
 

 

Beszámoló 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának  

2021. évi tevékenységéről 
 

A jelenleg 86 tagot számláló MKIK Nyugat-balkáni Tagozat (NYBT) célja a térség - Albánia, Bosznia-
Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia – iránt érdeklődő hazai cégek piacra 
jutásának elősegítése, melynek érdekében – a koronavírus-járvány miatt – főként online tájékoztató 
fórumokat szerveztünk, és információkkal segítettük a hozzánk forduló cégeket. A tagvállalatok kéthetente 
elektronikus hírlevelünkből értesülhettek a térséget érintő fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről, 
a koronavírus-járvány nyugat-balkáni országokra gyakorolt hatásairól. Augusztusban aktualizáltuk a 
tagozathoz tartozó 6 országról szóló országtanulmányt is. 
 

A Tagozat 2021. évi programjai 
 

Üzleti környezet és együttműködési lehetőségek Bosznia-Hercegovinában, 2021. március 23., 34 fő 
Az NYBT Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövetségével együttműködésben szervezett online 
fórumot, melyet Galambos Attila, NYBT elnök nyitott meg, majd Biljana Gutic-Bjelica, Bosznia-Hercegovina 
magyarországi nagykövete mondott köszöntőt. A rendezvényen bemutatták Bosznia-Hercegovinai Külföldi 
Befektetésösztönzési Ügynökségének szolgáltatásait, az ország befektetési környezetét és 
külkereskedelmét, a bosnyák-magyar kereskedelmi kapcsolatokat, valamint a boszniai Szerb Köztársaság és 
a Bosznia-Hercegovinai Föderáció üzleti környezetének jellemzőit és az együttműködési lehetőségeket. 
 

Klímavédelmi projektelőkészítés a Nyugat-Balkánon, 2021. július 6., 50 fő 
Az online tájékoztató fórumot a Nyugat-Balkáni Zöld Központ (NYBZK) és az NYBT szervezte meg. Az 
eseményen köszöntőt mondott Galambos Attila, NYBT elnök, valamint Dr. Örlős László, az NYBZK ügyvezető 
igazgatója. A résztvevők tájékoztatást kaptak a szerb gazdaság aktualitásairól, Szerbia környezetvédelmi 
törekvéseiről és a magyar cégek esetleges bekapcsolódási lehetőségeiről, a HEPA szolgáltatásairól és az 
eddigi támogatási programokról, a hazai exportnövekedés pénzügyi eszközrendszeréről, valamint az NYBZK 
3. támogatási felhívásának részleteiről és a korábbi kiírások tapasztalatairól. 
 

Koszovói delegáció látogatása a Külgazdasági és Külügyi Intézet szervezésében, október 4., Budapest 
Koszovói minisztériumok képviselői tettek látogatást az MKIK-ban a Think Visegrad Civil Servants Mobility 
Program keretében, melynek célja, hogy a kelet-európai és a nyugat-balkáni országok köztisztviselői 
tapasztalatot szerezhessenek a visegrádi országoktól.  Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató bemutatta 
az MKIK működését és főbb feladatait, míg Galambos Attila az NYBT tevékenységéről, illetve további, a 
regionális és kétoldalú kapcsolatokat érintő aktualitásokról tájékoztatta a jelenlevőket. 
 

Visegrád 4 és Nyugat-Balkán kerekasztal-megbeszélés, 2021. november 3., Budapest, 20 fő 
Az MKIK Magyarország V4 elnöksége alkalmából a V4 országok kamaráival és a nyugat-balkáni kamarákat 
összefogó WB6 Chamber Investment Forummal együttműködve kerekasztal-megbeszélést szervezett az 
érintett országok kamarai képviselőinek részvételével, melyet Dr. Parragh László, az MKIK elnöke nyitott 
meg. A KKM képviseletében Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár mondott 
köszöntőt. A WB6 CIF nevében Ahmet Egrlić, Bosznia-Hercegovina Külkereskedelmi Kamarájának elnöke 
üdvözölte a résztvevőket. A Galambos Attila, tagozati elnök által moderált beszélgetés keretében a kamarai 
elnökök áttekintették az országok gazdasági helyzetét, a járvány okozta kihívások kezelését a digitalizáció, a 
logisztika, a fenntartható gazdaság és az energiapolitika területén, a kereskedelmi kamarák szerepét a 
gazdaság újraindításában és a V4 és Nyugat-Balkán gazdasági együttműködésének lehetőségeit. Közös angol 
nyelvű nyilatkozatot írt alá a V4 nevében Dr. Parragh László, a WB6 CIF nevében pedig Ahmet Egrlić. 
 

