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Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozatának a 

2018-es tevékenységéről 

 

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata 2003-ban alakult meg. 2011 óta a Tagozat elnöki posztját 

Dr. Parragh László MKIK elnök tölti be, tiszteletbeli elnöke Tóth Imre. A Magyar-Orosz 

Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok orosz piacra lépését. A Tagozat 

tájékoztatást nyújt a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok alakulásáról, az Oroszországban 

megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a Tagozat munkájáról. A Magyar-Orosz 

Tagozatban jelenleg 180 tagvállalat van.  2016. december 1-jén alakult meg az MKIK 

Magyar-Orosz Tagozat ICT Szekciója, amelynek elsődleges célja a hazai infokommunikációs 

(ICT) piac résztvevőinek támogatása az Oroszországi Föderáció vonatkozásában. 2017. 

február 2-án 50 vállalkozó részvételével az MKIK Magyar-Orosz Tagozata Paks Szekciót 

alapított, a magyar beszállítók részvételi lehetőségének elősegítésére a Paksi Atomerőmű 

bővítésével kapcsolatos projektekben. A Paks Szekció jelenlegi létszáma 100 fő. 

 

A Tagozat által szervezett eseményekről: 

2018. június 4. – Csuvasföldi delegáció fogadása 

Tóth Imre MKIK MOT tiszteletbeli elnök és Leimeter Ilona nemzetközi referens csuvasföldi 

üzleti delegációt fogadtak. A delegációt Szemenov Maxim, a Csuvasföldi Fejlesztési 

Ügynökség igazgatója vezette, aki a megbeszélés során bemutatta a Régióban rejlő üzleti 

lehetőségeket. A résztvevők komoly érdeklődést mutattak a magyar vízgazdálkodási, 

állattenyésztési és zöldségfeldolgozási tapasztalatok iránt.  

 

2018. szeptember 24 – 27. – „Budapesti napok” Moszkvában 

 

Tóth Imre MKIK MOT tiszteletbeli elnöke a BKIK szervezésében részt vett a „Budapesti 

napok” című rendezvényen Moszkvában 

 

2018. november 22. - A Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi 

Bizottság (KKB) 11. ülésszakának plenáris ülése 
 

Az ülésen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát Tóth Imre Magyar-Orosz Tagozat 

tiszteletbeli elnöke képviselte. Tóth Imre felkérésére Szekeres István Agrofeed Kft. ügyvezető 

igazgatója, MKIK MOT alelnöke beszámolt a Tula mellett rekordidő alatt megépített 

állattakarmányi üzem felépítéséről, amely az orosz piac több mint 12% látja el. 

 

MKIK MOT Paks Szekció éves tevékenységei: 

 

2018. május 22. – Az „Atomenergetika üzleti lehetőségei Magyarországon” című 

konferencia 

A rendezvény keretében köszöntőt mondott Petri Tuomi-Nikkola finn nagykövet és Tóth 

Imre, az MKIK Magyar-Orosz Tagozatának tiszteletbeli elnöke. A hallgatóság információt 

kaphatott a finn atomerőműépítési tapasztalatokról, műszaki, technikai, projektmendzsmenttel 
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és humán erőforrással kapcsolatos kérdésekről.  A munkaerőpiaci kínálatról szóló 

panelbeszélgetés keretében felszólalt Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK oktatási és képzési 

igazgatója.  

 

2018. június 29. - Az N.R.G. Holding Kft., Rózsa Imre képviseletében, a Paks II. 

beruházáshoz kapcsolódó hírek és információk megküldéséről szóló megbízási szerződést 

kötött az MKIK-val. 

 

Elnökségi ülések: 

 

2018. február 14. - a megbeszélést Tóth Imre a Szekció elnöke vezette. Az ülésen jelen 

voltak az elnökség tagjai, valamint a 2017 októberében megvalósult prágai és szentpétervári 

üzleti delegáció résztvevői. 

