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Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kazah Tagozatának  

2016-os tevékenységéről 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az élénk vállalkozói érdeklődésre reagálva 2012. 

augusztus 29-én megalapította a Magyar-Kazah Tagozatot. Az elnöki tisztséget Fasimon 

Sándor, a Mol-csoport teljes magyarországi operatív működéséért felelős vezetője tölti be. 

2015. szeptember 10-től a társelnöki teendőket Horváth László, a L.A.C. Holding Zrt. 

vezérigazgatója látja el. 

Kazahsztán Magyarország legfontosabb stratégiai partnere a közép-ázsiai térségben. Az 

olajárak csökkenése, az orosz-ukrán válság és a rubel árfolyamának drasztikus esése 

negatívan érintette a kazah gazdaságot. Ez a magyar-kazah együttműködésre is hatással volt, 

ezért fontos a két ország közötti jó kapcsolatok fenntartása. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar-Kazah Gazdasági Együttműködési 

Kormányközi Bizottság 5. üléséhez kapcsolódóan 2016. október 16-19. között közép-ázsiai 

körutat tett Kazahsztánban Asztana és Almati érintésével, melyhez kapcsolódóan a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére üzleti 

delegációt szervezett. 

A hivatalos látogatás során megalakult a kazah-magyar stratégiai tanács, amely a hosszú távú 

együttműködés legfontosabb ügyeivel foglalkozik majd, kazah részről a külügyminiszter, 

magyar részről a tárcavezető lesz a társelnöke. 

Konkrét mezőgazdasági projektek finanszírozásának céljával megkezdte működését a Kazah-

magyar Mezőgazdasági Beruházási Alap, valamint létrehoztak egy kazah-magyar pénzügyi 

alapot is, amelybe mindkét fél 10-10 millió dollár induló tőkét fektetett be. 

Varga Mihály és a kazah energetikai miniszter megállapodtak egy energetikai munkacsoport 

létrehozásában a kazah-magyar atomenergetikai együttműködés elősegítésére, mely 

hamarosan megkezdi működését. 

A kiutazás első napján Varga Mihály megbeszélést folytatott a magyar cégekkel, melynek 

során a résztvevők a külföldi országokból érkezők munkavállalási engedélyének 

könnyítéséről, a megfelelő mennyiségű és minőségű szakképzett munkaerő biztosításáról, 

valamint a kazah piaci lehetőségekről konzultáltak a miniszterrel. Ezt követően a magyar 

delegáció részt vett az MKIK, a Kaznex Invest és a Kazah-Magyar Üzleti Tanács által 

szervezett gazdasági fórumon, ahol köszöntőt mondtak Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter, Zhaksylykov Timur, nemzetgazdasági miniszterhelyettes, valamint Fasimon 

Sándor (MKIK Magyar-Kazah Tagozat elnök) és Sarsenov Dzhambulat, a Kazah-Magyar 

Üzleti Tanács társelnökei. A rendezvény során négy cég írt alá együttműködési megállapodást 

kazah partnerével: 77 Elektronika Kft. – KDL Olymp, Lakics Gépgyártó Kft. – „On-Olzha”, 

Rail Cargo Hungaria Zrt. – KTZ Express, PannonPharma Gyógyszergyár Kft. – Kaznex 
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Invest és „Phytochemistry”. A fórumon a magyar cégek mellett 150 kazah üzletember vett 

részt. Az előadásokat kétoldalú üzleti tárgyalások követték. 

Almatiban a Főkonzulátus és az Almati Főpolgármesteri Hivatala közreműködésével az 

MKIK a magyar delegáció és 100 helyi üzletember részvételével üzleti fórumot és kétoldalú 

üzletember-találkozókat szervezett. A rendezvényen köszöntőt mondott Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter, Baibek Bauyrzhan Almati főpolgármestere, Fasimon Sándor, az 

MKIK Magyar-Kazah Tagozatának elnöke és Tleumuratov Yuri, az Almati Vállalkozói 

Kamara elnöke. A rendezvény során a 77 Elektronika Kft. együttműködési megállapodást írt 

alá a Labtronic LLP kazah céggel. A fórumot magyar-kazah üzleti tárgyalások követték. 

A nehéz gazdasági helyzet ellenére az MKIK továbbra is komoly üzleti lehetőségeket lát a 

magyar cégek számára a kazah piacon. A kazah partnerek részéről kellő nyitottság 

érzékelhető a magyar termékek és szolgáltatások iránt. A sikeres üzlet megalapozásához 

azonban kitartó munka, hosszú és költséges előkészítés valamint versenyképes finanszírozási 

háttér szükséges. 

Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata kész továbbra is együttműködni az állami és gazdasági 

szervezetekkel a magyar-kazah gazdasági kapcsolatok elősegítése érdekében. 

 

    Fasimon Sándor    Leimeter Ilona 

            elnök                  titkár 

 


