Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar – Török Tagozat
Beszámoló az MKIK Magyar-Török Tagozatának 2019. évi tevékenységéről
A 2012-ben alakult, jelenleg 93 taggal működő MKIK Magyar-Török Tagozatának célja a
Törökország iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése. Kiemelt feladatnak
tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató
fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és információkkal segítjük a hozzánk forduló cégeket.
A tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírlevelünkből értesülhetnek az országot érintő
aktuális gazdasági, politikai, társadalmi hírekről. A Tagozat munkája során együttműködik
Törökország országos és területi kamarai szervezeteivel, valamint az ott működő hazai
kereskedelmi szervezetekkel, képviseletekkel.

A Tagozat 2019. évi programjai
Konzultáció a török gazdaságról, üzleti lehetőségekről, a Magyar-Török Tagozat
Közgyűlése, 2019. március 1., Budapest, 25 fő
Az MKIK Magyar-Török Tagozata konzultációt szervezett Törökország aktuális politikai,
gazdasági helyzetéről, az üzleti lehetőségekről, valamint az üzletkötéssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókról. Rév András, a Magyar-Török Tagozat elnökének köszöntőjét követően előadást
tartott Mátis Viktor, Magyarország 2019-ben kinevezett ankarai nagykövete, majd Hendrich
Balázs, Magyarország isztambuli főkonzulja. 2019-től 3 helyett 4 külgazdasági attasé (2
Isztambulban, 2 Ankarában) segíti a magyar vállalkozásokat Törökországban szektorok szerinti
bontásban. Az előadásokat követően konzultációra került sor, amelynek keretében a magyar cégek
képviselői további kérdéseket vitattak meg az előadókkal.
Magyar-török üzletember-találkozó a Musi Kereskedelmi és Iparkamara üzleti
delegációjának látogatása alkalmából, 2019. március 14., Budapest, 40 fő
A Tagozat kerekasztal beszélgetést szervezett 2019. március 14-én a Musi Kereskedelmi és
Iparkamara 20 fős üzleti delegációjának látogatása alkalmából. A program keretében köszöntőt
mondott Rév András, a Tagozat elnöke. A Magyarország üzleti környezetét bemutató török nyelvű
rövidfilm vetítését követően, Erdal Koc, a Musi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismertette
Mus régió üzleti lehetőségeit. Ezt követően Zulkuf Kop, a Karsi Kereskedelmi és Iparkamara
közgyűlésének tagja, illetve Ali Ekber Turan, a karsi kamara főtitkára mutatták be a régió üzleti
környezetét. Az előadások után a magyar és a török cégek képviselői mutatkoztak be, majd
kétoldalúan egyeztettek az együttműködési lehetőségekről.
A Kelet Fekete-tengeri Exportőrök Szövetsége építőipari delegációjának látogatása,
2019. április 10., Budapest, 22 fő
Ahmet Hamdi Gürdogan, a Kelet Fekete-tengeri Exportőrök Szövetsége alelnökének vezetésével
19 fős építőipari delegáció látogatott az MKIK-ba. Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató a
kamarát, Rév András a Tagozat elnöke a tagozatot mutatta be. Ahmet Hamdi Gürdogan említést
tett az évente Trabzonban és Szigetváron is megrendezésre kerülő Szulejmán, illetve Zrínyi napok
rendezvénysorozatról, a nemzetközi Selyem Út kereskedelmi fórumról, valamint egy Budapestre
tervezett török kereskedelmi központról. Április 11-én a Török-Magyar Üzletemberek Egyesülete a
Magyar-Török Kapcsolatok Bizottságával együttműködésben üzletember-találkozót szervezett,
melyen köszöntőt mondott többek közt Rév András, a Tagozat elnöke is.
Magyar-török üzletember-találkozó a Sivasi Kereskedelmi és Iparkamara üzleti
delegációjának látogatása alkalmából, 2019. április 15., Budapest, 50 fő
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Tagozattal együttműködésben üzletember-találkozót
szervezett a Sivasi Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának látogatása alkalmából
Budapesten. Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozat elnökének köszöntőjét követően a
magyar üzleti környezetet és az MKIK-t bemutató török nyelvű film került levetítésre, majd a
Sivasi Kereskedelmi és Iparkamara képviselői, Serhat Ay főtitkár és Babür Sardas elnökségi tag
tartottak előadást a régió üzleti lehetőségeiről. A fórumot követően üzletember-találkozóra került
sor.
