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Alapadatok

Hivatalos név: Egyiptomi Arab Köztársaság
Főváros

Kairó

Államforma

Parlamentáris köztársaság egykamarás törvényhozással

Kormányzat

Mohamed Murszi miniszterelnök a hadsereg által a hatalomból
történő 2013. júniusi eltávolítását követően 2014 óta Abdel-Fattah
asz-Szíszi tölti be az ország elnöki tisztségét.

Pénznem

Egyiptomi font (EGP) 1 font = 100 piaszter = 1000 millieme (1 EUR=
19,61 EGP, 1 USD =17,45 EGP)

Hivatalos nyelv

arab

Területe

1 001 450 km²

Lakossága
Éves népességszaporulat

99,413 millió (becslés, 2018)
2,38% (becslés, 2018)

Időeltolódás

GMT + 2 óra

Etnikai megoszlás

egyiptomi (99,7%), egyéb (0,3%)

Vallások

iszlám (főleg szunnita) (90%), kopt (9%), egyéb keresztény (1%)

Nemzeti ünnep

július 23. (forradalom napja)

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt

Afrika egyik legnépesebb államaként számon tartott Egyiptom a kontinens egyetlen olyan
országa, amely közvetlenül a szárazföldön határos Ázsiával. Egyiptom szomszédjai
nyugatról Líbia, délről Szudán, az ország északkeletről pedig a Gázai övezettel és Izraellel
határos. Egyiptom továbbá rendelkezik földközi-tengeri, illetve vörös-tengeri
partszakasszal. Geopolitikai szempontból kiemelt jelentőséggel bír az Európa és Ázsia
közötti legrövidebb tengeri kereskedelmi útvonalat összekötő Szuezi-csatorna feletti
ellenőrzési képessége, mely továbbá jelentős bevételekhez juttatja az államkincstárat.
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Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GDP (milliárd
USD)*

188,9

218,9

236,0

279,3

288,5

305,5

332,7

332,9

235,3

250,8

Egy főre jutó
GDP (USD)*

2329

2644

2791

3232

3264

3378

3599

3525

2440

2549

Egy főre jutó GNI
(current USD)*

2120

2370

2560

2840

3030

3230

3360

3460

3040

2800

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*

4,7

5,1

1,8

2,2

2,2

2,9

4,4

4,3

4,2

5,3

Ipari termelés
növekedési
üteme (%)*
(beleértve az
építőipart)

4,3

3,9

0,5

0,5

1,0

2,2

1,7

0,8

2,1

6,4

11,8

11,3

10,1

7,1

9,5

10,1

10,4

13,8

29,5

14,4

205,6

211,7

199,4

192,2

194,6

184,3

174,5

215,9

202,2

198,1

0,653

0,661

0,661

0,662

0,680;

0,573

0,691

0,694

0,696

0,700

4,0;
133/70.
hely

4,0;
139/81.
hely

3,9;
142/94.
hely

3,7;
144/107.
hely

3,6;
148/118.
hely

3,6;
144/119.
hely

3,6;
148/118.
hely

3,7;
140/116.
hely

3,9;
135/94.
hely

4,0;
140/94.
hely

Infláció
(fogyasztói árak)
%)*
Exportvolumen
(milliárd USD)*
HDI (Emberi
Fejlettségi
Index)**
GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

Forrás:

*
**
***

http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://hdr.undp.org/en/statistics/, kategória: „közepes”
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek

EU (30%) Törökország (6,9%), az Egyesült Arab Emírségek (6,8%),
USA (5,9%) és Szaúd-Arábia (4,9%) (2018)

Legfontosabb exporttermékek

nyersolaj és kőolajtermékek, zöldségek és gyümölcsök, pamut,
textilek, fémtermékek, vegyszerek, feldolgozott élelmiszerek
80,9milliárd USD (2018)

Importvolumen
Legfontosabb importpartnerek

EU (27,1%) Kína (14,2%), Szaúd-Arábia (7%), USA (6,7), Oroszország
(6%). (2018)

