
 

 

 

Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának  

2021-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 
kétheti rendszerességgel 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 2021-es rendezvényeit is -hasonlóan 2020-hoz- a vírus általi korlátozások miatt online 
formában bonyolította, melyeknek fókuszában a válságkezelés, valamint Németország piaci 
aktualitásairól szóló tájékoztatás álltak. A Tagozat területi hatásköre 2021-től kiegészült Ausztriával 
és Svájccal, mely régiók a jövő évi programok tematikájában is szerepelni fognak. Bízva a vírushelyzet 
javulásában már személyes részvétellel megvalósuló üzleti fórumokat, valamint egy májusi kiutazó 
üzleti delegációt is tervez a Tagozat 2022-ben. A Magyar-Német Tagozatban jelenleg 121 tagvállalat 
van. 

 

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 

2021. április 21. – Németországi régiók üzleti lehetőségei - online üzleti fórum 

Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2021.április 21-én online üzleti fórumot szervezett a németországi 
régiók üzleti lehetőségeiről. A webináriumon Claudia Masbach, az Aacheni Ipari- és Kereskedelmi 
Kamara gazdasági tanácsadója mutatta be Észak-Rajna-Vesztfália üzleti körképét és befektetési 
lehetőségeit, majd magyar oldalról a Düsseldorfi és Stuttgarti Főkonzulátus külgazdasági 
szakdiplomatái ismertették a kereskedelmi kapcsolatainkat az észak-rajna-vesztfáliai 
badenwürttembergi, rajnavidék-pfalzi és saarvidéki régiókkal, majd beszéltek a helyi gazdasági 
aktualitásokról, valamint a térségben kínálkozó üzleti lehetőségekről magyar cégeknek. Ezt követően 
Bodó Teodóra, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója adott 
tájékoztatást a Bosch tapasztalatairól a vállalati járványkezeléssel kapcsolatban hazai, illetve globális 
kitekintéssel. Végül céges jógyakorlatként Barta Levente, a Baumetall Design Kft. ügyvezetője 
osztotta meg cége exporttapasztalatait Németországban és Ausztriában, illetve számolt be a 
koronavírus építőipart sújtó hatásairól. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021. június 24.  - Ausztria és Svájc Üzleti lehetőségei 

Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2021.június 24-én online üzleti fórumot szervezett Ausztria és 
Svájc üzleti lehetőségeiről. A résztvevők Ausztria üzleti környezetéről, befektetési lehetőségeiről, a 
gazdaság kilátásairól a járvány után, illetve az osztrák piacralépésről kaptak információt, melyet 
követően az osztrák vállalkozási feltételek jogi vonatkozásairól, illetve a svájci jogi környezet 
sajátosságairól a munkajog, az adójog, a társasági jog, valamint a választottbíráskodás tekintetében 
hangzottak el előadások.  

2021. október 14. – Üzleti lehetőségek Németországban, aktualitások az árufuvarozásban 

Az MKIK Magyar-Német Tagozata az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiumának 
közreműködésével 2021. október 14-én online üzleti fórumot szervezett Németország üzleti 
lehetőségeiről és az aktualitásokról az árufuvarozásban. Először Dr. Kricsfalussy Ákos, németországi 
ügyvéd mutatta be a CMR felelősséggel kapcsolatos német joggyakorlatot és osztotta meg 
tapasztalatait az árufuvarozással kapcsolatos jogi esetekről, majd ismertetők következtek 
Németország gazdasági körképéről, a magyar-német kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásáról, 
valamint a bajorországi régió gazdasági aktualitásairól, kilátásairól a járványhelyzetből való kilábalás 
után és az üzleti lehetőségekről a térségben magyar vállalkozók számára. Végezetül a Közlekedési és 
Logisztikai Kollégium tevékenységéről, illetve a magyar közúti közlekedés helyzetéről nemzetközi 
viszonylatban, valamint az ágazatot érintő aktuális kérdésekről hallhattak előadást a résztvevők. 

2021. október 27. - Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) vezetőségének 
látogatása 

2021. október 27-én Barbara Zollman a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 
újonnan kinevezett ügyvezető elnökségi tagja, és Sávos András, a DUIHK elnöke látogatást tettek a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol Dr. Parragh László elnök, Bódi László, az MKIK Magyar 
Német Tagozatának elnöke és Tényiné Stark Mária, nemzetközi igazgató fogadta őket. A felek 
megbeszélést folytattak a bilaterális kapcsolatokról, tárgyaltak a munkáltatók szempontjából fontos 
minimálbér kérdéséről, továbbá a hazai munkaerő helyzetéről, szakképzésről, duális képzésről, a 
területet érintő kihívásokról. Ezt követően Bódi László bemutatta a Magyar-Német Tagozat szerepét 
a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében, majd a találkozó végén a DUIHK képviselői kifejezték 
nyitottságukat a szervezeteink közötti együttműködés megerősítésére és a folytonos párbeszédre. 

Egyéb események: 

Bódi László, az MKIK Magyar-Német Tagozatának elnöke október 25-én előadást tartott a német 
gazdaság aktualitásairól, a Magyar-német gazdasági kapcsolatokról, valamint a Magyar-Német 
Tagozatról a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a helyi vállalkozóknak, 
majd november 30-án az MKIK külgazdasági értekezletén ismertette a résztvevőknek Németország 
választásokat követő politikai és gazdasági helyzetét.  

 

 Bódi László 

Elnök 

  Béres László 

Titkár 

 

 


