
 
 

 

 

Beszámoló 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közép-Ázsiai Tagozatának  

2021. évi tevékenységéről 
 

A Közép-Ázsiai Tagozat fő célkitűzése, a magyar vállalatok a közép-ázsiai országokban 
(Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tádzsikisztán, Azerbajdzsán, 
Grúzia) való piacra lépésének és sikeres exporttevékenységének elősegítése. Jelenleg már 
60 tagvállalata van. Havonta megjelenő hírlevele igyekszik a legfrissebb tájékoztatást 
nyújtani a régió gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a 
Közép-Ázsia országaiban megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a Tagozat 
munkájáról. 
A Tagozaton belül működik a Magyar-Kazah Üzleti Tanács, a Magyar-Kirgiz Üzleti Tanács 
és a Magyar-Üzbég Üzleti tanács, melyek részletes munkáját külön beszámolók 
tartalmazzák. 

2021. február 16. - Találkozó Sardor Umurzakov, üzbég miniszterelnök-helyettes, 
befektetési és külgazdasági miniszter vezette delegációval 
Dr. Parragh László MKIK elnök vezette magyar delegáció tárgyalást folytatott Sardor 
Umurzakov, üzbég miniszterelnök-helyettes, befektetési és külgazdasági miniszter vezette 
delegációval. A megbeszélés napirendjén a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése és 
egy Magyar-Üzbég Üzleti Tanács létrehozása szerepeltek. 

2021. február 16. - Üzbég KIK delegációjának látogatása 
Az Adkham Ikramov, az Üzbég Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által vezetett kamarai 
delegációt fogadta Dr. Parragh László elnök. Az egyeztetés során a felek bemutatták a két 
ország kamarájának működését és sajátosságait, valamint tárgyaltak a jövőbeli 
együttműködés szorosabbra fűzéséről és lehetséges területeiről. 

2021. február 17. - Magyar-Üzbég üzleti fórum 
A HEPA által szervezett üzleti fórumon Rév András a nemzetközi kollégium alelnöke 
mondott köszöntő beszédet, melyben kiemelte az MKIK nemzetközi tevékenységét és a 
jövőbeli üzbegisztáni üzleti lehetőségek fontosságát. 

2021. február 17. – a Magyar-Üzbég KKB 6. ülésszaka 
A KKB-n az MKIK-t Dr. Parragh László elnök képviselte. Az ülés során aláírásra került az 
MKIK és partnere, az Üzbég KIK által a jövőben közösen működtetésre kerülő Üzleti 
Tanácsról szóló együttműködési megállapodás (MoU) is a két ország gazdasági 
kapcsolatainak élénkítése érdekében. 

2021.03.12. - Üzleti desztináció: Közép-Ázsia – online webinárium 



 
 

 

 

A KÁT online webináriumot szervezett "Üzleti desztináció: Közép-Ázsia" címmel, melynek 
fő témái a közép ázsiai (kazahsztáni és üzbegisztáni) gazdasági helyzet, üzleti lehetőségek 
voltak.  

2021.03.29-03.31. – Üzleti delegáció Üzbegisztánba, a Magyar-Üzbég ÜT alakuló ülése 
Az MKIK szervezésében 28 magyar céget képviselő 36 fő részvételével üzleti delegáció 
utazott Taskentbe, ahol az üzletemberek először a Magyar-Üzbég Üzleti Tanács alakuló 
ülésén vettek részt.  Az üzleti tanács társelnöke magyar oldalról Wolf László, az OTP Bank 
vezérigazgató-helyettese, üzbég oldalról Adkham Ikramov, az Üzbég Kereskedelmi és 
Iparkamarai elnök lett. Az ülés követően üzleti fórumra, illetve az azt követő üzletember 
találkozóra került sor. A fórumot magyar oldalról Szijjártó Péter külügyminiszter nyitotta 
meg, beszédet mondott Sardor Umurzakov, befektetésekért és külgazdasági 
kapcsolatokért felelős miniszterelnökhelyettes. A jelenlévőket Dr. Parragh László az MKIK 
elnöke és Adkham Ikramov, az Üzbég Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntötte. 

2021.09.02. - Kirgiz első külügyminiszter-helyettesi találkozó 
Dr. Parragh László, az MKIK Elnöke fogadta a Nuran Nayazaliev, kirgiz első 
külügyminiszter-helyettes vezette delegációt.  

