására szakértőket Magyarországra és 
Jugoszláviába, hogy megvizsgálja a német külkeres-
kedelmi kamarák alapításának lehetőségét. Magyar-
ország esetében azonban sem az anyagi, sem 
technikai feltételek teljesülését nem látták, ehelyett 
kereskedelemfejlesztési szervezetet alapítottak.

1973-ban vette fel a kölcsönös diplomáciai kap-
csolatokat a Németországi Szövetségi Köztársa-
ság és Magyarország, 1974 novemberében pedig 
egyezményt kötöttek a gazdasági, műszaki és ipari 
együttműködés fejlesztéséről. Magyarország az 
1980-as évek közepétől ismét fokozottan nyitott a 
Nyugat felé, Nyugat-Németországgal pedig 1986 
áprilisában kötött egyezményt a beruházások 
védelméről és a támogatásról, ami leginkább a kis- 
és közepes vállalkozásoknak kedvezett.

Röviddel a magyarországi rendszerváltást követően, 
1991 márciusában alapították meg Magyarországon 
a DUHK utódjaként a „Német Gazdaság Képviseleti 
Irodáját”, amely elsősorban a vállalatok és a ható-
ságok közötti kapcsolatépítést, valamint a szakkép-
zést fejlesztette. Ezzel párhuzamosan nyitotta meg 
kapuit a küldöttségi iroda Prágában. A német gaz-
daság magyarországi küldötte, Eva Dude a korábbi 
NDK külkereskedelmi képviseletének három helyisé-
gébe költözött a Stefánia úton. A vállalatok számára 
annak idején a mindennapi üzletmenet jelentette 
a problémát: bosszankodtak a vámigazgatással, 
bizonytalan volt a telefonos összeköttetés, kevés 
volt a nyomda és nem lehetett rendesen irodaszert 
beszerezni. Az irodának sok feladata volt, átlago-
san 30 német és 20 magyar megkeresés érkezett 
naponta. 1991-ben ezen kívül külön beosztást hív-
tak életre a jogi felvilágosításra.

1993 elejére a Küldötti Iroda a szolgáltatások széles 
skáláját kínálta: üzleti partnerek közvetítését, piac-
elemzések készítését, jogi és adózási tanácsadást, 
valamint a németországi szakvásárok magyaror-
szági képviseletét látta el. Ez a széles skála bátorí-
totta fel a DIHT-t arra, hogy az irodát külkereskede-
lemi kamarává alakítsák, és ezt a lépést Prágában is 
lekövették. 1993. május 7-én alapította 47 vállalat 
a „Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi kamarát” 
(DUIHK), amelynek alapítói között találjuk a mind a 
mai napig aktív tagvállalatok körében a BASF Hun-
gária, a Commerzbank, a Lufthansa, a Knorr-Bremse 
és a Siemens vállalatokat. A DUIHK legelső Konjunk-
túra-fórumát még 1993-ban megrendezték többek 
között a Magyar Iparszövetség részvételével.   ❙

A német külkereskedel-
mi kamarák első közös 
tanácskozásán a német-
magyar kamarát három 
vezető is képviselte.  
A berlini ülést jegyzik az 
„AHK“-hálózat megszü-
letéseként. (1924)

netWorking doMBóváron A viessMAnn-nál

elindult A Young energY europe kÉpzÉs 

Március 1-én a délnyugat magyarországi Dombó-
váron tevékenykedő  Viessmann Technika Dombó-
vár Kft. volt a célja a Kamara által szervezett első idei 
regionális céglátogatásnak. A vállalat ügyvezetője, 
Beck Andor, valamint Gönczi Erika DUIHK munkatárs 
köszöntötték a résztvevőket, ezek után egy rövid 
cégprezentációt hallhattak a résztvevők, melyet 
Beck úr tartott. Ezt követően került sor a gyárlátoga-
tásra. A rendezvény végén a szokásos ebéddel egy-
bekötött kapcsolatépítési lehetőséget a résztvevők 
aktívan kihasználták.    ❙

A neMzetközi Young Energy Europe (YEE) pro-
jekt programindító workshopja március 7-én került 
megrendezésre a projekt kizárólagos magyarországi 
partnerszervezeténél, a Német-Magyar Tudásköz-
pontban (DUWZ). A képzés célja fiatal munkatár-
sak figyelmének felhívása a vállalati klímavédelem 
fontosságára. A workshop keretein belül Janine 
Hansen (DIHK Service GmbH) és Peter Sülzen (IHK 
Offenbach) előadásain keresztül nyerhettek bete-
kintést a jelenlévők a projekt történetébe, valamint a 
németországi képzés megvalósításába. Mindketten 

hangsúlyozták, hogy a vállalati energiahatékonyság 
a környezettudatosságon felül a fenntarthatóságot 
szolgáló szinergiák kiépítéséhez is hozzájárul. Nem 
utolsó sorban a képzés segítségével már számos 
vállalat ért el jelentős energia- és költségmegtaka-
rítást. A workshop zárásaként szakoktatók, képzési 
szakemberek és magyar vállalatok energetikai meg-
bízottjai szakmai tapasztalatcserét folytattak töb-
bek között az Energy Scouts képzés magyarországi 
megvalósításáról, a német tananyag alkalmazásáról, 
az időkeretekről, valamint a képzés intenzitásáról.    ❙

További információ 
a projektről a mellékelt 
QR kód alatt:

Az 1953/54-es éves 
beszámolójában a 

DIHK a német külke-
reskedelmi kamarák 

külföldi ügyvezetőinek 
ill. a külföldi vállalatok a 

német külkereskedelmi 
kamarák elnökségébe 

történő felvételének 
tekintetében ezt írta: „Mi-

közben a korábbi német 
külkereskedelmi kamarák 
korábban hídfőként szol-

gáltak Németországon 
kívül, addig a mai német 

külföldi kereskedelmi 
kamarák hidat alkotnak 

a partnerországok 
között a (…) világméretű 
gazdasági integráció és a 

nemzetközi munkameg-
osztás jegyében.“

Köszönjük 

        tagjainknak a bizalmat! 

A duIhK a 25 éves jubileuma alkalmából érdekes

történeteket közölt online azon tagjaitól, akik az idén  

szintén 25 évesek lesznek. Van Önnek is egy  

számunkra? ha igen, akkor kérjük, hogy küldje el  

nekünk a magazin@ahkungarn.hu címre.
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néMetOrszág 2016-BAn 53,6 millió látogatóval 
Európa második legkedveltebb utazási célja volt, 
mondta el a DZT magyarországi képviseletének 
vezetője, Czeiszing Miklós a február 26-án, Budapes-
ten rendezett éves sajtókonferencián. 2017. januártól 
novemberig a magyarok által Németországban töl-
tött vendégéjszakák száma 726.289 volt; ez 8,9 szá-
zalékkal több mint az előző év hasonló időszakában. 
2006 óta ez a szám máig  65,6 százalékkal nőtt. Főleg 
Bajorország áll az érdeklődés középpontjában: a 
magyar vendégek 33,4 százaléka utazott ide, Baden-
Württemberg tartományt 19,7 százalékuk, Északrajna-
Vesztfáliát 10,9 százalékuk kereste fel. A leginkább 
kedvelt városok rangsorát változatlanul Berlin vezeti 
München és Frankfurt előtt.

