
 

 

 

 

 
 

Beszámoló 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának  

2022. évi tevékenységéről 
 

A 2012-ben alakult, jelenleg 85 tagot számláló MKIK Nyugat-balkáni Tagozat célja a térség - Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia – iránt érdeklődő hazai cégek 
piacra jutásának elősegítése, melynek érdekében online tájékoztató fórumokat és egy kiutazást 
szerveztünk, továbbá információkkal segítettük a hozzánk forduló cégeket. A tagvállalatok havonta 
elektronikus hírlevelünkből értesülhettek a térséget érintő fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi 
hírekről. Augusztusban aktualizáltuk a tagozathoz tartozó 6 országról szóló országtanulmányt is. 
 
2022. évi programok 
 
2022. február 8. 
Gazdasági környezet és üzleti lehetőségek Észak-Macedóniában és Montenegróban, a Nyugat-
balkáni Tagozat (NYBT) tisztújító közgyűlése 
A tagozat Magyarország Észak-Macedóniai és Montenegrói Nagykövetségével együttműködésben 
szervezett online fórumot, melyen Galambos Attila, a tagozat elnökének köszöntőjét követően 
Harasztia Szandra, Magyarország Szkopjei Nagykövetségének külgazdasági attaséja tartott előadást 
Észak-Macedónia gazdaságának aktuális helyzetéről és az üzleti lehetőségekről. Radácsi Milán 
külgazdasági attasé, Magyarország Podgoricai Nagykövetségéről Montenegró üzleti környezetét és az 
együttműködési lehetőségeket mutatta be. A tagozat tisztújító közgyűlésén a tagok egyhangúlag 
elfogadták a 2021. évi tagozati programokról, a 2022. évi tervekről szóló beszámolókat, a módosított 
tagozati ügyrendet és megválasztották az elnökségi tagokat a következő ciklusra. 
 
2022. május 31. – június 3. 
Üzleti delegáció Közép- és Dél-Szerbiába 
A tagozat Magyarország belgrádi Nagykövetségével együttműködésben, Galambos Attila tagozati 
elnök vezetésével 10 fős üzleti delegációt szervezett Leskovácba és Kragujevácba a KKM pénzügyi 
támogatásával (NEXT-KPI). Június 1-én a leskováci székhelyű Jablanica és Pcinja regionális kamara egy 
szűkkörű megbeszélést, majd sajtótájékoztatót követően üzletember-találkozóval egybekötött 
gazdasági fórumot szervezett. Június 2-án a kragujeváci székhelyű Jablanica és Pcinja regionális kamara 
a kragujeváci önkormányzattal és a MIND Milanovic Industries Grouppal együttműködésben szervezett 
üzleti fórumot a MIND ipari parkban. A résztvevők Kragujevac üzleti környezetéről, a helyi projektekről, 
a MIND Ipari Parkról és a magyar-szerb kapcsolatok aktualitásairól kaptak tájékoztatást, majd üzleti 
tárgyalásokat folytattak a helyi cégek képviselőivel. 
 
2022. október 12. 
Gazdasági környezet és üzleti lehetőségek Albániában és Koszovóban című online fórum 
A 30 fő részvételével szervezett online fórumon Galambos Attila, NYBT elnök köszöntőjét követően 
Beszteri Katalin, Magyarország Albániai Nagykövetségének külgazdasági attaséja tartott előadást az 
albán gazdaság aktualitásairól és az üzleti lehetőségekről. A koszovói üzleti környezetet és az 
együttműködési területeket Kerékgyártó Áron, Magyarország Koszovói Nagykövetségének 
külgazdasági attaséja mutatta be. 
 
Egyéb fontos szakmai tevékenység 
 
2022. január 7. 
Online megbeszélés a HEPA képviselőivel az MKIK Mostari Vásárral kapcsolatos szerepvállalásáról 



 

 

 
 
 
 
2022. január 11. 
Online megbeszélés a Külgazdasági és Külügyi Intézet képviselőivel a Budapest Balkans Forumról 
 
2022. március 1-2. 
Galambos Attila NYBT elnök részvétele a Magyar-Szerb GVB 12. ülésén Budapesten 
 
2022. március 2. 
Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató részvétele és előadást tartása a Magyar-Szerb GVB-hez 
kapcsolódó, HEPA által szervezett Magyar-szerb üzleti fórumon 
 
2022. március 22. 
Találkozó Ilija Psaltirovval, Észak-Macedónia Magyarországért felelős lengyelországi székhelyű 
gazdasági tanácsadó nagykövetével 
 
2022. április 1. 
Találkozó Biljana Gutic-Bjelicával, Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövetével 
 
2022. április 5. 
Galambos Attila részvétele a Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásár ünnepélyes megnyitóján 
 
2022. július 6. 
Kerékgyártó Áron, Koszovóba készülő külgazdasági attasé bemutatkozó látogatása 
 
2022. szeptember 8. 
Galambos Attila különdíjat adott át az Érték és Minőség Pályázaton a Creaton South Europe Kft.-
nek  
 
2022. szeptember 19. 
Galambos Attila részvétele „Az Európai Unió nyugat-balkáni dilemmái” című rendezvényen 
 
2022. szeptember 20. 
Galambos Attila megbeszélése Ivan Todorovval, Szerbia magyarországi nagykövetével 
 
2022. szeptember 20. 
Koleszár Péter, az MKIK Modern Vállalkozások Programja vezető IKT tanácsadójának részvétele és 
előadás tartása az „EU-WB6 Western Balkan Academy on digital chambers services” rendezvényen 
 
2022. október 21.  
Galambos Attila megbeszélése Arben Shkodrával, az Albán Gyártók Szövetségének főtitkárával 
 
2022. november 15-16. 
Galambos Attila részvétele a Magyar-Észak-Macedón GVB szkopjei ülésén 
 

2022. november 28. 
Galambos Attila részvétele a Jablanica és Pcinja regionális kamara fennállásának 60. évfordulója 
alkalmából szervezett ünnepségen Leskovácban 
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