Legfontosabb importtermékek

gépek és berendezések, élelmiszerek, vegyszerek, faipari termékek,
üzemanyagok

Forrás:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/EG_e.pdf
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Egyiptom kereskedelmi mérlege már évek óta negatív, 2018-ban a 81 milliárd USD értékű
importtal szemben az export csupán 29 milliárd USD értékben valósult meg. Mind az
export, mind pedig az import volumene azonban az elmúlt években (2016-óta)
folyamatosan növekvő tendenciát mutat.
Az országból exportált termékek legfontosabb desztinációjának az Európai Unió számít,
ahova a teljes export közel 30%-irányul. A legfontosabb export-partnerek közötti
százalékos megosztásban az EU-t Törökország (6,9%), az Egyesült Arab Emírségek (6,8%),
Egyesült Államok (5,9%) és Szaúd-Arábia (4,9%) követi.
Az import tekintetében is elmondható, hogy Egyiptom legfontosabb külkereskedelmi
partnere az Európai Unió, ahonnan az összes importált termék több mint negyede érkezik.
Az EU-t a sorban Kína (14,2%), Szaúd-Arábia (7%), Egyesült Államok (6,7%) és
Oroszország (6%) követi.
Az EU és Egyiptom közti kereskedelmet tekintve elmondható, hogy az afrikai ország EUba irányuló exportja 2016 óta folyamatosan nő, 2019-re pedig elérte a 8,3 Mrd EUR-t. Ezzel
szemben az EU-ból érkező import a 2016 és 2018 közötti időszakban (2016 - 19,1 Mrd EUR;
2017 – 18,4 Mrd EUR; 2018 - 18,2 Mrd EUR) bekövetkezett csökkenést követően csak 2019ben (19,6 Mrd EUR) mutatott újra növekvő tendenciát és érte el a 2016-os szintet.
Forrás és további információ:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/EG_e.pdf
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/EGY/Year/2018/Summaryhttps://w
ebgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_egypt_en.pdf
https://tradingeconomics.com/egypt/imports
https://tradingeconomics.com/egypt/exports
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_egypt_en.pdf
3. Gazdasági helyzet
Egyiptom az arab világ egyik legfejlettebb, legsokoldalúbb és legnagyobb gazdaságával
rendelkező állama. Abdel Nasszer elnöksége idején fennálló rendkívül központosított
berendezkedése a későbbi elnökök, Szadat és Mubarak idején vált fokozatosan egyre
nyitottabbá. A kormányzat 2004 és 2008 között a külföldi tőke Egyiptomba vonzása és a
GDP-növekedés elősegítése érdekében gazdasági reformokat vitt véghez. A viszonylag
magas GDP-növekedés azonban nem hozta el az egyiptomi életkörülmények javulását,
nagymértékben hozzájárulva a 2011-es forradalmat is kiváltó elégedetlenség
növekedéséhez. Válaszként a lakosság követeléseire az egyiptomi kormány felfüggesztette
a gazdasági reformok végrehajtását és drasztikusan növelte a szociális kiadásokat. A
politikai bizonytalanság miatt azonban ezzel párhuzamosan, a gazdasági növekedés
rendkívül lelassult. 2014 óta az elnöki pozíciót elfoglaló Abdel Fattáh al-Szíszí
kormányának az „arab tavasz” eseményeit követően három fő kihívással kellett
szembenéznie: a gazdaság krónikus versenyképtelenségével, a lassan 100 millió feletti
lakosság méretéből adódó problémákkal, és hatalmas egyenlőtlenségekkel, valamint a
biztonsági helyzet drasztikus romlásával, különösen a Sínai-félszigeten. Mindhárom
területen sikerült részeredményeket elérni, azonban fenntartható és eredményes fellépés
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helyett inkább csak látszatmegoldások történtek – mesevilágszerű gazdasági projektek és
látványos katonai akciók.
A gazdaság növekedési rátáját (többek közt a Nemzetközi Valutaalappal kötött 2016-os
megállapodásnak köszönhetően) 2017 óta sikerül növekedési pályára állítani és tartósan
4% fölött tartani (2017 – 4,2%, 2018-5,3%, 2019-5,6%). A GDP növekedés mellett azonban a
munkanélküliség továbbra is jelentős méreteket ölt (10 százalék körül mozog). Az
országra hagyományosan jellemző magas inflációs mutatók az elmúlt évek során
fokozatosan csökkennek, a 2017-ben mért 23,3 %-os infláció 2019-re közel 10 százalékkal,
13,9 %-ra csökkent. Szintén fokozatosan csökkenő tendenciát mutat az államháztartási
hiány, mely 2017 ás 2019 között 2,1%-kal 10,9-ről 8,3%-ra csökkent.
A GDP szektorális megosztását tekintve elmondható, hogy legnagyobb mértékben a
gazdaságon belül a szolgáltató szektor járul hozzá, mely a bruttó hazai össztermék
megközelítőleg 47,5 százalékát teszi ki. A tercier szektoron belüli legfontosabb ágazatok a
kis- és nagykereskedelem (teljes GDP 10%-a), a közlekedés és távközlés (8%), a pénzügyi,
biztosítási és ingatlanszektor (8%), valamint a turizmus (4%). A GDP 30%-a az iparból
származik, melynek legjelentősebb ágazatai a cementipar, a vas- és acélgyártás, a közúti
járműgyártás, a gyógyszeripar, a textilipar, valamint a növényvédő szerek és műtrágyák
előállítása. A mezőgazdaságban (GDP 14,5%-a) a déligyümölcsök-és zöldségek, az
olívaolaj, az olajos magvak termelése és a különféle fűszerek előállítása a meghatározó. A
gabonafélék termelése és az állattenyésztés azonban nem képes fedezni a lakosság
folyamatosan növekvő szükségleteit, az ország ezekből tartósan behozatalra szorul. Ezen
kívül meghatározó az energiaszektor is, főként az olaj- és gáz-, illetve a villamosenergiatermelés.
A Covid-19 vírus okozta globális járványhelyzet, illetve annak gazdasági hatásai 2020
márciusában Egyiptomot is elérték, a kormányzat számos intézkedést vezetett be a járvány
országon belüli megfékezése érdekében és a gazdaságra gyakorolt hatásainak mérséklése
céljából. A különböző kijárást korlátozó intézkedések, gazdaságélénkítő programok és
csomagok ellenére az egyiptomi pénzügyminisztérium - 2020. május elején bejelentett –
számításai alapján a koronavírus járvány következményei miatt a 2020 júliusában kezdődő
pénzügyi év tekintetében a korábban prognosztizált 6,2% helyett 7,8%-os hiánnyal
számolnak. A GDP 5%-át adó turisztikai ágazat a kereskedelmi járatok márciusi leállítása
és a turisták elmaradása miatt tulajdonképpen teljes mértékben leállt, a GDP 10%-át
jelentő, a külföldön dolgozó egyiptomiak hazautalásai pedig szintén nagy arányban
csökkentek. A járvány elhúzódása esetén az államadóság a korábban tervezett 83%-helyett
a GDP 88%-át teheti ki.
Forrás és további hasznos információk:
http://www.tradingeconomics.com/egypt/gdp-growth-annual
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
https://www.vg.hu/velemeny/egyiptom-mese-es-valosag-2-846591/
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok/orszagtajekoztatok/2799-egyiptomorszagtajekoztato/file
https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-budget/egypt-2020-21-budget-deficitcould-widen-to-7-8-of-gdp-due-to-coronavirus-idUSKBN22H1BY

7

4. További hasznos gazdasági információk
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index:
http://hdr.undp.org/en/statistics/
Versenyképességi Index:
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
A Világbank adatbázisa:
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
Egyiptomi Központi Statisztikai Hivatal honlapja: http://www.capmas.gov.eg/?lang=2
Gazdaságtörténet:
http://mgt.guc.edu.eg/wpapers/001hawash2007.pdf
Az ENSZ adatai:
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Egypt
Business Hungary:
http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-egyiptom

