Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar-Kazah Tagozat
Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kazah Tagozatának a
2019-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 70 tagvállalat van. Az elnöki tisztséget Fasimon Sándor,
a Mol-csoport INA d.d. Igazgatóságának elnöke tölti be. 2015. szeptember 10-től az Üzleti
Tanács elnöki tisztégét Horváth László, a L.A.C. Holding Zrt. vezérigazgatója látja el.
Kazahsztán Magyarország kiemelt jelentőségű stratégiai partnere a közép-ázsiai régióban és
a gazdasági kapcsolatok fejlesztését célzó törekvések egyre több eredményt hoznak. A két
ország közötti kereskedelem már három éve folyamatosan emelkedik, tavaly a teljes
áruforgalom több mint a negyedével nőtt, meghaladta a 600 millió dollárt, de az azt
megelőző évben majdnem 200%-os volt a bővülés.
A Tagozat által szervezett eseményekről röviden:

2019. április 28-30. – Üzleti delegáció Kazahsztánba
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata a Pénzügyminisztérium felkérésére 87 fős üzleti
delegációt szervezett Kazahsztánba, Nur-Szultánba 2019. április 28-30. között Varga Mihály
miniszerelnök-helyettes, pénzügyminiszter és dr. Parragh László MKIK elnök vezetésével.
A delegációban az alábbi ágazatok képviselői vettek részt: vízipar, élelmiszeripar,
mezőgazdaság, energetika, könnyűipar, műanyagipar, fémipar, gépipar, elektronika,
hulladékfeldolgozás, építőipar, IT, szállítmányozás, tanácsadás, pénzügyi szektor.
Április 29-én Kazah-magyar üzleti fórumra került sor, melyet Varga Mihály miniszterelnökhelyettes és pénzügyminiszter, valamint Dalenov Ruszlan, a Kazah Köztársaság
nemzetgazdasági minisztere nyitott meg, majd Horváth László, a Magyar-Kazah Üzleti
Tanács és Szarszenov Dzsambulat a Kazah-Magyar Üzleti Tanács elnöke mondott
köszöntőt. A köszöntőket követően 11 együttműködési megállapodást írtak alá.
A fórum hátralevő részében a résztvevők tájékoztatást kaptak a két ország kereskedelmi és
befektetési lehetőségeiről, valamint a magyar vízipari technológiákról és a magyar-kazah
együttműködésről az oktatás és a mezőgazdaság területén. A fórumot követően üzletembertalálkozókra került sor a magyar és a kazah cégek képviselői között.
Április 30-án a magyar üzletemberek szakmai programokon vettek részt, délelőtt az Astana
International Financial Centre-be, délután az EXPO Múzeumba tettek látogatást.
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2019. november 19. – Kazahsztán első beosztottjának a látogatása
Amirov Galimzsan, elsőbeosztott, látogatást tett az MKIK-ba, ahol Tényiné Stark Mária
nemzetközi igazgató és Leimeter Katalin nemzetközi referens fogadták. A megbeszélésen a
felek megvitatták a magyar-kazah kereskedelem volumeneinek a jelenlegi tendenciáit,
valamint a lehetséges kerekasztal-megbeszélés megszervezését idén az új kazah nagykövet
és a kazah piacban érdekelt magyar cégek között.
2019. december 12. – Kerekasztal-megbeszélés a magyar vállalatok és a budapesti
kazah nagykövet között
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata, a kazah Nagykövetség felkérésére, kerekasztalmegbeszélést szervezett a magyar vállalatok és a Kazah Köztársaság nagykövete között.
Az eseményen magyar részről az áprilisi üzleti delegációban részt vett cégek voltak jelen,
Horváth László, az Üzleti Tanács elnöke, Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató,
valamint Leimeter Katalin nemzetközi referens. A rendezvény keretein belül a nagykövet
bemutatta Kazahsztán aktuális politikai és gazdasági helyzetét, valamint tájékoztatást adott a
befektetési lehetőségekről. Ezt követően networking ebéd formájában lehetőségük volt a
magyar cégek képviselőinek feltenni a kérdéseiket, valamint egyéni konzultációra is a
nagykövettel.
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