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Professionelle 
Dienstleistungen
Die DuiHK unterstützt nicht nur deutsche 
firmen, die den ungarischen Markt erschließen 
wollen, sondern berät auch ungarische 
unternehmen, die neue geschäftsmöglichkeiten 
in Deutschland suchen. in ungarn selbst bieten 
wir vielfältige services, z.B. im Bereich Aus-  
und Weiterbildung oder beim Mehrwertsteuer-
erstattungsverfahren innerhalb der eu.

25 Jahre erfahrung 
Im DIenst Der Deutsch-ungarIschen WIrtschaftsbezIehungen 

VerlässlicHe 
inforMAtionen
Auf unserer Homepage und in unseren Publikationen  
geben wir regelmäßig aktuelle informationen zu 
wirtschaftlichen geschehnissen und entwicklungen 
und zu geschäftsrelevanten statistischen Daten.  

stArKe PArtner
Die DuiHK pflegt intensive Beziehungen 
zu Wirtschaftsverbänden und offiziel-
len stellen in Deutschland und ungarn. 
Außerdem nimmt sie in ungarn die  
offizielle Vertretung der freistaaten  
Bayern und sachsen sowie der Deut-
schen Zentrale für tourismus wahr.

WeltWeites netZWerK
Als teil eines weltweiten netzwerkes deutscher 
Auslandshandelskammern mit 130 standorten in 
90 ländern ist die DuiHK in der lage, unternehmen 
beider länder wirksame unterstützung bei ihren 
außenwirtschaftlichen Aktivitäten zu geben. 

netWorKing für’s gescHäft
Die DuiHK schafft zahlreiche gelegenheiten für den Aufbau und 

die Pflege direkter Kontakte zwischen entscheidungsträgern in 
Wirtschaft und Politik. Von thematischen fachveranstaltungen 

über ungezwungene treffen am Abend bis hin zur Mitwirkung in 
speziellen Arbeitskreisen bieten wir zahlreiche foren zum Aus-

tausch von erfahrungen, Meinungen oder geschäftsideen.

www.duihk.hu

Die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer (DUIHK) ist mit rund 900 Mitglie-
dern der größte bilaterale Unternehmensverband in Ungarn. Die heutige Organisation 
wurde 1993 gegründet, ihr Vorläufer entstand jedoch schon im Jahr 1920. 
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A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara 2018. évi taggyûlése immáron a 
25. a Kamara 1993-as alapítása óta.

Jelen „Éves visszatekintés 2017/2018“ kiadvá-
nyunk a DUIHK munkáját, tagjai és partnerei sze-
repvállalását mutatja be szervezetünk létezésé-
nek 25. évében.  A Kamara tevékenységének és 
kínálatának sokszínűsége és széles palettája gyak-
ran megnehezítik tagjaink számára, hogy minden 
ajánlatunkat megismerjék. Éppen ezért „Éves visz-
szatekintésünk“ célja, hogy átfogó, de tömör átte-
kintést nyújtson rendezvényeinkről, fontosabb 
kezdeményezéseinkről és kiadványainkról. 

A Kamara tevékenysége négy alapfeladatra össz-
pontosít. Ide tartoznak a vállalatok üzleti min-
dennapjait segítő személyre szabott szolgálta-
tások nyújtása, illetve aktuális és megalapozott 
információk biztosítása a gazdaságpolitikai 
keretfeltételekről. Másrészről a Kamara már ide-

jekorán foglalkozik az aktuális gazdasági tren-
dekkel és tendenciákkal, és tevékeny szerepet 
vállal azok – a tagok érdekeinek megfelelő – ala-
kításában is. Végezetül a DUIHK az éllovasok 
közé tartozik a szakképzést illetően, ezen a terü-
leten német vállalatok tapasztalataira támaszko-
dik, és támogatja az üzemeket azok saját szak-
képzési tevékenységének szervezésében is. 

A DUIHK természetesen a jubileum évében is 
elhivatottsággal és szakszerűen végzi tovább 
alapfeladatait. Ezeken túl azonban számos szak-
mai és társadalmi tevékenységre kerül majd sor, 
melyek nemcsak a múltba, hanem elsősorban a 
jövőbe tekintenek majd. Legfelsőbb célunk, hogy 
felismerjük tagjaink jelenlegi, illetve jövőbeli szük-
ségleteit és elvárásait, és azokat optimális ajánla-
tokkal, rendezvényekkel és információkkal támo-
gassuk. Természetesen a jövő évben is számítunk 
a 900 fős tagságunk köréből érkező javaslatokra, 
illetve az aktív közreműködésre.     ❙

Die jährliche Mitgliederversammlung 
2018 der Deutsch-Ungarischen Indus-
trie- und Handelskammer ist die 25. seit 
der Gründung der Kammer im Jahr 1993.

Der vorliegende Jahresrückblick 2017/2018 
stellt somit die Arbeit der DUIHK, das Engage-
ment ihrer Mitglieder und Partner im 25. Jahr 
des Bestehens unserer Gemeinschaft dar. Die 
Breite und Vielfalt der Aktivitäten der Kammer 
macht es Mitgliedern oft schwer, alle Ange-
bote wahrzunehmen. Daher soll der Jahres-
rückblick einen kompakten Überblick über 
unsere Veranstaltungen, wichtige Initiativen 
und Publikationen geben. 

Die Tätigkeit der Kammer konzentriert sich 
dabei auf vier Kernaufgaben. Dazu gehören 
zum einen die Erbringung von maßgeschnei-
derten Dienstleistungen für den geschäftlichen 
Alltag der Unternehmen und die Bereitstel-
lung von fundierten, aktuellen Informationen 
zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Zum anderen greift die Kammer frühzeitig aktu-
elle Trends und Tendenzen der Wirtschaft auf 
und engagiert für deren Mitgestaltung im Inte-
resse der Firmen. Schließlich ist die DUIHK einer 
der Vorreiter in Sachen berufliche Bildung, sie 
bringt auf diesem Gebiet Erfahrungen deut-
scher Unternehmen ein und unterstützt Betriebe 
bei deren eigenen Ausbildungsaktivitäten.  

Auch in ihrem Jubiläumsjahr wird die DUIHK 
natürlich diese Kernaufgaben engagiert und pro-
fessionell wahrnehmen. Darüber hinaus wird es 
aber auch zusätzliche fachliche und gesellschaft-
liche Aktivitäten geben, die nicht nur in die Ver-
gangenheit, sondern vor allem in die Zukunft 
blicken sollen. Oberstes Ziel ist dabei immer, die 
jetzigen und zukünftigen Bedürfnisse und Erwar-
tungen der Mitglieder zu identifizieren und mit 
optimalen Angeboten, Informationen oder Ver-
anstaltungen bestmöglich zu unterstützen. Und 
auch im kommenden Jahr freuen wir uns natür-
lich auf Anregungen oder die aktive Mitwir-
kung aus dem Kreis unserer 900 Mitglieder.     ❙
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Die Aktivitäten und Veranstaltungen zum
25. Gründungsjubiläum der DUIHK werden unterstützt von:

 
A DUIHK megalaklulásának 25. évfordulója alkalmából

rendezett eseményeket támogatják:
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Zentrale Aufgabe der DUIHK war dabei auch 2017, deutschen und 
ungarischen Unternehmen – darunter insbesondere ihren Mitgliedern -  
im Alltag mit praktischen Leistungen und innovativen Angeboten zu hel-
fen. Die zunehmende Brisanz des Themas Fachkräfte veranlasste die Kam-
mer, dies als Schwerpunktthema für 2017 zu wählen und weiter aktiv an 
der Erneuerung von Ungarns Berufsbildungssystem mitzuwirken. 

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sehr positive Einschätzungen 
der wirtschaftlichen Lage und eine zunehmende Aktualität des Themas 
Fachkräfte in 2017 die Arbeit der DUIHK in ihren drei Hauptaufgabenfel-
dern beeinflusst: Als Mitgliederorganisation ist sie mit 905 Mitgliedern 
mit Abstand die größte freiwillige bilaterale Wirtschaftsorganisation in 
Ungarn. Ihre hochwertigen Dienstleistungen stellt sie allen interessier-
ten Unternehmen zu fairen Konditionen zur Verführung. Die DUIHK ist 
weiterhin offizielle Vertreterin der deutschen Wirtschaft und integraler 
Bestandteil der deutschen Außenwirtschaftsförderung.

Die Fragen, wofür die DUIHK steht, wie sie ihr Leistungsangebot ver-
bessern kann, wie aus einer optimalen Kombination von Neuem und 
Bewährten Angebote gestaltet werden können, von denen die Mitglie-
der, aber auch weitere Unternehmen profitieren können, waren Gegen-
stand eines gemeinsamen Workshops mit Vertretern des Ehrenamtes 
(Vorstand, Beirat, Aufsichtsrat), Geschäftsführung und Bereichsleitern 
der DUIHK. Die Aktivitäten der Kammer sollen anhand der dort heraus-
gearbeiteten Schwerpunkte kurz dargestellt werden: 

 
Qualifizierung, Fachkräfte
Schon in der Gründungsurkunde der DUIHK ist Berufsbildung als beson-
derer Schwerpunkt hervorgehoben. Aus- und Weiterbildung sowie die 
Unterstützung unserer Mitglieder bei der Qualifizierung ihrer Mitarbei-
ter sind von Beginn an wichtige Themen der Kammer. Auf die zuneh-
mend dringenden Fragen der derzeitigen und künftigen Verfügbarkeit 
von Fachkräften  versucht die DUIHK praktisch – pragmatische Antwor-
ten zu geben, die den Firmen helfen, besser mit der Situation umgehen 
zu können, und gleichzeitig wirkt sie, zusammen mit ihren Mitgliedsfir-

Jahresrückblick 2017-2018
25 Jahre im Dienst Der mitglieDer unD Der Deutsch – 
ungarischen wirtschaftsbeziehungen

Von:  Gabriel A. Brennauer 

men, im konstanten sowie intensiven Dialog mit der Regierung und der 
MKIK mit, zukunftsfähige Lösungen auf den Weg zu bringen. Konkret 
zielten die Aktivitäten unseres im Jahr 2017 aufgegriffenen Schwerpunkt-
themas „Fachkräftesicherung“ auf die praktische Unterstützung unserer – 
weitgehend mitteständisch geprägten – Mitgliedsfirmen. 

Hierzu erarbeiteten wir drei Informationsbroschüren mit prakti-
schen Handreichungen zur Umsetzung der betrieblichen Ausbildung 
im Unternehmen, schufen mit dem – unter Einbeziehung von HR-
Profis unserer Mitgliedsfirmen – entwickelten Prädikat „Verlässlicher 
Arbeitgeber“ ein konkretes Instrument, um sich als attraktiver sowie 
zuverlässiger Arbeitgeber zu positionieren, und – mit Blick auf die 
Zukunft – zeigten mit unserer Veranstaltungsreihe „TechCsajok“ (Tech-
Girls) an vier Standorten insgesamt 1.300 Mädchen, wie spannend 
und interessant Technik sein kann.   

Gleich zu Beginn des Jahres 2017 setzte die DUIHK mit ihrem erst-
malig veranstalteten „Jahresauftakt“ einen kräftigen Akzent zum Jah-
resthema Fachkräfte: der langjährige Präsident des deutschen Arbeit-
geberverbandes BDA und Präsident der AHK Österreich, Prof. Dr. Dieter 
Hundt, sprach als Gastredner zu diesem Thema.  

Bereits zum fünften Mal wurden im März 2018 herausragende Berufs-
bildungsprojekte mit dem Berufsbildungspreis der DUIHK geehrt. Ziel des 
seit 2014 in den Kategorien Motivation, Kooperation und Innovation ver-
gebenen Preises ist, die gesellschaftliche Wertschätzung und fachliche 
Qualität einer praxisorientierten beruflichen Bildung in Ungarn zu stärken 
und besonders beispielhafte Projekte bekannt zu machen.

Seit Jahren beteiligt sich die Kammer aktiv an der Weiterentwick-
lung der Berufsbildung in Ungarn. Sie tut dies durch die Vermittlung 
von Erfahrungen aus Deutschland sowie aus dem Kreise der Mitglie-
der, im intensiven Dialog mit den zuständigen Behörden und macht, 
in Abstimmung mit den Mitgliedsfirmen, Vorschläge für die gesetzli-
che Ausgestaltung der Regularien. 

Professionelle Dienstleistungen für Unternehmen
Konkrete, qualitativ hochwertige sowie unabhängige Leistungen für 
einzelne Firmen im bilateral Geschäft zwischen Ungarn und Deutsch-
land sind wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. 
Angepasst an sich kontinuierlich verändernde Bedürfnisse der Unter-
nehmen bieten wir praktische Lösungen und Dienstleistungen für 
Unternehmen vor Ort, für Investoren sowie für Exporteure beider Län-
der. Von der Geschäftspartnervermittlung über Messe-Services bis zur 
rechtlichen Beratung unterstützen wir Mitglieder und andere Unter-
nehmen beider Länder. 

in 2018 feiern wir unser 25-jähriges gründungsjubilä-
um. Der demokratische umbruch in den ländern mit-
tel- und osteuropas ermöglichte in 1993, wieder eine 
bilaterale kammer in budapest zu gründen. Damit 
konnten wir an die tradition der 1920 gegründeten 
Deutsch – ungarischen handelskammer anknüpfen.  

Attraktive Angebote für unsere Mitgliedsfirmen stehen im Zentrum 
unseres mittlerweile zur Tradition gewordenen Beratungstages der 
DUIHK, der in 2018 zum 6. Mal zahlreichen Mitgliedern die Möglichkeit 
bot, sich in individuellen Gesprächen mit unseren Spezialisten über das 
reichhaltige Serviceangebot der Kammer zu informieren.

Weiterhin stoßen die Gemeinschaftsstände auf den Messen Indust-
rie-Tage (Ipar Napjai) und Automotive Hungary in Budapest, mit denen 
wir eine einfache und kostengünstige Teilnahme in einem repräsentati-
ven Rahmen ermöglichen auf, großes Interesse seitens der Mitglieder. 

