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2018-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. A Tagozat szorosan együttműködik a németországi külgazdasági
attasékkal, akik segítik a magyar cégek németországi tevékenységét.
A Tagozat elnöksége prioritásként kezeli a hazai kkv-k innovációs felzárkóztatását az Ipar 4.0
és a digitalizáció terén, ezért programjait ennek tükrében alakította és alakítja az elkövetkező
évben is. A Tagozat tagvállalatainak száma ez év végére százharmincnégyre bővült.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2018. március 7. – Magyar-Német Üzleti Fórum
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata üzleti fórumot szervezett
„Német exportorientált magyar vállalkozások gyakorlati tapasztalatai a munkaerőhiány
kezelésében” címmel, ahol a résztvevők tájékoztatást kaptak a vállalati belső, illetve
felnőttképzés finanszírozási hátteréről, a kecskeméti Mercedes-Benz duális szak- és főiskolai
képzéséről, a miskolci Intern Kft.-nél zajló hegesztő, valamint fémipari képzésről, illetve
bemutatásra került céges jó gyakorlatként a német piacon is sikeres Knaus Tabbert Kft. A
meghívott előadók beszámoltak gyakorlati tapasztalataikról a munkaerőhiány kezelésében,
továbbá felvázolták a munkaerőhiány által okozott jövőbeni kihívásokat. Az esemény végén a
résztvevőknek személyes konzultációkra nyílt a lehetőségük.
2018. március 8-9. - Magyar-Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormányközi Vegyes Bizottság 4.
ülése, Budapest
Bódi László, a Magyar-Német Tagozat elnöke részt vett Bizottság 4. szakértői ülésén, ahol
véglegesítette a VB Jegyzőkönyvének mellékletét képező, 2018-2019. évekre szóló
Munkatervben megjelölt, a Tagozatot érintő projekteket, illetve személyes megbeszéléseket
folytatott az Aacheni Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezetőjével és az NRW International
EEN-Team ügyvezetőjével a szervezeteink közötti együttműködés részleteiről.
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2018. június 25. - Konzultáció a németországi külgazdasági attasékkal
Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2018. június 25-én konzultációt szervezett a németországi
külgazdasági attasék részvételével. Az eseményen a külgazdasági attasék ismertették az
általuk képviselt külképviseletek tevékenységét, valamint az illetékességükbe 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.
2018. október 4. – Német Logisztikai Szövetség delegációjának látogatása
Az MKIK Magyar-Német Tagozata a Német Logisztikai Szövetség (LAG) delegációjának
látogatása alkalmából kerekasztal-megbeszélést szervezett a kamarában. A német logisztikai
cégek képviselőiből álló 13 fős delegációt Steffen Bilger, közlekedésért és digitális
infrastruktúráért felelős miniszterhelyettes vezette, aki az MKIK elnökével, Dr. Parragh
Lászlóval folytatott megbeszélést a magyar és német cégek közötti gazdasági kapcsolatokról,
valamint a két szervezet közötti együttműködési lehetőségekről, fókuszban az autóiparral,
Ipar 4.0-val, és a digitalizációval. A megbeszélésen részt vettek az MKIK Közlekedési és
Logisztikai Kollégiumának, illetve a Logisztikai Egyeztető Fórumnak a tagjai. Ezt követően
konzultációra került sor a magyar résztvevők és a delegáció tagjai között.
2018. október 16. – Magyar-Német Üzleti Fórum és a Magyar-Német Tagozat éves
közgyűlése
A 2018. október 16-án szervezett üzleti fórumon a résztvevők tájékoztatást kaptak a 2017. évi
magyar-német üzleti és kereskedelmi kapcsolatokról. Ezt követően Kristina Steltzer, a
budapesti Német Nagykövetség első titkára beszélt a bilaterális gazdasági kapcsolatokról, a
jövőbeni német gazdaságról, kiemelte a német-magyar digitalizációs együttműködés
jelentőségét, továbbá arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a német vállalatok főként a
realtime, a kutatásfejlesztés és a deep learning területein látnak együttműködési lehetőségeket
a magyar cégekkel. Majd Juhász Imre, korábbi berlini külgazdasági szakdiplomata adott
hasznos tanácsokat a németországi üzleti kapcsolatépítéshez, valamint tájékoztatott a
közelmúltban történt német, illetve magyar üzleti megkeresések összetételéről. A fórumot a
Magyar-Német Tagozat közgyűlése követte, ahol Bódi László tagozati elnök éves
beszámolója után a jelenlévő tagvállalatok megszavazták a 2018/19-es tagozati munkatervet
és új elnökségi tagot választottak.
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