
 

 

Beszámoló 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának  

2020. évi tevékenységéről 
 

A jelenleg 90 tagot számláló Nyugat-balkáni Tagozat célja a térség - Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, 
Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia - iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése. 2020-ban 
is kiemelt feladatnak tekintettük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében – a koronavírus-járvány 
miatt – főként online tájékoztató fórumokat szerveztünk, és információkkal segítettük a hozzánk forduló 
cégeket. A járvány következtében az idei évben kiutazást és üzletember-találkozót nem tudtunk szervezni. A 
tagozat tagvállalatai májustól kezdve kéthetente elektronikus hírlevelünkből értesülhettek a térséget érintő 
fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről, a koronavírus-járvány nyugat-balkáni országokra 
gyakorolt hatásairól, a bevezetett intézkedésekről. Májusban és júniusban aktualizáltuk a tagozathoz tartozó 
6 országról szóló országtanulmányokat is.2020-ban nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni a tagozati tagokkal 
történő közvetlen kapcsolattartásra, telefonos megbeszélések keretében egyeztettünk számos taggal a 
koronavírus-járvány cégekre gyakorolt hatásairól. 
 

A Tagozat 2020. évi programjai 
 

Klímavédelmi finanszírozási lehetőségek a Nyugat-Balkánon, 2020. február 13., Budapest 
Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Nyugat-Balkáni Zöld 
Központ Nonprofit Kft. (NYBZK) és az EXIM „Klímavédelmi finanszírozási lehetőségek a Nyugat-Balkánon” 
címmel szervezett üzleti fórumot 72 fő részvételével 2020. február 13-án Budapesten az MKIK székhelyén. 
Galambos Attila, a Tagozat elnökének köszöntőjét követően Dr. Botos Barbara, az ITM klímapolitikáért 
felelős helyettes államtitkára bejelentette, hogy megjelent a Nyugat-Balkáni Zöld Központ költségvetési 
forrásból fedezett, 400 millió forintos keretösszegű első pályázati felhívása, mely a magyar technológiaexport 
támogatására jött létre, és melynek révén bővülhet a magyar részvétel a nyugat-balkáni klímavédelemben. 
Dr. Örlős László, az NYBZK ügyvezető igazgatója a nyugat-balkáni klímahelyzetet és a szervezet 
tevékenységét ismertette, Benedek Gábor, az NYBZK vezető nemzetközi tanácsadója pedig a most kiírásra 
kerülő pályázat részleteit mutatta be. Az EXIM nemzetközi üzletfejlesztési tevékenységéről és a korábbi 
sikeres nyugat-balkáni projektekről Szőcs Gábor, a bank vezérigazgatói kabinetigazgatója tartott előadást. 
Az eseményen együttműködési megállapodást írt alá az MKIK képviseletében Galambos Attila, a Nyugat-
balkáni Tagozat elnöke és Dr. Örlős László, az NYBZK ügyvezető igazgatója, illetve megállapodást kötött az 
EXIM és az NYBZK is. 
 
Újabb klímavédelmi finanszírozási lehetőségek a Nyugat-Balkánon, 2020. szeptember 25. 
Klímavédelmi finanszírozási lehetőségek a Nyugat-Balkánon címmel került sor online fórumra a Nyugat-
Balkáni Zöld Központ (NYBZK), az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozata, valamint a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség együttműködésével 
2020. szeptember 25-én. Az eseményen kerekasztal beszélgetés keretében Dr. Botos Barbara 
klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár, Dr. Örlős László, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ ügyvezető 
igazgatója, Galambos Attila, az MKIK Nyugat-balkáni Tagozatának elnöke, Jenei Gábor, a HEPA 
támogatáskezelési igazgatója és további hazai és nemzetközi előadók részvételével tekintették át a 
zöldgazdaság aktuális kérdéseit.  
 