Zahlreiche weltweite Leitmessen in Deutschland eröffnen ungari-
schen Firmen den Zugang zum deutschen und internationalen Markt. 
Die DUIHK bietet hier Beratung bei der Auswahl der optimalen Messe, 
zu Fördermitteln, zur Messevorbereitung und zu entsprechenden 
Marketingmaßnahmen; unterstützt somit ungarische Unternehmen 
im internationalen Geschäft.  

Die „MOE-Zulieferkonferenz“, ein spezielles Einkäuferforum für Mit-
tel- und Osteuropa, die in zum vierten Mal in Kooperation mit dem 
deutschen Bundesverband Materialwirtschaft und Einkauf (BME) 
sowie der AHK Tschechien veranstaltet wurde, bot  2017 in Prag ein 
Forum,  das gerade auch ungarischen KMUs den Kontakt zu internati-
onal tätigen Firmen erleichtert. 

Konjunktur und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Objektive Informationen für alle Beteiligten und aktive Mitarbeit an 
einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingen ist Anliegen 
und Aufgabe der DUIHK. Kontinuierlich analysieren wir die konjunktu-
relle Entwicklung sowie die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen und unterstützen unternehmerische Entscheidungen mit objekti-
ven Informationen, beispielsweise in der jährlichen Konjunkturumfrage, 
deren Ergebnisse am 17. April 2018 vorgestellt wurden, sowie einem 
reichhaltigen, ständig aktualisierten Datenmaterial auf unserer Internet-
seite www.duihk.hu, nach Aussage einiger Mitglieder „wahre Schätze“. 
Zugleich sind wir geschätzter Partner der Wirtschaftspolitik und nut-
zen den faktenbasierten Dialog, um die Erwartungen der Unternehmen 
konstruktiv in legislative sowie administrative Prozesse einzubringen. 

Neben dem Konjunkturforum 2017, das wir ein weiteres Mal gemein-
sam mit der ungarischen Investitionsfördergesellschaft HIPA veranstal-
teten, bot insbesondere der Jahresauftakt 2018 mit rund 300 Gästen in 
einem repräsentativen Rahmen und Ansprachen von Wirtschaftsminis-
ter Mihaly Varga sowie dem Außenwirtschaftsspezialisten Dr. Volker Treier 
vom DIHK in Berlin. Unsere Mitglieder erhielten interessante Informati-
onen aus erster Hand und reichlich Gelegenheit zum informellen Aus-

tausch. Die Interessen der Mitglieder vertritt die DUIHK auch im direk-
ten Kontakt mit der Regierung. Dies zeigt auch die Teilnahme von Wirt-
schafsminister Mihaly Varga an der Mitgliederversammlung im Mai 2017 
und das vorausgegangene Hintergrundgespräch mit dem Vorstand. 

Trends der Wirtschaft
Das Aufzeigen und verständlich machen von Trends der Wirtschaft 
durch die DUIHK ist ein wesentlicher Teil der Leistungserbringung der 
Kammer. Von Digitalisierung über Energieversorgung sowie Lieferan-
tenentwicklung bis zur Zukunft der Arbeit greifen wir aktuelle Heraus-
forderungen der Unternehmen auf, vermitteln relevantes Know-How 
und sensibilisieren sowie unterstützen unsere Mitglieder, um nachhal-
tig deren Wettbewerbsfähigkeit und die weiterer Firmen zu fördern. 

Weitere Bespiele hierfür sind die thematischen Workshops auf 
unserem 6. Beratungstag in 2018, wo mit dem Thema GDPR und 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer aktuelle Themen, die 
unsere Mitgliedsfirmen beschäftigen, aufgegriffen wurden. Mehrere 
Firmenbesuche, speziell im Landesinneren, die neuartige Prozesse 
und Anwendungen zeigen, wo es über konkrete Praxisbeispiele mög-
lich wird, voneinander zu lernen, werden von unseren Mitgliedern 
regelmäßig positiv bewertet. Denn diese bieten nicht nur eine gute 
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, sondern erlauben auch die 
Stärkung der Netzwerke vor Ort. 

Schließlich spielt das Thema Energie in der Aktivität der DUIHK seit 
Jahren eine wichtige Rolle, z. B. über Fachkonferenzen zu Energieeffizi-
enz oder Veranstaltungen zu erneuerbaren Energien, über Delegations- 
und Fachreisen nach Deutschland, über unsere Schulungsangebote 
sowie die Ausbildung zum „European EnergyManager“. Immer geht es 
auch hier um die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, oft eben durch 
aktuelle Informationen, zuverlässige Orientierung und hochwertige 
Qualifizierung von Mitarbeitern. Auf weitere Aus- und Weiterbildungs-
angebote unseres Wissenszentrums sei hier hingewiesen. 

Ein umfassender Rückblick auf die Tätigkeit der DUIHK wird anlässlich 
der jährlichen Mitgliederversammlung vorgelegt. All das, was wir leis-
ten wäre ohne die tatkräftige Mitwirkung unserer Freunde und Partner 
sowie dem ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Mitglieder nicht 
umsetzbar. Daher danken wir allen Mitgliedern, Referenten, Dozenten, 
Sponsoren und anderen Partnern für die konstruktive sowie vertrauens-
volle Zusammenarbeit im Jahre 2017/18 und hoffen, auch weiterhin auf 
Ihre wertvolle Unterstützung zählen zu können.    ❙

Hintergrundgespräch des DUIHK-Vorstands 
mit Wirtschaftsminister Mihály Varga vor der 
Mitgliderversammlung am 4. Mai 2017.
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A DUIHK központi feladata volt 2017-ben is, hogy gyakorlatias és 
innovatív szolgáltatásokkal segítse a német és a magyar vállalatokat a min-
dennapokban – közöttük pedig kiemelten a tagvállalatokat. Mivel egyre 
kényesebb kérdés a szakemberhiány, ez arra késztette a Kamarát, hogy a 
2017-es év kiemelt témájának is ezt válassza, és hogy a továbbiakban is 
aktívan közreműködjön a magyar szakképzési rendszer megújításában. 

A gazdasági helyzet a megelőző évekhez képest rendkívül ked-
vező megítélése és a szakemberhiány egyre égetőbb kérdése a Német-
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara munkáját a három fő feladatkör-
ben is befolyásolta: a tagok szervezeteként kamaránk 905 tagjával a 
messze legnagyobb önkéntes, két ország közötti gazdasági szervezet 
Magyarországon. Magas színvonalú szolgáltatásainkat minden érdek-
lődő vállalatnak biztosítjuk méltányos feltételekkel. A DUIHK ezen kívül a 
német gazdaság hivatalos képviselője és szerves része a német külgaz-
daság-fejlesztési rendszernek.

Az a kérdés, hogy a DUIHK mit képvisel, miként tudja fejleszteni szol-
gáltatásainak kínálatát, hogy miként tudja az újdonságok és a bevált ele-
mek párosításával a tagok és emellett más vállalatok előnyére szolgáló 
kínálatát, képezte tárgyát egy a társadalmi munkában közreműködő 
kamarai tisztségviselőkkel (az elnökség, a tanácsadó testület és a felü-
gyelő bizottság tagjaival), valamint a DUIHK ügyvezetésének és osztály-
vezetőinek részvételével szervezett közös workshopnak. A Kamara tevé-
kenységét az ott kidolgozott kiemelt területek tükrében vázoljuk fel: 

 
Képzés, szakemberek
A szakképzés már a DUIHK alapító okiratában is kiemelt feladatként sze-
repel. A képzés és továbbképzés, valamint tagjaink támogatása a mun-
katársak képzésében kezdettől fogva a Kamara fontos feladatai. A szak-
emberek jelenlegi és jövőbeni rendelkezésre állásának kérdésére a 
DUIHK gyakorlati és pragmatikus válaszokat próbál adni, amelyek segí-
tik a vállalatokat a helyzet kezelésében, egyúttal pedig a tagvállalatok-

Visszatekintés 2017-2018 
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kal közösen működik közre a kormánnyal és az MKIK-val folytatott folya-
matos konstruktív párbeszéd keretében a jövőbe mutató megoldások 
bevezetésében. A 2017-es évben felkarolt kiemelt témánkhoz, a „szak-
emberek biztosításához” fűződő tevékenységünk konkrétan a – mesz-
szemenően közepes méretűnek tekinthető – tagvállalataink gyakorlati 
támogatására irányult. 

Ennek érdekében három tájékoztató kiadványt állítottunk össze gya-
korlatias támpontokkal a vállalati képzés megvalósításához, valamint a 
– tagvállalataink személyügyi szakembereinek bevonásával kidolgo-
zott – „Megbízható munkaadó” minősítéssel egy kézzel fogható esz-
közt hoztunk létre a vonzó és megbízható munkáltatói megjelenéshez, 
nem utolsó sorban pedig – a jövőt szem előtt tartva – a négy helyszínen 
lebonyolított „TechCsajok” rendezvénysorozattal összesen 1.300 lánynak 
mutattuk be, hogy mennyire izgalmas és érdekes lehet a műszaki pálya.

Már a 2017-es év elején nagy hangsúlyt fektetett a DUIHK az első 
alkalommal rendezett „évindító rendezvénye” keretében a „munkaerő-
piacra”, mint kiemelt éves témára: a német munkáltatók szövetsége, a 
BDA hosszú éveken át aktív elnöke és az ausztriai német külkereske-
delmi kamara elnöke, Dr. Dieter Hundt professzor vendégszónokként 
szólt hozzá ehhez a kérdéshez.

2018. márciusában immáron ötödik alkalommal tüntették ki a 
kiemelkedő szakképzési projekteket a DUIHK Szakképzési Díjával. A 2014 
óta a motiváció, kooperáció és innováció kategóriában kiírt díj célja az, 
hogy erősítse a gyakorlatias szakképzés társadalmi megítélését és szak-
mai színvonalát Magyarországon, emellett pedig megismertesse a köz-
véleménnyel a kiemelkedően mintaszerű projekteket.

A Kamara évek óta tevékenyen vesz részt a magyarországi szakkép-
zés fejlesztésében. Kamaránk ezt a németországi és a tagvállalatok köré-
ben szerzett tapasztalatok megosztásával, az illetékes hatóságokkal 
folytatott intenzív párbeszéd révén teszi és a tagvállalatokkal összehan-
goltan javaslatokat tesz a szabályozási környezet törvényi alakítására.

Kimagasló szintû szolgáltatások vállalatoknak
A Magyar- és Németország közötti gazdasági kapcsolatokban tevé-
kenykedő vállalatoknak nyújtott konkrét, magas színvonalú és függet-
len szolgáltatások jelentik az önmagunkról és szerepünkről alkotott 
felfogásunk egyik központi elemét. A vállalatok folyamatosan változó 
igényeihez igazodva gyakorlati megoldásokat és szolgáltatásokat kíná-
lunk az országban működő vállalatoknak, akárcsak a két ország befek-
tetőinek és exportőreinek is. Az üzleti partnerek közvetítésétől a szak-
vásári szolgáltatásokon át a jogi tanácsadásig támogatjuk tagjainkat és 
a két ország további vállalatait.

2018-ban ünnepeljük alapításunk 25 éves 
évfordulóját. a közép- és kelet-európai országok 
demokratikus átalakulása lehetôvé tette azt, 
hogy 1993-ban ismét bilaterális kamara alakuljon 
budapesten. ezzel folytathattuk az 1920-ban alapított 
német-magyar kereskedelmi kamara hagyományát.

Az immáron hagyománnyá vált konzultációs napunkon elsősorban a 
tagvállalatainknak kínált vonzó ajánlatainkat helyeztük előtérbe. A ren-
dezvényen 2018-ban immáron hatodik alkalommal kínáltunk lehetősé-
get tagjainknak, hogy egyéni megbeszélések keretében tájékozódjanak 
a Kamara szerteágazó szolgáltatási kínálatáról.

Ezen kívül a budapesti Ipar Napjai és Automotive Hungary szakvásá-
rokon szervezett, reprezentatív keretek között is egyszerű és költségha-
tékony kiállítási lehetőséget kínáló közösségi standjaink váltottak ki nagy 
érdeklődést a tagság körében.

Számos vezető németországi világvásár biztosít hozzáférést a magyar 
vállalatoknak a német és a nemzetközi piachoz. A DUIHK ezen a téren is 
tanácsadást kínál az optimális szakvásár kiválasztásához, a támogatási 
lehetőségek feltérképezéséhez és kiaknázásához, a szakvásári részvé-
tel előkészítéséhez és a megfelelő marketing intézkedésekhez, ezzel is 
támogatva a magyar vállalatok nemzetközi tevékenységét.

A „Közép-kelet-európai beszállítói konferencia”, a kifejezetten a tér-
ségre összpontosító beszerzői fórum, amelyet már negyedszer rende-
zett a német BME Országos Anyaggazdálkodási és Beszerzési Szövetség 
és a csehországi Német Külkereskedelmi Kamarával karöltve, 2017-ben 
Prágában kínált egy olyan fórumot, amely éppen a magyar kis- és köze-
pes vállalatoknak könnyíti meg a kapcsolatfelvételt a nemzetközi tevé-
kenységet folytató vállalatokhoz.

A konjunktúra és a gazdasági feltételrendszer
Valamennyi érintett objektív tájékoztatása és a gazdasági keretfeltéte-
lek javításában való tevékeny közreműködés a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara szívügye és feladata. Folyamatosan elemezzük a 
konjunktúra alakulását és objektív információkkal támogatjuk a válla-
lati döntéseket például az éves Konjunktúra-felméréssel; ennek ered-
ményeit 2018. április 17-én mutattuk be. Az gazdag és folyamatosan 
frissített gazdasági statisztikáinkkal, egyes tagok véleménye szerint 
„igazi gyöngyszemekkel” szolgálunk a www.duihk.hu címen elérhető 
honlapunkon is. Egyúttal megbecsült partnere vagyunk a gazdaság-
politikának és felhasználjuk a tényeken alapuló párbeszédet arra, hogy 
konstruktívan megjelenítsük a vállalatok elvárásait a jogalkotási és 
adminisztratív folyamatokban.