2021.09.21. - Találkozó a Kazah Nemzetközi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével 
Horváth László, a Magyar-Kazah Üzleti Tanács társelnöke találkozott az Ayan Yerenov, a 
Kazah Nemzetközi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vezette delegációval. A 
megbeszélés során szó esett az októberi Stratégiai Tanács ülés előkészítéséről, a két ország 
közti közvetlen légikapcsolat újranyitásáról. 

2021.09.21. - Kirgiz külügyminiszter-helyettesi találkozó 
Az Ajbek Artikbajev kirgiz külügyminiszter-helyettes vezette delegációt Bácsi-Nagy András, 
az MKIK Közép-Ázsiai Tagozatának elnöke, a Magyar-Kirgiz Üzleti Tanács Társelnöke 
fogadta. A megbeszélésen a felek kiemelték a baráti viszony fontosságát az üzleti 
kapcsolatok fejlesztésében. A kirgiz fél megerősítette Magyarország kulcsszerepét a kirgiz 
gazdaság EU felé történő kapcsolatainak kialakításában.  

2021.09.23. - Türk Tanács Kamarai Üzleti Fórum 
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
együttműködve üzleti fórumot szervezett 2021. szeptember 23-án Budapesten. Az 
eseményen lehetőség nyílt személyes kapcsolatépítésre és új üzleti lehetőségek 
megismerésére, valamint üzleti tárgyalásokra a Türk Tanács tagállamaiból (Azerbajdzsán, 
Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán) érkező üzletemberekkel.  
Az eseményt megelőző napon az MKIK gálavacsorát szervezett a türk országokból érkező 
delegációk számára a magyar kormányzati partnerek részvételével. 
 



 
 

 

 

2021.09.24. - A Magyar-Kirgiz Üzleti Tanács 2. ülése 
A Türk Tanács 2021. szeptember végi, budapesti tanácskozásához kapcsolódóan került sor 
a Magyar-Kirgiz Üzleti Tanács 2. ülésére. A következő ÜT ülés helyszíne és várható 
időpontja: Biskek, 2022. 2. félév. 

2021.09.28. - Megbeszélés Azerbajdzsán közép-európai kereskedelmi képviselőjével 
Nemat Zaghdaliyev, Azerbajdzsán közép-európai kereskedelmi képviselője és Samir 
Musayev budapesti azeri konzult fogadta Tényiné Stark Mária igazgató.  

2021. október 25.-26. - Magyar-Kazah Stratégiai Tanács 5. üléséhez kapcsolódó Magyar-
Kazah Üzleti Fórum – Nur-Szultan 
A Magyar-Kazah Stratégiai Tanács 2021. október 25-26. között Nur-Szultanban, 
Kazahsztán fővárosában, tartott 5. ülésszakához kapcsolódóan az MKIK a 
Pénzügyminisztériummal együttműködve üzleti delegációt szervezett. A delegációt Varga 
Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
küldöttségét pedig Dr. Parragh László elnök vezette. A harminc céget képviselő ötven fős 
üzleti delegáció az MKIK és kazah partnerei által szervezett üzleti fórumon, illetve üzleti 
találkozókon vettek részt. 
 
2021. október 26. - Türkmén nagykövet látogatása 
Silapberdi Nurberdiev türkmén nagykövettel és Berdymirat Sahetmyradov első titkárral 
folytatott megbeszélésen a felek áttekintették a kétoldalú gazdasági együttműködés 
lehetőségeit. 
 
2011. november 16. - Kirgiz gazdasági és kereskedelmi miniszteri megbeszélés 
A Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési KKB 2. üléséhez kapcsolódva 6 tagú kirgiz 
delegáció találkozott Dr. Parragh László elnökkel. A kirgiz felet elsősorban a magyar 
kamarai rendszer és annak működési struktúrája érdekelte, melyet jó gyakorlatú példának 
tartanak a kirgiz kamarai rendszer korszerűsítéséhez, valamint a Magyar-Kirgiz Fejlesztési 
Alap által finanszírozandó projektekhez kérte magyarországi cégek bevonásának 
támogatását az MKIK-tól.  
 
 

Bácsi-Nagy András    Varga Csaba 

   elnök        titkár 
 


