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Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz 
Tagozatának a 2020-as 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. 

 

Rendezvények és látogatások 

 
A 2020 márciusától Magyarországot is jelentősen érintő globális koronavírus járvány és 

negatív hatásai, köztük a nemzetközi utazásokat érintő korlátozások, illetve a több fő 

részvételével megvalósuló személyes találkozási lehetőségek átmeneti ellehetetlenülése 

jelentős hatással voltak az MKIK Magyar-Orosz Tagozatának korábbi terveire, hagyományos 

működésére.    

 
▪ 2020. március 4. - Magyar-Orosz Tagozat Elnökségi Ülés 

 
▪ 2020. október 1. -Ismerje meg Ukrajna, a Belarusz Köztársaság, Oroszország 

gazdasági környezetét, üzleti lehetőségeit online konferencia 
Szekeres István MOT elnök részt vett és előadást tartott az exporttól a befektetésig 
az orosz piacon címmel.  
 

▪ 2020. október 13. - Magyar-Orosz Tagozat Elnökségi Ülés 
A MOT soron következő elnökségi ülésére személyes jelenléttel, az online csatlakozás 
lehetőségének biztosítása mellett került sor.  

 
▪ 2020. október 15. - Volga Investment Summit 2020 (online)  

Szekeres István a Magyar-Orosz tagozat elnöke, az MKIK nemzetközi kollégiumának 
alelnöke szervezői meghívásnak eleget téve részt vett a külkereskedelem terén  
 
 
 



 

2 

 

 
 
számos magas rangú és elismert orosz és nemzetközi szakembert felsorakoztató 
szamara megyei „Volga Investment Summit 2020” online formában megtartott 
rendezvényen. 
 

▪ 2020. november 5. - „Az exporttól a befektetésig az orosz piacon: a magyar-orosz 
gazdasági kapcsolatok perspektívái, nehézségei” című webinárium (online)  
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata (MOT) Magyarország Moszkvai Nagykövetségével 
és Szentpétervári Főkonzulátusával együttműködve online webináriumot tartott 
november 5-én az érdeklődő vállalkozások bevonásával.  
 

▪ 2020. november 27.  - Magyar-Orosz Kormányközi Gazdasági Együttműködési 
Bizottság 13. budapesti ülése 
Az MKIK-t az eseményen felszólaló Szekeres István MOT elnök képviselte. 
 

▪ 2020. december 9. - Oroszország nem csak Moszkva: befektetési lehetőségek az 
orosz régiókban című online konferencia 
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata, a HEPA és Magyarország oroszországi 
külképviseletei szervezésében, szinkrontolmácsolással valósult meg „Oroszország 
nem csak Moszkva: befektetési lehetőségek az orosz régiókban” című online 
konferencia, melyen többek között négy orosz megye (Orenburg, Voronyezs, Kaluga 
és Leningrád) kormányzati / gazdasági területének magas szintű képviselője 
előadásában ismertette az adott régió befektetési környezetét. A rendezvényen „Az 
exporttól a befektetésig vezető út az orosz piacon” címmel előadást tartott Szekeres 
István MOT elnök is.   

 

További események, rendezvények 
 

A MKIK MOT részéről az elmúlt hónapokban elsősorban a Külgazdasági és 
Külügyminisztériummal közösen Magyarország és az oroszországi régiók 
együttműködésének fejlesztésén dolgoztunk. A következő orosz területek 
vezetésével folytattunk videókonferenciát, videó megbeszélést Gazdasági 
Együttműködési Munkacsoport (GEM) ülés keretében: Mordvin Köztársaság, Tatár 
Köztársaság, Szamarai terület, Orenburgi terület, Leningrádi terület, Kurszki terület, 
Moszkva, Szentpétervár. 
 
 
 

 

Szekeres István Lázár Viktor 
Elnök Titkár 

 