A 2017-es Konjunktúrafórum mellett, amelyet ismét a HIPA magyar 
beruházás-ösztönzési ügynökséggel rendeztünk, főleg a 2018-as évin-
dító rendezvény kínált reprezentatív keretet mintegy 300 vendéggel 
és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter valamint a berlini székhe-
lyű Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége részéről Dr. Volker 
Treier külgazdasági szakértő beszédével. Tagjaink első kézből jutottak 

érdekes információkhoz, emellett jócskán adódott lehetőség az infor-
mális eszmecserére. A DUIHK a kormánnyal ápolt közvetlen kapcsolatok-
ban is a tagok érdekeit képviseli. Ezt tükrözi Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter részvétele a 2017 májusában rendezett taggyűlésen és az 
ezt megelőző háttérbeszélgetésen.

Gazdasági trendek
A gazdasági trendek bemutatása és értelmezése az egyik fő eleme 
a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásainak. A 
digitalizációtól az energia-szolgáltatáson és a beszállítók fejlesztésén át 
a munka jövőjéig bezárólag felkaroljuk a vállalatoknál jelentkező aktu-
ális kihívásokat, megosztjuk a kapcsolódó szakismereteket, tudatosít-
juk tagjainkkal ezeket és támogatjuk őket abban, hogy hosszú távon, 
fenntarthatóan fejlesszék saját maguk és mások versenyképességét.

További példaként szolgálnak a 2018-ban rendezett 6. konzultációs 
napunk tematikus workshopjai, ahol a GDPR-rel és a külföldi munka-
vállalók foglalkoztatásával helyeztük előtérbe a tagvállalatainkat is fog-
lalkoztató témákat. Tagjaink rendre kedvezőnek ítélték a kifejezetten 
vidéken rendezett céglátogatásokat, ahol a konkrét gyakorlati példá-
kon keresztül lehet egymástól tanulni. Ezek a találkozók ugyanis nem 
csupán a tapasztalatcserére kínálnak jó lehetőséget, hanem erősítik a 
helyi kapcsolatrendszert is.

Végül pedig az energia kérdésköre is fontos szerepet tölt be évek 
óta a DUIHK tevékenységében, például az energiahatékonysággal fog-
lalkozó szakmai konferencia vagy a megújuló energiákról tartott ren-
dezvények, a németországi szakmai utak, oktatási kínálatunk és az 
„európai energiagazdász” képzés révén. Ezen a téren is mindig a ver-
senyképesség fejlesztéséről van szó, gyakran a naprakész információk-
kal, és a munkatársak megbízható orientációjával, illetve színvonalas 
képzésével. Tudásközpontunk további képzési és továbbképzési kíná-
latára szintén felhívjuk a figyelmet.

A DUIHK tevékenységének átfogó beszámolóját az éves taggyűlés alkal-
mával nyújtjuk be. Mindaz, amit nyújtunk, megvalósíthatatlan lenne 
barátaink és partnereink tettre kész közreműködése, valamint számos 
tagunk társadalmi munkában nyújtott szerepvállalása nélkül. Ezért 
fejezzük ki köszönetünket minden tagunknak, előadónknak, oktatónk-
nak, támogatónknak és más partnerünknek a 2017/18-as évben nyúj-
tott konstruktív együttműködésért, és bízunk abban, hogy a továbbiak-
ban is számíthatunk értékes támogatásukra.    ❙

Nagyon népszerűek a regionális 
céglátogatások, ahol a termelő üzemek 
megtekintése mellett szakmai kérdésekben 
is tapsztalatot cserélhetnek a résztvevők.
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Miután az elôzô évben a munkaerőpiacra 
helyezték a hangsúlyt, 2018-ben a DUIHK tevé-
kenységének középpontjában Közép-Kelet-
Európa Németországhoz fűződő gazdasági kap-
csolatai állnak majd, mondta Dale A. Martin,  
a Kamara elnöke. „A kapcsolataink kitűnő álla-
potát, valamint kialakulásukat a közép- és kelet-
európai országok 1989-et követő demo kra tikus 
átalakulása tette lehetővé. Jubileumi évünkben 
ezért tartalmilag elsősorban a Németország 
és a térség közötti gazdasági kapcsolatok pél-
dátlan sikertörténetére fektetjük a hangsúlyt”, 

szólt Martin. A négy visegrádi ország összes-
ségében Németország legfontosabb export-
piaca és megelőzi még az Egyesült Államokat 
és Franciaországot is, emellett pedig az Egye-
sült Államok és Nagy-Britannia után a külföldi 
német beruházások legfontosabb célrégiója is. 
Ennek következtében májusban egy budapesti 
nemzetközi konferencián vizsgálja és méltatja a 
Kamara átfogóan a közép-kelet-európai térség 
és kifejezetten Magyarország kiemelt jelentő-
ségét a német gazdaság számára a térség szak-
értőivel és vezető gazdasági szereplőivel, jelen-
tette be a Kamara elnöke. 

Dr. Volker Treier, a Német Ipari és Kereske-
delmi Kamarák Országos Szövetségének (DIHK) 
külgazdaságért felelős ügyvezető-helyettese 
besorolta a DUIHK-t a német külkereskedelmi 
kamarák világszintű hálózatába. Ez a kama-
rai hálózat nem csupán „német ügy”, hanem az 
érintett partnerországokkal folytatott kétolda-
lúság jellemzi. Méltatta a német-magyar gaz-
dasági kapcsolatok hosszú és sikeres hagyomá-
nyát, 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. Hatá-

sos példaként említette a tényt, hogy gyakran 
lehet hallani vagy olvasni a dinamikusan fejlődő 
német-kínai gazdasági kapcsolatokról, miköz-
ben a visegrádi államokba irányuló német beru-
házások ugyanolyan volumennel bírnak.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
szintén pozitívan értékelte a német-magyar 
kapcsolatokat. Az alkalomadtán előkerülő 
viták és nézeteltérések ellenére a múltban 
megbízható partnerként ismerte meg egy-
mást a két fél, mely konstruktívan dolgozik 
az adott problémák megoldásán. Ennek kap-
csán kiemelten jelentősek az évtizedek óta 
stabil kapcsolatok vállalati szinten. „Az elmúlt 
negyed század megerősítette a bizalmat a 
két ország vállalatai és döntéshozói között, a 
DUIHK pedig ennek a kapcsolatnak mindig 
fontos szervező ereje volt. A szervezet tagjai 
sokat tesznek a magyar gazdaság sikeréért”, 
mondta a miniszter. Magyarországot gazda-
sági 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 szerepet fog játszani Magyarország 
gazdasági fejlődése szempontjából”, erősí-
tette meg a miniszter.    ❙

Nach der Frage der Fachkräfteversorgung 
im vergangenen Jahr werden 2018 die wirt-
schaftlichen Beziehungen Mittelosteuropas zu 
Deutschland im Fokus der DUIHK-Aktivitäten 
stehen, sagte DUIHK-Präsident Dale A. Martin. 
„Der hervorragende Zustand dieser Beziehun-
gen wie auch unsere Entstehung 1993 wurde 
möglich durch den demokratischen Umbruch 
in den Ländern Mittel- und Osteuropas nach 
1989. Der inhaltliche Fokus unseres Jubilä-
umsjahres liegt deshalb auf der beispiellosen 
Erfolgsgeschichte der Wirtschaftsbeziehun-
gen zwischen Deutschland und der Region“, 
so Martin. Die Visegrád-4-Länder seien zusam-
men der wichtigste Exportmarkt Deutsch-
lands, noch vor den USA und Frankreich, fer-
ner nach den USA und Großbritannien das 
wichtigste Ziel deutscher Auslandsinvestiti-
onen. Die große Bedeutung der Region und 
speziell Ungarns für die deutsche Wirtschaft 

werde man deshalb im Mai auf einer interna-
tionalen Konferenz in Budapest mit Experten 
sowie Wirtschaftslenkern aus den Ländern der 
Region umfassend untersuchen und würdi-
gen, kündigte er an.

Dr. Volker Treier, für die Außenwirtschaft 
verantwortlicher stellvertretender Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK), ordnete die 
DUIHK in das weltweite Netz der deutschen 
Auslandshandelskammern ein. Das Kammer-
netz sei keine rein „deutsche Angelegenheit“, 
sondern von Bilateralität mit den jeweiligen 
Partnerländern geprägt. Er würdigte die lange 
und erfolgreiche Tradition der deutsch-unga-
rischen Wirtschaftsbeziehungen, und ging 
zugleich auch auf aktuelle Fragen ein. „Für 
Deutschland ist die wirtschaftliche Bedeutung 
Ungarns viel größer als dessen Größe und Ein-
wohnerzahl vermuten lassen“, sagte Treier. Als 

„mittel- und osteuropa – ein starker partner Deutschlands“ ist das 
schwerpunktthema der Duihk in diesem Jahr, in dem sie das 25-jähri-
ge Jubiläum ihrer gründung feiert, gab Duihk-präsident Dale a. martin 
auf deren Jahresauftakt-Veranstaltung am 25. Januar bekannt. ungarns 
wirtschaftsminister mihály Varga lobte dort die kammer als bindeglied 
zwischen Deutschland und ungarn, während Dr. Volker treier, stellv. 
hauptgeschäftsführer des Deutschen industrie- und handelskammerta-
ges die rolle ungarns beim deutschen wirtschaftswachstum betonte.

„közép- és kelet-európa – németország erôs partnere” áll a 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. Varga mihály nemzetgaz-
dasági miniszter méltatta a kamarát, mint összekötô magyarország  
és németország között, míg Dr. Volker treier, a német ipari és kereske-
delmi kamarák szövetségének ügyvezetô-helyettese magyarország  
a német gazdasági növekedésben közrejátszó szerepét hangsúlyozta.

eindrucksvolles Beispiel erwähnte er die Tat-
sache, dass man oft über die dynamische 
Entwicklung der deutsch-chinesischen Wirt-
schaftsbeziehungen hören oder lesen könne, 
obwohl die Investitionen der deutschen Wirt-
schaft in die Visegrád-Staaten einen genauso 
großen Umfang hätten.

Auch Ungarns Minister für nationale Wirt-
schaft, Mihály Varga gab eine positive Einschät-
zung der deutsch-ungarischen Beziehungen. 
Trotz gelegentlich auftretender Diskussionen 
und Meinungsverschiedenheiten habe man 
sich in der Vergangenheit als verlässliche Partner 
kennengelernt, die konstruktiv an der Lösung 
anstehender Probleme arbeiteten. Besonde-
ren Anteil daran haben, so der Minister, die seit 
Jahrzehnten stabilen Kontakte auf Unterneh-
mensebene. „Die vergangenen 25 Jahre haben 
das Vertrauen zwischen den Unternehmen und 
Entscheidungsträgern beider Länder gestärkt, 
die DUIHK war immer eine organisatorische 
Kraft dieser Beziehung. Die Mitglieder der Kam-
mer tun viel für den Erfolg der ungarischen Wirt-
schaft“, sagte er. Der Wirtschaftsstandort Ungarn 
sei in den vergangenen Jahren von deutschen 
Unternehmen positiv bewertet worden, was 
auch die Konjunkturerhebungen der DUIHK 
zeigten, so der Minister. „Die deutsche Wirtschaft 
wird auch in Zukunft eine entscheidende Rolle 
für die wirtschaftliche Entwicklung Ungarns 
spielen“, versicherte Varga.    ❙

Jahresauftakt Der Duihk
Die kammmer feiert 25-Jähriges bestehen

Duihk-éVnyitó est
25 éVes fennállását ünnepli a kamara

Von:  Daniel Hirsch Szerzô:  Hirsch Daniel

Dale A. Martin a DUIHK elnöke

von links: Dr. Volker Treier, für die Außen-
wirtschaft verantwortlicher stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des DIHK, Dale A. Martin, 
Präsident der DUIHK, Mihály Varga, Minister 
für Nationale Wirtschaft, Gabriel A. Brennauer 
Geschäftsführer der DUIHK
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berufsbilDungspreis 2018
Duihk zeichnet aussergewöhnliche 
berufsbilDungsproJekte aus

Von:  Daniel Hirsch

Die Duihk hat am 8. märz 2018 zum fünften mal ihre berufsbil-
dungspreise für hervorragende projekte in ungarn vergeben. 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 zuständiger Vizepräsident 
der ungarischen industrie- und handelskammer, übergeben.

Am 8. März 2018 wurden in feierlichem 
Rahmen die Preisträger des Berufsbildungs-
preises der DUIHK  für das Jahr 2018 bekannt 
gegeben. In den drei Preiskategorien „Motiva-
tion“, „Kooperation“ und „Innovation“  kürte die 
Jury aus 39 Bewerbungen zwei Unternehmen 
und eine Berufsschule zu Gewinnern in den 
drei Preiskategorien aus. 

