
 

 

 

 

Beszámoló 

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

Tagozatának 2021-es 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 80 tagvállalat van. 

 

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 

2021. március 23-24. – Magyar-Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes 

Bizottság 3. ülése 

A Magyar-Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság (KKVB) harmadik 

ülésére 2021. március 23-24. között került sor videokonferencián keresztül, melyen az MKIK-t Jörg 

Bauer, a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatója, a Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács elnöke képviselte. 

Az ülés jegyzőkönyvében rögzítésre került az Üzleti Tanács jövőbeni elkötelezett szerepe a Szaúd-

Arábiai Királysággal fenntartott gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.  

  

2021. március 24. - Magyar-Tunéziai Üzleti Tanács alakuló ülése 

2021.03.24-én a Magyar-Tunéziai Üzleti Tanács magyar lába megtartotta első alakuló ülését online 

formában, ahol ez alkalommal a Tanács munkájában résztvevő magyar cégek ismerkedhettek meg 

egymással, a Tanács magyar társelnökével, Kiss Adriánnal, és a tuniszi külgazdasági attaséval, 

valamint kaphattak információt a Tanács feladatairól és az üzleti környezetről Tunéziában. 

 

2021. június 30. – Hogyan kereskedjünk Iránnal? 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata, a Due Diligence 

Helpdesk és az INSTEX közreműködésével 2021. június 30-án online üzleti szemináriumot szervezett. 

A webináriumon Miklóssy Ferenc, az MKIK általános alelnöke és Tagozat elnöke köszöntötte a 

résztvevőket, és arra bíztatta a vállalkozásokat, hogy érdemes Irán felé nyitniuk, mert ígéretes piac, 

és bizakodó a kereskedelmi korlátozások enyhítését illetően. Ezután Varga-Haszonits Zoltán, 

Magyarország teheráni nagykövete adott tájékoztatást Irán aktuális gazdaságpolitikai helyzetéről, a 

fennálló szankciókról, valamint beszélt a járványügyi helyzetről, az utazási feltételekről és a nemrég 

lezajlott elnökválasztás eredményéről is. 



 

 

 

Ezt követően a résztvevők tájékoztatást kaptak az Európai Bizottság „Due Diligence Helpdesk on EU 

Sanctions for EU SMEs dealing with Iran” szolgáltatásáról, mely ingyenes üzleti átvilágításokat tesz 

lehetővé konkrét, Iránt célzó üzleti projektek számára. Végül az INSTEX munkatársai ismertették az 

Európa és Irán közötti fizetési tranzakciók menetét, valamint az INSTEX megfelelőségi előírásait. 

 

2021. november 05. – Látogatás az egyiptomi nagykövetnél 

2021. november 5-én Miklóssy Ferenc, az MKIK általános alelnöke, a Közel-Kelet és Észak-Afrika 

Tagozat elnöke, valamint Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató látogatást tettek az Egyiptomi 

Arab Köztársaság Nagykövetségén Mohamed El Shinawy nagykövetnél. A találkozón A felek 

megbeszélést folytattak a bilaterális kapcsolatokról, valamint a szervezeteink közötti 

együttműködési lehetőségekről, továbbá egyeztettek a decemberi Planet Budapest 2021-hez 

kapcsolódó üzleti találkozók megszervezéséről az egyiptomi agrárminiszter és az MKIK tagvállalatai 

között. 

 

2021. november 15-19. – Üzleti delegáció az Egyesült Arab Emírségekbe  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Miklóssy Ferenc alelnök, a Közel-Kelet és Észak-Afrika 

Tagozat elnökének vezetésével 15 tagú üzletember-delegációt szervezett Dubajba november 15-19. 

között, mely program keretében a résztvevők a Világkiállításra is ellátogattak. A kiutazás célja az 

EXPO 2020 Világkiállításon való részvétel mellett, az általános üzleti kapcsolatok fejlesztése és a 

vállalkozói együttműködési lehetőségek feltérképezése volt. A delegációban jelen voltak az 

élelmiszeripari, fémipari, információtechnológiai, vízipari, építőipari, consulting ágazat képviselői. 

2021.11.16-án a Dubaji Kereskedelmi és Iparkamarában a kamara elnöke Hamad Buamim, valamint 

magasszintű kamarai vezetők fogadták a delegációt, ahol kerekasztal-megbeszélés keretében 

mutatkoztak be a hazai cégek a kinti partnereknek, valamint tárgyaltak az együttműködési 

lehetőségekről. A Dubaji Kamarát Miklóssy Ferenc alelnök meghívta Magyarországra, akik jövőre 

viszontlátogatást terveznek, továbbá szakmai tanulmányút és kölcsönös best practice technikák 

cseréje révén kívánnak együttműködni az MKIK-val. Az Expo és a Magyar Pavilon kínálta 

lehetőségeket felhasználva 2021.11.17-én a delegáció üzleti programon vett részt a magyar 

országpavilonban, ahol Tatár Szabolcs miniszteri biztos és Naffá Osama Magyarország Abu Dhabi 

nagykövete fogadták a résztvevőket, melyet követően az emírségeki üzleti környezetet bemutató 

prezentációk következtek emírségeki előadók, illetve Dubajban aktív magyar cégek bemutatásában. 

A pavilon vezetett körbejárása után networking lehetőség nyílt a jelenlévő cégek számára az üzleti 

területen. Ezután Omán és Irán országpavilonjába is ellátogattak az üzletemberek, ahol kerekasztal-

megbeszéléseken és vezetett pavilon bejárásokon vettek részt. Az ománi találkozó eredményeként 

jövőre az MKIK kiutazó delegációt tervez az Ománi Szultánságba. 

 

 Miklóssy Ferenc 
Elnök 

  Béres László 
Titkár 

 

 