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
- A magyar-egyiptomi kapcsolatok hagyományosan széleskörűek, problémamentesek.
A két ország kölcsönösen jó államközi kapcsolatokat ápol, az együttműködés alapvető
egyezményes keretei kiépültek, ezeket Magyarország hozzáigazította az EU-tagságból
eredő kötelezettségeihez;
- Az egyiptomi vezetés tudatában van Magyarország regionális politikai és gazdasági
jelentőségének. Magyarország EU-csatlakozása kedvezően hatott a magyar-egyiptomi
kapcsolatokra is, bővítette az együttműködés lehetőségeit;
- Számos területen került aláírásra együttműködési megállapodás, gazdasági
szempontból jelentős a Kereskedelmi és Iparkamarák közötti együttműködési
megállapodás 2004-ben és a Gazdasági Együttműködési Megállapodás (GEM) 2007ben.
- 2015. április 16-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Számeh Sukri
egyiptomi külügyminiszter új oktatási, tudományos és kulturális együttműködési
megállapodást írt alá Budapesten;
- 2015. június 5-én Abdel Fattah el-Szíszi egyiptomi elnök vezetésével 50 fős egyiptomi
üzletemberből álló delegáció érkezett Magyarországra és vett részt üzleti fórumon;
- 2015. június 5-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Egyiptomi Üzletember
Szövetséggel együttműködésben létrehozta a Magyar-Egyiptomi Üzleti Tanácsot;
- 2015. június 11-12-én Budapesten került sor a Magyar-Egyiptomi Gazdasági Vegyes
Bizottság második ülésére;
- 2016. június 1-jén Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével politikai-üzleti delegáció
járt Egyiptomba. A küldöttségnek tagja Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Seszták Miklós nemzeti
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fejlesztési miniszter, Simicskó István honvédelmi miniszter és Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter voltak, akik külön tárgyalásokat is folytatnak egyiptomi
kollégáikkal. A látogatás keretében üzleti fórumra és több megállapodás aláírására is
sor került;
- 2017. március 30-án Bus Szilveszter helyettes államtitkár a Magyarország és Egyiptom
közötti kétoldalú külügyi konzultációs mechanizmus keretében Budapesten
megbeszéléseket folytatott Iháb Naszr egyiptomi külügyminiszter-helyettessel;
- 2017. június 5-én Budapesten került megrendezésre a Magyar-Egyiptomi Üzleti
Fórum. Több mint 200 hazai kkv vett részt az eseményen, amelyen az egyiptomi üzleti
lehetőségekről tájékozódtak a résztvevők. Az 50 egyiptomi üzletemberből álló
delegációt Abdel Fattah El-Sisi egyiptomi államfő vezette;
- 2018. március 5-6-án a magyar-egyiptomi rendszeres kétoldalú külügyi konzultációs
mechanizmus keretében Kairóba látogatott Bus Szilveszter déli nyitásért felelős
helyettes államtitkár. A konzultáción, illetve az azt követő találkozókon a felek
áttekintették a stratégiai alapokon nyugvó magyar-egyiptomi együttműködés aktuális
témáit, valamint a kapcsolatfejlesztés jövőbeli lehetőségeit.
Forrás, további hasznos információk:
Magyarország nagykövetsége, Kairó,
http://www.tradehouse.hu/hu/hirek/egyiptom-elnoke-vezette-uzleti-delegacio-erkezettbudapestre
http://www.hirado.hu/2016/05/31/egyiptomban-targyal-orban-viktor
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-eskulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/targyalasokkairoban-a-magyarorszag-es-egyiptom-kozotti-strategiai-kapcsolatokrol
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamentiallamtitkarsag/hirek/az-egyiptomi-kulugyminiszter-helyettes-latogatasa
2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
A Magyarország és Egyiptom közötti kereskedelmi forgalom 2019-ben meghaladta a 300
millió dollárt, így Egyiptom már több éve a magyar áruk kiemelkedő fontosságú
exportpiacának számít az arab térségben. A kivitel kétharmadát gépek, gépi berendezések
teszik ki, körülbelül ötödét pedig a feldolgozott termékek. A magyar vállalatok 2019-ben
közel l18 millió USD értékben exportáltak gépeket és szállítóeszközöket, 57 M USD
értékben feldolgozott termékeket és több mint 4 M USD értékben valósult meg
élelmiszerek, ital-és dohánytermékek kivitele az észak-afrikai országba. Az export
összértéke 2019-ben elérte a 183 M USD-t. Az Egyiptomból 2019-ben megvalósult
behozatal (171 M USD) legnagyobb részét gépek és szállítóeszközök (156 M USD), illetve
feldolgozott termékek (12,5 M USD) képezik.
Egyiptom az EU egyik jelentős kereskedelmi partnere, 2019-ben az EU-ból az észak-afrikai
országba irányuló export értéke elérte a 19 Mrd EUR összeget, az Egyiptomból történő
behozatal pedig több mint 8 Mrd EUR értékben valósult meg. Ezzel Egyiptom az EU
külkereskedelmét tekintve az import értékének szempontjából a 34., míg az export
esetében a 23. helyet foglalta el a kereskedelmi partnerek sorában. 2019-ben Egyiptomból
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az EU-ba irányuló termékek legnagyobb részét (41%) az ásványi anyagok tették ki, míg az
EU tagállamaiból Egyiptomba megvalósuló export legjelentősebb hányadát a gépek és
alkatrészeik (23,5%) illetve a vegyipari termékek (13,6%) képezték.
Az EU és Egyiptom között a kereskedelmi és befektetési korlátok lebontását célzó EuroMediterrán partnerség keretei között 2004-ben megkötött Társulási szerződés által létrejött
szabadkereskedelmi övezet jelentősen megkönnyítette az Unió és Egyiptom közti
kereskedelmet. A kereskedelmi kapcsolatok további mélyítése céljából 2013 júniusában
megkezdődtek az azóta szüneteltetett mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség
létrehozásáról szóló tárgyalások (DCFTA).
- A magyar szempontból perspektívát tartalmazó privatizációs, akvizíciós, zöldmezős
tőkekihelyezési lehetőségek az egyiptomi Befektetési Minisztérium és társszerve, a
GAFI (Általános Befektetési Hatóság) szerint a mezőgazdaság, hírközlés és informatika,
oktatás, pénzügyi szolgáltatások, egészségügy, logisztika és fuvarozás, petrokémia,
megújuló energia, kis- és nagykereskedelem, textilipar (benne: készruha-gyártás) és a
turizmus területén jelentkezhetnek;
- Varga Mihály 2016. június 1-jén a magyar-egyiptomi üzleti fórumon tett nyilatkozata
szerint a kormány iparfejlesztési programjában, az Irinyi Tervben megfogalmazott
célokkal összhangban a magyar-egyiptomi ipari kapcsolatok bővítésére elsősorban az
egészségipar, az infokommunikációs szektor, az élelmiszeripar, valamint a
zöldgazdaság fejlesztése terén látunk lehetőségeket. Egyiptom nagy beruházásaiba,
például az Új Szuezi-csatorna, az új egyiptomi főváros megépítésébe, vagy az út- és
vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésébe magyar cégek is bekapcsolódhatnak,
valamint a magyar-egyiptomi vállalatközi együttműködések száma folyamatosan
növekszik. A magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a vasúti járműgyártásban rejlő
lehetőségekre; a Ganz Motor Kft. 2012-2016 között közel 40 millió euró értékben
szállított forgóvázakat és pótalkatrészeket Egyiptomba. Gyümölcsözőnek ígérkezik a
kooperáció a Rába és egyiptomi partnere, az EAMCO között: a két vállalat 2015
szeptemberében szándéknyilatkozatot írt alá a nehéz- és speciális gépjármű-futóművek
közös gyártásának lehetőségéről;
- Orbán Viktor 2016. június 1-jei egyiptomi látogatása alkalmával aláírásra került az
egyiptomi államvasutak részére 700 vasúti kocsi gyártásának finanszírozási ajánlatáról
szóló megállapodás írtak alá;
- A 2016 októberében lezárult több éves tárgyalássorozat eredményeképpen az egyiptomi
hatóság elfogadta a naposcsibe és a keltetőtojás exportjához szükséges
állategészségügyi bizonyítványt, utat nyitva ezzel az egyiptomi piacra történő kivitelük
előtt;
- 2017. december 10-én – a 2012 óta folyamatban levő egyeztetések eredményeként –
Egyiptom Mezőgazdasági és Talajvédelmi Minisztériuma által kiadásra került a magyar
búza exportjára vonatkozó engedély. Ezzel elhárultak az export előtt mindeddig
fennálló akadályok, megszűntek a vonatkozó növényegészségügyi korlátozások;
- 2018 áprilisában az orosz Transzmasholding Hungary Zrt. által létrejött az
Egyiptomnak szállítandó vasúti kocsik gyártásért felelős konzorcium. A vállalat
továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy az Eximbank azzal a feltétellel vállalta a
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beruházás teljes finanszírozását, ha annak az értéknek, amit az 1300 vasúti kocsi
előállítása képvisel, több mint az 50 százalékát Magyarországon állítják elő.
- 2020. április 20-án Az Egyiptomi Vasutak (ENR) igazgatótanácsának elnöke megkapta a
hivatalos engedélyt a hitelmegállapodáshoz az egyiptomi magyar nagykövettől, ezzel
történetének legnagyobb járműbeszerzését hajthatja végre a vasúttársaság: összesen
1300 orosz és magyar gyártású vasúti kocsit vesznek az orosz Transzmasholdingtól
(TMH). A hitelengedély a finanszírozás kérdésének utolsó mérföldkövét jelenti. Nem ez
lenne azonban az első eset, hogy magyar gyártású szerelvények közlekednének
Egyiptomban. A Ganz vállalat 1934-ben tendert nyerve szállított le az egyiptomi
vasútnak 10 db, már akkor a kor követelményeit meghaladó, légkondicionált Árpád
gyorsmotorkocsit, melyek kivívták az egyiptomi megrendelő nagyrabecsülését oly
annyira, hogy további új szerelvények (10 db iker motorkocsi) rendelése mellett
döntöttek.
A magyar-egyiptomi külkereskedelem áruszerkezete (M USD)
Kivitel