80,8 millió külföldi vendégéjszakával (+1,4% az előző 
évhez képest; 2017. októberig +3,4%) a Szövetségi 
Köztársaság 2016-ban először lépte át a 80 milliós 
határt. „Immáron 8 éve emelkedik töretlenül a ven-
dégek és a vendégéjszakák száma”, foglalta össze 

a fejlődést Czeiszing Miklós. Véleménye szerint ez 
összefügg az egyre hosszabbra alakuló utazási sze-
zonnal Németországban, valamint az egyre jobb 
utazási összeköttetésekkel is.
  
A DZT aktuális éves témája Czeiszing szerint „könnyen 
emészthető”: Németország gasztronómiai nagyhata-
lom is, bár talán nem pont ez a legismertebb oldala. 
De például az országszerte közel 300 Michelin csil-
lagos étterem is oka annak, hogy a látványosságok 
meglátogatása után a kávézókba és éttermekbe 
térés a németországi turisták második legkedveltebb 
aktivitása. És miután ezek a kitüntettet és további 
különleges vendéglő, mint pl. a víz alatti La Mer étte-
rem Neuwiedben, a „fekvő Eiffeltoronynak” nevezett 
fedőréteg-szállítószalagos híd az F60 látogatói bányá-
nál a brandenburgi Lichterfeldben, az Iglu Lodge 
Sonthofenban, az Allgäuban, vagy „die kokerei” az 
egykori esseni bányaüzemben az egész országra osz-
lanak fel, szinte az egész szövetségi terület vonzó uta-
zási cél a (gasztró-)turisták számára.     ❙

eredMÉnYes turisztikAi 
MArketing

2018-Ben A néMet turisztikAi HiVAtAl (Dzt) éVes téMáJA Az „enJOy 
gerMAn fOOD”. A Dzt MAgyArOrszágOn A DuiHk keretéBen MÛköDÔ 
kéPViselete éVes sAJtótáJékOztAtóJán A téMA súlyPOntJAit, VAlAMint 
A 2016/2017-es utAzási szezOn keDVezÔ száMAit MutAttA Be.

A leArntec a digitális oktatás európai vezető szak-
vására, amelyet évente Karlsruhe-ban rendeznek 
meg. A DUIHK első alkalommal szervezett a ren-
dezvényre szakmai utat január 31-től február 1-ig. 
Az út során a résztvevők meglátogatták a vásárt, 
ahol a magyar csoportot Britta Wirtz, a Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH ügyvezetője (balra) 
köszöntötte és ismertette a LEARNTEC főbb jellem-
zőit. Majd megtekintették a digitális oktatás, -tanulás 
eszköztárának, módszertanának és innovatív újítása-
inak aktuális kínálatát, ismerkedtek a jövő e-learning 
koncepcióival, formáival, gyakorlati alkalmazásaival. 
Lehetőség nyílt továbbá a Kamara segítségével üzleti 
kapcsolatokat építésére, rövid megbeszélésekre a 
kiállító cégekkel, platformok képviselőivel. A magyar 
vendégek a LEARNTEC kongresszus előadásait is 
meghallgatták, és a következő napon meglátogat-
ták a bardusch GmbH & Co. KG textilipari vállalatot, 
valamint a CAS Software AG szoftverfejlesztő és 
-értékesítő társaságot. Mindkét cégnél első kézből, 

szAkMAi Út A leArntec oktAtási szAkvásárrA

a tulajdonostól kaptak betekintést a régió gazdasá-
gába és a digitalizáció gyakorlati megvalósításába. 
Céglátogatáson jártak továbbá a Forschungszentrum 
Informatik (FIZ) Informatika-alkalmazás kutatóköz-
pontnál, ahol a jövő fejlesztői és kutatói készülnek fel 
az ipar elvárásainak teljesítésére.   ❙

A sieMens 1887. nOVeMBeréBen jegyeztette be 
a Körúti Villamos Vasúti Vállalat Siemens & Halske, 
Lindheim & Cie és Balázs Mór nevű céget, és keve-
sebb, mint egy héttel később már átadta a főváros 
első, a Nyugati pályaudvart az Oktogonnal össze-
kötő villamos vonalát.

1896-ban a cég Budapesten építette meg a millen-
niumi földalattit a mai Vörösmarty tér és a Széche-
nyi Fürdő között, amely a kontinentális Európa első 
motorkocsis üzemű földalatti vasútja volt. A Siemens 
jelentős szerepet játszott és játszik a magyar vasút-
rendszer korszerűsítésében is, ideértve többek között 
a vasúti villamosítási és automatizálási projekteket. 

Hazai értékteremtés
A közlekedés mellett a digitalizáció, az energiater-
melés, az ipari automatizálás, az épülettechnoló-
gia, az egészségügy, valamint a szoftverfejlesztés 
területén is meghatározó szerepet töltött és tölt be 
a német gyökerű cég. A magyarországi vállalatcso-
portban a Siemens Zrt. mellett a Siemens Healthcare 
Kft., a Siemens Mobility Kft., a Siemens Wind Power 
Kft., az evosoft Hungary Kft., a Mentor Graphics Kft., 
valamint a Valeo Siemens eAutomotive Kft. is tag. 
Idehaza alakította ki szintén leginnovatívabb szer-
vezeti egysége, a Corporate Technology egyik rész-
legét. Az ebben az egységben tevékenykedő hazai 
szakemberek – németországi kollégáikkal szoros 
együttműködésben – elektromos hajtásrendszerek 
kifejlesztésére fókuszálnak. Ezen belül elsősorban 
a 100 kW-nál alacsonyabb típusra koncentrálnak, 
amilyen például a Magnus eFusiont, egy fejlett, két-
üléses oktató műrepülőgépet is hajt. A Siemens szá-
mára Magyarország fontos helyszín. A már említett 
tagokból álló vállalatcsoport 2010 óta gyakorlatilag 
megduplázta munkavállalóinak számát, amely ma 
mintegy 3.500 fő. A Siemens úttörő digitalizációs 
megoldásai hozzájárulnak az ország gazdasági és 
társadalmi fejlődéséhez és élen járnak a negyedik 
ipari forradalom fejlesztései között.

