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2019-es tevékenységéről

Az Afrika Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok afrikai piacra lépését. A Tagozat
kéthavonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb tájékoztatást nyújtani a
szubszaharai Afrika gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a magyarafrikai kapcsolatok legfontosabb újdonságairól, valamint a Tagozat munkájáról. Az Afrika Tagozatban
jelenleg 55 tagvállalat van.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Afrika Főosztályával együttműködésében:
2019. január 17. – Az Afrika Tagozat kibővített elnökségi ülése - eritreai külügyminiszter fogadása
Az MKIK Afrika Tagozatának elnöksége Dr. Kiss Zoltán, a Tagozat elnökének vezetésével megbeszélést
folytatott Oszmán Száleh, eritreai külügyminiszterrel és kíséretével. A találkozón a külügyminiszter,
Yemane Gebreab, Eritrea Állam elnökének tanácsadója és Haile Tesfay, Eritrea Állam magyarországi
tiszteletbeli konzulja részletesen beszámoltak az ország új politikai és gazdasági irányvonaláról és
felvázolták azokat a területeket, ahol a magyar cégek számára bekapcsolódási lehetőséget látnak. Ezt
követően élénk párbeszéd alakult ki az ülésen az eritreai vendégek és a magyar résztvevők között. A
látogatást követően az elnökségi ülés keretében Babák Péter referens ismertette az éves tagozati
programtervet a jelenlévőknek.
2019. február 22. - Mary Goretti Kitutu, az ugandai környezetvédelmi miniszter fogadása
Mary Goretti Kitutu, ugandai környezetvédelmi minisztert és kíséretét dr. Kiss Zoltán, az MKIK Afrika
Tagozatának elnöke fogadta a BKIK székházában. A rendezvényen dr. Kiss Zoltán és a miniszterasszony
köszöntőjét követően Dudás Eszter, a BKIK munkatársa és Babák Péter nemzetközi referens tartottak
prezentációt a két kamara működéséről, valamint a fővárosi és hazai üzleti környezetről.
2019. április 24. - Magyar-afrikai fórum és konzultáció - Fókuszban a közép-afrikai országok
Az MKIK Afrika Tagozata Magyar-afrikai fórum és konzultáció - Fókuszban a közép-afrikai országok
címmel rendezvényt szervezett az MKIK székhelyén 45 fő részvételével. Dr. Kiss Zoltán tagozati elnök
köszöntőjét követően Nyirati Katalin, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika Főosztályának
munkatársa foglalta össze a magyar-afrikai kapcsolatok aktualitásait. Az elefántcsontparti gazdasági
együttműködési lehetőségekről Alphonse Gon, az Elefántcsontparti Nagykövetség (Bécs) kereskedelmi
tanácsosa tartott előadást. Ezt követően Balla László, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatóhelyettese osztotta meg elefántcsontparti üzleti tapasztalatait a hallgatósággal. A Közép-afrikai
Köztársaság helyzetéről Manfred Mbella a CFEII londoni székhelyű consulting cég ügyvezetője, a térség
befektetői és gazdasági környezetéről, valamint afrikai jó gyakorlatokról Jocelyne Ngassa manager beszélt.
A rendezvény végén a résztvevőknek lehetősége nyílott megbeszéléseket folytatni az előadókkal és több
Afrikában már tapasztalatokkal rendelkező cég folytatott személyes konzultációt a CFEII képviselőjével.

2019. június 25. – Az Afrika Tagozat kibővített elnökségi ülése - fókuszban Togó
Az MKIK Afrika Tagozata elnökségi ülésén Dr. Kiss Zoltán, a Tagozat elnöke köszöntőjét követően Dr.
Suha György, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tiszteletbeli Konzuli Kapcsolattartásért Felelős
Miniszteri Biztosa, valamint Héja Zoltán és Langueh Kokou Nouwozan a Magyar-Togói Vállalkozási és
Kereskedelmi Iroda magyar és togói társelnöke ismertették a togói-magyar kapcsolatokat és felvázolták
azokat a területeket, ahol magyar cégek számára bekapcsolódási lehetőséget látnak. Ezt követően élénk
párbeszéd alakult ki az ülésen az elnökségi tagok között. A látogatást követően Babák Péter referens
ismertette a 2019-ben eddig megrendezett tagozati programokat és a II. féléves éves programtervet a
jelenlévőknek.
Egyéb események
* Danku Péter István, Angolába kijelölt első beosztott bemutatkozó látogatása - 2019. január 17.,
Budapest
téma: együttműködési lehetőségek, kitérve az áprilisi miniszterelnöki kiutazásra és a két ország kamarája
közti MOU aláírására
* Bihari László, NPG Consulting ügyvezetőjének látogatása - 2019. április 15., Budapest
téma: A kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező cégképviselő ismertette vállalkozása tevékenységét,
mely főként a közép- és nyugat-afrikai térségre fókuszál.
* Ary Tamás, ghánai külgazdasági attasé fogadása - 2019.augusztus 27., Budapest
téma: együttműködési lehetőségek, tervezett ’Ghánai üzleti fórum’ előkészítése

* Részvétel az Afrika Tanács alakuló ülésén - 2019. szeptember 16., Budapest
Az Export Növelésért Felelős Helyettes Államtitkárság és a Déli Kapcsolatok Fejlesztésért Felelős
Helyettes Államtitkárság szervezésében megvalósuló Tanács létrehozásának célja az volt, hogy a
társtárcák, valamint a magyar üzleti-, tudományos- és civilszféra képviselőinek tapasztalatait megismerve
alakítsa ki és koordinálja a Központ Magyarország Afrikával kapcsolatos tevékenységét. Az ülésen részt
vett és felszólalt Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató, továbbá jelen volt dr. Kiss Zoltán elnök és
Babák Péter referens.
*Az Afrika Tagozat elnökségi ülése Artem Sukharyev a Master Good export managere
részvételével - 2019. szeptember 26., Budapest
kiemelt téma: a MasterGood afrikai és egyéb nemzetközi tevékenységének bemutatása
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