Behozatal

Egyenleg

Megnevezés
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Összesen
Élelmiszer, ital,
dohány
Nyersanyagok

197,77

125,67

125,74

183,51

27,06

150,42

140,45

171,03

170,71

-24,74

-14,71

12,47

2,081

1,497

4,285

4,232

3,24

4,366

2,249

2,056

-1,159

-2,869

2,036

2,176

0,525

0,597

0,138

0,246

0,338

0,299

0,117

0,132

0,187

0,298

0,021

0,114

Energiahordozók
Feldolgozott
termékek
Gépek és
szállítóeszközök

0,992

2,877

3,97

3,972

0

0

0

0

0,992

2,877

3,97

3,972

52,334

52,692

60,922

56,976

11,887

13,173

11,739

12,494

40,447

39,519

49,183

44,48

141,842

68,013

56,426

118,087

11,597

132,583

126,35

156,35

130,24

-64,57

-69,92

-38,26

Forrás: KSH

Forrás, további hasznos információk:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_egypt_en.pdf
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok/orszagtajekoztatok/2799-egyiptomorszagtajekoztato/file
http://exporthungary.gov.hu/download/f/86/52000/Egyiptom.pdf
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/magyar-cegek-isbekapcsolodhatnak-az-egyiptomi-fejlesztesekbe
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/magyar-cegek-isbekapcsolodhatnak-az-egyiptomi-fejlesztesekbe
http://www.dispomedicor.hu/hirek/dispoamecor-gyaravatas-egyiptomban/55
http://www.raba.hu/sajtokozpont/hirek_117.html
http://www.tmholding.ru/en/press_office/events/9914.html
https://vasutiatjaro.blogstar.hu/2019/04/26/visszaternek-a-magyar-vonatokegyiptomba/71992/
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2.1.

A Magyar-Egyiptomi Üzleti Tanács tevékenységének bemutatása

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Külgazdasági és Külügyminisztérium
kezdeményezésére az Egyiptomi Üzletember Szövetséggel együttműködésben 2015-ben
létrehozta a Magyar-Egyiptomi Üzleti Tanácsot. Az üzleti tanács komoly segítséget jelent a
kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésében az Egyiptom felé nyitni szándékozó
magyar cégeknek. A Tanács magyar társelnöke Jörg Bauer, a Tungsram Csoport elnökvezérigazgatója, egyiptomi társelnöke Ahmed S Ragab.
Elnök: Jörg Bauer
Tungsram csoport, elnök-vezérigazgató
Titkár: Lázár Viktor
Titkárság: MKIK, Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5131
E-mail: lazar.viktor@mkik.hu

2.2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatának
szerepe a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata
1999-es megalakulása óta segíti az arab térség iránt érdeklődő vállalatok tevékenységét és
kimagasló szerepet játszik a térség országaival fennálló gazdasági kapcsolataink
fejlesztésében. A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat fő törekvése, hogy a térség súlya a
magyar külgazdasági stratégiában megfelelő figyelmet kapjon. Ennek érdekében
lobbitevékenységet folytat az államigazgatás irányában, illetve lehetőséget biztosít a
tagvállalatoknak a közvetlen vállalati kapcsolatok fejlesztésére. Tagvállalatai számára a
Tagozat különböző területeken igyekszik segítséget nyújtani. A legfontosabb feladat az
üzleti lehetőségek bővítése: ennek érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató
fórumokat szervez, és igyekszik információkkal segíteni a cégeket.
Egyiptom társadalmára jellemző az állami kapcsolatok kiemelt súlya és a személyes
kapcsolatok jelentősége. A tagozat vezetői ezen kapcsolatok erősítése érdekében állami
delegációk tagjaiként és szervezett üzleti útjaikon is a lehető legszélesebb
kapcsolatrendszer kiépítésén, fenntartásán dolgoznak.
A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat égisze alatt működik a gazdasági kapcsolatok
további fejlesztésén dolgozó Magyar-Egyiptomi Üzleti Tanács is, melynek elnöke magyar
részről Jörg Bauer, a Tungsram csoport elnök-vezérigazgatója.
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A térség országaival 2015 és 2020 között megkötött Együttműködési Megállapodások
(MoU) listája
Ország
Algéria
Egyesült Arab
Emirátusok
Egyiptom
Jordánia
Oman
Palesztina