A jövô szakembereinek nevelése
A gazdasági szerepvállalás mellett a Siemens az 
oktatás területén is folytat tevékenységet. A Német-
országban sikerrel működő szakemberképzés min-
táját követve, 2012-ben Magyarországon is elindí-

totta a vállalat a hazai oktatási rendszerhez és piaci 
feltétekhez igazodó szakképzését. Ennek keretében 
2017-ben már a hatodik évfolyam kezdte meg tanul-
mányait. Emellett 2017-ben, a Siemens támogatá-
sával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen, Magyarországon elsőként duális rend-
szerű műszaki mesterképzés is indulhatott.

„A Siemens immár 130 éve bizonyítja, hogy elköte-
lezett Magyarország mellett, és fejlesztéseivel érté-
ket teremt partnerei és a magyar lakosság számára” 
– nyilatkozta Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-
vezérigazgatója, és 2013 óta a DUIHK elnöke. „Többek 
között a jövő szakembereinek nevelésébe fektetünk 
be, ami miatt az elsők között indítottuk el a duális 
műszaki szakképzést, amelynek keretében az elmúlt 
évek során több száz diák szerzett versenyképes szak-
tudást a Siemens munkatársaitól, ami megalapoz-
hatja sikeres szakmai pályafutásukat.”   ❙

Az elsÔ villAMostól 
Az elektroMos repülÉsig 

A sieMens elsÔ MAgyArOrszági cégét 1887-Ben, 130 éVe Jegyezték Be, MAJD ez A VállAlAt 
ADtA töBBek között Az OrszágnAk Az elsÔ VillAMOst, Az elsÔ fölDAlAttit, Az elsÔ 
ráDióállOMást és Az elsÔ AutOMAtA VezérlésÛ Metrót is. MA A sieMens szerVesen 
BeilleszkeDik A MAgyAr gAzDAságBA, és Még MinDig innOVAtíV MegOlDásOkAt feJleszt.
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Czeiszing Miklós, a DZT 
magyarországi képvise-
letének vezetője



33Q1	|	2018Wirtschaft	in	Ungarn32 Wirtschaft	in	UngarnQ1	|	2018

A 100 résztVeVÔVel zsúfolásig telt előadóterem-
ben Balogh Ilona, a DUIHK ügyvezető-helyettese 
a rendezvényt megnyitva elmondta, hogy „A mai 
esemény a Kamara Németország és Magyarország 
közötti üzleti együttműködést elősegítő projektje-
inek egyike. Németország az energiahatékonyság 
és a megújuló energiák területén nagyhatalom, így 
Magyarország az ezen a területeken folytatott esz-
mecseréből csak profitálni tud.“ Öt, az iparághoz tar-
tozó, magyar üzleti partnereket kereső német válla-
latot láttak vendégül a német Szövetségi Gazdasági 
Minisztérium „Energetikai exportkezdeményezése” 
(lásd szövegdoboz) keretében támogatott projekt-
ben, melynek részét képezte a konferencia is.

A rendezvény első részében a németországi szer-
vezőpartner, az energiewaechter GmbH képvisele-
tében Camila Vargas nyújtott tartalmi bepillantást 
a németországi „energiafordulat témakörébe” és 
tematizálta az épületi tényezőt is, mert „az ener-
giaváltás csak épületek hatékonyságával lehet sike-
res, hisz az épületek 33%-ban járulnak hozzá az 
üvegházhatású gázok kibocsátásához.” Ugyanúgy, 
mint a megújuló energiák és az energiahatékony-
ság témája kapcsán, a német szövetségi kormány 
az épülethatékonyságra is kidolgozott egy straté-
giát. Konkrét intézkedésként többek között a KfW 
Bank által történő támogatás nyújtását, helyszíni 
energia tanácsadást és energiabizonyítványok 
kiosztását tervezik, tájékoztatott Vargas. Oliver 
Rosebrock a Braunschweig-i Műszaki Egyetem Épü-
let- és Napenergia Technológia Intézetétől napele-
mes áramteremtés és klímasemlegesség témában 

Ezt követően a résztvevő német vállalatok mutat-
ták be saját megoldásaikat és szolgáltatásaikat, köz-
tük napelemrendszereket az ENVALUE GmbH-tól, 
RECOM AG-tól és IPS-solar GmbH-tól, épületauto-
matizálási megoldásokat a GFR – Gesellschaft für 
Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH-tól, 
valamint vályog építőlemezeket a lehmorange-tól. 

Magyarországon több állami 
elkötelezettség szükséges
Szalai Gabriella a Magyar Energiahatékonysági Inté-
zettől arról számolt be, hogy a hőségtől kínzott 
Kárpát-medencében nincs más lehetőség, csak a 
párizsi klímaegyezmény céljainak elérése. „A magyar 
kormány 2015-ben elhatározta, hogy évente 1,5%-ot 
spórol az energián és a középületek állományának 
3%-át újítja fel energetikailag évente.“ Konkrét ered-
mények azonban még váratnak magukra: Szalai sze-
rint 2016-ban Magyarország energiafogyasztása 1.072 
petajoule (az ország ipari szektora az Európai Uni-
óban „intenzív fogyasztónak” számít az uniós átlag 
másfélszeresével), az import energia kvótája pedig 
55% volt. Továbbá az épületek kétharmada felújításra 
szorult 2016-ban, legfőképp a magánháztartások 
(ezek energiahatékonysági osztálya átlagosan „FF” 
volt). A CO₂- és szálló por kibocsátás Magyarországon 
fontos egészségügyi tényező is, zárta Szalai előadá-
sát, a magánháztartások a vegyes tüzelésű fűtésükkel 
akár a CO₂-kibocsátás 70%-át is okozhatják.

A BMWi energetikai exportfejlesztési kezdeményezése 
számos lehetőséget kínál német vállalatok számára, hogy 
azok kijussanak külföldi piacokra. Ezek egyike a külföldi 
célpiacokra irányuló üzleti út, melynek  keretében  külföldi 
tárgyalási lehetőségeket kínál a megújuló energiák, az 
energia-hatékonyság, az intelligens hálózatok és energia-
tárolási technológiák területén. Az üzleti utak célja, hogy 
a szóba jövő üzleti partnerekhez fűződő kapcsolatok cél-
irányos közvetítésével előkészítse a német vállalatok piaci 
megjelenését az egyes célpiacokon, illetve hogy erősítse a 
már működő külpiaci tevékenységet. Az exportkezdemé-

nyezés keretében az üzleti utakat megelőzően tájékoztató 
rendezvényeket tartanak Németországban a kiválasztott 
célpiacokról, hogy tájékoztassák a vállalatok képviselőit az 
adott keretfeltételekről, valamint hogy megszólítsák az üz-
leti utak potenciális résztvevőit. A célországban alapvetően 
az érintett német külkereskedelmi kamara – jelen esetben 
tehát a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara – fele-
lős az üzleti út teljes körű szervezéséért és lebonyolításáért. 
A német gazdasági tárca részéről megbízott tanácsadó – 
ebben az esetben az energiewaechter GmbH – támogatja 
Németországból tanácsokkal is a külkereskedelmi kamarát.

