
              
                

     Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatának  

2016-os tevékenységéről 
 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata 2016-ban is segítette a 

közel-keleti és észak-afrikai térség iránt érdeklődő magyar vállalkozásokat tájékozódni a régió országairól és 

kapcsolatba lépni a potenciális üzleti partnerekkel. A tagozat elnökségében 2016 augusztusában tisztújításra került 

sor; a KKÉAT alelnöke Riad Naboulsi lett, az elnökségben új tagként helyett Gidai Olivér a Ganzair ügyvezető 

igazgatója. 

 

A 2016. évi jelentősebb események az alábbiakban kerülnek felsorolásra: 

 

2016. február 18. - A KKÉAT kibővített elnökségi ülése - Fókuszban Irán    

 

2016. február 18-án az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata 65 fő részvételével kibővített elnökségi ülést 

tartott, melynek középpontjában Irán állt. Miklóssy Ferenc, az MKIK alelnöke köszöntőjében a régióval 

kapcsolatos kereskedelemi forgalom alakulását ismertette, részletesen kitérve Irán, Szaúd-Arábia és Egyiptom, 

Libanon gazdaságára, majd Bus Szilveszter, a KKM Déli nyitásért felelős helyettes államtitkára az „Iráni nyitás – 

lehetőségek a magyar vállalkozások számára” címmel tartott előadást. Ezt követően Dr. Stefán László a Magyar 

Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Exportellenőrzési Főosztályának vezetője az Iránnal kapcsolatos 

engedélyezési eljárások embargó eltörlését követő változásairól beszélt prezentációjában. A rendezvény iráni 

vendége, Reza Abbasghol, a teheráni Trade Promotion Organization (TPO) külföldi kapcsolatokért felelős 

főosztályvezetője volt, aki a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok aktualitásait és együttműködési lehetőségeit 

vázolta fel. A rendezvényt Tóth Edina a HBKIK nemzetközi osztályvezetője az Emírségekről és az EAGLE projekt 

keretében szervezett kiutazásról szóló előadása zárta. 

 

2016. március 1. - Részvétel a dubaji GVB ülésén  

  

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára és Hamad Buamim, a Dubai Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke együttműködési megállapodást írt alá 2016. március 1-én az első Magyarország és Egyesült 

Arab Emirátusok közötti gazdasági vegyes bizottsági ülés alkalmából megszervezett üzleti fórum keretében 

Dubaiban. A felek a kétoldalú üzleti kapcsolatok fejlesztése mellett kötelezték el magukat, melyet üzletember-

találkozók, konferenciák és delegációk szervezésével és üzleti információk cseréjével segítenek elő. Perspektívát 

látnak a két ország vállalkozói közötti, harmadik piacokon való együttműködésben is. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezetésével kiutazó 35 fős üzleti delegáció tagjai a Dubai 

Kereskedelmi és Iparkamara épületében megrendezett eseményen előadásokat hallhattak a kétoldalú üzleti 

kapcsolatok aktuális kérdéseiről. Dunai Péter, az MKIK főtitkára prezentációjában a magyar kamarai rendszer 

bemutatása mellett a kétoldalú kapcsolatok üzletileg perspektivikus területeit emelte ki.  

A hivatalos látogatás eredményeképpen nukleáris, élelmiszeripari és légiforgalmi megállapodásokat kötött 

Magyarország. 

 

2016. június 7.- Öböl-menti monarchiák – Információs nap  

 

A rendezvényen Kárpáti György, az MKIK Nemzetközi Kollégiumának alelnöke köszöntőjét követően Koppány 

Attila, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Öböl-térség osztályvezetője tartott rövid összefoglalót a régió 

gazdaságpolitikai vonatkozásairól. Ezt követően Sárik Tamás, a Qatar Airways értékesítési vezetője összegezte hét 

éves katari tapasztalatait. A katari piacra jutás magyar kis- és középvállalkozói tapasztalatait Kanász-Szabó Ervin, 

az Akusztika Kft. tervezési igazgatója osztotta meg a hallgatósággal, majd Polgár Viktor, az Insomnia 

Reklámügynökség Kft. nemzetközi ügyfelek igazgatója beszélt az Öböl-régióval folytatott kereskedelem 

sajátosságairól. A kuvaiti piac kihívásait Gulyás Péter, a Quadron Információvédelmi Kft. kereskedelmi és 
marketing vezetője mutatta be, majd a rendezvényt Tóth László a Hungarian Gulf Trading House igazgatója az 

Egyesült Arab Emírségek üzleti környezete sajátosságainak összegzésével zárta. Az információs napot nagy 

érdeklődés ötvözte, hozzávetőleg 100 magyar cégképviselő vett rajta részt. 