Bei der Preisverleihung betonte der Vize-
präsident der DUIHK, Péter Kásler, dass die 
Kammer sich seit ihrer Gründung vor 25 Jah-
ren 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 zu 

Die ausgezeichneten proJekte
 Innovati on: »Mobilapplikation ‚Buchhalter Bienenstock‘ für Auszubildende in der 

beruflichen Bildung« (Penta Unió Zrt., Pécs)

 Kooperati on: »Wecken des Schülerinteresses an der Robotik durch Einbeziehen 
jugendlicher Multiplikatoren« (MuzixGroup Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest) 

 Motivation: »Challenging Learning« (Gyôri Mûszaki SzC Lukács Sándor Mechatronikai és 

Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr)

 Sonderpreis: 
 – »Virtueller Wasserkreislauf«  
  (Farkas Elek [Rotekom], Borsodnádasd) 

– »Kampagne und Spiel ‚Werde auch Du Land- 
 maschinist‘«  (Mezôgazdasági Eszköz- 

  és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, Gödöllô)

Ausbildungsplätze wie nur möglich geschaf-
fen 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 ausgearbei-
tet wurde, mit dem der Fachkräftemangel im 
Bereich der digitalen Wirtschaft abgebaut wer-
den 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 Berufsbil-
dung für den Arbeitsmarkt hervor. „Ausbil-
dung ist eindeutig eines der wichtigsten Mit-
tel gegen den Fachkräftemangel. Dabei geht 
es nicht nur um die Berufsausbildung, sondern 
auch um die betriebliche Weiterbildung und 
das Hochschulwesen“, so Martin. Daneben för-
dere die Kammer die Sicherung der Fachkräf-
teversorgung auch auf anderen Gebieten, so 
der Kammerpräsident. Hierzu verwies er u.a. 
auf das im Bereich Erwachsenenbildung sehr 
aktive Wissenszentrum der Kammer, auf die 
Veranstaltungsreihe „TechGirls“, die in mehre-
ren Städten landesweit junge Mädchen für 
eine technische Laufbahn begeistern will, und 
auf das Prädikat „Verlässlicher Arbeitgeber“, das 
von einer Fachjury an Unternehmen vergeben 
wird, die sich beispielhaft um die Belange ihrer 
Mitarbeiter bemühen.    ❙

Die Preisverleihung wurde von von der Audi Hungaria 
Zrt., der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
und der MKB Bank Zrt. unterstützt.

www.berufsbildungspreis.hu
Gáborné Pölöskei, stellv. Staatssekretärin für 
Berufs- und Erwachsenbildung, Ministerium  
für nationale Wirtschaft

Stabilität und steigender Wohlfahrt beitragen“, 
betonte Kásler. Mit dem Preis wolle man Pro-
jekte und Initiativen, die die praxisorientierte 
Ausbildung in Ungarn im besonderen Maße 
und beispielgebend fördern, einer möglichst 
breiten Öffentlichkeit vorstellen. Zugleich sol-
len Unternehmen – nicht nur die Mitglieder 
der DUIHK – angeregt werden, sich aktiv an 
der Ausbildung Jugendlicher zu betätigen.

Mihály Varga, Minister für Nationale Wirt-
schaft erklärte auf der Veranstaltung: „Ange-
lehnt 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 Berufs-
bildungssystems sollten so viele betriebliche 

Péter Kásler, Vizepräsident der DUIHK
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a kintüntetett proJektek
 Innováció: »Könyvelô kAPPtár tanuló mobilapplikáció a szakképzésben« 

 (Penta Unió Zrt., Pécs)

 Kooperáció: »A robotika iránti érdeklôdés felkeltése – avagy a robotok már  
tényleg a spájzban vannak« (MuzixGroup Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest) 

 Motiváció: »Challenging Learning« (Gyôri Mûszaki SzC Lukács Sándor Mechatronikai és 

Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gyôr)

 Különdíj: 
 – »Virtuális párolgás«  
  (Farkas Elek [Rotekom], Borsodnádasd) 

– »Legyél te is Mezôgépész program és  
 MezôgépÉSZek játék«  (Mezôgazdasági Eszköz- 

  és Gépforgalmazók Országos Szövetsége, Gödöllô)

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 meglévő képzési 
helyek száma. A tárcavezető bejelentette: a 
minisztérium elkészítette egységes cselek-
vési programját, a Digitális Munkaerő Progra-
mot, amelynek célja a digitális ipar területén 
tapasztalható 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 hangsúlyozta 
a rendezvényen. „A képzés egyértelműen az 
egyik legfontosabb eszköz a szakember-hiány 
enyhítésére. Itt nemcsak a szakképzésre kell 
gondolni, hanem a vállalati továbbképzésre és 
a felsőoktatásra is”, mondta. Emellett a Kamara 
azonban más területeken is támogatja a mun-
kaerőhiány enyhítését. Az elnök itt utalt pl. a 
felnőttképzéseben igen aktív kamarai Tudás-
központra, a „Techcsajok” rendezvénysorozatra, 
amely országszerte több városban fiatal lányo-
kat igyekszik megnyerni egy műszaki pályára, 
és a „Megbízható Munkaadó” címre, amelyet 
egy szakmai zsűri ítél oda példás munkakörül-
ményeket biztosító vállalatoknak.     ❙

A díjátadó ünnepséget az Audi Hungaria Zrt., a Mer-
cedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és az MKB 
Bank Zrt. támogatta.

2018. március 8-án ünnepélyes keretek 
között hirdették ki a DUIHK 2018. évi Szakkép-
zési Díjának győzteseit. A három kategóriában  
– „motiváció“, kooperáció“ és „innováció“ – a 
bíráló bizottság 39 pályázó közül két vállalatnak 
és egy szakiskolának ítélte oda a Díjat. 

A díjátadón Kásler Péter, a DUIHK alelnöke 
kiemelte, hogy a szervezet már a 25 évvel 
ezelőtti megalakulása óta foglalkozik szakkép-

Duihk-szakképzési DíJ 2018
kiemelkeDÔ szakképzési proJekteket 
tüntetett ki DíJáVal a Duihk

Szerzô:  Hirsch Daniel

zési kérdésekkel. „Meggyőződésünk, hogy egy 
jó, gyakorlatorientált szakképzési rendszer 
mindenki számára előnyt nyújt: a fiataloknak, 
mert versenyképes tudáshoz jutnak; a cégek-
nek, mert motivált és képzett munkatársak-
hoz jutnak; továbbá a társadalom egészének, 
mert a versenyképes vállalatok és a magasan 
kvalifikált dolgozók hozzájárulnak a stabili-
táshoz és a növekvő jóléthez”, hangsúlyozta 

a Duihk március 8-án immáron ötödik alkalommal méltatott kiemelkedô  
kezdeményezéseket a szakképzési Díjjal. a Díjakat Varga mihály  
nemzetgazdasági miniszter, a szakképzési Díj fôvédnöke,  
Dale a. martin, a Duihk elnöke, valamint bihall tamás, a magyar  
kereskedelmi és iparkamara szakképzésért felelős alelnöke adták át.

Kásler Péter. A Díjjal szélesebb nyilvánosságot 
szeretnének adni azoknak a projekteknek és 
kezdeményezéseknek, amelyek jelentős mér-
tékben és példaértékű módon segítik elő a 
gyakorlatorientált hazai szakképzést, egyben 
ösztönözni kívánják a vállalatokat – nem csak 
a kamara tagjait –, hogy aktívan kapcsolódja-
nak be a fiatalok képzésébe.

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter a rendezvényen kifejtette: „A német duá-
lis szakképzési rendszerhez hasonlóan azt 
szeretnénk elérni, hogy még a jelenleginél is 
szorosabb kapcsolat legyen a szakképzés és 

www.szakkepzesidij.hu

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
a rendezvényen kifejtette: „A német duális 
szakképzési rendszerhez hasonlóan 
azt szeretnénk elérni, hogy még a 
jelenleginél is szorosabb kapcsolat legyen 
a szakképzés és a vállalatok között.”



1716 WiU Spezial – Éves visszatekintés 2017-2018WiU Spezial – Jahresrückblick 2017-2018

konJunkturbericht 2018 
Deutsche inVestoren in ungarn zufrieDener als im VorJahr

Von:  Dirk Wölfer

zum insgesamt 24. mal befragte die Duihk ihre mitgliedsunternehmen 
und andere ausländische investoren zur wirtschaftlichen lage 
und zu den standortbedingungen in ungarn. Die in ungarn 
tätigen deutschen unternehmen konstatieren aktuell eine 
hervorragende wirtschaftslage, und auch ihre einschätzung der 
standortbedingungen hat sich auf mehreren gebieten verbessert.

Investoren signalisieren 
Expansionsabsichten
Die überwiegende Mehrheit der Umfrage-
teilnehmer in Ungarn beurteilte die Wirt-
schaftslage besser als im Vorjahr. Die Lage der 
Gesamtwirtschaft wurde seit 2005 nicht mehr 
so positiv bewertet wie in diesem Jahr.

Die befragten Unternehmen haben sowohl bei 
den Investitionen, als auch den Belegschafts-
zahlen verstärkte Expansionsabsichten signali-
siert. In beiden Fragen war der Anteil der posi-
tiven Antworten so hoch wie seit 2001 nicht 
mehr. Ähnlich wie in den Vorjahren zeigen vor 
allem große, stark exportorientierte Unterneh-
men im verarbeitenden Gewerbe überdurch-
schnittliche Wachstumsabsichten an. Der aus 
den Umfrageergebnissen ermittelte Inves-
titionsklimaindex der DUIHK ist 2018 erneut 

keine VeränDerung im internationalen Vergleich  

 Die deutschen Auslandshandelskammern (AHK) haben 2018 zum insgesamt 
13. Mal eine parallele Umfrage in 15 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa 
(MOE) durchgeführt. Alles in allem beteiligten sich daran 1.698 Unternehmen.  
Auf die Frage, wie attraktiv einzelne Länder gesehen werden, nannten die Mana-
ger mehrheitlich – erneut – die Tschechische Republik als attraktivsten Investiti-
onsstandort genannt, auf den Rängen folgen Polen und Estland. Ungarns durch-
schnittliche Bewertung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, sie 
reichte in diesem Jahr für Platz 10, nach Platz 9 im Vorjahr.

 Kostenloser Download der 
Umfrageergebnisse: 

 www.ahkungarn.hu/konjunktur 

Der Konjunkturbericht  
wurde unterstützt von:

den, davon 29 Prozent sogar „sehr unzufrie-
den“. Der Durchschnitt der Einschätzung ver-
blieb praktisch auf dem – sehr ungünstigen – 
Niveau des Vorjahres.

Im Vergleich zum Vorjahr berichteten in 
diesem Jahr noch mehr Firmen von steigen-
den Lohnkosten, beruhigend ist aber zumin-
dest, dass sich der Arbeitskräftemangel vorerst 
nicht maßgeblich auf die Investitionsentschei-
dungen auswirkt.

Der Arbeitskräftemangel drückt auch ande-
ren Aspekten der Personalpolitik seinen Stem-
pel auf. Die Zufriedenheit mit der Qualifikation 
sowie mit der Produktivität und Motivation der 
Mitarbeiter ist – geringfügig – zurückgegan-
gen. Noch deutlicher gilt das für die Beurtei-
lung des Berufsbildungssystems: 54 Prozent 
der Teilnehmer waren in diesem Jahr mit der 
jetzigen Situation nicht zufrieden – dies ist der 
schlechteste Wert seit 2009.

Standort-Loyalität wieder 
leicht gestiegen
Die Verbundenheit der befragten Unterneh-
men zum Standort Ungarn ist erneut gestiegen. 
Nach 81% im Vorjahr haben in diesem Jahr 84% 
der Unternehmen erklärt, dass sie ihre Investi-
tion wieder in Ungarn tätigen würden.     ❙chen wie der Korruption, der Transparenz 

der öffentlichen Vergabe und der Rechtssi-
cherheit festgestellt werden. Bei mehreren 
Fragen zu den Standortbedingungen ist die 
Zufriedenheit kleiner und mittelständischer 
Unternehmen geringer als die von Großun-
ternehmen. Im internationalen Vergleich hat 
die Zufriedenheit mit den Standortbedingun-
gen in Ungarn insgesamt etwas aufgeholt. In 
Bezug auf die Besteuerung und die Verwal-
tung sind die Antworten in Ungarn deutlich 
positiver als im regionalen Durchschnitt, die 
Beurteilung der Bedingungen am Arbeits-
markt bleibt jedoch etwas hinter dem Durch-
schnitt der anderen Länder zurück.

Die Verfügbarkeit von Fachkräften 
hat sich nicht verbessert
In der Vergangenheit wurde die höchste 
Zufriedenheit traditionell bezüglich der Bedin-
gungen am Arbeitsmarkt geäußert, in den ver-
gangenen drei bis vier Jahren ist jedoch festzu-
stellen, dass die Zufriedenheit mit den Arbeits-
marktfaktoren tendenziell etwas abnimmt, 
während das wirtschaftspolitische Umfeld 
weniger kritisch gesehen wird als früher. 

Der Fachkräftemangel stellt nach wie 
vor eines der brennendsten Probleme für 
die Unternehmen in Ungarn dar. 72 Prozent 
der Teilnehmer der diesjährigen Erhebung 
waren mit der aktuellen Situation unzufrie-

Weniger Unzufriedenheit mit dem 
wirtschaftspolitischen Umfeld  
Insgesamt hat sich die Bewertung der Stand-
ortbedingungen gegenüber dem Vorjahr ver-
bessert. Die wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen sowie das Marktumfeld wur-
den von den Managern besser bewertet, 
die Zufriedenheit mit den Bedingungen am 
Arbeitsmarkt hingegen sank leicht. 

Unter den Einzelfaktoren gab es insbeson-
dere hinsichtlich der Besteuerung und der 
öffentlichen Verwaltung eine nennenswerte 
Verbesserung, die Bewertung der Qualifika-
tion sowie der Ausbildungssysteme zeigte 
hingegen eine gewisse Verschlechterung. 
Kein Fortschritt konnte in wichtigen Berei-

gestiegen, mit einem Wert von 28 Punkten 
erreichte er sein bisher höchstes Niveau. Der 
Index wies in den Vorjahren eine starke Korrela-
tion mit der Entwicklung des ungarischen Brut-
toinlandsprodukts auf. Dieser Zusammenhang 
deutet für das laufende Jahr auf ein Wirtschafts-
wachstum von deutlich über vier Prozent hin.

Verfügbarkeit Von fachkräften
Durchschnittswert der Zufriedenheit (1 = sehr zufrieden, 5 = sehr unzufrieden) 
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konJunktúraJelentés 2018 
toVább JaVult a magyarországi német Vállalatok hangulata

Szerzô: Dirk Wölfer

a Duihk idén immáron 24. alkalommal kérdezte meg tagvállalatait és 
más külföldi beruházókat arról, hogyan látják a magyarországi gazdasági 
helyzetet és az üzleti környezetet. a német és más külföldi befektetôk a 
gazdasági helyzetet és az idei kilátásokat igen kedvezônek ítélik meg, 
többnyire még jobbnak is, mint az elôzô évben. a foglalkoztatási és 
beruházási tervek sok éves csúcsot értek el és további bôvülést jeleznek.