A német Szövetségi Gazdasági Minisztérium (BMWi) Energia Exportkezdeményezéséről:

referált. Ennek kapcsán néhány konkrét épület- és 
városrészprojektet mutatott be Németországból 
– pl. Frankfurtból, Esslingenből, Wolfsburgból és 
Braunschweigból, melyek az energiatöbbletes kon-
cepciójuk révén különösen alacsony amortizációs 
idővel rendelkeznek.    

Knut Höller az Initiative Wohnungswirtschaft Osteu-
ropa egyesület tapasztalatairól számolt be, melyet 
Németországban és Kelet-Európában társasházak 
felújításánál szereztek. Eszerint az újra egyesült 
Berlin 1990-ben nagy kihívások előtt állt, mivel a 
keleti városrész panelháztömbjei sürgős renoválásra 
szorultak. „Túl szegények vagyunk ahhoz, hogy az 
energiát elpazaroljuk, csak gazdag országok enged-
hetnek meg maguknak gazdaságtalan házakat”, 
fogalmazott a referens. Ezután mutatta be azt a fel-
újítási programot, melynek keretein belül 1994-ig a 
panelházak 80%-át újították fel, ami csak azért volt 
lehetséges, mert az összes érintett szorosan együtt-
működött és a közigazgatás támogatta a projektet. 
Az ezt követő privatizáció kapcsán Höller szerint egy 
fontos különbség Kelet-Európával szemben az volt, 
hogy a privatizáció ott csak a felújítást követően 
következett be. Uniós átlagban a közép-keleteurópai 
térségben a legmagasabbak az energiakiadások 
(Magyarországon minden háztartás jövedelmének 
több mint 10%-a), ezért fontos, hogy a helyi politika 
sürgősen kiemelt figyelmet fordítson a témára – 
mondta Höller. Pozitív példaként Litvániát hozta fel, 
ahol a kormány a felíjítási programjával nem csak az 
alacsony jövedelműeknek segített, hanem több tíz-
ezer új munkahelyet is teremtett.

Szarka László a Magyar Építőanyag és Építési Termék 
Szövetségtől az energiahatékonyság finanszírozási 
lehetőségeiről és az energiahatékonyság javítását 
célzó ösztönzőkről tartott prezentációt. A cégek szá-
mára a támogatási lehetőségek köre nagyon széles: 
a beruházási összértékből minimum 10%-os önerő 
és egy 15%-os megújuló minimum arány esetében 
akár 50%-os állami támogatási intenzitás lehetséges. 
Emellett a beruházás akár 30%-át is lehetőségükben 
áll a társasági adóból 6 éven át leírni (kkv-k esetében 
akár 50%-át). „De még több támogatási intézkedés, 
mint adókedvezmény és támogatás szükséges, mert 
az elmúlt három évben a felújításra szoruló épületek 
még 1%-a sem lett renoválva”, mondta Szarka. Már a 
„CC” energiahatékonysági osztály szintjének elérése is 
40%-al csökkentené a CO₂ kibocsátást Magyarorszá-
gon, 2022-ig 22 petajoule energiát takarítana meg 
az állam; nem utolsósorban a megfelelő támoga-
tás esetében ez 75 milliárd forint többletbevételt és 
36.000 új munkahelyet jelenthetne az állam számára 
a szakember szerint. Végül Dr. Palatka Lívia a XIII. Kerü-
leti Közszolgáltató Zrt.-től az önkormányzati épületek 
energiahatékony felújításáról, építéséről tartott elő-
adást. Ennek során bemutatta a kerületi önkormány-
zat – részben már megvalósított – terveit modern, 
passzív lakó- és irodaépületek, valamint egy szintén 
ilyenfajta óvoda építésére, melyek a városrész ener-
giahatékonysága mellett a lakók elégedettségének 
növeléséhez is hozzájárulnak.     ❙

ne pAzAroljunk töBB energiát!

feBruár 27-én, A néMet-MAgyAr gAzDAság HázáBAn A DuiHk kOnferenciát 
szerVezett „energiAHAtékOnyság és nAPenergiA-HAsznOsítás éPületekBen, 
néMetOrszágBAn és MAgyArOrszágOn” téMáBAn.

feBruár 19-én vette át a DUIHK a Magyar-Bolgár 
Gazdasági Kamarától egy évre a Magyarorszá-
gon működő bilaterális Európai Uniós Kamarák 
(EU-Chambers) elnökségét. Az ünnepélyes rendezvé-
nyen a Kamarák elnökein kívül Bulgária és Németor-
szág nagykövetei is részt vettek, utóbbi az esemény 
házigazdája volt. A DUIHK-t a 2007-2008-as elnökség 
után immár másodszor éri ez a megtiszteltetés. Dale 
A. Martin (középen), a DUIHK elnöke beszédében arra 
emlékeztetett, hogy az EU-Chambers-t 1994-ben 
Magyarország legfontosabb kereskedelmi partneror-
szágok, Németország, Olaszország, Franciaország és 
az Egyesült Királyság bilaterális kamarái alapították. 
„Akkoriban mások voltak a céljai ennek a közös kez-
deményezésnek, mint ma”, mondta Dale A. Martin. 
Miközben a rendszerváltás után Magyarország gaz-
daságát támogatni, és így a csatlakozását Nyugat-
Európához lehetségesé tenni akarták, úgy ma a bila-
terális Kamarák a tagjaik igényeire fokuszálnak, mint 
pl. a szakképzett munkaerő és képzési rendszerek hiá-
nya, vagy az automatizálás és digitalizálás kihatásai. 
Példaként említette a Kamara nemrég angolul meg-
jelent brosúráját magyarországi szakképzés témában, 
mely külföldi cégvezetőknek is segítséget nyújt, ha 
arról döntenek, hogy legyenek-e aktívak ezen a terü-

A duihk átveszi Az eu-chAMBers elnöksÉgÉt

leten. Zárásképpen így fogalmazott Dale A. Martin: 
„Arra fogunk törekedni, hogy felkaroljunk kezdemé-
nyezéseket, melyek minden Magyarországon tevé-
kenykedő európai vállalat számára relevánsak, hogy 
további szinergiákat alkossunk. Ennek érdekében nyi-
tottak vagyunk további javaslatokra a magyar gazda-
ság erősítését célzó közös aktivitásokat illetően, hogy 
Magyarország továbbra is jó befektetési helyszín 
maradjon a vállalataink számára.”    ❙

