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Ismét odaítéltek a DUIHK „Megbízható Munkaadó” 

címét 
 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 18 tagvállalata vehette át a 

„Megbízható Munkaadó 2020/21“ elismerő címet. A címet 2017 óta a DUIHK olyan vállalatoknak 

ítéli oda, amelyek teljesítik a munkavállalóknak biztosított munka- és szociális körülményekre 

vonatkozó, egy szakmai bíráló bizottság által kidolgozott feltételrendszert.  

 

A kezdeményezés célja, hogy munkavállaló-barát környezet megteremtésére ösztönözze a 

munkaadókat, és egyben erősítse a kitüntetett cégek munkaerőpiaci pozícióját, pl. a dolgozók 

megtartása ill. a munkaerőtoborzás során, ezzel is segítve az „employer branding” 

erőfeszítéseket.    

 

Az idei címzetteket a DUIHK online-taggyűlésén jelentették be. Ebből az alkalomból Gabriel A. 

Brennauer, a DUIHK ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a cím odaítélése folyamatos törődést 

igényel a vállalatok részéről, hiszen a kitüntetés mindig csak kétéves időtartamra jogosít a cím 

használatára, ezt követően pedig újra „bizonyítani” kell. Az idei kitüntetettek közül is többen 

voltak, akik már második alkalommal pályáztak sikeresen. Ugyanakkor a követelmények magas 

szintjét jelzi, hogy néhány pályázó nem felelt meg a várakozásoknak, így a zsűri ajánlásainak 

átültetését követően egy következő pályázati fordulóban szerezhetik meg a címet. A korábbi 

pályázati fordulók még érvényes kitüntetettjeivel együtt, jelenleg 51 vállalat viselheti a 

Megbízható Munkaadó címet. 

 

A címet pályázati úton nyerhetik el a vállalatok. Hét, a humánerő-gazdálkodással kapcsolatos 

területen részletesen be kell beszámolniuk a vállalati gyakorlatról és az ennek alapjául szolgáló 

irányelvekről. Az értékelési szempontok között olyan fontos kérdések szerepelnek, mint a 

javadalmazás, a szociális-jóléti juttatások, az egészséges és biztonságos munkakörülmények 

biztosítása, a családbarát munkaszervezés, a képzés és továbbképzés, valamint az egyéni 

fejlődési lehetőségek megteremtése is.  
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Az idei pályázati fordulóban a következő vállalatok nyerték el a „Megbízható Munkaadó 

2020/21” minősítést (ábécé-sorrendben):  

 

» Aventics Hungary Kft. 

» Binder Cable Assemblies Bt. 

» Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. 

» dm Kft. 

» Hauni Hungária Gépgyártó Kft. 

» Infineon Technologies Cegléd Kft. 

» Jankovits Engineering  Kft. 

» Klient Holding Kft. 

» Lanxess CEE S.R.O. Magyarországi Fióktelepe 

» Linde Gáz Magyarország Zrt. 

» Login Autonom Kft. 

» Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

» Penny Market Kft. 

» Roto Elzett Certa Kft. 

» Solvaro Kft. 

» VGD Hungary Kft. 

» Ziehl-Abegg Kft. 

» Zimbo Perbál  Húsipari Termelő Kft. 

 

A szakmai zsűri tagjai (ábécé-sorrendben):  

» BOROSNÉ HUBER Mária, ügyvezető, Német-Magyar Tudásközpont Kft. Budapest 

» KARÁCSONY Zoltán, szakújságíró, Budapest   

» BAGÓ Annamária, HR-igazgató OBO Bettermann Hungary Kft.  

» Dr. habil. SIMON Judit, Budapesti Corvinus Egyetem, a Marketing és Média Intézet 

vezetője, Budapest 

» STEVÁNYIK Tamás, HR-igazgató, ELMŰ-Émász Nyrt., Budapest, a zsűri szóvivője  

 

Háttérinformáció 
 

A Német‐Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK) 

 

A DUIHK a német gazdaság hivatalos magyarországi képviselője. Mintegy 900 tagvállalatával az ország legnagyobb 

bilaterális vállalati szövetsége. Legfontosabb feladata a magyar‐német gazdasági kapcsolatok előmozdítása.  

Alapítására 1993‐ban került sor, céljaival és működési alapelveivel pedig – a gyakorlati vállalati igények kielégítése, a 

kölcsönösség és a pártpolitikai semlegesség –az 1920‐ban alapított Német‐Magyar Kereskedelmi Kamara hagyományait 

is folytatja. 

A DUIHK a közvetlen vállalati kapcsolatok platformja és a tagság érdekképviseleti szervezete. Tevékenységének 

négy kiemelt területe a színvonalas, gyakorlatorientált szolgáltatások nyújtása, a gazdasági folyamatok elemzése és az 

üzleti környezet folyamatos fejlesztésében való közreműködés, a szak- és felnőttképzés, valamint a vállalati szférát 

érintő gazdasági, társadalmi és technológiai trendek felkarolása.  

A DUIHK a világ 92 országában, több mint 140 városban működő német külkereskedelmi kamarai hálózat (AHK) 

tagja. Emellett a Bajor és a Szász Szabadállam, valamint a Német Turisztikai Hivatal hivatalos magyarországi képviselője. 