 

2018. március 28. - az ülésen Tóth Imre az MKIK MOT Paks Szekciójának elnöke 

tájékoztatást adott Denis Tarlot, a Paks II. projekttel megbízott ASE csoport alelnökével való 

találkozóról. Valamint a következő témákban konzultált a résztvevőkkel: a cseh energiaipari 

szövetség április 24-i látogatása, üzleti delegáció a mohi atomerőműbe a Skoda JS 

meghívására, "Az atomenergetikai ipar üzleti lehetőségei Magyarországon" c. rendezvény 

május végén. 

 

2018. október 25. - az ülésen Tóth Imre az MKIK MOT Paks Szekciójának elnöke 

tájékoztatást adott a Paks II. projekt aktuális helyzetéről, továbbá az elnökségi tagok 

megbeszélést folytattak a Szekció intézkedési terveiről. 

 

Konzultációk atomenergetikai szakértőkkel együttműködés céljából Paks II. projekttel 

kapcsolatban: 

2018. január 22. – SKODA J.S. magyországi képviseletvezetőjének látogatása 

A SKODA J.S. decemberben hozta létre magyarországi kereskedelmi képviseletét, és jelenleg 

a működő paksi atomerőmű biztonsági rendszerét korszerűsíti. A megbeszélésen a felek az 

együttműködési lehetőségekről tárgyaltak. 

2018. március 5. – Megbeszélés Denis Tarloval, a Paks II. projekttel megbízott ASE 

csoport alelnökével 

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 2018. március 5-én fogadta 

Denis Tarlot, a Paks II. projekttel megbízott ASE csoport alelnökét. A megbeszélésen részt 

vettek továbbá Tóth Imre, az MKIK MOT Paks Szekció elnöke és Horváth László, az MKIK 

MOT alelnöke. A találkozón a Kamara és az ASE csoport közötti együttműködési 

lehetőségekről volt szó. 

2018. április 24. – Megbeszélés a Cseh Energiaipari Szövetséggel 

A 2017 októberi prágai megbeszélést követően a Cseh Energiaipari Szövetség üzleti 

delegációval Paksra látogatott, melynek során a meghívott magyar cégek és a cseh energiaipar 

képviselői az együttműködési lehetőségekről tárgyaltak a Paks II. projekt kapcsán. 

 

 



              
 

H-1054 Budapest, Szabadság tér 7.  (36-1)*474-5100, 474-5141 ⚫ Fax.: (36-1) *474-5105 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

     Magyar-Orosz Tagozat 

2018. július 23. - A PAKS II. beruházás aktuális kérdései, a magyar vállalkozások 

lehetőségei a beruházás megvalósításában 

 

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozat Paks Szekciója konzultációt szervezett a PAKS II. 

beruházás aktuális kérdéseivel és a magyar vállalkozások lehetőségeivel kapcsolatban. Az 

eseményen többek közt részt vettek Dr. Parragh László MKIK elnök, Süli János, a paksi 

bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Lenkei István Paks II. Zrt. vezérigazgatója és 

Jegorov Szergej, a Rosatom ASE ellátásért és minőségügyért felelős igazgatóhelyettese. A 

konzultációt Tóth Imre a Paks Szekció elnöke vezette. 

2018. szeptember 5. – A cseh "FANS" cég delegációjának fogadása 

A delegációt Tóth Imre az MKIK MOT Paks Szekciójának elnöke és Leimeter Katalin 

nemzetközi referens fogadták. A konzultáció tárgya a cseh hűtéstechnológiák alkalmazási 

potenciálja a Paksi Atomerőmű modernizálása során volt.  

2018. október 9-10. – "Félúti találkozó" - PAKS II. bővítésével kapcsolatos projekt 

együttműködési lehetőségeiről szóló megbeszélés 

Tóth Imre MKIK MOT Paks Szekció elnöke vezetésével üzleti delegáció látogatott 

Csehországba, Nova Lhotába, melynek elsődleges célja a Cseh Energetikai Szövetséggel való 

együttműködés megbeszélése volt Paks II. témában. A magyar delegációt Bodnár Peter, a 

Skoda Praha vezérigazgatója fogadta, továbbá a megbeszélésen részt vettek a Cseh 

Energetikai Szövetséget képviselő egyéb cégek. A felek megegyeztek abban, hogy 

együttműködési megállapodást írnak alá a közeljövőben. 
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