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Osztrák-magyar gazdasági kapcsolatokOsztrák-magyar gazdasági kapcsolatok

 Hagyományosan jó és kiegyensúlyozott gazdasági együttműködés, komplementaritás;

 Földrajzi közelség, hasonló üzleti kultúra;

 Az együttműködés valamennyi üzletágra jellemző, de kiemelten:

 Építőipar

 Fémipar, gépipar

 Szolgáltatások

 Kereskedelem

 Magyar cégek alapítása a turizmus és a vendéglátóipar területén jellemző

 Magyarország számára Ausztria a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mintegy 3.000 osztrák 
vállalat 70.000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.

 Hagyományosan jó és kiegyensúlyozott gazdasági együttműködés, komplementaritás;

 Földrajzi közelség, hasonló üzleti kultúra;

 Az együttműködés valamennyi üzletágra jellemző, de kiemelten:

 Építőipar

 Fémipar, gépipar

 Szolgáltatások

 Kereskedelem

 Magyar cégek alapítása a turizmus és a vendéglátóipar területén jellemző

 Magyarország számára Ausztria a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mintegy 3.000 osztrák 
vállalat 70.000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.



Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői
Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői

 Gazdasági, jogi stabilitás és kiszámíthatóság;

 Hagyományosan erős érdekképviseletek;

 Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon);

 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);

 Erős KKV és családi vállalati szegmens;

 Kiváló tájékoztató rendszerek;

 Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése;

 Erős piacvédelem
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A kereskedelmi ügynöki tevékenység 
általános ismérvei Ausztriában
A kereskedelmi ügynöki tevékenység 
általános ismérvei Ausztriában

 Komoly tradícióval rendelkező tevékenység;

 Szövetségi szintű jogszabály biztosítja a kereskedelmi ügynökök működésének 
jogszerűségét;

 Független vállalkozások, a kamarának nincs utasítása joga;

 Főszabályként jutalékos alapon dolgoznak;

 Számukra az üzlet a fontos, nem prioritás, hogy a termék hazai legyen.
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Mikor ajánlott kereskedelmi ügynök 
igénybevétele
Mikor ajánlott kereskedelmi ügynök 
igénybevétele

 A vállalat Ausztriában exporttapasztalattal nem rendelkezik;

 A vállalatnak nincs Ausztriában megfelelő partnerköre;

 Felmérés, hogy az adott termék iránt van-e igény az osztrák piacon;

 Meghatározott termék bevezetése;

 Bizonyos termékcsoport esetén az adott termék ausztriai forgalmazása;

 A vállalat Ausztriában exporttapasztalattal nem rendelkezik;

 A vállalatnak nincs Ausztriában megfelelő partnerköre;

 Felmérés, hogy az adott termék iránt van-e igény az osztrák piacon;

 Meghatározott termék bevezetése;

 Bizonyos termékcsoport esetén az adott termék ausztriai forgalmazása;



Mire kell figyelni a kereskedelmi 
ügynökkel való együttműködés során
Mire kell figyelni a kereskedelmi 
ügynökkel való együttműködés során

 Szerződés!!! – Érdemes ügyvéd segítségét kérni;

 Kizárólagosság;

 Túlzott mértékű ügynöki díj elkerülése;

 A piacra lépés előkészítésének szükségességét felmérni;

 Szerződés!!! – Érdemes ügyvéd segítségét kérni;

 Kizárólagosság;

 Túlzott mértékű ügynöki díj elkerülése;

 A piacra lépés előkészítésének szükségességét felmérni;



Hogy lehet kapcsolatba lépni osztrák 
kereskedelmi ügynökkel
Hogy lehet kapcsolatba lépni osztrák 
kereskedelmi ügynökkel

 Bécsi magyar nagykövetség külgazdasági irodája (kétféle adatbázisból dolgozunk)

 Rendszeres üzletembertalálkozó

 Osztrák kereskedelmi ügynökök hivatalos honlapja: https://www.commercialagents.at/at/

 Hirdetések megjelenítése (ugyanitt)

 1 hónapos időtartam céges logó nélkül 92 EUR, céges logóval 116 EUR

 2 hónapos időtartam céges logó nélkül 152 EUR, céges logóval 176 EUR

 3 hónapos időtartam céges logó nélkül 192 EUR, céges logóval 216 EUR

 Bécs – ingyenes (szintén a nagykövetségen keresztül lehetséges)
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● Handelsagent - kereskedelmi ügynök
● Freie Vertretungen | Online-Vertretungsbörse - regisztráció 

https://www.commercialagents.at/at/
● Recht - FAQs für Handelsagenten - jogi rendelkezések
● Musterverträge für Handelsagenten - megbízási szerződésminták

https://www.wko.at/branchen/handel/handelsagenten/start.html



KERESKEDELMI ÜGYNÖKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

●Márkaképviselet
● Forgalmazás, Értékesítés, Eladás
● Szolgáltatások



MÁRKAKÉPVISELET

• corporate 
identity

• corporate design

• országos v. 
tartományi 

• kizárólagos 
v.részleges 

• ipari v. kereskedelmi



FORGALMAZÁS

• választék
• árak, árengedmények, mennyiségek
• CRM: igény→ ajánlat→

megbízás→igazolás
• árbevétel, skonti, jutalék
• ÁSZF



SZOLGÁLTATÁSOK

• piacfelmérés és -elemzés valamint megfigyelés
• marketingkoncepció, -projekttervezés,    -

tanácsadás
• ügynök keresése

https://www.commercialagents.international/de/



SZOLGÁLTATÁSOK

• fordítás, tolmácsolás, lektorálás, 
gépelés, grafika, fotózás, szerkesztés

• aktív reklámozás 
• vásárokon képviselet



SZOLGÁLTATÁSOK

• logisztika
• polcszerzés és -felügyelet
• minőségellenőrzés
• reklamációk és visszáru



EGYÜTTMŰKÖDÉSi SZERZŐDÉS

• Iparág, ágazat, ügyfélkör és földrajzi terület 
• Márkaképviselet, Forgalmazás, 

Szolgáltatások (kizárólagos ill. részleges) 
• Ismertetők, képzések, videókonferenciák 
• Elszámolás: szolgáltatások díjai, közvetítői 

díj, ügyfélkör díja a megbízatás végeztével



Kereskedelmi ügynök
Mag. Tóth Tamás

GISA-Zahl: 32963588 
(Handelsgewerbe und Handelsagent)

A-1090 Wien, Liechtensteinstrasse 131-133/24.

Tel.: 0043 699 1264 2565, 0036 30 89 71 886

IUCAB-B2B platform Austria: “Mag. Tamas Toth”   WERBETOM

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tamas-toth-52190983/


