Beszámoló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika
Tagozatának 2020-as tevékenységéről
Az Afrika Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok afrikai piacra lépését.
A Tagozat havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb
tájékoztatást nyújtani a szubszaharai Afrika gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve
kulturális eseményeiről, a magyar-afrikai kapcsolatok legfontosabb újdonságairól, valamint
a Tagozat munkájáról.
Az Afrika Tagozat elnöki tisztségét 2020. február 6. óta Balla László látja el, a tagozati titkár
szerepét 2020. április 1. óta Lázár Viktor látja el.

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 Afrika Tagozatának korábbi terveire, hagyományos
működésére.
▪

2020. február 6. - Magyar-afrikai üzleti fórum és az MKIK Afrika Tagozatának
tisztújító közgyűlése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata Magyar-afrikai üzleti fórumot
szervezett 2020. február 6-án Budapesten az MKIK székhelyén.

▪

2020. február 28. – Kilencedik Afrika Expo Budapest Megnyitó, Konferencia és B2B
találkozó

Kovács Károly Afrika Tagozat alelnök, Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató és
Béres László nemzetközi referens részt vettek a 9. Afrika Expó konferencián és B2B
találkozón, melyet alelnök úr nyitott meg köszöntőjével.
▪

2020. május 27. - "Kenya: gazdasági helyzet, üzleti lehetőségek" című webinárium
(online)
Az MKIK Afrika Tagozata Magyarország Kenyai Nagykövetségének
együttműködésével május 27-én „Kenya: gazdasági helyzet, üzleti lehetőségek”
címmel webináriumot szervezett. A rendezvény fő témái: a kenyai gazdasági helyzet
és üzleti lehetőségek, valamint tapasztalatok az ACPM IT Kft. előadásában.

Egyéb események
▪

2020. március 3. - Üzleti ebéd Elefántcsontpart gazdaságdiplomáciai
nagykövetével és a BAK’SS Group nemzetközi kapcsolatok igazgatójával

▪

2020. július 17. - Horváth Péter Pretóriába kiutazó felkészülő KGA látogatása
Horváth Péter Pretóriába készülő KGA tett bemutatkozó látogatást Lázár Viktor
területi referensnél kapcsolatfelvétel céljából. A találkozó során a felek érintették
többek között a külgazdasági attasé és az MKIK Afrika Tagozata közti jövőbeli
együttműködésének, közös rendezvények szervezésének témáját is.

▪

2020. augusztus 17. - Ary Tamás ghánai KGA látogatása
Ary Tamás Magyarországon tartózkodó ghánai KGA tett látogatást az MKIK-ban
Lázár Viktor területi referensnél.

▪

2020. november 9. Együttműködési megállapodás a Nigériai Kereskedelmi, Ipari,
Bányászati és Mezőgazdasági Kamarák Szövetségével
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