
              
                

     Beszámoló 

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

Tagozatának  

2017-es tevékenységéről 
  

A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok piacra lépését az 

arab országokban és Iránban. A Tagozat havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a 

legfrissebb tájékoztatást nyújtani a közel-keleti és észak-afrikai térség gazdasági, társadalmi, bel- és 

külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a reláció legfontosabb újdonságairól, valamint a Tagozat 

munkájáról. A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatban jelenleg 83 tagvállalat van. 

 

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 

 
 

2017. február 7. - Zöld Technológiák az EU-ban és a Mediterrán térségben - Roadshow Közép-

Európában 

  

2017. február 7-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Európai Kamarák Szövetsége (Eurochambres) 

Zöld Technológiák az EU-ban és a Mediterrán térségben - Roadshow Közép-Európában címmel tájékoztató 

fórumot rendezett.  Az esemény célja az volt, hogy elősegítse a magyar és a mediterrán országok közti 

kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését. A rendezvény a megújuló energia és zöld energia szektorra fókuszált. 

Dr. Kiss Zoltán, az MKIK alelnökének köszöntőjét követően Rada Csaba, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztály vezetője köszöntötte a résztvevőket. A 

rendezvény első paneljában két külföldi előadó Monica Airoldi az Anima (Gazdasági Együttműködés a 

Mediterrán térség gazdasági fejlődéséért) szervezettől és Artur Nadcrinicinii a Regional Activity Centre for 

Sustainable Consumption and Production  központtól, valamint két hazai előadó, Zúgó Liliána az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviseletétől és Kabai Éva az Eximtől adtak átfogó képet arról, hogy a hazai és 

nemzetközi háttérintézmények miként tudják elősegíteni a mediterrán országokkal történő kereskedelmi 

kapcsolatok élénkülését. A rendezvény második paneljában a régióban sikeresen működő két magyar céges 

képviselő, Dr. Steier József a Sunwo Zrt. és Dr. Salha Falah a Sivamont képviseletében, majd két észak-

afrikai üzletember, Yaseen Abdel Ghaffar, a SolarizEgypt-től, valamint Mustapha Lakhdaria a GOUTRA 

cégtől osztotta meg jó tapasztalatait. A prezentációkat követően a résztvevők személyes konzultációkon 

vehettek részt az előadókkal.  

 

2017. április 12. - Magyar-Jordán Üzleti Fórum  

 

Senator Issa Haidar Murad, az Ammani Kereskedelmi Kamara elnökének vezetésével 2017. április 12-13. 

között 22 tagú jordán üzleti delegáció látogatott Magyarországra. A jordán üzletember-delegáció a kétoldalú 

gazdasági és külkereskedelmi kapcsolatok erősítése érdekében érkezett Budapestre, hogy feltérképezzék az 

alacsony jordán export élénkítését célzó üzleti lehetőségeket. A látogatás kapcsán 2017. április 12-én a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) üzleti fórumot szervezett. Bódi László, az MKIK Nemzetközi 

Kollégiumának alelnöke bevezetőjét követően Dr. Parragh László az MKIK elnöke, Jamal Fariz, a Jordán 

Európa Üzletember Szövetség elnöke, Senator Issa Haidar Murad az Ammani Kereskedelmi Kamara elnöke, 

majd Őexc. Hussam Al Husseini a Jordán Királyság Magyarországra akkreditált nagykövete mondott 

köszöntőt a hallgatóságnak. A köszöntőbeszédeket követően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

megállapodást írt alá a Jordán Európa Üzletember Szövetséggel (JEBA), valamint a Jordán Iparkamarával, 

továbbá a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az Ammani Iparkamarával, illetve az Ammani 

Kereskedelmi Kamarával. Az aláírási ceremónia után a magyar-jordán kereskedelmi és politikai kapcsolatokat 

Rada Csaba a KKM Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztályának vezetője foglalta össze, majd a 

magyarországi befektetési környezetről Jenei Csaba, a Nemzeti Befektetési Ügynökség osztályvezetője tartott 

prezentációt. 

Az intézményi előadások után céges jó gyakorlatok bemutatása következett. Magyar részről Sameer Hamdan 

és Zuhair Awad, a Mellow-Mood Csoport tulajdonosai és ügyvezetői, jordán oldalról Dr. Fawzi Al 

Hammouri, a Private Hospitals Association elnöke osztotta meg tapasztalatait. A rendezvény második felében 
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került sor az üzletember-találkozókra, ahol minden jordán cégnek legkevesebb három tárgyalópartnere volt 

magyar oldalról. A fórumon körülbelül 100 fő vett részt, a jordán partnerek és a résztvevő cégek is elégedetten 

távoztak. 

