
 

 

 

 

 
Beszámoló  

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török Tagozatának  
2022. évi tevékenységéről 

 
A 2012-ben alakult, jelenleg 86 taggal működő MKIK Magyar-Török Tagozat célja a Törökország iránt 
érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése. 2022-ben az üzleti lehetőségek bővítése 
érdekében egy online tájékoztató fórumot, egy online üzletember-találkozót, valamint egy kiutazó 
delegációt is szerveztünk. Információkkal segítettük a hozzánk forduló cégeket, számos tagvállalat 
és török piac iránt érdeklődő magyar cég törökországi partnerkeresésében működtünk közre 
Magyarország törökországi és Törökország budapesti külgazdasági attaséinak bevonásával. A 
tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírlevelünkből értesülhettek a Törökországot érintő 
fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről. A Törökországról szóló országtanulmányt, mely 
hasznos gazdasági- és az üzletkötéshez szükséges háttérinformációkat tartalmaz, 2022 
augusztusában aktualizáltuk. 

 
2022. évi programok 
 
2022. február 17. 
Virtuális magyar-török gazdasági fórum és üzletember-találkozó 
Az eseményt a tagozat a Győr-Moson-Sopron Megyei KIK-kel, a HEPA-val és a Kocaeli Iparkamarával 
együttműködésben szervezte meg 25 török és 23 magyar cég részvételével. Köszöntőt mondott Rév 
András, tagozati elnök, Kiss Gábor, Magyarország korábbi ankarai nagykövete, tagozati elnökségi tag 
és Ayhan Zeytinoğlu, a kocaeli kamara elnöke. A magyar résztvevők a HEPA Turkey magyar cégeknek 
kínált szolgáltatásairól, a török gazdaságról és a kétoldalú együttműködési lehetőségekről hallhattak 
előadásokat, míg a török cégek a magyarországi üzleti lehetőségekről kaptak tájékoztatást. A 
virtuális üzleti megbeszéléseken 8 magyar és 11 török cég összesen 26 tárgyalást bonyolított le.  
 
2022. február 22. 
Az Ankarai Fémexportorők Szövetsége (MEPEX) delegációjának látogatása az MKIK-ban 
Şerafettin Ceceli, a MEPEX elnökének vezetésével 4 fős delegáció tett látogatást az MKIK-ban, Meral 
Sengül és Basak Arasli Akyol Törökország Budapesti Nagykövetségének külgazdasági attaséi 
kíséretében. A török szervezet képviselőit Miklóssy Ferenc, a Keviép ügyvezető igazgatója, az MKIK 
általános alelnöke, Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozatának elnöke és Tényiné Stark Mária 
nemzetközi igazgató fogadták. A megbeszélésen a magyar és a török cégek üzleti kapcsolatainak 
fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek a felek. 
 
2022. május 19. 
A Gaziantepi Kereskedelmi Kamara delegációjának látogatása, MOU aláírása 
A gaziantepi kamara 13 fős delegációját Rév András, a tagozat elnöke, Kovács József, a tagozat 
alelnöke, Kiss Gábor, a tagozat elnökségi tagja és Pálmay Flóra nemzetközi igazgató fogadták. Hasan 
Baran Ucaner, a gaziantepi kamara főtitkára a régió üzleti környezetről és a kamaráról tartott 
előadást, majd Pálmay Flóra mutatta be az MKIK-t és a magyar-török kereskedelmi és kamarai 
kapcsolatokat. Együttműködési megállapodást írt alá az MKIK Magyar-Török Tagozata nevében Rév 
András, illetve Mehmet Tuncay Yildirim, a Gaziantepi Kereskedelmi Kamara igazgatóságának elnöke. 
 
2022. november 9. 
A török gazdaság aktuális helyzete és kilátásai című online fórum 
 



 

 

 
 
 
 
A tagozat Magyarország Ankarai Nagykövetségével együttműködésben szervezett online 
tájékoztató fórumot 27 fő részvételével a török gazdaság aktualitásairól és az üzleti lehetőségekről. 
Pálmay Flóra nemzetközi igazgató köszöntőjét követően Mátis Viktor, Magyarország törökországi 
nagykövete tartott előadást a törökországi politikai helyzetről, a magyar-török politikai, kulturális és 
oktatási kapcsolatokról. Végh Roland, Magyarország ankarai külgazdasági attaséja a török gazdaság 
és gazdaságpolitika aktualitásait ismertette, illetve beszélt a magyar-török kereskedelmi 
kapcsolatokról és a törökországi üzletkötés előkészítéséhez szükséges gyakorlati tudnivalókról. 
 
2022. november 28. – december 1. 
Üzleti delegáció Izmitbe és Isztambulba 
Az MKIK Magyar-Török Tagozata 15 fős üzleti delegációt szervezett Rév András, a tagozat elnökének 
vezetésével Izmitbe és Isztambulba. A delegáció tagjai november 29-én a Kocaeli Iparkamara és az 
ABIGEM szervezésében megvalósult Match4Industry elnevezésű rendezvény keretében folytattak 
üzleti tárgyalásokat török cégek képviselőivel. November 30-án az Isztambuli Iparkamara szervezett 
gazdasági fórumot és üzletember-találkozót, Magyarország Isztambuli Főkonzulátusával és a HEPA 
Turkeyvel együttműködésben. 
 
Egyéb fontos szakmai tevékenység 
 
2022. január 14. és szeptember 23. 
Megbeszélés Basak Arasli Akyollal, Meral Sengüllel és Nur Durmussal Törökország budapesti 
nagykövetségének kereskedelmi tanácsosaival a 2022. I. majd II. félévi programokról 
 
2022. február 10. 
Adnan Sezgin, a DEIK Török-Magyar Üzleti Tanács új elnökének (aki az AS VISA Solutions 
igazgatósági tagja is) és Fikret Nas, a Polat Holding stratégai vezetőjének látogatása az MKIK-
ban, egyeztetés a szervezetek közti együttműködési lehetőségekről 
 
2022. március 9. 
Megbeszélés a Kuwait Turkish Participation Bank Inc. képviselőivel a bank lehetséges 
magyarországi tevékenységéről és az MTT-vel történő együttműködési lehetőségekről 
 
2022. július 13. 
Végh Roland, Ankarába készülő külgazdasági attasé látogatása az MKIK-ban 
 
2022. augusztus 29. 
Gülşen Karanis Eksioglu török nagykövet bemutatkozása Dr. Parragh László MKIK elnöknél 
témák: kétoldalú kapcsolatok, törökök magyarországi munkavállalási feltételeinek megkönnyítése 
 
2022. szeptember 27. 
Szekeres Anna tagozati titkár részvétele a török üzleti- és munkavállalói célú vízumügyintézésről 
szóló HEPA fórumon 
 
2022. december 7. 
Szekeres Anna részvétele a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság online szakértői ülésén  

 
Rév András    Szekeres Anna 

            elnök      titkár 


