
 
 

 

 

Beszámoló 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozatának  

2021. évi tevékenységéről 
 

A Magyar-Orosz Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok orosz piacra 
lépését. A Tagozat havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb 
tájékoztatást nyújtani Oroszország gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve 
kulturális eseményeiről, a magyar-orosz reláció legfontosabb újdonságairól, az 
Oroszországban megrendezendő vásárokról, kiállításokról, valamint a Tagozat munkájáról. 
A Tagozatban jelenleg 160 tagvállalat van, amivel a legnagyobb a kamarai tagozatok közül. 
Augusztusban megjelent az aktualizált az Oroszországról szóló országtanulmány. 

A Tagozat 2021. évi programjai: 

2021. február 9. - Egyeztetés a Szamara megyei partnerekkel – online  
A tárgyalás során felmerült témák: közös rendezvények megtartása, és a kapcsolatok 
szorosabbra fűzése a megyei kereskedelmi-és iparkamarával egy esetleges MoU 
megkötésén keresztül. 

2021. március 3. - MOT elnökségi ülés - online 
Az ülésen Szekeres István elnök, illetve az elnökségi tagok beszámoltak a 2020. október 13-i 
elnökségi ülést követő időszakban elvégzett munkáról, tapasztalatokról különös tekintettel 
a COVID vírus helyzetre, valamint megvitatták a 2021. évi munkatervet. 

2021. március 23. - MOT üzletpolitikai egyeztetés a Tatár KIK vezetésével- online 
A megbeszélésen során a felek megállapították és beazonosították az üzleti szempontból 
kölcsönösen előnyös együttműködés lehetséges területeit, szektorait. 

2021. március 24. - Sztavropoli befektetési konferencia - online 
A Sztavropoli Határterület Befektetési Ügynöksége szervezte konferencián a fő téma a 
Magyarország és a Sztavropoli határterület közti kereskedelmi kapcsolatok erősítése, 
fejlesztése volt. 

2021. április 7. - B2B tárgyalások Szamara megyével- online 
A több mint 30 magyar és orosz vállalat bevonásával 4 szektort felölelő B2B tárgyalásokkal 
egybekötött online konferenciát a MOT a Szamara megyei KIK-val együttműködve 
szervezte. 

2021. május 27. - Üzleti megbeszélés a Krasznodari Határterület vezetőivel 
Szekeres István MOT elnök a Konkoly Norbert rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
által vezetett delegáció tagjaként kétnapos üzleti tárgyaláson vett részt a Krasznodari 
Határterület kormányzója által vezetett kormányzati delegációval. 
 



 
 

 

 

2021. június 2-5. - Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum 
A Gazdasági Fórumon az MKIK-t Szekeres István MOT elnök képviselte és írta alá a Kamara 
nevében a Roscongress az az MKIK közti MoU-t. 

2021. július 5-6. - Innoprom kiállítás és üzleti fórum Jekatyerinburgban 
A magyar delegáció tagja volt Szekeres István MOT elnök is, aki előadást tartott az Urali 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a delegáció további állomásain a szamarai, illetve a 
naberizsnije cselni kereskedelmi és iparkamarák által szervezett üzleti fórumokon. 

2021. október 1. - MOT üzleti fórum és taggyűlés 
Az Üzleti Fórumot -amelyen mintegy 70 üzletember vett részt. A meghívott előadók között 
volt Konkoly Norbert, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, J.A. Sztanyiszlavov, 
Oroszország magyarországi nagykövete. Dr. Szép-Tüske Rita, az exportfejlesztésért felelős 
KKM főosztályvezető, és dr. Szabó Kristóf, HEPA vezérigazgató. A rendezvény második 
felében a MOT tisztújító közgyűlésére került sor. 

2021. október 12. -Ruszlom konferencia 
A MOT volt a házigazdája a Moszkvai KIK és a Magyar Hulladékgazdálkodási Szövetség 
(HOSZ) által szervezett program keretében megtartott „Orosz-magyar kereskedelmi és 
ipari párbeszéd” című konferenciának.  