A befektetôk terjeszkedési  
szándékot jeleznek 
A magyarországi felmérésben a válaszadók 
túlnyomó többsége a tavalyinál jobb gazda-
sági helyzetről számolt be. A nemzetgazdaság 
jelenlegi állapotát 2005 óta eddig még soha 
nem értékelték ennyire kedvezően, mint idén.

A válaszadó vállalatok mind a beruházá-
sok, mind pedig dolgozói létszám tekintetében 
további terjeszkedési szándékot jeleztek. Mind-
két tekintetben a legnagyobb mértékű bővü-
lési hajlandóságot tapasztaltuk 2000 ill. 2001 
óta. Az előző évekhez hasonlóan elsősorban a 
nagy, jelentős mértékben exportközpontú fel-
dolgozóipari vállalatok mutatnak átlagon felüli 
növekedési szándékot.

A konjunktúra-felmérés eredményeiből 
számított DUIHK Befektetői Hangulat Index 
2018-ban idén tovább emelkedett, a 28 pon-
tos szint az eddig mért legmagasabb érték. 
Az index az elmúlt években nagyfokú korre-
lációt mutatott fel a magyar bruttó hazai ter-
mék alakulásával. Ennek figyelembevételével 
az idei évre négy százalék fölötti gazdasági 
növekedést vár a Kamara.

Csökkent a gazdaságpolitikai környe-
zettel kapcsolatos elégedetlenség
Összeségében kis mértékben javult az üzleti 
környezet értékelése a tavalyi eredmények-
hez képest. A gazdaságpolitikai kereteket, 
valamint az operatív piaci környezetet jobban 

 A felmérés ingyenesen letölthetô: 
 www.duihk.hu/konjunktura 

A Konjunktúrajelentés 
megjelenését támogatta:

 
Nem javult a szakképzett munkaerô 
rendelkezésre állása 
Eddig hagyományosan a munkaerőpiaci adott-
ságok tekintetében mértük a legnagyobb elé-
gedettséget, az elmúlt három-négy évben 
azonban azt tapasztaltuk, hogy csökkenő ten-
denciát mutatott a munkaerővel kapcsolatos 
elégedettség, miközben a gazdaságpolitikai 
környezet javuló értékeléseket kapott.

A szakemberhiány továbbra is az egyik leg-
égetőbb gond a magyarországi cégek szá-
mára. Az idei felmérésben a résztvevők 72 szá-
zaléka elégedetlen volt a jelenlegi helyzettel, 
ezen belül 29 százalék „nagyon elégedetlen”, az 
átlagos értékelés gyakorlatilag a tavalyi – igen 

kedvezőtlen – szinten ragadt meg. A tavalyi fel-
méréshez képest idén fokozódó bérnyomás-
ról számolnak be a cégek, örvendetes viszont, 
hogy a beruházási döntésekre egyelőre nem 
fejt ki számottevő hatást a munkaerőhiány.

A munkaerőhiány rányomja bélyegét a 
humánerőforrás más vetületeinek megíté-
lésére is. A dolgozók képzettségét, valamint 
ter me lé keny ségét ill. motivációját tekintve 
csökkent – kis mértékben – az elégedettség. 
A szakképzési rendszer tekintetében szintén 
kedvezőtlen irányba mozdult a vállalatveze-
tők értékelése, idén a résztvevők 54 százaléka 
nem volt elégedett a jelenlegi helyzettel – ez 
2009 óta a legrosszabb érték.

Tovább erôsödött  
a befektetôk kötôdése
Tovább nőtt a megkérdezett vállalatok Magyar-
ország melletti elkötelezettsége. A tavalyi 81 
százalék után idén a cégek 84 százaléka nyilat-
kozott úgy, hogy ismét Magyarországon eszkö-
zölné beruházását.    ❙

nemzetközi összehasonlításban nincs Változás  

 A német külkereskedelemi kamarák az idén 13. alkalommal végeztek közös, párhu-
zamos felmérést a kelet-európai térség 15 országában, összesen 1.698 résztvevôvel. 
Arra a kérdésre, milyen vonzónak látják az egyes országokat, mint befektetési célor-
szág a vállalatvezetôk többsége – ismételten – Csehországot nevezte meg, mint a 
legvonzóbb üzleti környezet kínáló ország, ezt követi Lengyelország és Észtország. 
Magyarország mutatója nem változott, a 20 országot tartalmazó rangsorban a tavalyi 
9. helyrôl idén a 10. helyre került.

szakképzett munkaerÔ renDelkezésre állása
elégedettség átlaga (1 = nagyon elégedett, 5 = nagyon elégedetlen)

ítélték meg a vállalatvezetők, a munkaerő-
piaccal kapcsolatos kérdésekben pedig újra 
csökkent az elégedettség.

Az egyes tényezők közül különösen az 
adózás, valamint a közigazgatás terén volt 
tapasztalható érdemi javulás, kedvezőtlen 

irányba mozdult viszont a képzettség, ill. a 
képzési rendszer értékelése. Nem sikerült 
előrelépést elérni olyan fontos területeken, 
mind a korrupció, a közbeszerzések átlátha-
tósága vagy a jogbiztonság. Több, az üzleti 
környezettel kapcsolatos kérdésben az átlag-
nál alacsonyabb a kis és közepes vállalkozá-
sok elégedettsége. 

A közép-kelet-európai régió 15 más orszá-
gával összehasonlítva összességében javult 
a hazai üzleti környezettel való elégedettség 
relatív helyezése. Az adózás, valamint a köz-
igazgatás terén a régiós átlagnál jóval kedve-
zőbb válaszok születtek Magyarországon, a 
munkaerőpiaci adottságok megítélése még 
elmarad a többi ország átlagától.
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gen nahmen insgesamt rund 40 Unterneh-
men teil, darunter auch einige, die gleich in 
mehreren Stationen der Reihe präsent waren.

Katalin Novák, Staatsekretärin für Familie 
und Jugend im Ministerium für Humanres-
sourcen, erklärte auf der Budapester Veran-
staltung, dass das 21. Jahrhundert das Jahr-
hundert der Frauen sei, denn heute wäre es 

selbstverständlich, dass auch Frauen studie-
ren, wählen und Arzt, Lehrer, Sportler oder 
gar Physiker, Mathematiker werden können.

Dr. Ágnes Fábián, Geschäftsführerin des 
Sponsors des Events in Békéscsaba, der 
Henkel Magyarország Kft., hob hervor: „Der 
Motor der Entwicklung liegt in der Innova-
tion, und hierfür ist technisches Fachwissen 

unabdingbar. Die Wissenschaft unterschei-
det nicht zwischen den Geschlechtern, das 
Wissen gehört allen.“

Dr. Marie-Theres Thiell, Vorstandsvorsit-
zende des Sponsors der Budapester Veran-
staltung innogy/ELMŰ-ÉMÁSZ, ermutigte die 
14-18-jährigen Mädchen, diejenigen Frauen als 
Vorbild zu sehen, die einen „männlichen Beruf“ 
ergreifen und sich dort auch als Führungskraft 
durchsetzen können. „Eines ist sicher: Frauen 
können sich sowohl auf dem technischen wie 
auch wissenschaftlichen Gebiet nicht nur in 
Ungarn, sondern auf der ganzen Welt eine groß-
artige Karriere aufbauen“, so die Managerin.

Dr. Thomas Narbeshuber, der für die 
Region South East Europe verantwortliche 
Lieter beim Sponsor des Events in Debrecen, 
BASF, betonte: „Die Hälfte der Weltbevölke-
rung ist weiblich, in den naturwissenschaft-
lichen und Ingenieursberufen müsste min-
destens dasselbe Verhältnis erreicht werden, 
schließlich besteht riesiger Bedarf an der Art 
der Weltanschauung der Frauen zur Lösung 
der vor uns stehenden Herausforderungen.“

Gábor Katona, Geschäftsführer des Spon-
sors des Pécser Events, der Hauni Hungaria 
Gépgyártó Kft., sagte: „Die Wirtschaft hat Bedarf 
an technischen Fachkräften, mit einem solchen 
Abschluss können die Mädchen zwischen zahl-
reichen Karrieremöglichkeiten auswählen.“    ❙

Ziel der Reihe ist es, das Interesse der Mäd-
chen an Technik und Naturwissenschaften zu 
wecken. Der Hintergrund der Initiative ist der 
Arbeitskräftemangel, auch gerade in techni-
schen Bereichen, der die Arbeitnehmer vor 
große Herausforderungen stellt, während 
zugleich der Anteil weiblicher Fachkräfte in 
diesen Richtungen noch immer gering ist.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe prä-
sentieren in allen vier Städten jeweils über 
15 deutsche und ungarische Unternehmen 
den angehenden Studentinnen mit vielfälti-
gen Ständen, Robotern, Experimentierstati-
onen, digitalen Spielen sowie anderen Expo-
naten darüber, wie abwechslungsreich und 
vielfältig die Produktionsabläufe sowie die 

Produktpalette heutiger, moderner Unter-
nehmen sind. Die Überzeugungskraft und 
Authentizität der Veranstaltung wird zusätz-
lich durch ein unterhaltsames Podiumsge-
spräch gestärkt, in dem erfolgreiche weibli-
che Firmenchefs, Ingenieurinnen oder Stu-
dentinnen sowie weitere Teilnehmer darü-
ber berichten, warum sie eine technische 
Laufbahn eingeschlagen haben, und welche 
abwechslungsreichen Tätigkeitsfelder sich in 
diesem Bereich auch für Frauen bieten.

Im vergangenen Jahr konnte die Reihe 
insgesamt rund 1.200 Schülerinnen anspre-
chen, in diesem Jahr waren es zusammen 
1.300 Teilnehmerinnen. An den Ausstellun-

Von:  Daniel Hirsch

mit ihrer 2017 gestarteten Veranstaltungsreihe „techgirls“ will die Duihk 
mädchen für ein technisches studium und technische berufe begeistern. 
2018 fand die Veranstaltungsreihe in diesen vier städten statt: 14. mai in 
békéscsaba, 15. mai in budapest, 16. mai in Debrecen und 17. mai in pécs.

www.techcsajok.hu

techgirls 2018 
mäDchen für technische laufbahnen begeistern
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A sorozat célja, hogy a lányok körében 
felkeltse a műszaki és természettudományi 
tanulmányok iránti érdeklődést. Ennek hátte-
rében az áll, hogy a munkaerőhiány ezeken 
a területeken is kihívások elé állítja a munka-
adókat, miközben a műszaki területeken még 
mindig alacsony a női szakemberek aránya.  

Ezért a rendezvénysorozat minden állo-
másán több mint 15 német és magyar válla-
lat vonul fel, amelyek változatos standokkal, 
robotokkal, kísérleti installációkkal, digitális 
játékokkal és más eszközökkel mutatják be a 
leendő hölgy-hallgatóknak, hogy milyen sok-
színű a mai, modern vállalatok műszaki-ter-
melési háttere és termékpalettája. A témát 
még hitelesebbé teszi, hogy egy pódiumbe-

szélgetés keretében sikeres női vállalatveze-
tők, mérnökök vagy hallgatók számoltak be 
arról, hogyan találták meg a műszaki pályát, 
és milyen változatos munkaköröket kínálnak e 
területen a cégek.

Tavaly a sorozaton mintegy 1.200 tanulót 
sikerült megszólítani, idén 1.300 résztvevőt 
számoltak a szervezők, a kiállításon össze-
sen mintegy 40 cég mutatkozott be, közü-
lük néhányan több városban is képviseltet-
ték magukat.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára a budapesti rendezvé-
nyen kijelentette, hogy a 21. század a nők 
évszázada, hiszen ma már természetes, hogy 

a nők is tanulhatnak, szavazhatnak, és orvos, 
tanár, sportoló, de akár fizikus vagy matema-
tikus is lehet belőlük.

Dr. Fábián Ágnes, a békéscsabai rendez-
vényt támogató Henkel Magyarország Kft. ügy-
vezető igazgatója kiemelte: „A fejlődés motorja 
az innovációkban rejlik és ehhez elengedhe-
tetlen a műszaki szaktudás. A tudomány nem 
válogat a nemek között, a tudás mindenkié.”

mûszaki szakmai pályákat népszerûsít középiskolás lányok felé a Duihk 
által tavaly kezdeményezett „techcsajok” c. rendezvénysorozat. 2018-ban 
a következô négy városban került megrendezésre: békéscsaba május 14-én, 
budapest május 15-én, Debrecen május 16-án és pécs május 17-én.

Szerzô:  Hirsch Daniel

Dr. Marie-Theres Thiell, a budapesti rendez-
vényt támogató innogy/ELMŰ-ÉMÁSZ elnök-
ve zér igaz gatója arra bátorította a 14-18 éves 
lányokat, hogy tekintsék példaképként azo-
kat a nőket, akik „férfiasnak tartott” szakmát 
választanak, és ott vezetőként is érvényesülni 
tudnak. „Egy biztos: a nők mind a műszaki és 
mind a tudományos területeken nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész világon 
nagyszerű karriert tudnak építeni”, mondta az 
igazgatóasszony.

Dr. Thomas Narbeshuber, a debre-
ceni rendezvényt támogató BASF dél-kelet-
európai vezetője hangsúlyozta: „A világ lakos-
ságának fele nő, a természettudományos 
szakmákban, valamint a mérnöki pályákon is 

legalább ilyen aránynak kellene megvalósulni, 
hiszen a nők szemléletmódjára óriási szükség 
van az előttünk álló kihívások megoldásában.”