Camila Vargas, 
energiewaechter GmbH, 
a Német Szövetségi 
Gazdasági és Ener-
giaügyi Minisztérium 
(BMWi) „Exportinitiative 
Energie” programjának 
megbízott tanácsadója.
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„A kAMPány célJA, hogy irányt mutasson egy 
többnyelvűség által jellemzett közös európai jövőért”, 
jelentette ki Volkmar Wenzel német nagykövet a nyitó 
rendezvényen. Aki németül tanul, nemcsak eredeti 
nyelven fér hozzá irodalomhoz, zenéhez, művészet-
hez vagy filozófiához, hanem jobb karrierlehetősé-
gekhez is jut, amiért valójában ezt a kampányt kezde-
ményezték. Minél elmélyültebb a nyelvismeret, annál 
élénkebb az országok közötti csere, emelte ki az oszt-
rák nagykövet, Elisabeth Ellison-Kramer. A német itt-
hon kiemelt fontossággal bír a gazdasági szektorban, 
melyre még inkább rávilágít az, hogy Németország 
és Ausztria Magyarország legfontosabb kereskedelmi 
partnerei. Svájc magyarországi nagykövetségének 
képviseletében Robert Kattein úgy fogalmazott, hogy 
a munkáltató számára nagy jelentőségű az idegen 
nyelv ismerete. „Hiszen a nyelvismeret tükrözi a mun-
kavállaló kompetenciáját és nyitottságát. Bizakodóak 
vagyunk, hogy a projekt révén sokak számára meg-
nyílik az út egy német nyelvű vállalatba, és ezért biz-
tatunk mindenkit a részvételre.”

A kampány védnökségét Magyarország Emberi 
Erőforrások Minisztériuma vállalta. Maruzsa Zoltán 
helyettes államtitkár kifejtette, hogy Németország, 
Ausztria és Svájc Magyarország számára a legfonto-

„A MunkAPiAc különböző dimenziói már évek óta 
a DUIHK munkájának középpontjában állnak. Főleg 
a szakképzés témában és az utóbbi időben egyre 
jobban mutatkozó szakemberhiány területén támo-
gatunk sokféle kezdeményezést, hogy a vállalatokat 
segítsük gyakorlati megoldásokkal, és a gazdaság-
politika döntéshozói felé szemléltessük a vállalatok 
igényeit”, mondta Dale A. Martin, a DUIHK elnöke a 
rendezvényen. Felvázolta a Kamara konkrét, a szak-
ember-utánpótlás és képzés területén folytatott tevé-
kenységét is, különösen a szakképzés terén, ahol duá-
lis rendszerű szakképzéseket szervez, és Szakképzési 

Díjat is alapított e képzési modell társadalmi meg-
becsülésének emelése érdekében. Az elnök beje-
lentette, hogy az idén második alkalommal rendezik 
meg a „TechCsajok” című roadshow-t, amellyel fiatal 
lányok műszaki szakmák iránti érdeklődését kívánják 
felkelteni, és ismét meghirdetik a „Megbízható Mun-
kaadó” pályázatot is, mellyel olyan vállalatokat mél-
tatnak, amelyek példaértékű módon gondoskodnak 
munkatársaikról. A felsőfokú képzés területén pedig 
a DUIHK, karöltve a Német Nagykövetséggel támo-
gatja az Andrássy Egyetem „Sokszínűség és digitális 
fejlődés” című ösztöndíjas programját.

Magyarországról is érkeznek jó ötletek
Uwe Tigges, aki sok éve a több európai országban 
működő innogy SE energiaipari vállalat (azelőtt meg 
az RWE AG) munkaügyi vezetője, jelenleg pedig a 
cégcsoport elnök-vezérigazgatója is, főleg munka-
adói oldalról közelítette meg a munkaerőpiac jövő-

sabb partnerek Európában, oktatáspolitikai oldalról 
itthon mindig is a németet részesítették előnyben 
az angollal szemben. „A német nyelvismeret meg-
könnyíti a gazdasági együttműködést országaink 
között, és a befektetők számára is vonzerőt jelent, 
ugyanakkor a kulturális együttműködés során is fon-
tos szerepet tölt be. A német mindig jelen van, ha a 
karrierrel kapcsolatos kérdésekről van szó”, hangsú-
lyozta a helyettes államtitkár.

A „Német.Karrier.Siker.” kampány célja, hogy vala-
mennyi érdeklődőt meggyőzze arról, Magyarorszá-
gon a német nyelv ismerete jelentős versenyelőnyt, 
valamint ösztöndíjakat, képzési és munkalehetősé-
geket jelent. A kampány részét képezi egy web- és 
egy Facebook oldal, ahol egyebek mellett aktuá-
lis álláshirdetések találhatóak. A „siker” menü alatt 
pedig olyan szakemberek mutatkoznak be kisfil-
mek formájában, akik német nyelvismeretüknek, 
ill. német nyelvterületen szerzett tapasztalataiknak 
köszönhetően sikeres karriert futottak be Magyar-
országon. Továbbá az ezeket a szakembereket fog-
lalkoztató szervezeteknek nyílik itt lehetőség arra, 
hogy magukat és véleményüket prezentálják, hogy 
szerintük miért előnyös a némettudás, illetve hogy 
milyen lehetőségeket kínálnak ők.     ❙

beni kihívásait. Elmondta, hogy e téren egy HR-veze-
tőkből álló szakcsoport az alakuló német szövetségi 
kormány számára is javaslatokat dolgozott ki, ame-
lyek közül szerinte több is visszaköszön a koalíciós 
szerződésben. Az energiagazdaságra nézve Tigges 
szerint három „D”-vel lehet jelölni a jövő kihívásait: 
decentralizálni, dekarbonizálni és digitalizálni. Ezek a 
trendek a munkaerőpiac számára is gyökeres válto-
zásokat hoznak magukkal. A jövőben egyre inkább 
hálózatba kapcsolva fogunk dolgozni, mondta, nem 
fog mindenki mindig egy időben, egy helyen dol-
gozni. A munkaadóknak ezért egyre jobban a mun-
kavállalók sokszínű életkörülményeit kell leképezniük 
a munka megszervezése során. Ez magába foglalja 
pl. a rugalmas munkaidőket, a hosszabb idejű szü-
netek lehetővé tételét pl. tanulási vagy családi okok-
ból. Ugyanakkor a képzés területén is figyelembe kell 
venni az új kihívásokat. Az innogy esetén pl. az idő-
sebb vezetők számára külön projekteket szerveznek 
a fiatalok számára természetes digitális világ jobb 
megismerésére, a szakképzés terén pedig többéves 
előkészületek kellenek az új digitális tartalmak átülte-
téséhez a tantervekbe.  

Tigges hangsúlyozta, hogy a vezetők részéről teljesen 
új gondolkodásmódra van szükség, és hogy egyre 
fontosabb az életen át tartó tanulás minden szinten.  
Elismerte, hogy a nagyvállalatoknál sok kérdésben 
kedvezőbb a kiindulási helyzet, de el kell fogadni, 
hogy a szemléletváltás során szükség van mind a 
munkaadók, mind a dolgozók hozzájárulására és 
elkötelezettségére. 

