Beszámoló
az MKIK Magyar-Török Tagozatának
2021. évi tevékenységéről
A 2012-ben alakult, jelenleg 88 taggal működő MKIK Magyar-Török Tagozatának célja a Törökország
iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése.
2021-ben is kiemelt feladatnak tekintettük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében egy
online és egy személyes részvétellel zajló tájékoztató fórumot is szerveztünk, és információkkal
segítettük a hozzánk forduló cégeket, számos tagvállalat és török piac iránt érdeklődő magyar cég
törökországi partnerkeresésében működtünk közre főként Magyarország ankarai nagykövetsége
külgazdasági attaséinak bevonásával.
A tagozat tagvállalatai kéthetente elektronikus hírlevelünkből értesülhettek a Törökországot érintő
fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről.
A járványhelyzet következtében az idei évben kiutazó delegációt nem tudtunk szervezni.
A Törökországról szóló országtanulmányt, mely hasznos gazdasági- és az üzletkötéshez szükséges
háttérinformációkat, elérhetőségeket tartalmaz, 2021 augusztusában aktualizáltuk.

2021. évi programok
Üzleti lehetőségek a törökországi autó-, egészség-, és textilipar területén online tájékoztató fórum,
2021. június 9.
Az MKIK Magyar-Török Tagozata online üzleti fórumot szervezett 2021. június 9-én a törökországi autó, egészség-, és textilipari üzleti lehetőségek bemutatására 32 fő részvételével a HEPA-val és a HEPA
Turkey-vel együttműködésben. A rendezvényen Rév András, a Magyar-Török Tagozat elnöke, a HEPA
Turkey képviseletében pedig Mert Danisger, igazgató mondott köszöntőt. A törökországi autóiparról és
az üzleti lehetőségekről Cinar Noyan, az OYDER (Autóipari Kereskedők Egyesülete) főtitkára tartott
előadást. A török egészségiparban rejlő együttműködési lehetőségeket Altug Oguz, a DEIK
(Külgazdasági Kapcsolatok Egyesülete) Egészségipari Üzleti Tanácsának igazgatósági tagja mutatta be,
majd Murat Ercan, a DEIK Egészségipari Üzleti Tanácsának igazgatósági tagja tartott előadást az
egészségturizmusról. A törökországi textiliparról és üzleti lehetőségekről Kerem Gulle, az ITHIB
(Isztambuli Textil- és Nyersanyagexportőrök Szövetsége) igazgatósági tagja adott tájékoztatást.
A török gazdaság aktuális helyzete és kilátásai, a Magyar-Török Tagozat tisztújító közgyűlése, 2021.
december 3., Budapest
Az MKIK Magyar-Török Tagozat a török gazdaság aktuális helyzetéről és kilátásairól szervezett
tájékoztató fórumot 2021. december 3-án, 23 fő részvételével, Magyarország isztambuli
főkonzulátusának közreműködésével. Rév András tagozati elnök köszöntőjét követően Emre Pasli, a
rendezvénynek helyszínt adó Matild Palace vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Keller László,
Magyarország isztambuli főkonzulja előadásában Törökország kül- és belpolitikai helyzetét mutatta be,
kiemelve az aktuális kihívásokat. Bulyáki Miklós, isztambuli külgazdasági attasé a török gazdaságról és
a magyar-török kereskedelmi kapcsolatok alakulásáról tartott előadást, mely mellékelten található. A
rendezvény keretében szerveztük meg a Tagozat tisztújító közgyűlését, melyen a jelen lévő tagozati
tagok megválasztották az elnökség tagjait és elfogadták a Tagozat módosított ügyrendjét. Rév András
beszámolt a Tagozatot érintő, fontosabb 2021. évi eseményekről, majd ismertette a 2022. évi terveket.

Részvétel a Türk Tanács Kamarai Üzleti Fórumon, 2021., szeptember 23.
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. A fórumon az érintett országok kamarai képviselői mutatták be az országaikat érintő
aktualitásokat. Az MKIK képviseletében Fasimon Sándor nemzetközi ügyekért felelős alelnök mondott
köszöntőt, illetve tartott előadást a magyarországi üzleti környezetről és a kamaráról. Az előadásokat
követően egymással párhuzamosan, négy fókuszágazatban (agrár- és élelmiszeripar, vízipar,
egészségipar, ICT) kerekasztal beszélgetésekre is sor került, melyek közül az egészségipari megbeszélést
Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozatának elnöke moderálta.
Dr. Parragh László elnök részvétele a Türk Kereskedelmi és Iparkamara 3. közgyűléséhez
kapcsolódó üzleti fórumon, Isztambulban, 2021. november 10.
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részt vett a Türk Kereskedelmi és
Iparkamara (TCCI) 2021. november 10-12. között, Isztambulban megszervezett 3. közgyűléséhez
kapcsolódó üzleti fórumon. A rendezvényt a Türk Nyelvű Államok Tanácsának 8. csúcstalálkozójához
kapcsolódóan szervezték meg, melyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. A TOBB által szervezett
TCCI üzleti fórumon Dr. Parragh László mellett az érintett országok kamaráinak képviselői mondtak
köszöntőt, többek közt Rifat Hisarcıklıoğlu, a TOBB török kamarai szövetség és a TCCI elnöke, aki
kiemelte, hogy szükséges a türk államok gazdasági szerkezetének továbbfejlesztése és diverzifikálása,
valamint a tagállamok közti kereskedelem megkönnyítése. Baghdad Amreyev, a TCCI főtitkára
üdvözölte a szervezet női és fiatal vállalkozói platformok megalakítását, a TCCI új jogi státuszát, melynek
köszönhetően a kamarai szövetség teljesértékű nemzetközi szervezetként működhet, valamint
megemlítette a Türk Befektetési Alapról szóló megvalósíthatósági tanulmányt. November 11-én Dr.
Parragh László, MKIK elnök és Rifat Hisarcıklıoğlu, a TOBB elnöke kétoldalú egyeztetést folytattak a
kamarákat érintő aktuális témákról.
Egyéb események
* Rév András előadást tartott „Törökország-Magyarország kereskedelmi és beruházási
lehetőségek” című országpromóciós online rendezvényen, 2021. április 7.,
témák: magyar-török kapcsolatok, Magyarország befektetési környezete, gazdasági helyzete,
szervezők: ITO, Magyarország isztambuli főkonzulátusa
* Megbeszélés Dr. Cinar Sözerrel, a török Vakif Bank bécsi képviseletének vezető tanácsadójával és
munkatársával, 2021. május 20.
téma: a török bank képviseleti irodát nyitott Budapesten, vizsgálják a további bővítési lehetőségeket,
Rév András tájékoztatta a bank képviselőit a magyarországi befektetési környezetről
* Megbeszélés a budapesti török nagykövetség kereskedelmi tanácsosaival a 2021. 2. félévi
programokról, 2021. szeptember 17., Budapest
Résztvevők: Rév András, Szekeres Anna, Basak Arasli Akyol, Meral Sengül
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