 
 
 

https://mkik.hu/hirek/ujabb-klimavedelmi-finanszirozasi-lehetosegek-a-nyugat-balkanon


 

 

Piacra lépési és támogatási lehetőségek Albániában és Szerbiában, 2020. november 25. 
Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata "Piacra lépési és támogatási lehetőségek Albániában és Szerbiában" 
címmel szervezett online üzleti fórumot 2020. november 25-én 45 fő részvételével. Galambos Attila az MKIK 
Nyugat-balkáni Tagozata elnökének köszöntőjét követően Kasnyik Martina, Magyarország albániai 
külgazdasági attaséja tartott előadást a koronavírus-járvány albán gazdaságra gyakorolt hatásairól, a piacra 
lépési lehetőségekről és akadályokról, valamint sikeres magyar projektekről Albániában. Scherczer Károly és 
Göncöl Csilla, Magyarország szerbiai külgazdasági attaséi a szerb üzleti környezet aktualitásait, az üzleti és 
pályázati lehetőségeket ismertették. A program végén Benedek Gábor, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ 
vezető nemzetközi tanácsadója mutatta be a szervezet 2. nyugat-balkáni beruházás-előkészítő és 
kapacitásfejlesztő támogatási felhívásának részleteit. 
 
A Nyugat-Balkán digitális integrációja, 2020. december 10. 
Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata a Szélessáv Alapítvánnyal együttműködésben "A Nyugat-Balkán digitális 
integrációja" címmel szervezett online üzleti fórumot 2020. december 10-én. Galambos Attila köszöntőjét 
követően Bóna Ákos, a Szélessáv Alapítvány igazgatósági tagja beszélt a Nyugat-Balkán digitális 
integrációjáról, majd röviden bemutatta az alapítványt. Gecse Attila, az Európai Külügyi Szolgálat szakértője 
„A Nyugat-Balkán az Európai Unió szemével” címmel tartott előadást, majd Zörényi Balázs, az Európai 
Bizottság szakpolitikai tisztviselője beszélt a DESI indikátorrendszer nyugat-balkáni leképezéséről, 
adaptációjáról. A program keretében együttműködési megállapodást írt alá az MKIK Nyugat-balkáni 
Tagozata részéről Galambos Attila elnök, a Szélessáv Alapítvány képviseletében pedig Bóna Ákos 
igazgatóság tag. 

Egyéb programok 
 

 Galambos Attila megbeszélése Dr. Agim Shahinival, az Alliance of Kosovar Businesses szervezet és a 
nyugat-balkáni régió albánok lakta országai által létrehozott gazdasági érdekképviseleti Nemzeti Tanács 
elnökével, egyeztetés az együttműködési lehetőségekről, 2020. szeptember. 16. 

 Megbeszélés Magyarország koszovói nagykövetével, Bencze Józseffel Koszovóban Galambos Attila 
2020. szeptember 17-20-i koszovói látogatása során 

 Galambos Attila különdíjat adott át az Érték és Minőség Pályázaton a Hajdúhús 2000 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-nek, a pályázat célja olyan cégek díjazása, melyek alkalmasak lehetnek a nyugat-balkáni 
piacon való megjelenésre is.  2020. szeptember 9., Budapest 

 Megbeszélés Nikola Dasiccsal, Kragujevac újonnan beiktatott polgármesterével, a Tagozat, az 
Önkormányzat és a Kamara együttműködési megállapodásának aláírása óta eltelt időszakban elindított 
programokról, együttműködési lehetőségekről, 2020. szeptember 28., Kragujevac 

 Megbeszélés Meliza Haradinaj-Stublla koszovói külügyminiszterrel, és prof. Dr. Rame Likaj oktatási 
és tudományos miniszterrel, a kétoldalú gazdasági és kamarai kapcsolatokról, egy jövőbeli közös 
gazdasági fórumról, és a tudományos és kutatási együttműködés vállalati szintű kialakításának 
szükségességéről 2020. október 29., Budapest 

 Galambos Attila részvétele és előadás tartása az FMKIK Ismerje meg Bosznia, Észak-Macedónia, 
Montenegró gazdaságát, üzleti lehetőségeit! című online rendezvényén, 2020. november 3. 

 Galambos Attila megbeszélése Ferizaj város polgármesterével, Agim Aliuval és küldöttségével a 
város fejlesztési elképzeléseiről, amelynek végrehajtásában szívesen számítanak a magyar fél 
tapasztalatára, részvételére, 2020. november 2-4., Budapest 

 Online megbeszélés Beszteri Katalinnal, aki várhatóan januárban kezdi meg külgazdasági attaséi 
munkáját Albániában, résztvevők: Tényiné Stark Mária, Galambos Attila, Szekeres Anna, 2020. dec. 2. 

 
Galambos Attila    Szekeres Anna 

   elnök        titkár 
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