Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar-Német Tagozat
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a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának
2017-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 havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb tájékoztatást
nyújtani Németország gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális
eseményeiről, a reláció legfontosabb újdonságairól, valamint a Tagozat munkájáról.
A Tagozat szorosan együttműködik a németországi külgazdasági attasékkal, akik segítik a
magyar cégek németországi tevékenységét. A Magyar-Német Tagozatban jelenleg 131
tagvállalat van.
Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2017. február 20-22. - Üzleti delegáció Berlinbe
Az MKIK Magyar-Német Tagozata Bódi László, a Tagozat elnökének vezetésével 2017.
február 20-22. között üzleti delegációt szervezett Németországba, Berlinbe. A kiutazás a
Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogatásával valósult meg. Az üzleti
delegáció célja az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a két ország vállalkozói közötti
együttműködési lehetőségek feltérképezése volt az innováció, a kutatás és fejlesztés terén,
valamint az Ipar 4.0 kapcsán.
2017. április 4. - Magyar-Német Gazdasági Nap
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának szervezésében került
megrendezésre a Nürnbergi Gazdasági Térséget, valamint a nürnbergi Albrecht Dürer
repülőtérrel való együttműködést bemutató rendezvény, melynek célja a magyar és a német
vállalatok közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése és az immár közvetlen BudapestNürnberg-Budapest repülőjárat által megnyíló üzleti lehetőségek feltérképezése volt.
2017. június 26. - Konzultáció a németországi külgazdasági attasékkal
Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2017. június 26-án konzultációt szervezett a németországi
külgazdasági attasék részvételével. Az eseményen a külgazdasági attasék ismertették az
általuk képviselt külképviseletek tevékenységét, valamint azok illetékességébe tartozó
tartományok üzleti környezetét, gazdasági aktualitásait, illetve a legfontosabb együttműködési
lehetőségeket a magyar cégek számára. Az előadásokat követően a részvevő magyar
cégképviselőknek konzultációs lehetőségük nyílt az előadó külgazdasági attasékkal.
2017. szeptember 28. – Magyar-Német Üzleti Fórum
A Magyar-Német Tagozat szeptember 28-án üzleti fórumot szervezett, ahol a résztvevők a
német munkajogról és a németországi szerződéskötések feltételeiről kaptak tájékoztatást. Az
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előadásokat követően a cégek kétoldalú megbeszélést folytattak a meghívott magyar és német
szakjogászokkal.
2017. november 13. – Magas rangú német delegáció látogatása az MKIK-ban
2017. november 13-án Mario Ohoven, a Német Kis- és Középvállalkozók Szövetségének
elnöke vezetésével 21 fős delegáció látogatott az MKIK-ba Németországból. A delegációt Dr.
Parragh László, az MKIK elnöke, Tényiné Stark Mária, nemzetközi igazgató, valamint Dr.
Edelényi András a Magyar- Német Tagozat elnökségi tagja fogadták. A két elnök a jövőbeni
lehetséges stratégiai együttműködés kulcskérdéseit tárgyalta meg. A találkozó végén Dr.
Parragh László meghívást kapott Berlinbe az együttműködés lehetőségeinek további
kidolgozására.
2017. november 28. – Magyar-Német Üzleti Fórum és a Magyar-Német Tagozat éves
közgyűlése
A 2017. november 28-án, Budapesten megrendezett üzleti fórumon a magyar vállalkozások
megismerkedhettek az Ipar 4.0 technológiával, tájékoztatást kaptak a Modern Vállalkozások
Programjáról, valamint a magyar-német kommunikációról hétköznapi és üzleti helyzetekben.
A fórumot a Magyar-Német Tagozat közgyűlése követte, amelynek keretében Bódi László
tagozati elnök beszámolt a Tagozat 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi terveiről.
Egyéb tevékenység:
A tagozati tagokkal történt telefonos igényfelmérés
Az eddigi 3 éves tevékenység értékelése és a Tagozat jövőbeni munkájának minél testre
szabottabb meghatározása céljából a Tagozat elnöksége 2017-ben személyesen vette fel a
kapcsolatot a tagvállalatokkal és felmérte azok igényeit. Az elnökségi tagok egyhangúan
hasznosnak értékelték a tagvállalatok visszajelzéseit, melyeket be kívánnak építeni a tagozat
tervezett programjaiba és részévé kívánják tenni a Tagozat jövőbeli munkájának.
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