 
 
 
 

https://mkik.hu/hirek/visegrad-4-es-nyugat-balkan-kerekasztal-megbeszeles


 

 

A Jablanica és Pcinja területi kamara delegációjának látogatása, MOU aláírása, november 10., Budapest 
A Szerb KIK Jablanica és Pcinja regionális kamarájának delegációját, melynek tagja volt többek közt Ivan 
Bogdanovic, Lebane város polgármestere és Milan Radunovic Magyarország tiszteletbeli konzulja is, Tényiné 
Stark Mária nemzetközi igazgató és Galambos Attila, NYBT elnök fogadták. Goran Jovic a szerb területi 
kamara elnöke a régióról tartott előadást, míg Ivan Todorov, Szerbia magyarországi nagykövete a kiváló 
szerb-magyar kapcsolatokról beszélt. Galambos Attila és Goran Jovic együttműködési megállapodást írtak 
alá, melyben a felek rögzítették, hogy Információs Pontot nyitnak Leskovácban, a regionális kamarában. 
 

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar-Albán GVB ülésen az MKIK és az UCCIAL, november 16. 
A KKM az Albán Pénzügyi és Gazdasági Minisztériummal együttműködve szervezte meg a Magyar-Albán GVB 
3. ülését, melyen az MKIK-t Galambos Attila képviselte, aki november 16-án, a GVB plenáris ülésén 
ünnepélyes keretek közt együttműködési megállapodást írt alá az albán kamarai unióval, az UCCIAL-lal. 
 

Részvétel az Economic Conference Montenegro 2021 és a CEI Business Forumon, december 1-3., Budva 
A Montenegrói Gazdasági Kamara az ország KEK elnöksége alkalmából szervezte meg a B2B-vel egybekötött 
eseményt, melyen, a járványhelyzetre való tekintettel, online csatlakozási lehetőséget is biztosítottak a KEK-
országok beli cégeknek. Az eseményen Galambos Attila, NYBT elnök képviselte az MKIK-t. 
 

Részvétel a Nyugat-balkáni Tagozat Info Pontjának megnyitóján Leskovácban, 2021. december 9. 
Az MKIK és a szerb regionális kamara által 2021. november 10-én, Budapesten megkötött együttműködési 
megállapodásának értelmében az MKIK NYBT Info Pontot nyitott Leskovácban, a Jablanica és Pcinja 
regionális kamara székhelyén. Az ünnepélyes megnyitón számos intézmény magasszintű képviselője vett 
részt. Az MKIK-t Galambos Attila, NYBT elnök és Szekeres Anna nemzetközi koordinátor képviselték. 

 

Egyéb programok 

• Üzleti megbeszélések Kragujevácban a magyar tapasztalatokról Marko Vujnovic-csal a Sumadija Free 
Zone igazgatójával és Momcilo Sretenovic-csal a városi Bussiness Innovation Center igazgatójával és 
Andreja Iliccsel, a városi hőerőmű vezetőjével, január 13-14. 

• Galambos Attila megbeszélése az Építőipari, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium helyettes 
vezetőjével a kétoldalú kapcsolatok bővítése céljából, február 4., Belgrád  

• Galambos Attila részvétele a durresi konzuli képviselet megnyitásán Szijjártó Péter miniszterrel, feb.12.  

• Egyeztetés Benjamina Karic, szarajevói polgármesterrel a kragujeváci megállapodáshoz hasonló 
együttműködés kialakításáról a helyi specifikumok figyelembevételével, megbeszélés Adnan Stetával, 
Szarajevó Kanton Közlekedési miniszterével, Ernest Imamovic-csal, Gorazde polgármesterével a térségét 
érintő együttműködési lehetőségekről, különös tekintettel a vízipari projektekre, május 28. 

• a Magyar-Szerb GVB június 2-4-i belgrádi ülésén Galambos Attila képviselte az MKIK-t, és vezette a 
„Gazdasági Együttműködés” nevű munkacsoportot 

• Találkozó Edi Rama, albán miniszterelnökkel és Erion Veliaj, tiranai főpolgármesterrel, Bp. jún. 7. 

• Galambos Attila részvétele a stipi (Észak-Macedónia) konzuli képviselet megnyitóján Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszterrel, június 23. 

• Galambos Attila a szerbiai Cacak városában találkozott Ana Brnabic szerb miniszterelnök asszonnyal 
és rövid prezentációt tartott részére és delegációja számára, július 30-31. 

• Megbeszélés Ivan Bogdanovic-csal, Lebane város polgármesterével a városi szennyvíz csatornahálózat 
és szennyvízmű átépítésnek és kibővítésnek lehetőségeiről, szeptember 23. – Lebane 

• Galambos Attila különdíjat adott át az Érték és Minőség Pályázaton, szeptember 9., Budapest 

• Megbeszélés a Jablanica és Pcinja regionális kamara elnökével, Goran Jovic-csal, szept. 24., Leskovac 

• Galambos Attila előadása az NYBZK „Zöldgazdasági aktualitások a Nyugat-Balkánon” c. 
webináriumán, dec. 7. 

Galambos Attila    Szekeres Anna 
   elnök        titkár 