2021. november 5. - Megbeszélés az RSMB Corporation vezetőjével 
A megbeszélés az RSMB Corporation kezdeményezésére jött létre, mivel a társaság 
kapcsolatokat kíván kialakítani magyarországi együttműködéshez 

2021. november 10. - Üzleti Fórum az MKIK és a Permi KIK szervezésében 
Az üzleti fórumon a két kamara által meghívott vállalatok vezetői, valamint az Oroszországi 
Föderáció magyarországi kereskedelmi képviseletének vezetői vettek részt. A fórumon 
után B2B megbeszélésekre került sor.  

2021. november 18. - Üzleti Fórum az MKIK és a Rosztovi KIK szervezésében 
Az üzleti fórumon a két kamara által meghívott vállalatok vezetői, valamint az Oroszországi 
Föderáció magyarországi kereskedelmi képviseletének vezetői vettek részt. A felek 
elsősorban vízgazdálkodási, agráripari, gépgyártási és kereskedelmi-értékesítési 
területeken osztották meg tapasztalataikat. 

2021. november 22. - Megbeszélés a Kalugai Kereskedelmi és Iparkamarával - online 
A két kamara illetékes vezetői, egyeztetést tartottunk a jövő évi együttműködés irányairól.  

2021. december 8. - Üzleti Fórum az MKIK és az Omszki Exporttámogatási Ügynökség 
szervezésében 
Az üzleti fórumon az MKIK és az Omszki Exporttámogatási Ügynökség által meghívott 
vállalatok vezetői, valamint az Oroszországi Föderáció magyarországi kereskedelmi 
képviseletének vezetői vettek részt. 



 
 

 

 

Egyéb programok 

2021. február 26. - Egyeztetés az EXIM moszkvai képviseletével - online 
Az EXIM Bank Moszkvai képviseletének kezdeményezésére szakmai egyeztetésre került 
sor, melynek során a felek a közös fellépés és az együttműködés aktuális kérdéseit 
beszélték meg. 

2021. szeptember 14. - Magyar-Orosz üzleti fórum 
A „Magyarország-Oroszország: alapvető trendek és exportlehetőségek” fórum a KKM, 
valamint az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetsége és Kereskedelmi 
Képviselete támogatásával jött létre. A rendezvényen előadást tartott Szekeres István, a 
MOT elnöke is. 

2021. október 27. - Magyar–Orosz gazdasági együttműködési KKB munkacsoport ülése 
A Joó István társelnök által vezetett ipari munkacsoport budapesti ülésén részt vett és 
felszólalt Szekeres István, a MOT elnöke is. 

2021. november 16.  - Kalugai agrárfórum - online 
A HEPA moszkvai irodája által szervezett „Orosz-magyar gazdasági együttműködés 
aktuális kérdései a mezőgazdaságban”. c. konferencián a kalugai KIK-et V. I. Komisszarova 
elnök, z MKIK-t Szekeres István, a MOT elnöke képviselte. Felek szándékában áll egy MoU 
aláírása, megerősítették készségüket az autó- és gépipari, agrár és turisztikai 
együttműködésben, illetve az orosz fél kifejezte szándékát egy magyar üzleti delegációt 
fogadására. 

2021. november 25. - Magyar–Orosz gazdasági együttműködési KKB munkacsoport 
ülése 
A Farkas Sándor miniszterhelyettes által vezetett mezőgazdasági munkacsoport moszkvai 
ülésén részt vett és felszólalt Szekeres István, a MOT elnöke is. 

2021. november 26. - Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési KKB plenáris ülése 
A Szijjártó Péter miniszter külgazdasági és külügyminiszter által vezetett obnyinszki ülésen 
részt vett és felszólalt Szekeres István, a MOT elnöke is. 

2021. november 26. - Együttműködési megállapodás aláírása az Orosz Gyáriparosok és 
Vállalkozók Szövetségével 
A magyar-orosz KKB plenáris ülését követően sorra kerülő ceremónián a megállapodást 
Szergej Kraszilnyikov alelnök, az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetsége 
Nemzetközi Kétoldalú Együttműködési Főosztályának ügyvezető igazgatója, illetve 
Szekeres István MOT elnök írta alá. 
 

Szekeres István    Varga Csaba 

 elnök     titkár 


