
 

 

Beszámoló  
az MKIK Magyar-Török Tagozatának  

2020. évi tevékenységéről 
 

A 2012-ben alakult, jelenleg 87 taggal működő MKIK Magyar-Török Tagozatának célja a Törökország 
iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése.  
2020-ban is kiemelt feladatnak tekintettük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében – a 
koronavírus-járvány miatt online tájékoztató fórumot szerveztünk, és információkkal segítettük a 
hozzánk forduló cégeket, számos tagvállalat és török piac iránt érdeklődő magyar cég törökországi 
partnerkeresésében működtünk közre főként Magyarország ankarai nagykövetségének külgazdasági 
attaséinak bevonásával. 
A tagozat tagvállalatai májustól kezdve kéthetente elektronikus hírlevelünkből értesülhettek a térséget 
érintő fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről, a koronavírus-járvány Törökországra 
gyakorolt hatásairól, a bevezetett intézkedésekről. 
A járvány következtében az idei évben kiutazást és üzletember-találkozót nem tudtunk szervezni, emiatt 
mondta le márciusra tervezett látogatását a gaziantepi kamara üzleti delegációja is.  
A Törökországról szóló országtanulmányt, mely hasznos gazdasági- és az üzletkötéshez szükséges 
háttér-információkat, elérhetőségeket tartalmaz, 2020 júniusában aktualizáltuk. 
2020-ban nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni a tagozati tagokkal történő közvetlen kapcsolattartásra, 
telefonos megbeszélések keretében egyeztettünk számos taggal a koronavírus-járvány cégekre 

gyakorolt hatásairól. 

2020. évi programok 
 

Megbeszélés török kereskedelmi tanácsosokkal, 2020. január 9., Budapest 
Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozat elnöke és Szekeres Anna a Tagozat titkára megbeszélést 
folytattak a 2020. évi török vonatkozású programtervekről Ayse Barak Arasli Akyollal és Meral Sengüllel, 
a török nagykövetség kereskedelmi tanácsosaival. 
 
Megbeszélés Kövecsi-Oláh Péter Ankarába készülő külgazdasági attaséval, 2020. február 5. 
Budapest 
Kövecsi-Oláh Péter, Ankarába készülő külgazdasági attasé bemutatkozó látogatást tett az MKIK-ban, 
ahol Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató és Szekeres Anna nemzetközi koordinátor fogadták. 
 
Részvétel a Türk Kereskedelmi és Iparkamarák online konferenciáján 
A Türk Tanács országai vezetőinek április 10-én megtartott videokonferenciáját megelőzően online 
megbeszélést tartottak a Türk Kereskedelmi és Iparkamarák (TCCI) képviselői. Az egyeztetésen a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részéről Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató és Rév András, 
az MKIK Nemzetközi Kollégiumának alelnöke vettek részt. A résztvevők tájékoztatták egymást 
országaik helyzetéről és a megtett állami és kamarai intézkedésekről, és megállapodtak, hogy minden 
kamara megküldi a titkárságnak az országa helyzetét bemutató összefoglalót, melyet minden 
résztvevőnek megküldenek. A résztvevők érdeklődtek a magyar Eximbank által nyújtott lehetőségekről, 
illetve egyeztettek egy fiatal, illetve női vállalkozói szekció alapításáról a TCCI-n belül. Felmerült 
továbbá, hogy a válság utáni fejlesztésekre közös alapot is hozzanak létre a Türk Tanács országai olyan 
beruházásokra, amelyek minden országra kiterjedően működnének, pl. az egészségügy, a 
mezőgazdaság és élelmiszeripar, valamint egyéb területeken is. 



 

 

 
A török gazdaság aktuális helyzete és kilátásai, üzleti lehetőségek Törökországban, 2020. okt. 2. 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török Tagozata a török gazdaság aktuális helyzetéről és 
kilátásairól szervezett online fórumot 2020. október 2-án, Magyarország ankarai nagykövetségének 
közreműködésével 41 fő részvételével. Rév András tagozati elnök köszöntőjét követően Mátis Viktor, 
Magyarország ankarai nagykövete mutatta be Törökország általános politikai és gazdasági helyzetét. 
Sipos Áron külgazdasági attasé a magyar-török kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését segítő 
intézmények programjait, valamint a magyar cégek számára perspektivikus ágazatokat, üzleti 
lehetőségeket ismertette, Kövecsi-Oláh Péter külgazdasági attasé pedig a török gazdaság aktualitásairól 
tartott előadást. A rendezvény végén a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdések feltevésére. 
 
Részvétel a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság online szakértői ülésén, 2020. november 4. 
2020. november 4-én online formában szervezte meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium a török Ipari 
és Technológiai Minisztérium együttműködésével a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság 7. 
szakértői ülését, melyen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Tényiné Stark Mária 
nemzetközi igazgató és Szekeres Anna tagozati titkár vettek részt. A magyar és török intézmények 
képviselői a szakterületüket érintő további együttműködésről egyeztettek. 
 
Részvétel az Egészségügyi Stratégiai Kapacitásépítési Üzleti Kerekasztal megbeszélésen, 2020. 
november 11., Ankara 
A Magyarország törökországi nagykövetsége és a török ipari és technológiai tárca szervezésében 2020. 
november 11-én megrendezésre került Egészségügyi Stratégiai Kapacitásfejlesztési Üzleti Kerekasztal 
megbeszélésen magyar részről 6, török részről 12 cég, illetve állami intézmény képviseltette magát, 
emellett további 20 török cég részvételével B2B-kre is sor került. A magyar delegációt Mátis Viktor 
nagykövet, a török delegációt Cetin Ali Dönmez és Fatih Kacir az Ipari és Technológiai Minisztérium 
miniszterhelyettesei vezették. A találkozón magyar részről a Graboplast, a Mediso, a Varian, a 
Tungsram, a Medicor képviselői, valamint az FF Fémfeldolgozó részéről Rév András, az MKIK Magyar-
Török Tagozatának elnöke vettek részt. Cetin Ali Dönmez kérésére a magyar cégek konkrét kéréseket 
és javaslatokat fogalmaztak meg a törökországi beruházási vagy kereskedelmi jelenlétük 
zökkenőmentességének elősegítése érdekében.  
 
Részvétel a Türk Kereskedelmi és Iparkamara (TCCI) 2. közgyűlésén, 2020. november 24., online 
Rifat Hisarciklioglu, a TOBB (Török Kamarák és Árutőzsdék Szövetsége) és a TCCI elnökének 
meghívására Dr. Parragh László MKIK elnök, Rév András tagozati elnök és Tényiné Stark Mária 
nemzetközi igazgató részt vettek a türk nyelvű országokat tömörítő kereskedelmi és iparkamara 
második, online megtartott közgyűlésén. Az eseményen részt vett többek közt a kirgiz és az üzbég 
kamara elnöke is. Dr. Parragh László felszólalásában beszámolt a magyar gazdaság jelenlegi állapotáról, 
illetve a magyar kormánynak a gazdaság védelme és stimulálása érdekében meghozott egyes 
intézkedéseiről, az MKIK válságkezelésben betöltött szerepéről, illetve a kamara relációt érintő 
nemzetközi szerepvállalásáról. 
 

 
 

Rév András    Szekeres Anna 
         elnök       titkár 


