
 

 

 

Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának  

2020-as 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 2020-as rendezvényeit a vírus általi korlátozások alatt online formában bonyolította, 

melyeknek fókuszában a hazai vállalatok exportképességének megőrzése állt. A vírushelyzetre való 

tekintettel a jövő évi tagozati fórumok tematikájában is szerepelni fognak a válságból való kilábalást 

segítő programok. A Magyar-Német Tagozatban jelenleg 116 tagvállalat van. 

 

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 

2020. február 27. – Magyar-Német üzleti fórum Debrecenben 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

és az MKIK Magyar-Német Tagozatának együttműködésével Magyar-Német Üzleti Fórumot 

rendezett Debrecenben. Bódi László, MNT elnök köszöntőt mondott a rendezvényen, majd a Német 

- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) és a Müncheni és Felső Bajorországi Ipari és 

Kereskedelmi Kamara előadásai után beszámolt németországi tapasztalatairól a vállalata 

bemutatásán keresztül és részt vett az azt követő panelbeszélgetésen a best practice cégek 

vezetőivel. 

 

2020. június 24. - Konzultáció a német gazdaság helyzetéről és  

a régiók üzleti lehetőségeiről 

Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2020. június 24-én konzultációt szervezett a németországi 

külgazdasági attasék részvételével. Az eseményen a berlini és müncheni külgazdasági attasék 

beszéltek a koronavírus német gazdaság aktuális helyzetére és a bilaterális kapcsolatainkra 

gyakorolt hatásáról, majd beszámoltak az illetékességükbe tartozó tartományok gazdasági 

aktualitásairól, kilátásairól, üzleti környezetéről, továbbá a magyar vállalatok számára kínálkozó 

üzleti lehetőségekről a régiókban. Ezt követően céges jógyakorlatként a Robert Bosch Power Tool 

Elektromos Szerszámgyártó Kft. adott tájékoztatást a cég Németországba irányuló 

exporttapasztalatairól és válságkezelési technikáiról.  



 

 

 

Végül a résztvevők céges tapasztalatokat hallhattak a németországi üzletkötésről és utazási 

lehetőségekről a jelenlegi helyzetben. Az előadás után a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdések 

feltevésére a platform chatfalán keresztül. 

 

2020. szeptember 23. – Exporthatékonyság a járvány ideje alatt - Magyar-Német Online Üzleti 

Fórum 

A webináriumon a résztvevők tájékoztatást kaptak a magyar-német bilaterális gazdasági 

kapcsolatok aktualitásairól és a német kormány gazdaságpolitikájáról, valamint az EU német 

elnökség eddigi tapasztalatairól, és megvalósítandó célkitűzésiről. Ezt követően Magyarország 

Berlini Nagykövetségének külgazdasági szakdiplomatája ismertette a németországi piacra lépés 

sajátosságait a magyar vállalatok számára, majd a stuttgarti főkonzul adott tájékoztatást a 

kétoldalú kapcsolatainkról a délnyugat németországi tartományokkal. Ezután a baden-

württembergi, rajnavidék-pfalzi és saarvidéki régiók gazdasági aktualitásai, kilátásai, valamint a 

magyar cégek számára kínálkozó üzleti lehetőségek kerültek bemutatásra. Végül céges 

jógyakorlatként egy hazai logisztikai cég osztotta meg a Németországba irányuló, illetve 

nemzetközi szállítmányozási tapasztalatait. 

 

2020. november 18. - Magyar-Német Online Üzleti Fórum 

Az MKIK Magyar-Német Tagozata online üzleti fórumot szervezett a vállalati finanszírozásról és 

támogatásról a járványidőszakban, valamint az észak-rajna-vesztfáliai és hesseni régió üzleti 

lehetőségeiről. Az eseményen bemutatásra kerültek az EXIM kárenyhítő programcsomagjának 

aktualitásai, valamint a válság alatti banki finanszírozás és a támogatott konstrukciók. Ezt követően 

MAPI-csoport stratégiai igazgatója ismertette a résztvevőket a 2027-es EU-s pályázati időszakról és 

a 2021 első negyedévétől induló vállalkozásfejlesztési és innovációs (VINOP) pályázati 

lehetőségekről. Utána a Düsseldorfi Főkonzulátus külgazdasági szakdiplomatája számolt be az 

észak-rajna-vesztfáliai és hesseni régiók gazdasági aktualitásáról és jövőbeli kilátásairól a jelenlegi 

vírushelyzet tükrében, tájékoztatott a Németországba való beutazás feltételeiről, a régiós 

befektetési kapcsolatainkról, és bemutatta azokat a szektorokat ahol együttműködési lehetőség 

mutatkozik. Végül céges jógyakorlatként vállalati víruskezelési tapasztalatokról hallhattak a 

résztvevők. Az előadás után lehetőség nyílt kérdések feltevésére a platform chatfalán keresztül. 
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