Beszámoló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közép-Ázsiai
Tagozatának 2020-as tevékenységéről

A korábbi Magyar-Kazah Tagozat alapjain létrejött Közép-Ázsiai Tagozat fő célkitűzése, a
magyar vállalatok a közép-ázsiai országokban (Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán,
Türkmenisztán, Tádzsikisztán) való piacra lépésének és sikeres exporttevékenységének
elősegítése.
A Tagozat tájékoztatást nyújt Magyarország a közép-ázsiai országokkal meglévő kétoldalú
gazdasági és üzleti kapcsolatainak alakulásáról, a relációt érintő országcsoportban
megrendezendő vásárokról, kiállításokról.
A Közép-Ázsiai Tagozat elnöki tisztségét 2020. október 9-óta Bácsi Nagy András, a MOL
Csoport nemzetközi kapcsolatok igazgatója tölti be, a tagozati titkár szerepét 2020. október
1-jét követően Lázár Viktor látja el.
A relációt illetően a Magyar-Kazah Üzleti Tanács ez évben is folytatta munkáját, melynek
elnöki tisztségét továbbra Horváth László, a L.A.C. Holding Zrt. vezérigazgatója látja el.

Rendezvények és látogatások
▪

2020. január 21. - Részvétel a Magyar-Türkmén KKB ülésen

▪

2020. szeptember 28. - Magyar-kirgiz üzleti fórum
Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz elnök budapesti látogatása során a HEPA
szervezésében került sor szeptember 28-án egy magyar-kirgiz üzleti fórumra a Hotel
Mariott-ban. A rendezvény keretei között Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató
mutatta be az MKIK tevékenységét a résztvevőknek.

▪

2020. október 20. - Üzbég nagyköveti látogatás
Üzbegisztán Magyarországra akkreditált nagykövete két kollégája kíséretében
látogatott el az MKIK-ba, ahol Tényiné Strak Mária nemzetközi igazgató, Rév András
nemzetközi kollégiumi alelnök, Kovács József (BKIK) és Lázár Viktor területi referens
fogadta.

▪

2020. november 24. - Parragh László részvétele a TCCI 2. Közgyűlésén
Dr. Parragh László MKIK elnök részt vett és felszólalt a türk nyelvű országokat
tömörítő kereskedelmi és iparkamara második, videokonferencia keretei között
megtartott közgyűlésén.

▪

2020. november 27. - Magyar-Kazah KKB 7. ülésszaka
Magyar-Kazah Kormányközi Együttműködési Bizottsági ülésre került sor ez
alkalommal online felületen. Az ülésen részt vett dr. Parrag László MKIK elnök is.

▪

2020. december 9. -Karakalpakstan régió befektetési lehetőségei konferencia
Üzbegisztán Magyarországon is illetékes Bécsi Nagykövetsége szervezésében, az
üzbegisztáni Karakalpakstan régió befektetési lehetőségeit tárgyaló online
konferencia került megrendezésre, melyen az MKIK-t képviselve felszólalt BácsiNagy András KÁT elnök is.

Egyéb események
▪

2020. szeptember 28. - Együttműködési Megállapodás (MoU) az MKIK és a Kirgiz
Kereskedelmi és Iparkamara között

▪

Magyar-Üzbég Üzleti Tanács alapítása – folyamatban lévő egyeztetések
Jelenleg aktív, előrehaladott állapotban lévő tárgyalások folynak a két ország
kamarájának közreműködésével létrehozandó üzleti tanács megalapitásáról. Az ez
évre tervezett eseményt jelentősen hátráltatták a koronavírus-járvány negatív
hatásai.

Bácsi-Nagy András
Elnök

Lázár Viktor
Titkár