Uwe Tigges, mint egy nemzetközi vállalatcsoport 
vezetője, elismerően szólt az egyes országokban 
tapasztalt diverzitásról. Nem jöhet minden ötlet 
kizárólag a központból, mondta, „Magyarországról is 
érkeznek jó ötletek számunkra.”

Végül arra a kérdésre, hogy a jövő munkatársa mun-
kaadói szempontból inkább széleskörű, vagy inkább 
nagyon specializált, mély tudással rendelkezzen, 
Tigges inkább egy szélesebb körű tudást támoga-
tott, és szerinte kívánatos a minél több nemzetközi 
tapasztalat is. „De a végén mindig az számít, hogy a 
személyiség illik-e a vállalatunkhoz”, mondta.     ❙

elrAjtolt A „deutsch.kArriere.
erfolg” kAMpánY

„Új gondolkodásMódrA 
 vAn szüksÉg”

néMetOrszág, AusztriA és sVáJc nAgyköVetségének kezDeMényezésére feBruár 15-én úJ 
kAMPány inDult: A „DeutscH.kArriere.erfOlg” („néMet.kArrier.siker.”) MOttóVAl A HárOM 
Ország nAgyköVete közösen HíVJA fel A figyelMet ArrA, Miért érDeMes MAgyArOrszágOn 
néMetül tAnulni. A PrOJekt táMOgAtói közé A DuiHk, A DAAD és A fernuniVersität HAgen 
Mellett töBBek között Az Osztrák kulturális fóruM, A gOetHe intézet, Az AnDrássy 
egyeteM, AuDi HungAriA és Az it serVices HungAry tArtOznAk.

A DigitAlizálás nAgy kiHíVást Jelent A felsÔVezetÔk száMárA is, Jelentette ki uWe tigges, 
A néMetOrszági innOgy se elnök-VezérigAzgAtóJA A DuiHk renDezVényén feBruár 13-án, 
BuDAPesten. Az „A JöVÔ MunkáJA – A MunkA JöVÔJe” téMáBAn tArtOtt elÔADásOn A MeneDzser 
elMOnDtA, HOgy A JöVÔBen VáltOzó MunkAkörülMényekHez neM csAk egyes MunkAtársAknAk, 
HAneM egész szerVezeteknek is AlkAlMAzkODniuk kell.

További információ 
a kampányról és részvételei 
lehetőségekről:

https://deutsch-karriere-
erfolg.com/

https://www.facebook.com/
Deutsch.Karriere.Erfolg
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Uwe Tigges, 
a németországi innogy SE 
elnök-vezérigazgatója

Volkmar Wenzel 
német nagykövet



*  2017. Régió: 11 EU-tagállam 
+ a Nyugat-Balkán 6 országa

Németország külkereskedelmi 
forgalma Közép- és Kelet-Európával*

Kivitel: 

178 
MrD. €

Behozatal: 

174 
MrD. €
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A DuiHk köVetkezÔ éves taggyűlése május 29-én 
kerül megrendezésre a Budapest Music Centerben. 
Az elnökség kötelező számadása mellett többek 
között új elnökségi tagokat és egy új könyvvizsgálót 
is választanak a tagok. Mint már 2017-ben, így idén is 
átadásra kerülnek a következő „Megbízható Munka-
adó” címek a szakmai zsűri által kiválasztott cégeknek. 
A DUIHK 25 éves jubileuma alkalmából szervezett 
rendezvények keretében közvetlenül a taggyűlést 
követően egy nemzetközi konferencia kerül megren-

A duihk Éves tAggYÛlÉse

dezésre „Közép- és Kelet-Európa – Németország erős 
partnerei” címmel. A szoros gazdasági kapcsolatokról 
Németország és a térség országai között Lengyelor-
szágból, Csehországból, Szlovákiából, Magyarország-
ról, valamint Németországból érkező szakemberek 
és rangos menedzserek fognak referálni és eszmét 
cserélni. Ezen kívül első alkalommal kerülnek bemu-
tatásra a 16 német külkereskedelmi kamara által 
Közép- és Kelet-Európa országaiban közösen elvég-
zett konjunktúrafelmérés eredményei.    ❙

2018.05.29.

11:00 – 17 óráig

Budapest Music 
center (BMc) 

 Regisztráció 10:30 órától

 A 2018-as közép- és kelet-európai konjunktúrafelmérés eredményeinek bemutatása

  Prof. Klaus Mangold: 
 Közép- és Kelet-Európa jelentősége a német gazdaság számára

 Ebédszünet 12:30-13:30 óráig

 A Visegrád-csoport (V4) és Németország a magyar kormány szemszögéből
 Panelbeszélgetések lengyelországi, csehországi, szlovákiai, magyarországi résztvevőkkel: 

 Közép- és Kelet-Európa: Hogyan maradhat a térség a jövőben is vonzó helyszín 
 a Németországból származó partnerek számára

  Panel I: Munkaerőpiac és képzés

  Panel II: Technológia és digitalizáció

 Panel III: Gazdaságpolitikai környezet versenyképes vállalatok számára

Az összes a konferenciával kapcsolatos információ hamarosan elérhető lesz:   www.cee-germany.com     www.duihk.hu

1993-BAn AlAPítOtták meg az Audi Hungariat 
az Audi AG 100 százalékos leányvállalataként. A vál-
lalat 1994-ben indította el a négyhengeres moto-
rok sorozatgyártását, és nyitotta meg hivatalosan a 
motorgyárat. Ezt további motorok sorozatgyártása 
követte, azóta a vállalat a világ legnagyobb motor-
gyárává fejlődött.

A járműgyártás 1998-ban az Audi TT Coupé és 
Roadster modelljeinek sorozatgyártásával kezdő-
dött az Audi Hungariánál. 2001-ben megnyitották a 
motorfejlesztő központot, valamint megkezdődött 
az Audi A3 és S3 modellek összeszerelése, ezt 2005-
ben követte a saját szerszámgyár megnyitása.

2013-ban nyitotta meg a vállalat az új járműgyárát, 
mely a teljes gyártási folyamatot lefedi, és amely 
megalapozta négy Audi modell sorozatgyártásának 
indulását. 

Az alapítás óta 2016-ig már az 1 milliomodik autó és a 
30 milliomodik motor készült el az Audi Hungarianál, 
csak 2017-ben 1.965.165 motort és 105.491 jármű-
vet gyártottak Győrben. Köztük egy 2,5 literes TFSI 
erőforrást is, melyet immár hetedik alkalommal „Év 
Nemzetközi Motorjaként“ tüntettek ki a 2,0 és 2,5 liter 
közötti hengerűrtartalom-kategóriában.