 

2017. május 24. - A KKÉAT 2017. évi közgyűlése  
 

2017. május 24-én az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 30 fő részvételével közgyűlést tartott 

Budapesten. Miklóssy Ferenc, a Tagozat elnöke köszöntőjében ismertette a térséggel kapcsolatos gazdasági és 

politikai tendenciákat, kitérve a NEFE kötött segély hitelezés program jelentőségére. A köszöntőt követően 

Dr. Pana Petra a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára 

tartott előadást a „Közel-keleti térség és Magyarország közötti politikai és gazdasági kapcsolatok fejlődése” 

címmel. A prezentációt követően az Öböl-régióban működő kereskedőházak működését és a reláció gazdasági 

környezetét mutatták be annak vezetői: Polgár Viktor (Katar, Bahrein, Omán), Vályi-Nagy Vilmos (Szaúd-

Arábia) Galambos Tamás (Kuvait). Vályi-Nagy Vilmos, a Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács elnöke 

prezentációjában kitért a tanács 2016-os eredményeire is. 

 

2017. október 11. - A libanoni külügyminiszter delegációjának látogatása  

 

2017. október 11-én Gibrán Bászil, libanoni külügyminiszter egy 14 fős üzleti delegáció kíséretében 

udvariassági látogatást tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) székhelyén. A küldöttség Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására érkezett hazánkba. A delegációt Miklóssy Ferenc alelnök, 

a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnöke, valamint Dr. Riad Naboulsi, a tagozat alelnöke fogadta az 

MKIK-ban. A megbeszélésen szó esett a kétoldalú politikai, valamint gazdasági együttműködési 

lehetőségekről, egy esetleges magyar-libanoni üzleti tanács megalakításáról.  

  

2017. november 5-10.  – Üzleti delegáció Kuvaitba és Ománba  

 

Az MKIK szervezésében és Magyarország Kuvaiti és Rijádi Nagykövetségének együttműködésében 18 tagú 

üzletember-delegáció utazott ki Kuvaitba és Ománba 2017. november 5-10. között Miklóssy Ferenc alelnök, a 

Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnökének vezetésével. A látogatás célja a magyar-kuvaiti és magyar-

ománi gazdasági kapcsolatok erősítése és bővítése, a kuvaiti és ománi befektetések magyarországi ösztönzése 

volt. 

A delegációban jelen voltak az élelmiszeripari, tejipari, olajipari, autóipari, faipari, információtechnológiai, 

elektrotechnikai, gépipari, consulting és reklám ágazat képviselői.  

A Kuvaiti Kereskedelmi és Iparkamarában Mr. Abdul Wahab M. Al-Wazzan alelnök fogadta a küldöttséget, 

ahol a rendezvény során a helyi üzletemberek megbeszéléseket folytattak a magyar delegáció tagjaival. A 

kamarai látogatást követően a magyar élelmiszeripari vállalatok a Union of Fresh Dairy Producers szervezet 

farmján, két vállalkozás (Mirelit-Mirsa és a Kőröstej) pedig a Szultán Center hipermarket lánc 

menedzsmentjénél tett látogatást. Este Bayer Mihály kuvaiti nagykövet fogadta a delegációt a nagykövetségi 

rezidencián. 2017. november 7-én a delegáció tagjai a Kuvaiti Befektetési Ügynökség (KDIPA) székházában 

kaptak tájékoztatást a kuvaiti befektetési környezetről. 

2017. november 8-án az üzleti programok Ománban folytatódtak, ahol az Ománi Kereskedelmi és 

Iparkamarában gazdasági fórumra és B2B találkozókra került sor. A tájékoztató fórumon és B2B találkozón 

közel 60 fő vett részt. Az üzleti találkozók sikeréhez a szaúdi Magyar Nagykövetség mellett hozzájárult Benke 

Richárd, a MOL ománi képviseletvezetője, valamint Szathmáry Tibor, Omán magyarországi tiszteletbeli 

konzulja is. Este Csillag Ferenc nagykövet munkavacsorán látta vendégül a delegáció tagjait. A következő 

napon, Omán egyik legjelentősebb holdingja, az MNKH ománi képviseletének, az Insomniának a partnere, az 

AlZubair szervezett tájékoztató fórumot, valamint üzletember-találkozókat a magyar delegáció tagjai számára. 

 

 

 

 

 

 
 