Katona Gábor, a pécsi rendezvényt támo-
gató a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. ügyve-
zetője elmondta: „A műszaki szakemberekre 
van szüksége a gazdaságnak, ilyen végzett-
séggel a lányok számos karrierlehetőség közül 
válogathatnak.”    ❙

www.techcsajok.hu

techcsaJok 2018 
mÛszaki tanulmányokra biztatJák a lányokat
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Rückblick | Visszatekintés 
2017–2018

Prof. Dr. Dieter Hundt, ehemaliger Präsident des Bundesverbandes der deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich /  
a Német Munkaadók Országos Szövetségének (BDA) volt elnöke, az Ausztriában  
működő Német Kereskedelmi Kamara elnöke

Dale A. Martin, Präsident der DUIHK / a DUIHK elnöke, Prof. Dr. Dieter Hundt, 
Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich / az Ausztriában működő 
Német Kereskedelmi Kamara elnöke

2017

Networking

19. Januar 2017

Jahresauftakt der DUIHK –  
Ankündigung des Jahresthemas 2017 
„Fachkraftesicherung”
mit Prof. Dr. Dieter Hundt, ehemaliger Präsident 
des Bundesverbandes der deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA), Präsident der Deutschen 
Handelskammer in Österreich

Networking

2017. január 19.

DUIHK-Évnyitó est – A „munkaerőpiac”, a 2017–
es év kiemelt témájának bemutatása
Dr. Dieter Hundt professzor, a Német Munka-
adók Országos Szövetségének (BDA) volt elnöke, 
az Ausztriában működő Német Kereskedelmi 
Kamara elnöke részvételével

DUIHK-Intern

19. Januar 2017

Präsidiumssitzung der DUIHK und  
Hintergrundgespräch des Vorstandes 
mit Prof. Dr. Dieter Hundt

DUIHK-Intern

2017. január 19.

A DUIHK ügyvivő testületének ülése és  
az elnökség tagjainak részvételével háttér-
beszélgetés Prof. Dr. Dieter Hundt-tal

DUIHK-Intern

23. Januar 2017

Sitzung des Arbeitskreises  
Lieferantenentwicklung

DUIHK-Intern

2017. január 23.

A DUIHK beszállítófejlesztési  
munkacsoportjának ülése

Förderprogramm

24. Januar 2017

Feierliche Unterzeichnung der  
Kooperationserklärung und Eröffnung des 
Förderprogramms „Diversität  
und Digitalisierung“ der Andrássy  
Universität Budapest

Támogatási program

2017. január 24.

Az Andrássy egyetem „Sokszínűség  
és digitális fejlődés“  ösztöndíjprogramjá-
nak indítása és az Együttműködési Meg-
állapodás ünnepélyes aláírása, Budapest  

Networking

7.-9. Februar 2017

Bayerisches 
Repräsentantentreffen, 
München

Networking

2017. február 7-9.

Bajor képviseletek találkozója, 
München
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Frank Dissen, Partner, WTS Klient Adótanácsadó Kft.

Informationsveranstaltung

9. Februar 2017

„Recht und Steuern Aktuell” –  
Entsendung nach Ungarn
mit Experten der  Rechtsanwaltskanzlei  
Szopkóné dr. Horváth und   
WTS Klient Adótanácsadó Kft.

Tájékoztató rendezvény

2017. február 9.

„Jogi és adózási aktualitások”– 
Kiküldetés Németországba
a  Szopkóné dr. Horváth  
Ügyvédi Iroda és a und  WTS Klient  
Adótanácsadó Kft. szakértőivel 

Regionaler Firmenbesuch

22. Februar 2017

JAKO Fémárugyár Kft. 
in Szekszárd

Regionális céglátogatás

2017. február 22.

JAKO Fémárugyár Kft., 
Szekszárd

Networking 

23. Februar 2017

Jour Fixe im Corinthia Hotel 
Budapest

Networking 

2017. február 23.

Jour Fixe a Corinthia Hotel 
Budapest-ben

Vortragsveanstaltung 

27. Februar 2017

Wirtschaft und Wissenschaft – Information 
Privacy und Informationsverhalten
mit Prof. Dr. Franz Lehner, Universität Pas-
sau, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und  
Ernő Serfőző, Cyber Risiken Versicherungs-
experte, Aon Risk Solutions   

Előadás

2017. február 27.

Gazdaság és Tudomány – Információ-
biztonság- és tudatosság
Prof. Dr. Franz Lehner, Passau-i Egyetem, 
Gazdaságinformatika tanszék és 
Serfőző Ernő, kiber biztosítási szakértő, 
Aon Magyarország Kft. részvételével

Feierliche Preisverleihung

2. März 2017

DUIHK Berufsbildungspreis 2017
MKB Bank Festsaal, Budapest

Ünnepélyes díjátadó

2017. március 2.

A DUIHK 2017. évi Szakképzési díja
MKB Bank székház, Budapest

Business Lunch

6. März 2017

Dr. Attila István Simon, 
Stellv. Staatssekretär für 
den Arbeitsmarkt
in Zusammenarbeit mit mit 
der  Französisch- Ungari-
schen Industrie- und Han-
delskammer und weiteren 
Kooperationspartnern

Üzleti ebéd:

2017. március 6.

Dr. Simon Attila István,  
munkaerőpiacért felelős  
helyettes államtitkár
a Magyar-Francia Kereskedelmi és  
Iparkamarával és további partne-
rekkel együttműködésben 
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AHK-Netzwerk

16. März 2017

Weltwirtschaftstag „Regio-Globalisierung 
der Weltwirtschaft – Offene Märkte oder 
geschlossene Gesellschaft?“, DIHK, Berlin

AHK-hálózat

2017. március 16.

Világgazdasági nap „Régiós- 
globalizáció a világgazdaságban –  
Nyílt piacok, vagy zárt társadalom?“,  
DIHK, Berlin

Regionaler Firmenbesuch

21. März 2017

Jankovits Hidraulika Kft. 
in Győr

Regionális céglátogatás

2017. március 21.

Jankovits Hidraulika Kft., 
Győr

DUIHK-Intern

23. März 2017

Präsidiumssitzung und 
100. Vorstandssitzung der 
DUIHK

DUIHK-Intern

2017. március 23.

A DUIHK 100. elnökségi és  
ügyvivő testületi ülése

Vortragsveranstaltung

24. März 2017

Business Woman Lunch – Frauen  
mit hohen Absätzen
mit Emese Danks, Geschäftsführerin 
der UNICEF Magyar Bizottság

Előadás

2017. március 24.

Business Woman Lunch – Vezetők túsarkúban,
Danks Emesével, az UNICEF Magyar Bizottság  
ügyvezető igazgatójával

Regionaler Firmenbesuch

29. März 2017

Lufthansa Technik 
Budapest Kft.

Regionális céglátogatás

2017. március 29.

Lufthansa Technik 
Budapest Kft.

Fachbesuch

30. März 2017

„Qualitätsanforderungen der  
Lieferanten“ – KNORR-BREMSE  
Rail Systems Budapest

Szakmai céglátogatás

2017. március 30.

„Minőségi követelmények a beszál-
lítókkal való együttműködéshez” – 
KNORR-BREMSE Rail Systems Budapest
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Fachreise nach Bayern

3.-7. April 2017

Modernisierung von Tourismus- 
Objekten im Rahmen des Programms 
„Bayern – Fit for Partnership“

Szakmai út Bajorországba:

2017. április 3-7.

Idegenforgalmi létesítmé-
nyek kiépítése, felújítása és 
korszerűsítése
„Bajorország – a megfe-
lelő partner“ (Bayern – Fit for 
Partnership) kezdeményezés 
támogatásával

Regionaler Firmenbesuch

4. April 2017

HÜBNER-H Gumi- 
és Műanyagipari Kft. 
in Nyíregyháza

Regionális céglátogatás

2017. április 4.

HÜBNER-H Gumi- és  
Műanyagipari Kft., 
Nyíregyháza

Networking

6. April 2017

Informationstag 2017 der DUIHK  –
Beratung und Service für’s Geschäft

Networking 

2017. április 6.

A DUIHK konzultációs 
napja 2017 –
Üzleti tanácsadás és 
szolgáltatások

DUIHK intern

7. April 2017

Sitzung des Arbeitskreises  
Lieferantenentwicklung

DUIHK intern: 

2017. április 7.

A DUIHK beszállítófejlesztési  
munkacsoportjának ülése

Konferenz

10. April 2017

Digital Labour Market 2017
Ministerium für Nationale Wirtschaft,  
DUIHK als Co-Organisator

Konferencia

2017. április 10.

Digitális munkaerőpiac 2017
a Nemzetgazdasági Minisztérium  
szervezésében, DUIHK, 
mint társszervező

Sajtókonferencia

2017. április 12.

A DUIHK 23. Konjunktúrajelentése  
eredményeinek bemutatása 
Lepsényi István, gazdaságfejlesztésért 
és –szabályozásért  felelős államtitkár 
államtitkár részvételével 

Pressekonferenz

12. April 2017

Vorstellung der Ergebnisse des  
23. Konjunkturberichts der DUIHK
mit István Lepsényi, Staatssekretär  
für Wirtschaftsentwicklung

Sitzung

10. April 2017

Beiratssitzung der Deutsch-
sprachigen Studiengangs der 
Universität Corvinus
– Gabriel A. Brennauer, 
Geschäftsführender Vorstand der 
DUIHK wird Beirat des DSG

Ülés

2017. április 10.

A Corvinus Egyetem DSG – Német  
Nyelvű Képzési Programjának tanácsadó  
testületi ülése – Gabriel A. Brennauer-t,  
a DUIHK ügyvezető elnökségi tagját felkérik  
a DSG tanácsadó testületébe

Major Gábor, Generalsekretär des IVSZ / az IVSZ főtitkára, Dale A. Martin, Präsident der DUIHK / 
a DUIHK elnöke, Laufer Tamás, Präsident des IVSZ / az IVSZ elnöke, Dr. Bársony Farkas, Präsident 
Amcham / az AmCham elnöke, Dr. Parragh László, Präsident der MKIK / az MKIK elnöke

Referenten / előadók: Kaszás Anikó, binder cable assemblies Bt., 
Salamonné M. Erika, Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., Somogyi András, 
Bosch Magyarország, Sándor Csaba, Bosch Miskolc

Lepsényi István, Staatssakretär für Wirtschaftsregulierung / 
gazdaságszabályozásért felelős államtitkár
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 Regionaler Firmenbesuch

12. April 2017

LKH Leoni Kft. 
in Hatvan

Regionális céglátogatás

2017. április 12.

LKH Leoni Kft., 
Hatvan

Regionaler Firmenbesuch

21. April 2017

AXON Kábelgyártó Kft.
in Kecskemét

Regionális céglátogatás

2017. április 21.

AXON Kábelgyártó Kft.,
Kecskeméten

Informationsveranstaltung

25. April 2017

 „Recht und Steuern Aktuell” -  
Praxis der Umsatzsteuerprüfungen 
von internationalen Geschäften
mit Experten der  Rechtsanwaltskanz-
lei  Fehér és Társai Ügyvédi Iroda

Szakmai rendezvény

2017. április 25.

 „Jogi és adózási aktualitások”-  
A nemzetközi vonatkozású ügyle-
tek Áfa ellenőrzéseinek gyakorlata
a  Fehér és Társai Ügyvédi Iroda 
szakértőivel

Networking

4. Mai 2017

Jährliche Mitgliederversammlung der DUIHK
im Budapest Music Center
Grußwort: Lieselore Cyrus,  Geschäftsträgerin der  
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Vortrag: Mihály Varga, Minister für Nationale Wirtschaft
Wahlen: Dale A. Martin, Vorstandsvorsitzender  
der Siemens Zrt., für weitere zwei Jahre zum  
Präsidenten der DUIHK gewählt

Networking

2017. május  4.

A DUIHK taggyűlése
a Budapest Music Centerben
Köszöntő: Lieselore Cyrus, a Németországi Szövetségi 
Köztársaság Nagykövetségének ügyvivője
Előadás: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Választások: Dale A. Martint, a Siemens Zrt. elnök-vezérigaz-
gatóját újabb 2 évre megválasztották a DUIHK elnökének 

Urkundenübergabe

4. Mai 2017

23 Unternehmen zum ersten  
Mal mit dem Prädikat  
„Verlässlicher Arbeitgeber”  
ausgezeichnet,
im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung der DUIHK

Oklevélátadó

2017. május 4.

Első alkalommal vehette át  
23 vállalat a „Megbízható  
Munkaadó“ elismerő címet,  
a DUIHK taggyűlésének keretében

AHK-Netzwerk

8-9. Mai 2017

Gemeinsame Sitzung bei  
der AHK Österreich in Wien  
(Vorstandsbesuch)

AHK-hálózat

2017. Május 8-9.

Közös ülésezés Bécsben  
az AHK Österreich  
(Ausztriai Német Kamara)  
vezetőségével

Dale A. Martin, Präsident der DUIHK / a DUIHK elnöke

Varga Mihály, Minister für Nationale Wirtschaft / nemzetgazdasági miniszter



3534 WiU Spezial – Éves visszatekintés 2017–2018WiU Spezial – Jahresrückblick 2017–2018

Messe

9.-12. Mai 2017

INDUSTRIE TAGE und MACH-TECH,  
Budapest – DUIHK Gemeinschaftsstand 
und Beratungsservice

Vásár

2017. május 9-12.

IPAR NAPJAI és MACH-TECH,  
Budapest – DUIHK közösségi stand és 
üzleti szaktanácsadás

Konferenz

10. Mai 2017

„Lieferanten in der Fahrzeug- 
und Maschinenindustrie“ auf 
der Fachmesse INDUSTRIE TAGE 
und MACH-TECH in Budapest

Konferencia

2017. május 10.

„Jármű- és gépipari beszállítói 
konferencia “ az IPAR NAPJAI 
és MACH-TECH szakkiállításon, 
Budapesten

Fachveranstaltung

10. Mai 2017

„B2B Treffen“ auf der Fachmesse 
INDUSTRIE TAGE und MACH-TECH 
in Budapest, in Kooperation mit dem 
Verband der Ungarischen Automo-
bilzulieferindustrie (MAJOSZ) und der 
Messegesellschaft HUNGEXPO

Szakmai rendezvény

2017. május 10.

 „B2B (Beszállító – Beszerző) Talál-
kozó“ az IPAR NAPJAI és MACH-TECH 
szakkiállításon, Budapesten, a Magyar 
Járműalkatrészgyártók Országos Szö-
vetségével (MAJOSZ) és a HUNGEXPO-
val együttműködésben

Networking

11. Mai 2017

Jour Fixe im Kempinski 
Hotel Corvinus

Networking

2017. május 11.

Jour Fixe a Kempinski 
Hotel Corvinus–ban

Roadshow

15. Mai 2017

TechCsajok Budapest

Roadshow

2017. május 15.

TechCsajok Budapest

Roadshow

16. Mai 2017

TechCsajok Pécs
Roadshow

18. Mai 2017

TechCsajok Debrecen

AHK-Netzwerk

18.-20. Mai 2017

Besuch des Vorstands 
der AHK Bulgarien

AHK-hálózat

2017. május 18-20.

Az AHK Bulgarien 
(Bolgár-Német Kamara) 
elnökségének látogatása

Roadshow

19. Mai 2017

TechCsajok Miskolc

Roadshow

2017. május 16.

TechCsajok Pécs

Roadshow

2017. május 18.

TechCsajok Debrecen

Roadshow

2017. május 19.

TechCsajok Miskolc



Június

Juni
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Vortragsveranstaltung

25. Mai 2017

Business Woman Lunch –
Frauen mit hohen Absätzen,
mit Judit Zolnay, Generaldirektorin 
von MetLife Hungary

Előadás

2017. május 25.

Business Woman Lunch – 
Vezetők túsarkúban,
Zolnay Judittal, a MetLife Hungary 
vezérigazgatójával

DUIHK-intern

25. Mai 2017

Präsidiumssitzung und 
konstituierende Vorstands- 
und Beiratssitzung

DUIHK-intern

2017. május 25.

A DUIHK ügyvivő testületének 
ülése, alakuló elnökségi és 
tanácsadó testületi ülés

Vortrag

1. Juni 2017

 „Digitale Transformation zum Erfolg 
machen!” – Klaus Helmrich, Vorstand 
der Münchener Siemens AG

Előadás

2017. június 1.

„Tegyük sikerré a digitális 
transzformációt!” – 
Klaus Helmrich, a müncheni 
Siemens AG elnökségi tagja

Networking

8. Juni 2017 

Traditionelles Gartenfest 
der DUIHK

Networking

2017. június 8. 

A DUIHK hagyományos 
kerti partija

Urkundenübergabe

8. Juni 2017

11 Unternehmen mit dem Prädikat 
„Verlässlicher Arbeitgeber” 
ausgezeichnet, im Rahmen des 
traditionellen Gartenfests der DUIHK

Oklevélátadó

2017. június 8.

11 vállalat vehette át 
a „Megbízható Munkaadó“ 
elismerő címet, a DUIHK hagyomá-
nyos kerti partija keretében

Informationsveranstaltung

12. Juni 2017

„Recht und Steuern Aktuell” Dawn 
Raids – Strengere Kontrollen des Kar-
tellamtes und geänderte Kartellregeln
mit Experten der  Rechtsanwaltskanzlei  
CHSH Dezső & Partner Rechtsanwälte

Szakmai rendezvény

2017. június 12.

 „Jogi és adózási aktualitások”– 
Hajnali rajtaütések – Szigorodó 
hatósági megközelítés és változó 
versenyjogi szabályok
a  CHSH Dezső és Társai Ügyvédi 
Iroda szakértőivel

Klaus Helmrich, Vorstand der Münchener Siemens AG / 
müncheni Siemens AG elnökségi tagja
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Informationsveranstaltung

15. Juni 2017

„Fordern und Fördern 
der Lieferanten“

Szakmai rendezvény

2017. június 15.

„Beszállítók fejlesztése 
és támogatása

Konferenz

20. Juni 2017

Die Nutzung der Solarenergie in 
Deutschland und Ungarn
im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie  
(BMWi) und im Rahmen der  
„Exportinitiative Energie“

Konferencia

2017. június 20.

a napenergia hasznosítása 
németországban és Magyarországon
a Német Szövetségi Gazdasági  
és Energiaügyi Minisztérium (BMWi) 
megbízásából, az „Exportinitiative 
Energie” program keretén belül

Business Lunch

22. Juni 2017

Mihály Varga, Minister für  
Nationale Wirtschaft
in Zusammenarbeit mit dem  
Joint Venture Verband, und  
weiteren Kooperationspartnern

Üzleti ebéd

2017. június 22.

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter
a Joint Venture Szövetséggel és 
további partnerekkel együtt-
működésben

Zeugnisübergabe

28. Juni 2017

Penny Market – Kaufmann/frau 
im Einzelhandel

Bizonyítványosztás

2017. június 28.

Penny Market – 
kiskereskedelmi 
gazdálkodó-boltvezető 
szakmában

DUIHK-intern

1. September 2017

Aufsichtsratssitzung

Regionaler Firmenbesuch

5. September 2017

Villeroy & Boch Magyarország Kft. 
in Hódmezővásárhely

AHK-Netzwerk

6.-10. September 2017

AHK Regionaltagung in Oslo

DUIHK-intern

2017. szeptember 1.

Felügyelőbizottsági ülés

Regionális céglátogatás

2017. szeptember 5.

Villeroy & Boch Magyarország Kft.,  
Hódmezővásárhely

AHK-hálózat

2017. szeptember 6-10.

AHK regionális ülés Osló-ban
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DUIHK-intern

13. September 2017

Präsidiumssitzung

DUIHK-intern

2017. szeptember 13.

A DUIHK ügyvivő 
testületének ülése

DUIHK-intern

13.-14. September 2017

Teambuilding/Workshop mit Vorstand  
und Beirat in Balatonfenyves

DUIHK-intern

2017. szeptember 13-14. 

Csapatépítő tréning / Workshop az 
elnökség és a tanácsadó testület 
részvételével Balatonfenyvesen

Regionaler Firmenbesuch

19. September 2017

KLUDI Szerelvények Kft. in Diósd

Regionális céglátogatás

2017. szeptember 19.

KLUDI Szerelvények Kft., Diósd

Vortrag

21. September 2017

Minister János Süli spricht über die 
Pläne der Regierung zur Erweite-
rung des Atomkraftwerks in Paks
in Zusammenarbeit mit dem Joint 
Venture Verband

Előadás

2017. szeptember 21.

Süli János, a paksi bővítésért 
felelős miniszter beszél 
a kormány terveiről
a Joint Venture Szövetséggel  
együttműködésben

Erfahrungsaustausch zum Thema Logistik

25. September 2017

Änderungen der Marktregelungen im 
Bereich Logistik, Transportierung und 
Spedition im Inland und Ausland

Tapasztalatcsere logisztika témában

2017. szeptember 25.

A piaci szabályozások váltazásai külf-
öldön és belföldön a logisztika, a szállít-
mányozás és a fuvarozás területén

Informationsveranstaltung

26. September 2017

 „Recht und Steuern Aktuell”:  
Datenschutzgrundverordnung 
– Neue einheitliche europä-
ische datenschutzrechtliche 
Regelungen ab 2018
mit Experten der  Rechtsanwalts-
kanzlei  Noerr & Társai Iroda

Szakmai rendezvény

2017. szeptember 26.

 „Jogi és adózási aktualitások”: 
Általános Adatvédelmi Rendelet - 
Új egységes európai adatvédelmi 
szabályozás 2018-tól
a Noerr & Társai Iroda szakértőivel 
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Messeforum & Trainings

28. September 2017

Messetraining 1: Turn con-
tacts into cont(r)acts® Training 
für eine effektive Messeteil-
nahme an Ort und Stelle

Vásári Konferencia és tréningek

2017. szeptember 28.

Kiállítói tréning 1: Hogyan lesznek 
kapcsolatokból szerződések? 
Hogyan leszek sikeres a standon?

Networking

28. September 2017

Jour Fixe im Hotel 
Hilton Budapest

Networking

2017. szeptember 28.

Jour Fixe a Hotel 
Hilton Budapest–ben

Messeforum & Trainings

29. September 2017

Messetraining 2: Gemeinschaftsstände 
auf Messen und Ausstellungen

Vásári Konferencia és tréningek

2017. szeptember 29.

Kiállítói tréning 2: Közösségi standok 
vásárokon és kiállításokon

Regionaler Firmenbesuch

11. Oktober 2017

HIPP Termelő és Kereskedelmi Kft. 
in Hanságliget

Regionális céglátogatás

2017. október 11.

HIPP Termelő és Kereskedelmi Kft., 
Hanságliget

Messe

18-20. Oktober 2017 

AUTOMOTIVE HUNGARY,   
Budapest – DUIHK Gemeinschafts-
stand und Beratungsservice

Vásár

2017. október 18-20.

AUTOMOTIVE HUNGARY,  
Budapest – DUIHK közösségi 
stand és üzleti szaktanácsadás

Vortrag

20. Oktober 2017

Hauptstadt Budapest: Pläne für 
die langfristige Stadtentwicklung
mit Dr. Balázs Szeneczey, stellv. 
Oberbürgermeister

Előadás

2017. október 20.

Budapest Főváros: Hosszútávú 
városfejlesztési tervek
Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettessel

Dr. Szeneczey Balázs, stellv. Oberbürgermeister von Budapest /  
Budapest főpolgármester-helyettese



nOveMber

nOveMber

4544 WiU Spezial – Éves visszatekintés 2017–2018WiU Spezial – Jahresrückblick 2017–2018

Informationsreise nach 
Deutschland

7.-11. November 2017

Duale Berufsbildung – Wett-
bewerbsfaktor Fachkräfte

Vásár

2017. november 5-7.

ISS GUT! – Magyar élelmiszerek 
Németországban

Messe

5.-7. November 2017

ISS GUT! - Ungarische Lebensmittel in 
Deutschland

Szakmai tanulmányút 
Németországba

2017. november 7-11.

„Duális szakképzés – 
A szakképzett munkavállaló, 
mint a versenyképesség alapja“

Regionaler Firmenbesuch

7. November 2017

CLAAS Hungária Kft. 
in Törökszentmiklós

Regionális céglátogatás

2017. november 7.

CLAAS Hungária Kft., 
Törökszentmiklós

Networking

7. November 2017

Regionales Treffen in Békéscsaba

Networking

2017. november 7.

Regionális Találkozó 
Békéscsabán

Networking

9. November 2017

Jour Fixe im Aquincum 
Hotel Budapest

Networking

2017. November 9.

Jour Fixe az Aquincum 
Hotel Budapest–ben

DUIHK-intern

10. November  2017

Aufsichtsratssitzung

Forum

14. November 2017

Konjunkturforum der DUIHK
in Zusammenarbeit mit HIPA 
(Ungarische Agentur für 
Investitionsförderung),
mit der Unterstützung der 
Commerzbank Zrt.

Zeugnisverleihung

15. November 2017

21. Zeugnisverleihung des 
Deutschsprachigen Studien-
ganges der Corvinus Univer-
sität im Haus der Deutsch-
Ungarischen Wirtschaft

Bizonyítványosztó

2017. november 15.

A Corvinus Egyetem DSG - 
Német Nyelvű Képzési Prog-
ramjának 21. bizonyítvány-
osztó ünnepsége a Német-
Magyar Gazdaság Házában

DUIHK-intern

2017. november 10.

Felügyelőbizottsági ülés

Fórum

2017. november 14.

A DUIHK Konjunktúrafóruma
a HIPA-val (Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség) együttműkö-
désben, a Commerzbank Zrt. 
támogatásával

Magyar Levente, stellv. Minister für Außenwirtschaft und auswärtige 
Angelegenheiten / külgazdasági és külügyminiszter-helyettes
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Forum

16. November 2017

Vertriebspartnertag Ungarn
in Kooperation mit der IHK Offenbach  
und dem CDH Mitte Wirtschaftsverband 
für Handelsvermittlung und Vertrieb Hes-
sen, Thüringen und Rheinland-Pfalz e.V.

Fórum

2017. november 16.

Kereskedelmi Képviselők Napja –  
Magyarország az Offenbach am 
Main-i Kereskedelmi Kamarával és a 
Német Kereskedelmi Képviselők 
Szövetségével együttműködésben

Vortrag

16. November 2017

Professor Zoltán Cséfalvay, 
ständiger Vertreter Ungarns bei 
der UNESCO und der OECD
in Zusammenarbeit mit dem 
Joint Venture Verband

Előadás

2017. november 16.

Professzor Cséfalvay Zoltán,  
Magyarország OECD és 
UNESCO melletti állandó  
Képviseletének Nagykövete
a Joint Venture Szövetséggel  
együttműködésben

Koneferenz

28. November 2017

Steuerstrategischer Tag 2018
mit Experten der  WTS Klient Kft.

Konferencia

2017. november 28.

Adóstratégiai Nap 2018
a WTS Klient Kft. szakértőivel

Forum

16. November 2017

STARTUP-Szene in Bayern –  
Informationen und Best Practices
mit der Förderung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie

Fórum

2017. november 16.

Startup vállalkozások 
Bajorországban
a Bajor Állami Gazdasági, Média, 
Energiaügyi és Technológiai 
Minisztérium támogatásával

Informationsveranstaltung

20. November 2017

 „Recht und Steuern Aktuell”:  
Aktuelle Steuerthemen und 
das Herbst-Steuerpaket
mit Experten der  Deloitte Zrt.

Szakmai rendezvény

2017. november 20.

 „Jogi és adózási aktualitások”: 
Aktuális adókérdések 
és az őszi adócsomag
a Deloitte Zrt. szakértőivel

DUIHK-intern

23. November 2017

Präsidiumssitzung , Vorstands- 
und Beirtassitzung

Vortrag

27. November 2017

Megatrend Digitalisierung
Prof. Dr. Robert Obermaier, Universität Passau

DUIHK-intern

2017. november 23.

A DUIHK ügyvivő testületének 
ülése, elnökségi és tanácsadó 
testületi ülés

Előadás

2017. november 27.

A népszerű digitalizáció
Prof. Dr. Robert Obermaier, 
Passau-i Egyetem

Greta Kreuzer Cosinuss GmbH, Stefan Sieferer, 
Rödl & Partner, Christoph Pfaff, Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, Dr. Carsten Rudolph, 

BayStartUp, Takács József, KKTJ Bausysteme GmbH, 
Arany László, Flixbus Hungary Kft.

Pankucsi Zoltán, Direktor -Steuer und Rechtsabteilung / 
igazgató – adó és jogi osztály, Deloitte Magyarország

Izer Norbert, Stellvertretender Staatssekretär für Rechnungslegung und 
Steuerregelungen /  adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár

Lambert Zoltán, WTS Klient Kft., Izer Norbert, NGM, 
Dervalics Bálint Mol Zrt., Havassy Tünde, Audi Hungaria Zrt. 
Dobi Gabriella, Robert Bosch Kft. 
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Zeugnisverleihung

29. November 2017

Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. – Industriemeister 
Ausbildung in Kecskemét

Bizonyítványosztás

2017. november 29.

Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. –  Ipari mesteri 
képzés,  Kecskemét

Forum

30. November 2017

Deutsch-Ungarisches 
Business Forum
in Kooperation mit der 
Piac és Profit Kiadó Kft.

Fórum

2017. november 30.

Német-Magyar Üzleti Fórum
a Piac és Profit Kiadó Kft.-vel 
együttműködésben 

HR-Frühstück

4. Dezember 2017

Vorstellung des 
Vergütungsreports 2017/18

HR-reggeli

2017. december 4.

A Bérezési tanulmány 
2017/18 bemutatása

Vortrag

6. Dezember 2017

Testgelände in Zalaegerszeg – 
Projektkern und aktueller Status
in Zusammenarbeit mit 
der Autóipari Próbapálya Zala Kft.

Előadás

2017. december 6.

A zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya  
bemutatkozása, a projekt lényegének, aktuális 
státuszának ismertetése az Autóipari Próbapálya 
Zala Kft.-vel együttműködésben

Dr. Háry András, Geschäftsführer / ügyvezető, 
Autóipari Próbapálya Zala Kft.

Hamar Zoltán,  Technischer Leiter / műszaki vezető, 
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
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2018

DUIHK intern

16. Januar  2018

Präsidiumssitzung

DUIHK-intern

2018. január 16.

A DUIHK ügyvivő 
testületének ülése

Networking

25. Januar 2018

Jahresauftakt der DUIHK – Ankümdigung des 
25. Jubiläums der Gründung der DUIHK
mit Wirtschaftsminister Mihály Varga und Dr. Volker 
Treier, für die Außenwirtschaft verantwortlichen stell-
vertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages (DIHK)

Networking

2018. január 25.

DUIHK-Évnyitó est – A DUIHK alapítása 
25. évfordulójának meghirdetése 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és  
Dr. Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi   
Kamarák Országos Szövetségének (DIHK) külgazdaságért 
felelős ügyvezető-helyettese részvételével

Networking

8. Februar 2018

Jour Fixe im Müpa –  
Bohém Restaurant

Networking

2018. február 8.

Jour Fixe a Müpa –  
Bohém étteremben

Vortrag

13. Februar 2018

Arbeit der Zukunft – Zukunft der Arbeit
mit Uwe Tigges, Vorstandsvorsitzender 
von innogy SE

DUIHK intern

15. Februar  2018

Präsidiumssitzung

DUIHK-intern

2018. február 15.

A DUIHK ügyvivő 
testületének ülése

Előadás

2018. február 13.

A jövő munkája – a munka jövője
Uwe Tiggessel az innogy SE 
elnök-vezérigazgatójával

Varga Mihály, Minister für Nationale Wirtschaft / 
nemzetgazdasági miniszter

Dr. Volker Treier, für die Außenwirtschaft 
verantwortlicher stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des DIHK / 

a Német Ipari és Kereskedelmi
Kamarák Országos Szövetségének 

(DIHK) külgazdaságért felelős 
ügyvezető-helyettese

Uwe Tigges, Vorstandsvorsitzender von innogy SE / 
az innogy SE elnök-vezérigazgatója
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Internationale Kooperation

16. Februar 2018

Übergabe der Präsidentschaft 
der EU-Chambers
DUIHK übernimmt zum zweiten 
mal die Präsidentschaft der EU-
Kammern in Ungarn.

Vortragsveranstaltung

20. Februar 2018

Business Woman Lunch – 
Frauen mit hohen Absätzen,
mit Borbála Czakó,  Generaldi-
rektorin  des Hungarian Busi-
ness Leaders Forum

AHK-Netzwerk

20.-22. Februar 2018

Bayerisches Auslandsrepräsen-
tantentreffen in München

Nemzetközi együttműködés

2018. február 16. 

Az EU-Chambers 
elnökségének átvétele
Másodszor veszi át a DUIHK 
 az Európai Bilaterális Kamarák 
soros elnökségét.

Előadás

2018. február 20.

Business Woman Lunch – 
Vezetők túsarkúban,
Czakó Borbálával, a Hungarian 
Business Leaders Forum elnökével

AHK-hálózat

2018. február  20-22.

Bajor Külképviseletek Találkozója
München, Németország

Konferenz

27. Februar 2018

Energieeffizienz und Solarenergie 
im Gebäudesektor
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) und im 
Rahmen der „Exportinitiative Energie“

Regionaler Firmenbesuch

1. März 2018

Viessmann Technika Dombóvár Kft. 
in Dombóvár

Informationsveranstaltung

6. März 2018

 „Recht und Steuern Aktuell”:  
Workshop zu Online-Rechnungen
mit Experten der  SAP Hungary Kft.

Konferencia

2018. február 27.

Energiahatékonyság és napenergia-
hasznosítás épületekben
a Német Szövetségi Gazdasági és 
Energiaügyi Minisztérium (BMWi) 
megbízásából, az „Exportinitiative 
Energie” program keretén belül

Regionális céglátogatás

2018. március 1.

Viessmann Technika Dombóvár Kft.,  
Dombóvár

Szakmai rendezvény

2018. március 6.

 „Jogi és adózási aktualitások”: 
Online számlázás workshop
az  SAP Hungary Kft. 
szakértőivel 

Ulyana Bogdanska, Botschafterin von Bulgarien / 
Bulgária nagykövete, Volkmar Wenzel, Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland / Németország 
nagykövete, Dale A. Martin, Präsident der DUIHK / 
a DUIHK elnöke, Rossen Tkatchenko, Präsident der 
Bulgarisch-Ungarischen Handelskammer / 
a Bolgár-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke
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Feierliche Preisverleihung

8. März 2018

DUIHK Berufsbildungspreis 2018
MKB Bank Festsaal, Budapest

DUIHK-intern

22. März 2018

Präsidiumssitzung , Vorstands- 
und Beirtassitzung

Networking

21. März 2018

EU-Chambers Business Chill
Ehrengäste:  S.E. Juraj Chmiel, Bot-
schafter der Tschechischen Repu-
blik  und S.E. Rastislav Káčer, Bot-
schafter der Slowakei

Ünnepélyes díjátadó

2018. március 8.

A DUIHK 2018. évi Szakképzési díja
MKB Bank székház, Budapest

DUIHK-intern

2018. március 22.

A DUIHK ügyvivő testületének 
ülése, elnökségi és tanácsadó 
testületi ülés

Networking

2018. március 21.

EU-Chambers Business Chill
Díszvendégek:  Juraj Chmiel, a Cseh 
Köztársaság nagykövete és Rastis-
lav Káčer, Szlovákia nagykövete

Networking

5. April 2018

Informationstag 2018 der DUIHK –
Beratung und Service für’s Geschäft

AHK-Netzwerk

11.-14. April 2018

AHK Geschäftsführer-Treffen 
Europa in Bukarest

Pressekonferenz

17. April 2018

Vorstellung der Ergebnisse des 
24. Konjunkturberichts der DUIHK
mit István Lepsényi, Staatssekretär 
für Wirtschaftsentwicklung

Networking

2018. április 5.

A DUIHK konzultációs napja 2018 –
Üzleti tanácsadás és szolgáltatások

AHK-hálózat

2018. április 11-14.

Európai AHK-ügyvezetők 
találkozója Bukarestben

Sajtókonferencia

2018. április 17.

A DUIHK 24. Konjunktúrajelentése 
eredményeinek bemutatása
Lepsényi István, gazdaságfejleszté-
sért és –szabályozásért felelős állam-
titkár államtitkár részvételével
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Regionaler Firmenbesuch

18. April 2018

Diehl Aircabin Hungary Kft. 
in Nyírbátor

Networking

24. April 2018

Jour Fixe im Budapest 
Marriott HotelDUIHK intern

19. April  2018

Präsidiumssitzung

Regionális céglátogatás

2018. április 18.

Diehl Aircabin Hungary Kft.,  
Nyírbátor

Networking

2018. április 24.

Jour Fixe a Budapest 
Marriott Hotel-ben

DUIHK-intern

2018. április 19.

A DUIHK ügyvivő 
testületének ülése

Fachbesuch

27. April 2018

„Vorstellung von digitalen 
Lösungsansätzen 
zum Industrie 4.0“ –   
FESTO-AM Kft., Budapest

DUIHK intern

10. Mai 2018

Präsidiumssitzung

Vortragsveranstaltung

9. Mai 2018

Business Woman Lunch –  
Frauen mit hohen Absätzen,
mit Zsófia Laposa Winzerin,  
Laposa Birtok

Előadás

2018. május 9.

Business Woman Lunch – 
Vezetők túsarkúban,
Laposa Zsófia borásszal,  
Laposa Birtok

AHK-Netzwerk

13.-17. Mai 2018

AHK-Weltkonferenz in Berlin

Szakmai céglátogatás

2018. április 27.

„Ipar 4.0 digitalizációs  
megoldások bemutatása” –  
FESTO-AM Kft., Budapest

DUIHK-intern

2018. május 10.

A DUIHK ügyvivő testületének ülése

AHK-hálózat

2018. május 13-17.

AHK-Világkonferencia Berlin-ben

Roadshow

15. Mai 2018 

TechCsajok Budapest

Roadshow

14. Mai 2018 

TechCsajok Békéscsaba

Roadshow

2018. május 14. 

TechCsajok Békéscsaba

Roadshow

2018. május 15. 

TechCsajok Budapest
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Messe

15.-18. Mai 2018

INDUSTRIE TAGE,  Budapest – 
DUIHK Gemeinschaftsstand und 
Beratungsservice

Infoveranstaltung

15. Mai 2018

„Tag der Zulieferer auf  
der Messe Industrie Tage“ 
in Budapest

Vásár

2018. május 15-18.

IPAR NAPJAI,  Budapest – 
DUIHK közösségi stand és üzleti 
szaktanácsadás

Szakmai rendezvény

2018. május 15.

„Beszállítók Napja“ az IPAR NAPJAI 
szakkiállításon, Budapesten

Roadshow

16. Mai 2018 

TechCsajok Debrecen

Roadshow

17. Mai 2018
 
TechCsajok Pécs

Roadshow

2018. május 17. 

TechCsajok Pécs

Roadshow

2018. május 16. 

TechCsajok Debrecen

Fachveranstaltung

16. Mai 2018

„B2B Treffen“ auf der Fachmesse INDUSTRIE TAGE 
in Budapest, in Kooperation mit dem Verband der 
Ungarischen Automobilzulieferindustrie (MAJOSZ) 
und der Messegesellschaft HUNGEXPO

Szakmai rendezvény

2018. május 16.

„B2B (Beszállító – Beszerző) Találkozó“  
az IPAR NAPJAI szakkiállításon, Budapesten,  
a Magyar Jármű alkat rész gyártók  
Országos Szövetségével (MAJOSZ)  
és a HUNGEXPO-val együttműködésben

Professzionális 
szolgáltatások
a DUiHk nemcsak a Magyarország iránt érdeklődő 
cégeket támogatja a piacra lépés során, hanem 
segítséget nyújt magyar vállalatoknak is, amelyek  
a németországi piacon keresnek új lehetőségeket. 

Magyarországon széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk 
a szak- és továbbképzés terén, de lebonyolítjuk  pl. 
a közösségi áfa-visszatérítési eljárásokat is.

25 éves tapasztalat 
a magyar-német gazdasági kapcsolatok szolgálatában 

MegbízHató 
inforMációk
Honlapunk és kiadványaink folyamatosan 
naprakész tájékoztatást adnak a gazdasági élet 
aktuális eseményeiről és az üzleti döntésekhez 
szükséges statisztikai adatokról. 

erős Partnerek
szoros együttműködést folytatunk 
magyar és német üzleti és hivatalos
 szervezetekkel, de ellátjuk a bajor 
és a szász szabadállamok, valamint 
a német turisztikai Hivatal magyar-
országi képviseletét is.

globális Hálózat
a 130 német külkereskedelmi kamarából 
álló, a világ 90 országára kiterjedő hálózat 
részeként a DUiHk mindkét ország vállalatai 
számára professzionális támogatást kínál 
a sikeres külföldi üzleti tevékenységhez.

networking felsőfokon
a DUiHk széleskörű lehetőségeket biztosít a közvetlen 

vállalati kapcsolatok erősítéséhez.  szakmai rendezvényektől 
kezdve, kötetlen esti eseményeken át, munkacsoportokban 
való részvételig számos fórumot biztosítunk tapasztalatok, 

vélemények és üzleti lehetőségek megvitatására.

www.duihk.hu

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) mintegy 900 tagvállalatával 
Magyarország legnagyobb bilaterális vállalati szövetsége. A mai szervezetet 1993-ban 
alapították, elődjét azonban még 1920-ben hozták létre. 
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