Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar-Kazah Tagozat
Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kazah Tagozatának a
2018-as tevékenységéről
A Magyar-Kazah Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok kazah piacra
lépését. A Tagozat tájékoztatást nyújt a magyar-kazah kétoldalú kapcsolatok alakulásáról, a
Kazahsztánban megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a Tagozat munkájáról. A
Magyar-Kazah Tagozatban jelenleg 69 tagvállalat van. Az elnöki tisztséget Fasimon Sándor,
a Mol-csoport INA d.d. Igazgatóságának elnöke tölti be. 2015. szeptember 10-től a
társelnöki teendőket Horváth László, a L.A.C. Holding Zrt. vezérigazgatója látja el.
Kazahsztán Magyarország legfontosabb stratégiai partnere a közép-ázsiai térségben.
Magyarország és Kazahsztán között hagyományosan jók a kapcsolatok a gyógyszeripar, az
energetika, az agrár- és élelmiszeripar területén. A két ország közötti kétoldalú
külkereskedelmi forgalom 2017-ben 188 millió dollárról 540 millió dollárra nőtt, a bővülés
idén is folytatódott - az áruforgalom több mint 30 százalékkal emelkedett az első nyolc
hónap alatt. A kazah-magyar kapcsolatok erősödését az is mutatja, hogy a Kazahsztánba
irányuló magyar kivitel 2018 első nyolc hónapjában 3,8 százalékkal 99 millió dollárra
bővült, az onnan érkező import 41 százalékkal 401 millió dollárra ugrott 2017 hasonló
időszakához képest
A Tagozat által szervezett eseményekről röviden:
2018. július 4. – Konzultáció kazahsztáni export és piaci lehetőségekről
MKIK Magyar-Kazah Tagozata 25 fő részvételével konzultációt tartott Budapesten.
Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója köszöntőjét követően Tar György,
valamint Ujvári Márton kazah attasé számolt be az általuk képviselt országok (Kazahsztán,
Kirgizisztán, Tádzsikisztán) gazdasági környezetéről, üzleti lehetőségeiről. Az előadásukban
részletesen ismertették Magyarország és Kazahsztán közti külkereskedelmi tendenciákat,
kitérve a magyar-kirgiz és magyar-tadzsik forgalomra is, beszámoltak a 2017-ben és 2018ban az asztanai nagykövetség közreműködésével megrendezett legfontosabb eseményekről,
az Asztana Exporól és a Vízipari találkozókról, továbbá tájékoztatást adtak milyen termékek
iránt van kereslet Kazahsztánban, valamint a magyar vállalkozásoknak milyen piacra lépési
nehézségekkel kell szembenézniük. A rendezvény második felében hozzászólások keretében
a Sberbank és az Exim képviselői mutatták be a finanszírozási lehetőségeket, majd egyéni
konzultációkra került sor.
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2018. november 22. – Magyar-Kazah Üzleti Tanács 6. együttes ülése, üzleti fórum és
üzletember-találkozók
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata a Pénzügyminisztérium felkérésére a Magyar-Kazah
KKB 6. üléséhez kapcsolódóan magyar-kazah üzleti fórumot és üzletember-találkozót
szervezett Budapesten. A rendezvény keretében tartották a Magyar-Kazah Üzleti Tanács 6.
együttes ülését. Az elnöki posztot magyar oldalról Horváth László, az MKIK Magyar-Kazah
Tagozatának társelnöke, kazah részről pedig Szárszenov Dzsambulat, a Kazenergy elnöke
tölti be.
A fórumon, melynek levezető elnöke Dunai Péter MKIK főtitkár volt, részt vett Varga
Mihály, miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter, aki elmondta, hogy a magyar
kormány továbbra is támogatja a magyar vállalatok részvételét a kazah állam fejlesztési és
iparosítási programjában. Szulejmenov Timur, a Kazah Köztársaság nemzetgazdasági
minisztere köszöntőjében kiemelte, hogy Kazahsztán kedvező befektetői környezetet tud
biztosítani a magyar vállalkozók számára, mivel az országban 12 szabadkereskedelmi zónát
alakítottak ki, és ezekben jelentős adókedvezmény várja a befektetőket, például sem
társasági adót, sem vagyonadót nem kell fizetniük.
Ezt követően kétoldalú együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar–Kazah és a
Kazah–Magyar Üzleti Tanács, az IFUA Horváth and Partners Kft. és a Kazenergy, valamint
a LAC Holding Zrt. és Kazahsztán Sportorvosi Szövetsége. Az ülés második felében
előadásokat hallhattak a résztvevők az EXIM-től, Asztana Önkormányzatától, a LAC
Holding Zrt.-től és a Kazatomprom-tól, majd a fórumot követően kétoldalú üzletembertalálkozón is részt vehettek az érdeklődő cégek.
2018. november 23. – Magyar–Kazah Gazdasági Együttműködési Kormányközi
Bizottság (KKB) 6. ülésszakának plenáris ülése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát Fasimon Sándor MKIK Magyar-Kazah Tagozat
elnöke, Horváth László MKIK Magyar-Kazah Tagozat társelnöke és Leimeter Katalin
nemzetközi referens képviselték.
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