A szakképzés a siker kulcsa
A duális szakképzés keretein belül a vállalat évek 
óta sikeres együttműködést folytat a város középis-
koláival. 2010-ben a vállalat megalapította az Audi 
Hungaria Iskolát, 2011-ben megnyílt az oktatóköz-
pontja, ahol a munkatársak munkatárs szak- és 
továbbképzése zajlik. A felsőoktatási kooperációk 
területén az Audi Hungaria és a győri Széchenyi 
István Egyetem az együttműködés egyedülálló for-
máját valósította meg: 2015-ben megalapította a 
vállalat a győri egyetemmel karöltve az Audi Hun-
garia Járműmérnöki Kart. 

Jelen és jövô
Az Audi Hungaria 1993-as alapítása óta a több mint 
8 milliárd eurót meghaladó összesített beruházási 
volumen tükrében az ország egyik legnagyobb 
gyártó-vállalatává, exportőrévé és az egyik legna-
gyobb árbevételű gazdasági társaságává fejlődött. 
Egyúttal az egyik legnagyobb külföldi beruházó 
Magyarországon. Több mint 12.300 fő közvetlenül, 
és a beszállítóknál, valamint szolgáltatóknál közve-

tetten összesen több mint 30.000 foglalkoztatottal 
a győri térség legnagyobb munkáltatója és Magyar-
ország egyik legvonzóbb autóipari gyártó vállalata. 
A vállalat évek óta Magyarország egyik legvonzóbb 
munkaadója.

új mérföldkövek 2018-ban is
2018 különleges év lesz a vállalat történetében. Egy-
részt a cégjubileum miatt. Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter az Audi negyedszázados 
győri jelenlétét „elképesztő sikersztorinak” nevezte a 
cég jubileuma alkalmából.

2018 azért is lesz új mérföldkő a vállalat számára, 
mert ebben az évben indul az Audi Q3 gyártása 
Győrben, és innentől a magyar telephelyen készül-
nek az elektromotorok az Audi Konszern első 
elektromos modelljéhez. Majd 2019-től az Audi Q4 
modellel bővül tovább a modellpaletta.

És végezetül a 2018-as év elején bejelentésre került, 
hogy az Audi Hungaria újabb beruházással bővíti 
kutatás-fejlesztő tevékenységét.  Az Audi ezért jogo-
san nagy elkötelezettséggel és örömmel nézhet 
szembe az elkövetkező 25 évvel.    ❙

lenYÛgözÔ sikertörtÉnet

Az AuDi HungAriA zrt. – ugyAnúgy, Mint A DuiHk – Az iDén ünnePli 25 éVes fennállásA 
JuBileuMát. iDÔ egy röViD VisszAPillAntásrA A VállAlAt történetére, AMely gyÔrBen  
A Világ egyik legnAgyOBB MOtOrgyárát MÛköDteti. 
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KÖzéP- éS KElET-EuRóPA – NéMETORSzáG ERőS PARTNEREI
Nemzetközi konferencia Németország és a közép-kelet-európai 
országok közötti gazdasági kapcsolatokról
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A DuiHk MásODik éVnyitó rendezvénye jelen-
tőségét számos résztvevője is alátámasztotta, 
közöttük Volkmar Wenzel, Németország nagykö-
vete Magyarországon, valamint Györkös Péter ber-
lini magyar nagy követ. Miután az előző évben a 
munkaerőpiacra helyezték a hangsúlyt, 2018-ben 
a DUIHK tevékenységének középpontjában Közép-
Kelet-Európa Németországhoz fűződő gazdasági 
kapcsolatai állnak majd, mondta Dale A. Martin, a 
Kamara elnöke. „A kapcsolataink kitűnő állapotát, 

valamint kialakulásukat a közép- és kelet-európai 
országok 1989-et követő demokratikus átalakulása 
tette lehetővé. Jubileumi évünkben ezért tartalmi-
lag elsősorban a Németország és a térség közötti 
gazdasági kapcsolatok példátlan sikertörténetére 
fektetjük a hangsúlyt”, szólt Martin. A négy visegrádi 
ország összességében Németország legfontosabb 
exportpiaca és megelőzi még az Egyesült Államo-
kat és Franciaországot is, emellett pedig az Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia után a külföldi német 
beruházások legfontosabb célrégiója is. Ennek 
következtében májusban egy budapesti nemzetközi 
konferencián vizsgálja és méltatja a Kamara átfo-
góan a közép-kelet-európai térség és kifejezetten 
Magyarország kiemelt jelentőségét a német gazda-
ság számára a térség szakértőivel és vezető gazda-
sági szereplőivel, jelentette be a Kamara elnöke.

A Kamara emellett természetesen továbbá is el 
fogja látni hagyományos feladatait Martin szerint.  
„A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

A HárOM kAtegóriáBAn a bíráló bizottság össze-
sen 39 pályázó közül két vállalatnak és egy szakisko-
lának ítélte oda a Díjat az idén. A három díj-kategóriá-
ban a következő vállalatok és szervezetek vehették át 
a kitüntetést:

»	 INNOVácIó kategóriában: Penta Unió Zrt. Pécs 
(„Könyvelő kAPPtár tanuló mobilapplikáció a szak-
képzésben” c. projekt)

»	 KOOPERácIó kategóriában: MuzixGroup Kereske-
delmi Szolgáltató Kft., Budapest („A robotika iránti 
érdeklődés felkeltése – avagy a robotok már tény-
leg a spájzban vannak” c. projekt)

»	 MOTIVácIó kategóriában: Győri Műszaki SzC 
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 
Győr („Challenging Learning” c. projekt)

Különdíjban részesültek 
»	 Farkas Elek (Rotekom), Bordodnádasd („Virtuális 

párolgás” c. projekt),
»	 Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Orszá-

gos Szövetsége, Gödöllő („Legyél te is Mezőgépész 
program és MezőgépÉSZek játék” c. projekt).

A Díjakat Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a 
Szakképzési Díj Fővédnöke, Dale A. Martin, a DUIHK 
elnöke, valamint Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara szakképzésért felelős alelnöke adták át. 

alapítása óta főleg négy fő területre összpontosítja 
alapvető tevékenységét: magas szakmai színvonalú 
szolgáltatások nyújtása vállalatoknak, a konjunkturá-
lis változások és a gazdasági feltételrendszer elem-
zése, az aktuális gazdasági trendek figyelemmel 
követése és közvetítése, valamint a képzés és a szak-
emberek kérdésköre.” De természetesen egy nagy-
szabású gála se hiányozhat a jubileumi évben, zárta 
beszédét a DUIHK elnöke.

