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A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok piacra lépését
az arab országokban és Iránban. A Tagozat havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a
legfrissebb tájékoztatást nyújtani a közel-keleti és észak-afrikai térség gazdasági, társadalmi, bel- és
külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a reláció legfontosabb újdonságairól, valamint a Tagozat
munkájáról. A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatban jelenleg 84 tagvállalat van.
Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2018. március 26. - Magyar-Algériai Üzleti Fórum és a Magyar-Algériai Üzleti Tanács együttes
ülése
Rhiad Amour, az Algériai Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének vezetésével 2018. március 25-29.
között 32 tagú algériai üzleti delegáció látogatott Magyarországra a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatok fejlesztése céljából. 2018. március 26-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
közel 100 fő részvételével üzleti fórumot szervezett. A rendezvényen Miklóssy Ferenc, az MKIK KözelKelet és Észak-Afrika Tagozat elnökének bevezetőjét követően Rhiad Amour, az Algériai Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke, Pritz Helga Magyarország algíri nagykövete, valamint Abdelkader Dehendi,
Algéria Magyarországra akkreditált nagykövete köszöntötte a hallgatóságot. Ezt követően Kovács
András, a KKM Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztályának vezetője adott tájékoztatást a magyaralgériai kereskedelmi kapcsolatokról, majd Rhiad Amour, a megalakuló üzleti tanács algériai társelnöke
tartott prezentációt vállalkozásáról és az algériai-magyar kereskedelmi kapcsolatokban rejlő
lehetőségekről. A fórumot követően a Magyar-Algériai Üzleti Tanács (MAÜT) együttes ülésére került
sor. A találkozón áttekintésre kerültek a két ország közötti együttműködési lehetőségek, kitérve az üzleti
tanács szerepére. A rendezvény üzletember-találkozóval zárult. 2018. március 27-én kedden, az MKIK
szervezésében a küldöttség tagjai ellátogattak a Mirelit-Mirsa Zrt. üzemébe Albertirsára, majd a Nagybani
Piac Zrt.-hez, végül az Agro-Taks Kft. taksonyi mezőgazdasági telephelyére.
2018. június 25. - Az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 2018. évi közgyűlése:
Fókuszban az Egyesült Arab Emírségek
2018. június 25-én az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 30 fő részvételével közgyűlést
tartott Budapesten. Miklóssy Ferenc, a Tagozat elnöke és Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi
igazgatója köszöntőjét követően Kovács András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közel-Kelet és
Észak-Afrika főosztályának vezetője ismertette a térséggel kapcsolatos gazdasági és politikai
tendenciákat. Ezt követően Őexc. Abdulhamid A. Al Mulla, az Egyesült Arab Emírségek magyarországi
nagykövete tartott előadást Magyarország és az Emírségek közötti gazdasági kapcsolatok alakulásáról. A
nagykövet előadását követően Máté Anita emírségeki, majd Kerékgyártó Áron kuvaiti attasé számolt be
az általuk képviselt ország gazdasági környezetéről, üzleti lehetőségeiről.
2018. október 18. - Az emírségeki delegáció felkészítő rendezvénye
A 2018. november 5-9. közötti időtartamra szervezett emírségeki üzleti delegáció felkészítőjeként
meghirdetett rendezvény a delegációban részt vevő céges képviselőknek kívánt exportszabályozási és
kulturális ismereteket nyújtani a két országról. Az eseményt Miklóssy Ferenc, az MKIK alelnöke nyitotta
meg, majd Őexc. Abdulhamid A. Al Mulla, Egyesült Arab Emírségek (EAE) nagykövete, valamint

Koppány Attila, a KKM Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztály osztályvezetője mondott
köszöntőbeszédet. A rendezvényen előadást tartott az EAE finanszírozási lehetőségeiről Dr. NémediVarga Szilvia, az EXIM Exportfinanszírozás, Biztosítás és Nemzetközi Kapcsolatok osztály
igazgatóhelyettese, majd Horváth Gábor, az Emirates országigazgatója tartott előadást az emírségeki
üzleti környezetről.
2018. november 5-9. - Üzleti delegáció az Egyesült Arab Emírségekbe
Az MKIK szervezésében és Magyarország Abu-Dzabi Nagykövetségének együttműködésében 26 tagú
üzletember-delegáció utazott ki Dubajba, Abu-Dzabiba és Sharjahba 2018. november 5-9. között
Miklóssy Ferenc alelnök, a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnökének vezetésével és Dunai Péter
főtitkár részvételével. A látogatás célja a magyar-emírségeki gazdasági kapcsolatok erősítése és bővítése,
az emírségeki befektetések magyarországi ösztönzése volt. A delegációban jelen voltak az élelmiszeripari,
olajipari, faipari, információtechnológiai, elektrotechnikai, egészségipari, gépipari, szépségipari, consulting
és média ágazat képviselői. Az út során három üzleti fórumra és a 2020-as Dubaji Világkiállítás
helyszínének megtekintésére került sor. A Dubaji Kereskedelmi és Iparkamarában Atiq J. Nassib, az
Abu-Dzabi Kereskedelmi és Iparkamarában Ebraheem Al Mahmood, a Sharjahi Kereskedelmi és
Iparkamarában Waleed Bu Khatir alelnökök fogadták a delegációt. A Dubaji Kamarában 97 leszervezett
kétoldalú üzleti tárgyalásra került sor, az MKIK az Abu-Dzabi Kamarával együttműködési megállapodást
írt alá. A Sharjah-i Kamara 2019-ben viszontlátogatást tervez Budapestre, továbbá szakmai tanulmányút
és kölcsönös best practice technikák cseréje révén kíván együttműködni az MKIK-val. A delegáció 2018.
november 9-én az Expo2020 világkiállítás helyszínén tett látogatást, az Expo szervezői részéről Maha Al
Gargawi igazgatóasszony fogadta a delegációt, a megbeszélésen az előadók tájékoztatták a résztvevőket a
folyamatban lévő nagy projektekről és a tenderekkel kapcsolatos regisztrációról.
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