
 

 

 

 

Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika 

Tagozatának 2020-as tevékenységéről 

 

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 76 tagvállalat 

van. 

 

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 

2020. február 10. – A Magyar-Kuvaiti Gazdasági Vegyes Bizottság 3. ülése 

A 2020. február 10-11-én, Budapesten került megrendezésre a Magyar-Kuvaiti Gazdasági Vegyes 

Bizottság 3. ülésszakának plenáris ülése, melyen az MKIK-t Miklóssy Ferenc, a Tagozat elnöke 

képviselte, ahol találkozott a Kuvaiti Kereskedelmi és Iparkamara (KCCI) képviselőjével. Az ülés 

jegyzőkönyvében rögzítésre került a két kamara közötti szándéknyilatkozat (MoU) megújítására 

vonatkozó elkötelezettség.  

 

2020. március 5. - A Magyar-Libanoni Gazdasági Vegyes Bizottság alakuló ülése 

A 2020. március 5-6. között Budapesten megszervezett Magyar-Libanoni Gazdasági Vegyes 

Bizottság (GVB) alakuló ülésének plenáris ülésén az MKIK-t Dr. Riad Naboulsi, a Tagozat alelnöke 

képviselte. Az eseményen a Libanoni Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamarák 

Szövetségének képviseletében, Dr. Nabil Fahed, a Bejrút és Libanon-hegyi Kereskedelmi, Ipari és 

Mezőgazdasági Kamara alelnöke vett részt, ahol magyar és libanoni fél által ünnepélyes keretek 

között aláírásra került a Magyar-Libanoni Üzleti Tanács létrehozásáról szóló együttműködési 

megállapodás. 

 

2020. szeptember 21. - Kuvaiti nagykövet látogatása 

Bemutatkozó megbeszélésre került sor Miklóssy Ferenc, tagozati elnök és a Saad Abdullah Al 

Asousi, Kuvait magyarországi nagykövete között a kamarában, ahol a kétoldalú gazdasági 

kapcsolatok fejlesztési területeiről és módszereiről egyeztettek.  

 



 

 

 

A tárgyalás során az MKIK jelezte a kétoldalú kamarai kapcsolatokról szóló MoU aláírása iránti 

elkötelezettségét, melyre a jövő év folyamán egy Magyarországra látogató, magasszintű kamarai, 

üzleti delegáció alkalmával kerülhetne sor. 

  

2020. november 2. – Online megbeszélés az Emírségeki Kamarák Szövetségével 

2020. november 2-án online egyeztetésre került sor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az 

Egyesült Arab Emírségeki Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége között, ahol a felek 

áttekintették a szervezeteink közötti együttműködési lehetőségeket és az Emírségeki Üzleti Tanács 

megalakításának részleteit.  

 

2020. november 17. – Online egyeztetés az EBA-val (Egyptian Business Association) egyiptomi 
ÜT ügyben 

2020. november 17-én online egyeztetésre került sor az MKIK és az Egyiptomi Üzletember 

Szövetség (Egyptian Business Association) képviselői között, ahol felek áttekintették a magyar-

egyiptomi üzleti lehetőségek fejlesztésének lehetőségeit, valamint a Magyar-Egyiptomi Üzleti 

Tanáccsal való együttműködés erősítésének formáit. Emellett megállapodtak abban, hogy 

megújítják a korábbi, az MKIK és az EBA közötti együttműködési megállapodást, továbbá abban, 

hogy beazonosítják vállalatközi együttműködés területeit és jövő év első negyedévére egy online 

üzleti fórumot szerveznek, bevonva az ÜT tagokat. 

 

2020. november 19. – Megállapodás aláírása a Tuniszi és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
között  

2020. november 19-én aláírásra került a Tuniszi Kereskedelmi és Iparkamara (CCIT) és a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti megállapodás, az új Magyar-Tunéziai Üzleti Tanács 

megalakítására vonatkozóan. Az aláírást a tunéziai fél eredetileg Szijjártó Péter miniszter úr október 

6-ra tervezett látogatásának margóján írta volna alá. Az ünnepélyes aláírásra a CCIT székhelyén 

került sor, a koronavírusra tekintettel csökkentett létszámban. Az aláírást megelőzően a Kamara 

elnöke egyetértését fejezte ki a Tanács tematikus célkitűzéseinek kijelölése iránt, különösen a 

mezőgazdaság, élelmiszeripar, vízipar, illetve az egészségipar területein. Készségét fejezte ki az 

infokommunikációs szektor, a hulladékgazdálkodás és megújuló energia szektorban rejlő 

lehetőségek kölcsönös megismerése iránt, összhangban a 2019. évi GVB ülésen elhangzottakkal. 

Jelezte, hogy a privát szektorban erősödik az igény a költséghatékony új piacok felfedezése iránt. A 

találkozó végeztével ünnepélyesen aláírásra került a tunéziai fél által a megállapodás tervezet, 

amelyet az MKIK részéről Parragh elnök úr Budapesten előzetesen már ellátott kézjegyével. 

 

 Miklóssy Ferenc 
Elnök 

  Béres László 
Titkár 

 

 


