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Az Afrika Tagozat fő célkitűzése, a magyar vállalatok a szubszaharai országokban való 
piacra lépésének és sikeres exporttevékenységének elősegítése. A Tagozatnak jelenleg 38 
tagvállalata van. A kéthavonta megjelenő tagozati hírlevél igyekszik a legfrissebb 
tájékoztatást nyújtani a régió gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális 
eseményeiről, a régió országaiban megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a 
Tagozat munkájáról. 

2021. február 19. 
Afrika Tagozat elnökségi ülés - online 
Az Afrika Tagozat első féléves elnökségi ülésén részt vett az AT új elnöke, Kovács Károly, 
illetve az elnökség Szilasi Ildikó és Petrik Bertalan elnökségi tagok kivételével. AZ MKIK 
nemzetközi igazgatóságát Tényiné Stark Mária és Lázár Viktor képviselte. 

2021. március 24. 
Afrika Fórum és tagozati közgyűlés - online 
Az Afrika Fórum rendezvényén részt vett és előadást tartott Joó István kormánybiztos, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium az export növeléséért felelős helyettes államtitkára és 
Szőcs Gábor, az EXIM Nemzetközi Kapcsolatok és Külföldi Képviseletek Terület vezetője. 
Az előadások után megtartott tagozati közgyűlésen a Tagozat elnöke, Kovács Károly 
ismertette az idei év munkatervét, melyet a Tagozat elnökségi tagjainak kerekasztal-
beszélgetése követett. 

2021. április 29. 
Dél-Afrika: gazdasági helyzet, üzleti lehetőségek – online webinárium 
A Tagozat és a Magyarország pretoriai Nagykövetségének közös szervezésében 
megvalósult rendezvény fő témái a dél-afrikai gazdasági helyzet, üzleti lehetőségek, 
valamint tapasztalatok voltak. Ezekről a témákról a Sanatmetal Kft., az ACPM IT Kft. és a 
Water and Soil Kft. képviselői tartottak előadásokat. 
 
2021. május 27. 
Megbeszélés elefántcsontparti üzleti lehetőségekről 
Stemler Andreát, az AS Consulting vezetőjét Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató 
fogadta. A megbeszélésen áttekintették az együttműködési lehetőségeket, melynek közül 
az aktuális a magyarországi beruházók iránti igény elefántcsontparti, esetleg szenegáli 
partnerek részéről, elsősorban mezőgazdasági, élelmiszerfeldolgozási és 
szemétfeldolgozási területen. 



 
 

 

 

2021. június 24. 
Kiutazó KGA bemutatkozó látogatás 
Balogh Bálint Addisz-Abebába (Etiópia) készülő külgazdasági attasé bemutatkozó 
látogatást tett az MKIK-ban. A jövőbeli együttműködési lehetőségekről Tényiné Stark 
Mária nemzetközi igazgatóval egyeztettek. 
 
2021. július 12. 
Kiutazó KGA bemutatkozó látogatás 
Krauss Gábor Abujába (Nigéria) készülő külgazdasági attasé bemutatkozó látogatást tett az 
MKIK-ban A jövőbeli együttműködési lehetőségekről Varga Csaba területi koordinátorral 
egyeztettek. 
 
2021. július 28. 
Kiutazó KGA bemutatkozó látogatás 
Kovács Diana Dakarba (Szenegál) készülő külgazdasági attasé bemutatkozó látogatást tett 
az MKIK-ban. A jövőbeli együttműködési lehetőségekről Tényiné Stark Mária nemzetközi 
igazgatóval egyeztettek. 
 
2021. augusztus 3. 
Kiutazó KGA bemutatkozó látogatás 
Bereczki Sándor Abidjanba (Elefántcsontpart) készülő külgazdasági attasé bemutatkozó 
látogatást tett az MKIK-ban. A jövőbeli együttműködési lehetőségekről Tényiné Stark 
Mária nemzetközi igazgatóval egyeztettek. 
 
2021. november 9. 
Kamarai vezetői megbeszélés – online 
Horváth Péter KGA közvetítésével online megbeszélést tartott Dr. Parragh László elnök és 
Mtho Xulu, a South African Chamber of Commerce and Industry (SACCI) elnöke. A 
megbeszélés célja a két kamara közötti kapcsolatok kialakítása és az együttműködés 
meglapozása volt. Dr. Parragh László megerősítette, hogy Dél-Afrikát stratégiai 
partnerként kezeljük, ésaz MKIK készen áll egy MoU aláírására. A SACCI a pandémia utáni 
újranyitási stratégiájának egyik kulcspartnereként számít a magyar üzleti kapcsolatok 
megerősítésére. A MoU véglegesítéséről a közeljövőben szakértői szinten egyeztetnek 
majd. 
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