Kamara
Algériai Kereskedelmi Kamara
Dubai Kereskedelmi és Iparkamara
Abu Dhabi Kereskedelmi és Iparkamara
Egyiptomi Üzletemberek Szövetsége
Jordániai Európai Üzleti Szövetség
Jordán Ipari Kamara
Ománi Kereskedelmi és Iparkamara
Palesztin Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamarák Szövetsége

Év
2016,
2017
2016
2018
2015
2017
2017
2019
2016

Elérhetőség:
MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat
Elnök: Miklóssy Ferenc MKIK Alelnök, Hajdú-Bihar megyei KIK elnöke
Koordinátor: Lázár Viktor
MKIK - Nemzetközi Igazgatóság
e-mail: lazar.viktor@mkik.hu
honlap: https://mkik.hu/index.php/bemutatkozas-kozel-kelet-es-eszak-afrika-tagozat
Tel: +36 1/474 5131
Fax: (1) 474-5149

Jogi, szabályozási környezet
Egyiptom jogrendszere a polgári jog és az iszlám jog együtteséből épül fel. Az alábbiakban
néhány jellegzetes üzleti szempont alapján csoportosítva közöljük a vonatkozó
szabályozási jellemzőket.
1. Export Egyiptomba
- Az egyiptomi külkereskedelmi engedélyezési rendszer komplikált, bürokratikus és
jelentős számú termékszabvánnyal egészül ki, ezért is elengedhetetlen helyi ügynök
közreműködése. Vonatkozó tájékoztatás az Ipari és Külkereskedelmi Minisztérium
(Ministry of Industry and Foreign Trade) honlapján angol nyelven is található;
- Kereskedelmi minták: általánosságban az egyiptomi vámhatóságok engedélyezik az
ideiglenes áruexportot kiállítási céllal és a kereskedelmi minták bevitelét promóciós
céllal, vámmentesen – kivéve a beviteli tilalom alá eső termékeket (pl. drón!). Azonban
figyelembe kell venni a következőket: gyógyszerminták esetében a vonatkozó előírások
betartása kötelező, élelmiszermintáknál szintén a vonatkozó egészségügyi előírások
betartása szükséges. Nyomtatott reklámanyagok, filmek (meg nem határozott) kis
mennyiségben engedhetők be mintaként.
- Az Egyiptomba történő export csak a helyi kereskedelmi kamarába bejegyzett
ügynökökön keresztül lehetséges, a vámeljárás lebonyolítása is az ügynök feladata;
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- Az EU országokból származó, EUR 1 minőségi bizonyítvánnyal rendelkező termékekre
egyszerűsített vámeljárást alkalmaznak. Gyógyszeripari termékekre speciális eljárás
vonatkozik, ebben az esetben a terméket előzetesen regisztráltatni kell. (Forrás:
Magyarország Egyiptomi Nagykövetsége);
- A végleges lekötött vámtarifa átlagos értéke 36,6%.
- A magyar exportot kísérő okmányok: EUR 1 minőségi bizonyítvány, mennyiségi
igazolás, kereskedelmi számla, fuvardíj-igazolás, hatósági engedélyek, származási
bizonyítvány.
- Az egyiptomi vámhatóság honlapja jelenleg csak arabul érhető el.
- 2016. március 16-tól Egyiptom regisztrációs kötelezettséget vezetett be 25 árukategóriába
tartozó termék importját illetően, a 2016. évi 46. számú törvény alapján.
A regisztrációt a külföldi gyártó/exportáló félnek kell végrehajtania – egyiptomi partnere
/ ügynöke / képviselője közbenjárásával – az egyiptomi Külkereskedelmi és Ipari
Minisztérium háttérintézményeként működő Import és Export Ellenőrzési Szervezetnél
(GOIC). Ennek hiányában az érintett áru importja nem lehetséges.
Forrás:
http://exporthungary.gov.hu/download/f/86/52000/Egyiptom.pdf)
http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=EG
https://www.exports-to-egypt.com/en/goeic-registration
Magyarország Egyiptomi Nagykövetsége
A kötelező regisztrációban érintett termékkategóriák:
- tej és tejtermékek – kiskereskedelmi értékesítésre alkalmas kiszerelésben;
- konzervált és szárított gyümölcsök - kiskereskedelmi értékesítésre alkalmas
kiszerelésben;
- főzőolaj és zsiradék - kiskereskedelmi értékesítésre alkalmas kiszerelésben;
- cukrot tartalmazó cukrászati termékek;
- csokoládék és kakaót tartalmazó élelmiszer termékek – kiskereskedelmi értékesítésre
alkalmas kiszerelésben;
- tészták, gabonafélékből előállított élelmiszerek, kenyérfélék és édestészták, sütemények;
- gyümölcslevek – kiskereskedelmi értékesítésre alkalmas kiszerelésben;
- természetes víz, ásványvíz és szódavíz;
- szépségápolási és kozmetikai termékek, szájápolási és fogápolási készítmények, testdezodorok, izzadsággátló szerek és parfümös illatszerek;
- szappanok és fürdő-tisztítókészítmények – kiskereskedelmi értékesítésre alkalmas
kiszerelésben;
- evőeszközök/késesáruk, konyhai eszközök;
- fürdőkádak, zuhanytálcák, mosogató/mosdókagylók, mosdótálak, bidék, vécécsészék,
WC-ülések és –fedelek;
- vécépapír és ahhoz hasonló papírtermékek, gyermekpelenkák és egészségügyi betétek;
- tűzálló tégla és blokk termékek, csempék – lakótér beépítésre;
- üvegből készült étkezési tárgyak, üvegedények;
- vas és acél rudak, huzalok;
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- elektromos
háztartási
gépek
és
felszerelések
(főzőlap/tűzhely,
sütők,
klímaberendezések/légkondicionálók, ventilátorok, mosógépek, turmixgépek, fűtőtest;
- lakó- és irodabútorok;
- kerékpárok, motorkerékpárok és kiegészítő motoros eszközök;
- órák;
- világítási eszközök lakókörnyezeti felhasználásra;
- játékok;
- textíliák, ruházati cikkek, szőnyegek, takarók, bútorszövetek;
- padlóburkolatok;
- lábbelik.
A vonatkozó 2016. évi 43. sz. törvény, valamint a termékkategóriákat és a hozzájuk tartozó
termékek vámtétel számainak listája elérhető az egyiptomi import felügyeleti hatóság
honlapján arab, valamint angol nyelven.
A felsorolt termékek körének regisztrációs folyamata:
On-line regisztráció (angol nyelvű felületen) az egyiptomi Export és Import Felügyeleti
Hatóság (General Organization for Export an Import Control) honlapján.
Az okmányok listája – az egyiptomi import felügyeleti hatóság honlapjáról:

Documents_required
.pdf

A szükséges okmányokkal és egyéb körülményekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatás – az
egyiptomi import felügyeleti hatóság honlapjáról:

EnDoc.pdf

Q&aAEn.pdf

A regisztráció ingyenes, az egyiptomi hatóság 300,- EGP (kb. 35,- EUR) kezelési költséget
számol fel. Az on-line regisztráció önmagában nem elégséges, azt követnie kell az
egyiptomi fél által személyesen benyújtandó hiteles arab nyelvű fordítással ellátott
okmányok benyújtásának is.
A honlapon közzétett tájékoztatással ellentétben hazai vállalataink mentesülnek az
eredetigazolások kötelező hitelesítése alól Egyiptom budapesti nagykövetsége által –
tekintettel EU tagságunkra, s az EU-Egyiptom Társulási Szerződésre.
(Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Kairó, 2016. március 10.)
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2. Import Egyiptomból
Egyes ipari és mezőgazdasági termékek Európai Unióba történő behozatalához az Európai
Unió által felhatalmazott hatóság engedélyére van szükség. Magyarországon ez a hatóság
a Budapest Főváros Kormányhivatala. Az engedélyezési eljárás az európai uniós
jogszabályok alapján történik. A közösségi jogszabályok megjelennek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában.
Az ipari termékek területén az európai uniós előírások a következőkre vonatkoznak:
textil termékek, kálium-klorid, vas-, acél-, és alumínium termékek.
Forrás, további információ:
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng
3. Vállalatalapítás
- Egyiptom és Magyarország között érvényben van hatályos, a kettős adóztatást elkerülő
egyezmény. Külföldiek vállalatalapításakor jellemzően vegyes tulajdonú vállalatok
jönnek létre, de a Sínai-félsziget régiót kivéve 100%-os külföldi tulajdonszerzés is
lehetséges. A vállalatalapítás és vállalkozás törvényi kereteit alapvetően az 1981-es, 159.
számú törvény határozza meg.
- A külföldi befektetők fiókvállalatot (branch), részvénytársaságot (JSC) vagy korlátolt
felelősségű társaságot (LLC) is létrehozhatnak.
- Külföldi vállalat fiókvállalatot csak akkor jegyeztethet be Egyiptomban, ha építkezéshez
kapcsolódó munkálatokat fog végezni.
- Részvénytársaságot minimum három személy alapíthat, és a részvénytársaság
bejegyzett nevének utalnia kell a vállalat tevékenységére. A minimális kezdőtőke
250000 EGP. Akár az összes részvényes lehet külföldi állampolgár.
- Korlátolt felelősségű társaság alapításához legalább két személy szükséges, nincs
megkövetelt minimális alaptőke. A vállalatot egy vagy több személy is igazgathatja, és
legalább az egyiküknek egyiptomi állampolgárnak kell lennie, de az alapító tagok és
tulajdonosok mindegyike lehet külföldi.
- Magánvállalkozást csak egyiptomi állampolgárok indíthatnak, kivéve, ha a magánvállalkozó exporttevékenységet végez.
- Bármilyen típusú vállalatot az Általános Befektetési Hatóságnál (GAFI) kell
bejegyeztetni.
- A külföldi befektetésekre ötféle szabályozási környezetben van lehetőség:
szabadkereskedelmi övezet, belföldi befektetés, különleges gazdasági övezet, ipari
övezet és befektetési övezet. Az övezetek célja a külföldi tőke vonzásával az egyiptomi
exportkapacitások növelése és a munkahelyteremtés elősegítése. Ezek az övezetek
speciális, egyszerűsített szabályozási környezetet kínálnak a befektetőknek.
- Az egyes övezetek listája, típusai és szabályozása részletesen megtekinthető a
következő oldalon.
Forrás:
https://www.offshorecompany.com/company/egypt-llc/
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http://www.investinegypt.gov.eg/English//pages/GettingStartedDetails.aspx?CategoryId=
5
http://www.kpmg.com/EG/en/issuesandinsights/Documents/Issues-Insights%20PDFs/Do
ing%20Business%20in%20Egypt.pdf
http://www.itida.gov.eg/En/Pages/home.aspx
További hasznos információk a vállalatalapításról angol nyelven:
Beruházások Általános Hatóságának weboldala:
http://www.gafi.gov.eg/EN/
Itida, egyiptomi befektetési lehetőségek weboldala:
http://www.itida.gov.eg/
U.S. Department of State weboldala:
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2012/191142.htm
Startupoverseas.co.uk, egyiptomi vállalatalapítási lehetőségekről:
http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-egypt
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt/starting-a-business
4. Egyéb
2002 óta új törvény védi a szabadalmakat, a védjegyeket és a szerzői és egyéb szellemi
tulajdoni jogokat. Ugyanebben az évben állították fel a szellemi tulajdoni jogokat védő
irodát is.
Forrás:
http://www.itida.gov.eg
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1301
Ingatlanvásárlás
Külföldiek maximum két egyiptomi ingatlant birtokolhatnak, melyek együttes területe
nem haladhatja meg a 4000 négyzetmétert. A gazdasági övezetekben (szabadkereskedelmi
övezet, különleges gazdasági övezet, ipari övezet és befektetési övezet) a vállalatok
bármekkora, a tevékenységükhöz szükséges területet birtokolhatnak. Az ingatlanárak
viszonylag magasak a nagyvárosokban, de azok vonzáskörzetében, illetve az ipari
övezetekben lényegesen alacsonyabbak.
Forrás:
http://www.kpmg.com/EG/en/issuesandinsights/Documents/IssuesInsights%20PDFs/Doing%20Business%20in%20Egypt.pdf,
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Egypt/Buying-Guide
https://www.gafi.gov.eg/English/Pages/default.aspx
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Tudnivalók a vállalatalapításról:
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt
Általában a jogról:
Szellemi Tulajdon Világszervezete:
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=53
New York University: http://www.nyulawglobal.org/globalex/egypt1.htm
Library of Congress weboldala: http://www.loc.gov/law/help/legal-researchguide/egypt.php
The Inernational Center for Not-for-Profit Law weboldala
http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html
Ingatlan-adásvétel:
Egyiptomi Tulajdonjogi Iroda weboldala:
http://www.egypt-property-law.com/purchasing-procedure.html