„Magyarország jelentôsége nagyobb, 
mint az sokan sejtik”
Dr. Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi Kama-
rák Országos Szövetségének (DIHK) külgazdaságért 
felelős ügyvezető-helyettese besorolta a DUIHK-t a 
német külkereskedelmi kamarák világszintű hálóza-
tába. Ez a kamarai hálózat nem csupán „német ügy”, 
hanem az érintett partnerországokkal folytatott két-
oldalúság jellemzi. Méltatta a német-magyar gaz-
dasági kapcsolatok hosszú és sikeres hagyományát, 
ugyanakkor aktuális kérdésekre, valamint sikeres 
fejleményekre is figyelmet fordított. „Németország 
számára Magyarország gazdasági jelentősége jóval 
nagyobb, mint azt a mérete és a lélekszáma sejteti”, 
mondta Treier. Hatásos példaként említette a tényt, 
hogy gyakran lehet hallani vagy olvasni a dinamiku-
san fejlődő német-kínai gazdasági kapcsolatokról, 
miközben a visegrádi államokba irányuló német 
beruházások ugyanolyan volumennel bírnak.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szintén 
pozitívan értékelte a német-magyar kapcsolato-
kat. Az alkalomadtán előkerülő viták és nézetelté-
rések ellenére a múltban megbízható partnerként 
ismerte meg egymást a két fél, mely konstruktívan 
dolgozik az adott problémák megoldásán. Ennek 
kapcsán kiemelten jelentősek az évtizedek óta sta-
bil kapcsolatok vállalati szinten. „Az elmúlt negyed 
század megerősítette a bizalmat a két ország válla-
latai és döntéshozói között, a DUIHK pedig ennek 
a kapcsolatnak mindig fontos szervező ereje volt. 
A szervezet tagjai sokat tesznek a magyar gazda-
ság sikeréért”, mondta a miniszter. Magyarországot 
gazdasági helyszínként az elmúlt években is pozi-
tívan értékelték a német vállalatok, amit a DUIHK 
Konjunktúrafelmérései is kimutattak Varga szerint. 
„A német gazdaság a jövőben is jelentős szere-
pet fog játszani Magyarország gazdasági fejlődése 
szempontjából”, erősítette meg a miniszter.     ❙

A díjátadón Kásler Péter, a DUIHK alelnöke kiemelte, 
hogy a szervezet már a 25 évvel ezelőtti megalaku-
lása óta foglalkozik szakképzési kérdésekkel. „Meg-
győződésünk, hogy egy jó, gyakorlatorientált szak-
képzési rendszer mindenki számára előnyt nyújt: a 
fiataloknak, mert versenyképes tudáshoz jutnak; a 
cégeknek, mert motivált és képzett munkatársak-
hoz jutnak; továbbá a társadalom egészének, mert 
a versenyképes vállalatok és a magasan kvalifikált 
dolgozók hozzájárulnak a stabilitáshoz és a növekvő 
jóléthez”, hangsúlyozta Kásler Péter. A Díjjal szélesebb 
nyilvánosságot szeretnének adni azoknak a projek-
teknek és kezdeményezéseknek, amelyek jelentős 
mértékben és példaértékű módon segítik elő a gya-
korlatorientált hazai szakképzést, egyben ösztönözni 
kívánják a vállalatokat – nem csak a kamara tagjait –, 
hogy aktívan kapcsolódjanak be a fiatalok képzésébe.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a rendez-
vényen kifejtette: „A német duális szakképzési rend-
szerhez hasonlóan azt szeretnénk elérni, hogy még a 
jelenleginél is szorosabb kapcsolat legyen a szakkép-
zés és a vállalatok között.” A miniszter hozzátette: a 
magyar szakképzési rendszernek minél több vállalati 
képzőhelyre van szüksége, az a célunk, hogy 2022-ig 
negyven százalékkal emelkedjen a vállalatoknál meg-
lévő képzési helyek száma. A tárcavezető bejelen-
tette: a minisztérium elkészítette egységes cselekvési 
programját, a Digitális Munkaerő Programot, amely-

A juBileuMi Év kezdete

kitÛnÔ szAkkÉpzÉsi projektek

„közéP- és kelet-euróPA – néMetOrszág erÔs PArtnere” áll A néMet-MAgyAr iPAri  
és kereskeDelMi kAMArA (DuiHk) teVékenységének közéPPOntJáBAn Az iDei éVBen, 
AMikOr fennállásA 25 éVes JuBileuMát ünnePli, Jelentette Be DAle A. MArtin,  
A DuiHk elnöke A kAMArA éVnyitó renDezVényén, JAnuár 25-én.
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Dr. Volker Treier, a Német 
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Kamarák Országos 
Szövetségének (DIHK) 
külgazdaságért felelős 
ügyvezető-helyettese
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nek célja a digitális ipar területén tapasz-
talható munkaerőhiány mérséklése. Mint 
mondta, a cél az, hogy Magyarországon is 
minél többen rendelkezzenek a megfelelő 
digitális felkészültséggel, ami egyértelműen 
versenyképesség-javító tényező.

Dale A. Martin, a Kamara elnöke, a szakkép-
zés munkaerőpiaci jelentőségét hangsú-
lyozta a rendezvényen. „A képzés egyér-
telműen az egyik legfontosabb eszköz a 
szakember-hiány enyhítésére. Itt nemcsak 
a szakképzésre kell gondolni, hanem a vál-
lalati továbbképzésre és a felsőoktatásra 
is”, mondta. Emellett a Kamara azonban 
más területeken is támogatja a munka-
erőhiány enyhítését. Az elnök itt utalt pl. a 

felnőttképzéseben igen aktív kamarai Tudás-
központra, a „TechCsajok” rendezvényso-
rozatra, amely országszerte több városban 
fiatal lányokat igyekszik megnyerni egy 
műszaki pályára, és a „Megbízható Munka-
adó” címre, amelyet egy szakmai zsűri ítél 
oda példás munkakörülményeket biztosító 
vállalatoknak. 

A DuiHk szakképzési Díjáról
A Szakképzési Díjat a DUIHK 2013-ban alapí-
totta. Célja, hogy a versenyen való részvétel 
valamint a benyújtott pályázatok népsze-
rűsítése révén emelje a gyakorlatorientált, 
korszerű ismereteket nyújtó szakképzés 
társadalmi megbecsülését és szakmai szín-
vonalát Magyarországon. A Díj kiegészíti 
a Kamara szakképzéssel kapcsolatos aktív, 
sokoldalú tevékenységét, melynek során 

támaszkodik nemcsak a mintegy 900 tag-
vállalat közreműködésére, hanem a német-
országi kamarai hálózat sok évtizedes 
tapasztalataira is. A Szakképzési Díj szakmai 
támogatói a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Német Ipari és Kereske-
delmi Kamarák Szövetsége. A díjazottakat 
hét független, a szakképzés területén tevé-
kenykedő szakemberekből álló szakmai zsűri 
választja ki. A pályázati időszak 2017. szept-
ember 28. – december 15-ig tartott.    ❙

További információk a Szakképzési Díjról, 
a jelölt projektekről és a nyertesekről: 
www.szakkepzesidij.hu

Fo
tó

: D
U

IH
K/

Sz
ék

el
yh

id
i

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter


