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Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának  

2019-es tevékenységéről 
 

A Magyar-Német Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok piacra lépését 

Németországban, valamint támogassa a magyar cégek német üzleti partnerkeresését. A 

Tagozat havi hírlevél formájában tájékoztatja a Tagokat a magyar-német gazdasági 

kapcsolatok fejlődéséről, a német mikró- és makrogazdaság legfrissebb híreiről, valamint a 

Tagozat munkájáról, továbbá rendszeresen továbbít üzleti információkat, megkereséseket a 

német reláció vonatkozásában várható fejlesztésekről, gazdasági trendekről. A Tagozat 

szorosan együttműködik a németországi külgazdasági attasékkal, akik segítik a magyar cégek 

németországi tevékenységét.  

A Tagozat elnöksége 2019-ben is prioritásként kezelte a hazai kkv-k felzárkóztatását az Ipar 

4.0 és a digitalizáció terén, ezért céges jó gyakorlatként olyan innovatív, a német piacra már 

exportáló hazai vállalkozásokat is bemutatott, akik tapasztalataikkal, információkkal 

segítették a magyar cégek németországi piacra jutását. A Magyar-Német Tagozatban jelenleg 

132 tagvállalat van. 

 

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 

2019. február 28. – Rajna-vidék-Pfalz International delegációjának látogatása - 

kerekasztal-megbeszélés 

Rajna-vidék-Pfalz szövetségi tartomány Gazdasági, Közlekedésügyi, Mezőgazdasági és 

Bortermelési Minisztériumának gazdaságfejlesztő intézménye (RLP International) üzleti 

delegációt szervezett Magyarországra, melynek keretében február 28-án, Budapestre, az 

MKIK-ba is ellátogattak. A látogatás alkalmából az MKIK Magyar-Német Tagozata 

kerekasztal-megbeszélést szervezett, ahol Franz Seiß, a Minisztérium Külgazdasági 

Osztályáról ismertette Rajna-vidék-Pfalz üzleti környezetét és a gazdaság húzóágazatait, 

melyet követően lehetőség nyílt a delegáció tagjainak cégük bemutatására. Ezután a Magyar 

Gépipari és Energetikai Országos Szövetség, majd a Magyar Gépjárműipari Egyesület adtak 

tájékoztatást szervezetük tevékenységéről és tagvállalataikról. Az eseményen rész vett a 

Magyar-Német Tagozat elnöksége, akik az együttműködési lehetőségekről és potenciális 

magyarországi építőipari beruházásokról tárgyaltak a delegáció tagjaival. Az esemény végén 

konzultációra került sor a magyar résztvevők és a német cégek között. 

 

2019. május 23. - Magyar-Német Üzleti és Beszállítói Fórum 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata üzleti és beszállítói fórumot 

szervezett „Német beszállítói és exporttapasztalatok” címmel az MKIK-ban, ahol a 
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résztvevők tájékoztatást kaptak a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 25. 

konjunktúra-felmérésének eredményeiről, melyet évente végeznek a magyarországi 

befektetők körében, majd a KÉSZ Holding Zrt. számolt be a vállalat németországi 

tapasztalatairól az ipari fejlesztések kivitelezése terén. Ezt követően a Csaba Metál Zrt. 

alumínium öntvényeket gyártó közvetlen beszállító osztotta meg pozitív és negatív 

tapasztalatait a nagy autóipari konszerneknél. Végezetül a Knorr-Bremse Rail Systems 

Budapest Kft. képviseletében, Bolla Attila igazgató mutatta be a vállalat tevékenységét és 

beszélt a beszállítói lehetőségekről cégüknél. Kiemelte, hogy a Knorr-Bremse budapesti 

telephelye (mint legnagyobb telephely) kiváló belépési lehetőséget biztosít a nemzetközi 

piacra is a magyar vállalkozásoknak. Bódi László elnök úr zárásul még hozzátette, hogy a jó 

beszállítóvá válás elengedhetetlen feltétele a tanúsított minőségirányítási rendszernek való 

megfelelés. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt személyes 

konzultációkra az előadókkal. 

 

2018. szeptember 24. – Magyar-Német Üzleti és Beszállítói Fórum 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata és a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Üzleti és Beszállítói fórumot szervezett 

2019. szeptember 24-én Miskolcon a BOKIK székhelyén. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntőjét követően Bódi László, 

az MKIK Magyar-Német Tagozatának elnöke mutatta be a Tagozat tevékenységét a 

résztvevőknek. Beszédében kihangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatok jelentőségét a két ország 

között és bemutatta a Magyar-Német Tagozatot, mely a tevékenységével segíti a magyar kkv-

k német piacon való megjelenését. Ezt követően az EXIM külgazdasági ösztönző termékeiről, 

a különböző hitelkonstrukciókról, valamint a hitelintézetek, illetve a vállalkozások számára 

nyújtott garanciákról és biztosításokról kaptak tájékoztatást a jelenlévők. Ezután a Robert 

Bosch Energy and Body Systems Kft. gyárigazgatója mutatta be a Bosch legdinamikusabban 

fejlődő, „eBike Systems” elnevezésű elektromos kerékpárokat gyártó üzletágát és beszélt a 

beszállítói lehetőségekről ebben az ágazatban. Majd a Fux Zrt. számolt be a vállalat 

németországi tapasztalatairól a sikeres Elbekreuzung 2 projekt kivitelezésének bemutatásán 

keresztül. Végezetül az Intern Kft ügyvezető igazgatója osztotta meg a német szerelőiparban 

szerzett tapasztalatait, a piac előnyeit és nehézségeit, valamint beszélt a munkaerőhiány által 

előidézett jövőbeni kihívásokról is. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük 

nyílt személyes konzultációkra az előadókkal. 
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