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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 78 tagvállalat van.
Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2019. március 13. - Mounia Boucetta, a marokkói külügyminiszterhelyettes delegációjának
fogadása
2019. március 13-án Rév András, az MKIK Nemzetközi Kollégiumának alelnöke fogadta Mounia
Boucetta marokkói külügyminiszter-helyettest és kíséretét a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában.
A látogatáson részt vett Karima Kabbaj nagykövet asszony és néhány - Marokkóban már üzleti
kapcsolatokkal rendelkező - magyar vállalkozás. A protokolláris megbeszélések mellett a vállalkozások
képviselői is lehetőséget kaptak, hogy bemutatkozzanak a rendezvényen.
2019. május 24. - KKÉAT közgyűlés 2019 - Fókuszban a Dubai Expo 2020
2019. május 24-én az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 50 fő részvételével közgyűlést
tartott Budapesten. Miklóssy Ferenc, a Tagozat elnöke köszöntőjét követően Takács Szabolcs Ferenc, a
Miniszterelnökség Európai Uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár ismertette
a Dubai Expo 2020-as világkiállítással kapcsolatos általános ismereteket, a magyar kormányzati és
gazdasági szerepvállalást, valamint a beruházás aktuális helyzetét. Ezt követően Horváth Gábor, az
Emirates Hungary országigazgatója tartott előadást a légitársaság magyar vállalkozások számára igénybe
vehető kedvezményeiről. Az előadását követően Miklóssy Ferenc számolt be a Tagozat 2018-as
tevékenységéről, valamint a 2019-es programtervekről. A rendezvény utolsó programpontjaként a
Tungsram Csoport elnökségi taggá választása következett, melynek keretében Bihari Pál kabinetfőnök
mutatta be a céget pár mondatban. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt
személyes konzultációkra az előadókkal.
2019. szeptember 3. - Az Egyiptomi Üzleti Tanács újjáalakuló ülése
Az MKIK Magyar-Egyiptomi Üzleti Tanácsa Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója, újonnan
kinevezett elnök részvételével 2019. szeptember 3-án az MKIK székhelyén megtartotta újjáalakuló ülését.
A rendezvényen Miklóssy Ferenc, a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnökének köszöntőjét
követően, Kovács András a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője Egyiptom politikai és
gazdasági környezetét, valamint a kétoldalú kapcsolatok alakulását ismertette. Ezt követően Jörg Bauer, a
Tanács elnöke mutatta be Egyiptom gazdaságát, a potenciális üzleti lehetőségeket, valamint a Tungsram
Csoport működését. A prezentáció második felében Jörg Bauer egy smart city projektet mutatott be,
melyben bekapcsolódási lehetőségeket lát a magyar vállalatok számára. A rendezvény végén a jelen lévő
magyar vállalatok bemutatkozására került sor, majd Fényes Gábor a HEPA Ügyfélkapcsolati és
Tanácsadási Osztályvezetője, valamint Szegi Ildikó a Fourcardinal ügyvezetője ismertette a 2019.
szeptember 9-i kairói Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórum programját, mely Magyar Levente, külgazdasági és
külügyminiszter-helyettes egyiptomi látogatásához kapcsolódik.

2019. október 28. - Ománi-magyar üzleti fórum
2019. október 28-29. között Qais bin Mohammed al Yousef, az Ománi Kereskedelmi és Iparkamara
elnökének vezetésével 17 tagú ománi üzleti delegáció látogatott Magyarországra a kétoldalú gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése céljából. 2019. október 28-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) 80 fő részvételével üzleti fórumot szervezett Budapesten. A rendezvényen Dr. Parragh László,
az MKIK elnökének bevezetőjét követően Qais bin Mohammed al Yousef, az Ománi Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntötte a hallgatóságot. Ezután a két kamara közötti együttműködési
megállapodás megújításának aláírására került sor, melyet Magyarország és Omán üzleti környezetét
bemutató promóciós filmjének levetítése követett. Az előadók közül Gőbel Adrienn, a KKM
osztályvezetője, a magyar-ománi kereskedelmi kapcsolatokról adott tájékoztatást, majd Heffner Róbert, a
HIPA vezérigazgatói tanácsdója a magyarországi befektetési lehetőségekről tartott prezentációt. Ománi
oldalról Haura Saoud Al Wahaibi, a HIPA társintézményének, az Ománi Befektetésösztönzési és
Exportfejlesztési Hatóságnak igazgatója ismertette országa befektetési környezetét. A fórumot követően
kétoldalú üzleti megbeszélésekre került sor. A két kamara elnöke, Dr. Parragh László és Qais bin
Mohammed al Yousef kétoldalú megbeszélést tartottak az MKIK-ban a kamarai és gazdasági
együttműködések lehetőségeiről. 2019. október 29-én az ománi küldöttség tagjai Debrecenbe látogattak
el, ahol a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látta a delegációt vendégül és fogadta őket
Miklóssy Ferenc, a HBKIK elnöke és egyben az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatának
vezetője.
2019. november 4-8. - Üzleti delegáció Katarba
Az MKIK szervezésében, Magyarország Dohai Nagykövetségével együttműködve 2019. november 4-8.
között 18 tagú üzletember-delegáció utazott Miklóssy Ferenc alelnök, a Közel-Kelet és Észak-Afrika
Tagozat elnökének vezetésével és Dunai Péter főtitkár részvételével Dohába. A látogatás célja a magyarkatari gazdasági kapcsolatok erősítése és bővítése, a katari befektetések magyarországi ösztönzése volt. A
delegációban élelmiszeripari, olajipari, faipari, információtechnológiai, alumínium és - gépipari cégek
képviselői vettek részt.
Az első nap Fodor Barnabás nagykövet adott tájékoztatást Katar gazdasági, üzleti környezetéről, az üzleti
kultúráról, a folyamatban lévő fejlesztésekről. 2019. november 5-én a Katari Kereskedelmi és
Iparkamarában rendezett üzleti fórumon Mohammed Ahmed Twar Alkuwari alelnök fogadta a
delegációt. A fórumot követően a delegáció tagjai meglátogatták a térség legnagyobb tejipari üzemét, a
Baladna Farmot. 2019. november 6-án a küldöttség tagjai az Al Mana katari család által alapított Al Jassra
Csoportnál tettek látogatást, ahol a cégcsoport szolgáltatásait mutatták be. A delegáció programja a
Katari Üzletember Szövetségnél folytatódott, ahol Sherida Saad Jubran Al-Kaabi alelnök fogadta a
résztvevőket. A köszöntőket követően a delegáció tagjai a rendezvényre meghívott katari
üzletemberekkel találkozhattak, melyből érdemi megbeszélések is születtek. A résztvevők ellátogattak a
Supreme Committe szervezőbizottsághoz, ahol tájékoztatást adtak a 2022-es Labdarúgó
Világbajnokságon való beszállítói részvételt illetően.
A szakmai programsorozat 2019. november 7-én a Qatar Financial Centerben tartott prezentációval és
bemutatkozási lehetőséggel zárult, ahol az ország pénzügyi környezetéről, állami beruházásairól, a
kétoldalú kapcsolatokról és a katari befektetési környezetről hallhattak a küldöttség tagjai tájékoztatást.
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