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Üzleti delegáció Izmirbe és Antalyába, 2019. október 15-18.
A Tagozat Rév András elnök vezetésével üzleti delegációt szervezett Törökországba, melyen 10
magyar cég 11 képviselője vett részt. 2019. október 16-án az Izmiri Kereskedelmi Kamarában
Oğuz Özkardeş, a kamara igazgatósági tagja fogadta a delegációt, a megbeszélés keretében a
magyar cégek rövid bemutatkozási lehetőséget kaptak, illetve felmerült, hogy 2020-ban az izmiri
kamara szervez majd delegációt Magyarországra. Ezt követően üzleti tárgyalásokra került sor a 10
magyar és a 36 török cég képviselőinek részvételével. 2019. október 17-én az Antalyai
Kereskedelmi és Iparkamarában került sor kerekasztal megbeszélésre, amelynek során a magyar
cégek képviselői Mızrab Cihangir Cengiz kamarai alelnöknek mutatkoztak be, tájékoztatást kaptak
az antalyai üzleti lehetőségekről, és lehetőségük nyílt kétoldalú megbeszélést folytatni Sipos Áron
ankarai külgazdasági attaséval, illetve a jelen lévő néhány török cég képviselőjével. A kamarai
programot követően a delegáció az Antalya Free Zone-ban tett látogatást, ahol Zeki Gürses, a
szabadkereskedelmi övezet ügyvezetője tartott előadást az övezetben működő cégeknek nyújtott
kedvezményes feltételekről. A szakmai programokon részt vett Arda Tugay, az EXIM isztambuli
irodájának vezetője, valamint Emre Sonmez, az ALX bursai képviseletének vezetője.

Egyéb események
* Mátis Viktor, Ankarába kijelölt nagykövet bemutatkozó látogatása az MKIK-ban,
2019. január 11.
* Részvétel a TEBD logisztikai tanulmányútján Isztambulban az Eurochambres
szervezésében, 2019. február 25. – március 1.
Témák: Törökország logisztikai szerepe, közúti, vasúti- és kikötői infrastruktúra, az Európai Unió
és Törökország gazdasági kapcsolatai, látogatás az új isztambuli repülőtéren, a GTI Vám- és
Idegenforgalmi Ügynökségnél, valamint a Halkali Logisztikai Központban
* Megbeszélés Ayşe Başak Arasli Akyol és Meral Sengül török kereskedelmi
tanácsosokkal, 2019. március 26.
Témák: a Tagozat 2019. évi programjai, a felső szintű magyar-török stratégiai együttműködési
tanács és a gazdasági vegyes bizottság tervezett ülése, a magyar-török-afrikai együttműködés
ösztönzésének hatékonyabbá tétele, a magyarországi partnerkeresés lehetséges módjai
* Kovács József tagozati alelnök részvétele a Magyar-Török Gazdasági Vegyes
Bizottság 6. ülésén, 2019. június 25., Budapest
* Találkozó a KOSGEB és a HEPA képviselőivel, 2019. június 25.
Témák: MKIK, HEPA bemutatása, HEPA – KOSGEB együttműködés, Magyarországra szervezett
török üzleti delegációkba való bekapcsolódás lehetősége
* Megbeszélés Farrukh Jumayevvel és Ersin Aydogannal, a Türk Tanács
képviselőivel, 2019. szeptember 9.
Témák: együttműködési lehetőségek, Türkic Investment Forum Taskentben október 5-én, a Türk
Tanács október 14-15-én Bakuban sorra kerülő 7. csúcstalálkozója, a Tanács budapesti képviseleti
irodájának megnyitója szeptember 19-én
* Bujáky Miklós, isztambuli felkészülő külgazdasági attasé látogatása, október 10.
* Rév András részvétele a Türk Tanács 2019. október 14-15-i 7. ülésén Bakuban,
együttműködési megállapodás aláírása a Türk Kereskedelmi és Iparkamarával
*Részvétel a török elnök Recep Tayyip Erdogan részvételével megszervezett magyartörök kerekasztal megbeszélésen, 2019. november 7., Budapest
Rév András
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