 

2016. augusztus 30. - A KKÉAT 2016. évi közgyűlése és tisztújítása 

 

2016. augusztus 30-án az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 35 fő részvételével közgyűlést tartott 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

        Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat 



Budapesten. Miklóssy Ferenc, a Tagozat elnöke köszöntőjében ismertette a térséggel a kereskedelmi forgalom 

alakulását, és tájékoztatást adott arról, milyen területeken van lehetősége a magyar cégeknek piacra jutni a 

régióban. A köszöntőt követően Rada Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika 

Főosztályának vezetője tartott előadást a „Közel-keleti térség és Magyarország közötti politikai és gazdasági 

kapcsolatok fejlődése” címmel. A főosztályvezető előadásában kitért a fontosabb kétoldalú megállapodásokra és a 

KKM felsővezetőinek külföldi hivatalos útjaira. A prezentációt követően a Tagozat vezetőinek tisztújítására került 

sor. A KKÉAT alelnöke Riad Naboulsi lett, az elnökségben új tagként helyett Gidai Olivér a Ganzair ügyvezető 

igazgatója. Polgár Viktort, az Insomnia, ifj. Tóth Attilát a CÉH Zrt, valamint Skoda Júliát, a Qatar Airways 

képviseletében újra megválasztották elnökségi tagként. A rendezvény második felében a jelen lévő tagvállalatok 

saját térségbeli üzleti tapasztalataikról beszéltek. 
 

 2016. október 20. - Az iráni Exim Bank elnökének látogatása  

 

2016. október 20-án Dr. Saleh Abadi, az Export Development Bank of Iran vezérigazgatója tett látogatást az MKIK 

székhelyén, minek keretében pár kiemelt, Iránnal már meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező cég részvételével 

(K&H Bank, Umirs Europe, Ganzair, OT Industries, Agrofeed) konzultációra került sor. A pénzügyi intézet 

vezetője Miklóssy Ferenc tagozati elnök köszöntőjét követően az iráni gazdasági környezetről, valamint a bank 

tevékenységéről tartott előadást. A konzultáción részt vett Hamidreza Maboudi az iráni Exim Bank nemzetközi 

igazgatója, Gholam Ali Rajabi Yazdi Irán magyarországi nagykövete, valamint Mohammad Javad Hosseini 

kereskedelmi tanácsos.  A rendezvény végén bemutatkozott a jelenlévő 6 magyar cég képviselője majd interaktív 

párbeszédre került sor az iráni féllel. 

 

2016. november 9. - Felkészítő rendezvény az MKIK-BKIK Algériába és Marokkóba kiutazó delegációjához 

 

A 2016. november 19-24. közötti időtartamra szervezett algériai-marokkói üzleti delegáció felkészítőjeként 

meghirdetett rendezvény a delegációban részt vevő céges képviselőknek kívánt exportszabályozási, pénzügyi piaci 

és kulturális ismereteket nyújtani a két országról. Az eseményt Dr. Kiss Zoltán, az MKIK alelnöke moderálta. A 

rendezvényen előadást tartott Balogh Sándor, a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács elnöke, valamint Kabai Éva, az 

Exim szenior tanácsadója. 

 

2016. november 19-24. – Az MKIK-BKIK kiutazó delegációja Algériába és Marokkóba  

 

Az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata, valamint a BKIK Maghreb Szakmai Osztályának szervezésében 

11 tagú üzletember-delegáció utazott ki Algériába és Marokkóba 2016. november 19-24. között Dr. Kiss Zoltán, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének vezetésével. A látogatás célja Magyarország, valamint Algéria és 

Marokkó közötti gazdasági kapcsolatok erősítése és bővítése volt. A delegációban jelen voltak az élelmiszeripari, 

informatikai, fémipari, nyomdaipari, mezőgazdasági gépgyártási ágazat képviselői. A delegáció tagjai november 

19-én Magyarország Algíri Nagykövetségén tájékoztatást kaptak az ország gazdasági környezetéről, majd a 

következő napon az Algériai Kereskedelmi és Iparkamarában gazdasági fórumra és B2B találkozókra került sor, 

amelynek keretében aláírásra került az MKIK és az Algériai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a BKIK és az 

Algíri Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodás. A tájékoztató fórumon és B2B 

találkozón közel 80 fő vett részt. Magyarország Algíri Nagykövetsége a delegáció tagoknak egyénileg is szervezett 

üzleti találkozókat, valamint november 20-án este nagyköveti fogadást rendezett prominens algíri üzleti körök 

részvételével. A küldöttség Marokkóba történő megérkezését követően, 2016. november 21-én Tromler Miklós 

nagykövet az ország üzleti környezetéről tartott tájékoztatást a szállodában. 2016. november 22-én a Casablancai 

Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltatások Kamarában üzleti fórumra és B2B találkozókra került sor. A fórumon 

aláírásra került a BKIK és a CCISC közötti együttműködési megállapodás. 2016. november 22-én délután a 

küldöttséget Hakim Marrakchi, a Marokkói Üzletember Szövetség (CGEM) alelnöke fogadta. Marrakchi alelnök és 

dr. Kiss Zoltán elnök röviden tájékoztatást adtak a szervezeteik tevékenységéről, az általuk elérhető lehetőségekről. 

2016. november 23-án Fatima Zahra MOKHTARI, a Casablancai Regionális Fejlesztési Ügynökség (CRI) 

nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató asszonya fogadta a delegációt, ahol dr. Steier József, MNKH marokkói 

irodájának vezetője és Babák Péter nemzetközi referens folytatott megbeszélést a kétoldalú együttműködési 

lehetőségekről. 

 

 

 
 


