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Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozatának  

a 2019-es tevékenységéről 

 

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata 2003-ban alakult meg. 2019. március 6. óta a Tagozat 

elnöki posztját Szekeres István tölti be, tiszteletbeli elnöke Tóth Imre. A Magyar-Orosz 

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

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata fő célja a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok bővítése, 

különösen a magyar export és a kétirányú befektetések területén. Fontos feladata az orosz 

piacon jelenlévő, valamint az arra kilépni szándékozó magyar cégek támogatása. A Tagozat 

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

Oroszországban megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a Tagozat munkájáról.  

 

A Tagozat által 2019-ben szervezett eseményekről: 

2019. május 8. – Magyar-Orosz Tagozat elnökségi ülése 

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata (MOT) 2019. május 8-án tartotta meg 2019. évi első 

elnökségi ülését, melyen Dr. Parragh László elnök bejelentette, hogy 2019. március 6-tól 

Szekeres István látja el az MKIK Magyar – Orosz Tagozatának elnöki feladatait. Ezt 

követően Szekeres István ismertette a MOT 2019. évre tervezett programjait. 

 

2019. június 27. – Magyar-orosz üzleti fórum, az MKIK MOT közgyűlése 

 

A rendezvényt Dr. Parragh László, az MKIK elnöke nyitotta meg, majd Szekeres István, a 

Tagozat elnöke mondott köszöntőt, valamint bemutatta a közönségnek az MKIK Magyar-

Orosz Tagozata struktúráját, céljait és fő feladatait. A köszöntőket követően Szentgyörgyi 

Krisztina Klára, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági osztályvezetője 

(Oroszország, Kelet-Európa és Közép-Ázsia Főosztály) előadást tartott a magyar-orosz 

gazdasági kapcsolatokról, Drynochkin Alexey Oroszországi Föderáció Kereskedelmi 

Képviselete gazdasági osztályvezetője bemutatta az üzleti lehetőségeket a magyar 

vállalkozások számára Oroszországban, majd Lajtai Roland a HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség export- és üzletfejlesztési vezérigazgatóhelyettese ismertette az 

esemény résztvevőit a HEPA szerepéről a magyar vállalkozások orosz piacra jutásának 

elősegítésében, utána Szőcs Gábor az EXIM kabinetvezető igazgatója prezentálta az EXIM 

finanszírozási eszközeit az orosz piaci gazdasági ügyletekhez, ezt követően Tényiné Stark 

Mária, szakmai vezető (külpiaci mentorálás) bemutatta az Országos Vállalkozói 

Mentorprogramot. A rendezvényt Tóth Imre tiszteletbeli elnök zárta beszédével, melyben 

hangsúlyozta a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok fejlesztésének a fontosságát, valamint az 

MKIK Magyar-Orosz Tagozatának a kimagasló szerepét. 
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2019. szeptember 13. – a Tatár Köztársaság Kereskedelmi és Iparkamara elnökének 

látogatása  
 

Samil Agejev, a Tatár Köztársaság Kereskedelmi és Iparkamara elnöke látogatást tett az 

MKIK-ban, ahol Dr. Parragh László elnök, Szekeres István MKIK MOT elnök, Tóth Imre 

MKIK MOT tiszteletbeli elnök és Leimeter Katalin nemzetközi referens fogadták. A felek 

megvitatták a két kamara közötti együttműködést, majd az MKIK elnöke bemutatta a magyar 

kötelező kamarai regisztrációs rendszert. A megbeszélést munkaebéd keretében folytatták. 

 

2019. szeptember 26. – részvétel a Magyar-Orosz Regionális Együttműködési Bizottság 

Ülésén 

2019. szeptember 26-án, megtartotta első ülését a Magyarország és az egyes orosz 

tagköztársaságok, megyék közti gazdasági kapcsolatok felügyelete érdekében felállított 

Magyar-Orosz Régióközi Együttműködési Bizottság. Az Ülésen Horváth László MKIK MOT 

alelnök és Leimeter Katalin nemzetközi referens vettek részt. 

 

2019. október 16. – részvétel a Magyar-Orosz KKB 12. ülésén 

A plenáris ülésen Szekeres István MKIK MOT elnök felszólalásában kiemelte annak 

fontosságát, hogy a magyar kormány kész támogatni magyar vállalatok külföldi befektetéseit. 

Tájékoztatást adott arról, hogy magyar-orosz relációban az energetika mellett az agrár-

élelmiszeripar, építőipar, egészségügy, járműipar területein a legaktívabb az együttműködés. 

Felsorolta azokat a magyar vállalatokat, melyek jelentős érdekeltséggel bírnak 

Oroszországban. Végül az MKIK részéről arra kérte a két kormányzatot, hogy a jövőben is 

kölcsönösség elvét szem előtt tartva, segítsék a vállalkozások export tevékenységét és magyar 

befektetők által Oroszországban épített üzemek használatba vételi és működési engedélyeinek 

gyorsabb ügyintézését. Az ülésen Horváth László MKIK MOT alelnök és Leimeter Katalin 

nemzetközi referens is részt vettek. 

2019. október 30. – Kerekasztal-megbeszélés Oroszország ipari és kereskedelmi 

miniszterével 

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök találkozóját megelőzően Manturov 

Denis Valentinovich Oroszországi Föderáció ipari és kereskedelmi minisztere az MKIK-ban 

találkozott és megbeszélést folytatott az Oroszországban érdekelt nagyvállalatok vezetőivel. 

Az ülést magyar részről Szekeres István MKIK MOT elnök vezette. Az orosz piacon 

jelenlévő hét meghatározó magyar vállalat képviselője (Richter Gedeon NyRt., MOL NyRt., 

Sanatmetal Kft., Hungaro Food 2009 Kft., Pólus Kft., Mahart PassNave Kft., Magnus Aircraft 

ZRt.), a találkozó során ismertette cége oroszországi tevékenységét, valamint megvitatta 

Oroszország ipari és kereskedelmi miniszterével a megoldandó problémákat.  

A rendezvényen orosz oldalról továbbá részt vett Azarov Dmitrij Igorjevics Szamara megye 

kormányzója, akivel Szekeres István MKIK MOT elnök négyszemközti megbeszélést 

folytatott a gazdasági együttműködés kérdéseiről, különös tekintettel az egyetemi okitatás és 

járműipar területén.  
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További események: 

• A tagozat elnöke az év folyamán 22 magyar tulajdonú vállalatnál tett látogatást és 

folytatott megbeszélést oroszországi export kérdéseiről. 

• A tagozat elnöke részt vett a Győr-Moson-Sopron megye és Szamara terület között 

október 30-án aláírt együttműködési megállapodás előkészítésében. Ennek során 

szeptember 27-én és október 30-án megbeszélést folytatott Azarov szamarai 

kormányzóval, illetve helyettesével. 

• November 12-én a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és az MKIK MOT 

közös szervezésében a megyei kamara és a MOT elnöke megbeszélést folytatott az 

orosz piacon érdekelt megyei vállalatok vezetőivel. 
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