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. EXIM országkockázati besorolás
Az EXIM 2020. májusától hatályos országkockázati besorolása és a biztosíthatósági
szabályok szerint Egyiptom a 6-os országkockázati kategóriába esik, tehát szuverén
hiteladós esetén biztosítható, szubszuverén, bank és magánvevő hiteladós esetén
feltételesen biztosítható, projekt típusú kockázat esetén pedig nem biztosítható (két éves
vagy két éven túli törlesztési futamidejű ügyletek vonatkozásában).
Forrás, további hasznos információk:
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok/exim-altal-minositett-orszagok-listaja
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok/orszagtajekoztatok/2799-egyiptomorszagtajekoztato/file
2. Helyi fejlesztési bank
African Development Bank Group
Cím: African Development Bank Group Egypt Country Office (EGFO), Kairó, Al-Maahad
El-Eshteraky út 72b, 5. emelet
Tel: +202 22 563 790/1
Fax: +202 22 563 792
E-mail: tapsoba@afdb.org
Web: http://www.afdb.org/en/countries/north-africa/egypt/
3. Helyi befektetésösztönzési szervezet
Általános Befektetési Hatóság (GAFI):
https://www.gafi.gov.eg/English/pages/default.aspx
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4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Egyiptom kiterjedt kereskedelmi kamarai és iparkamarai hálózattal rendelkezik. A
kereskedelmi kamarákat az Egyiptomi Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (FEDCOC,)
tömöríti, míg az iparkamarákat az Egyiptomi Iparágak Szövetsége (FEI). Minden
vállalatnak kötelező belépnie valamelyik kereskedelmi kamarába, melyből jelenleg 26
működik az országban. Az iparkamarák nem helyhez, hanem iparághoz kötődnek (pl.
élelmiszeripari kamara, bőripari kamara).
Az Egyiptomi Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (FEDCOC) elérhetősége:
Cím: Federation of Egyptian Chambers of Commerce, Cairo 4, Elfalaki Square.
Telefon: 0020-2-7952983
Fax: 0020-2-7951164
E-mail: info@fedcoc.org.eg
Web: http://english.fedcoc.org.eg/default.aspx
Az egyiptomi kereskedelmi kamarák elérhetőségei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cairo Chamber of Commerce;
Alexandria Chamber of Commerce;
Giza Chamber of Commerce;
Port Said Chamber of Commerce;
Ismailia Chamber of Commerce;
Suez Chamber of Commerce;
Dakahleya Chamber of Commerce.

Az egyiptomi Kereskedelmi kamarák elérhetőségeit összefoglaló gyűjtemény megtalálható
az alábbi címen.
Az Egyiptomi Iparágak Szövetségének (FEI) elérhetősége:
Cím: Federation of Egyptian Industries 1195 Corniche El Nil., Cairo
Telefon: 0020-2-25796590/1/2
Fax: 0020-2-25796694
E-mail: info@fei.org.eg
Web: http://www.fei.org.eg
Az egyiptomi iparkamarák elérhetőségeit összefoglaló gyűjtemény megtalálható az alábbi
címen.
5. Tenderlehetőségek
Az egyiptomi tenderlehetőségekről a helyi nyomtatott sajtóban és a GAFI honlapján lehet
tájékozódni.
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Praktikus információk
1. Nagykövetségek és konzuli hivatalok
Magyarország Nagykövetsége, Kairó
Rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet:
Külgazdasági attasé:

dr. Kveck Péter

Nagykövetség címe:
Telefonszám:
Fax:

29, Mohamed Mazhar St., Zamalek, Kairó,
11211
(00-20-2) 2735-6478, 2735-8659
(00-20-2) 2735-8648

E-mail:
Web:

mission.cai@mfa.gov.hu
https://kairo.mfa.gov.hu/

Orosházi Bernadett
(e-mail: BOroshazi@mfa.gov.hu )

Egyiptom Nagykövetsége, Budapest
Rendkívüli
és
nagykövet:
Nagykövetség címe:

meghatalmazott Mr. Ashraf Mohamed Mohieldin ELMOAFI
1125 Budapest, Istenhegyi út 7/b.

Telefonszám:
Fax:

06-10225-2158
06 1 225-8596

E-mail:

egyptembassybudapest@yahoo.com

2. Beutazási feltételek
Magánútlevéllel, turista céllal beutazó állampolgárainak legfeljebb egyhónapos
tartózkodásra jogosító vízumot vehetnek fel Egyiptom nemzetközi repülőterein 25 USD
ellenében, vagy az elektronikus vízumigénylő oldalon adhatják le online
vízumkérelmüket. Az online kérelmet a beutazás megkezdése előtt legalább 7 nappal kell
benyújtani. Az egyiptomi online vízumrendszer nem fogad el ékezetes betűt, és hibás
adatbevitel esetén megtagadja a belépést az országba. Az online vízumdíj nem
visszatéríthető. A nem turisztikai célú beutazáshoz vízum igényelhető előzetesen
Egyiptom budapesti Nagykövetségén, legalább 15 nappal a tervezett utazás előtt.
Forrás, további hasznos információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom
3. Egészségügyi helyzet
Az egyiptomi állami egészségügy színvonalát tekintve alacsony, a gazdasági nehézségek
miatt képtelen kiszolgálni a gyors ütemben növekvő népességet. A helyzetet tovább rontja
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a megfelelő számú képzett szakorvos hiánya, továbbá az alapvető gyógyszerek
elérhetőségével kapcsolatos nehézségek. A betegeknek a gyógyszereket gyakorta a
feketepiacon kell beszerezniük. Magyar állampolgárok számára az egyiptomi
közegészségügyi rendszer igénybevétele meglehetősen korlátozott a jogosultság hiánya,
valamint a nyelvi és egyéb nehézségek miatt, így probléma esetén javasolt a
költségtérítéses szolgáltatásokat nyújtó intézményekhez fordulni. A magán- és nemzetközi
klinikák szerepe – szolgáltatásaik magasabb színvonala miatt – egyre növekszik, mely
megjelenik a szolgáltatásaik magasabb térítési díjaiban is. Egyiptomban a nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően kötelező, kampányszerű és ingyenes a gyermekek oltása a
fertőző és gyermekbetegségek ellen.
Tömeges Bilharzia megbetegedés jellemzi a lakosság nagy, főként vidéken élő részét. A
folyókban és csatornákban a fürdés – a Bilharzia kórokozó jelenléte miatt – komoly
veszélyforrást jelent. A Hepatitis B és Hepatitis C megbetegedések számaránya is magas
az országban.
Nincs kötelezően előírt védőoltás az országba beutazóknak, azonban a magyar Országos
Epidemiológiai Központ Hepatitis A, Hepatitis B, hastífusz, diftéria-tetanusz, veszettség és
poliomyelitis elleni védőoltást előzetesen történő beadását javasolja.
Forrás, további hasznos információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom,
http://www.oek.hu/oek.web?nid=225&pid=1&to=11,752
4. Közbiztonság
2017. április 10-től a terrorfenyegetettségre való tekintettel Egyiptomban szükségállapot
van érvényben.
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI törvény alapján – az ország a „II. Fokozott
biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek” biztonsági kategóriába tartozik, kivéve a
Sínai-félsziget északi és középső területei, melyek az „I. Utazásra nem javasolt térségek”
biztonsági kategóriába tartoznak.
A Sínai-félsziget északi és középső területein fegyveres felkelés zajlik, az egyiptomi
hadsereg 2018. február 9. óta komoly hadműveleteket hajt végre a területen (COS 2018
hadművelet) a felkelés és a terrorista csoportok leverése érdekében. A beutazás a térségbe
életveszélyes.
A terrortámadások gyakoriak, 2017-ben több mint 600-an vesztették életüket a havi
szinten többször is előforduló terrortámadásokban, elsősorban a Sínai-félsziget északi
területein.
A Sínai-félsziget déli részének látványosságai (Szent Katalin kolostor, Hórem hegy, Szt.
Katalin csúcs, Sivatagi völgyek) ellen terrortámadás ugyan nem történt, de reális
valószínűsége van annak, hogy a félsziget északi részén aktív fegyveres csoportok
átszivárognak, s támadásokat hajtanak végre turisztikai célpontok ellen.
Minden tengerparti üdülőhely biztonságosnak minősül, Hurghada, Sharm el-Sheikh,
Marsa Alam városok kiemelt védelemben részesülnek.
A Nílus-völgyének városai és turisztikai látványosságai biztonságosnak minősülnek. Ezen
helyszínek látogatása szervezett utazások keretei között javasolt, ugyanis az egyéni
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közlekedés a nyelvet és térséget nem ismerők számára számtalan kellemetlen meglepetést
okozhat. A hőlégballonos programok az elégtelen biztonsági szabályozás miatt gyakran
vezetnek halálos kimenetelű balesetekhez.
Kairó és Alexandria biztonságosnak tekinthető, ugyanakkor a közbiztonsági kockázat
miatt javasolt elkerülni a túlzsúfolt és szegény ún. népi negyedeket (mantika sáábijja),
mint amilyen Imbaba, Dár esz-Szalám, Buláq, Ezbit el-Nakhl, az-Zawija al-Hamra
Kairóban, vagy Bahari, Labbán, al-Hadara vagy Bákúsz Alexandriában.
Forrás, további hasznos információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom
5. Infrastruktúra, közlekedés
Egyiptomban nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően magas a halálos és súlyos
sérülésekkel járó közúti balesetek száma. Egyéni utazás esetén célszerű kerülni a távolsági
kisbuszok és taxik használatát.
A Nílusi hajóutak (Luxor és Asszuán között), illetve újabban az Asszuáni gáton túl a
Nasszer tavi hajóutak a turisták kedvelt programjai, veszélyt csak a homokviharos
„hamaszin” időszakban jelenthetnek.
A Vörös-tengeren közlekedő komphajók Egyiptom és Szaúd-Arábia között olcsók,
azonban viszonylag gyakoriak a balesetek.
Egyiptom nemzeti légitársasága az Egypt Air. Belföldi és külföldi járatain modern,
nemzetközi színvonalú, a nemzetközi légi-közlekedés szabályai és szabványai szerint
karbantartott nyugati típusú gépekkel, és a nemzetközi elvárásoknak megfelelően képzett
személyzettel repül. Kisebb magán légitársaságok is működnek charter, illetve a nemzeti
légitársaság által nem repült útvonalakon, ezek alapvetően megbízhatónak tekinthetők.
Nemzetbiztonsági szempontok miatt Kairó és Giza fölött jelenleg csak az Egyiptomi
Légierő előzetes engedélyével lehet helikoptert, illetve kisebb magánrepülőgépet bérelni.
A közlekedést nagyban akadályozó és február és május között rendszeresen előforduló
homokvihar esetén az érintett körzetek repülőtereit és a gyorsforgalmú autóutakat
lezárják. Az útban lévő légi járatokat más, biztonságosan megközelíthető repülőtérre
irányítják át. Esőzések következtében árvíz veszélye jelentkezhet – az időjárás
függvényében – a téli hónapok alatt a Sínai-félsziget hegyei között, illetve Felső-Egyiptom
térségeiben.
Forrás és további információk:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom
6. Repülőterek
Nemzetközi repülőterek száma: 9, melyek közül a két legfontosabb a kairói (Cairo
International Airport) és alexandriai (Alexandria International Airport) légikikötő.
Az ország nemzeti légitársasága az Egypt Air. Budapestről naponta közvetlen járatok
indulnak Kairóba és átszállással a nagyobb városokba.
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Forrás, további információ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Egypt
7. Banki szolgáltatások elérhetősége
- Egyiptom modern, kétszintű bankrendszerrel rendelkezik;
- A fontosabb egyiptomi kereskedelmi bankok: Bank of Alexandria: Banque du Caire,
Banque Misr, Cairo Amman Bank, National Bank of Egypt;
- A legnagyobb külföldi bankok: BNP Paribas, Barclays Bank, CIB, Agricole Indosuez,
Egyptian American Bank;
- A bankautomaták elterjedtek, főként a turisták által gyakran látogatott helyeken;
- A Banque Misr, a CIB, az EAB, a National Bank of Egypt és a HSBC automatái különösen
megbízhatóak;
- Az internetes és telefonos banki szolgáltatások egyre népszerűbbek;
- A Visa, MasterCard, Amex és Diners Club bankkártyák széles körben használhatók, de
még mindig a készpénzzel való fizetés a legelterjedtebb;
- A nagyobb hotelekben lehetséges a bankkártyás fizetés, de a kisebb vendéglátóhelyeken
előfordulhat, hogy csak készpénzt fogadnak el;
- Sok hotelben csak euróban vagy dollárban lehet fizetni;
- A kis címletű bankjegyekből hiány van, előfordulhat, hogy nem tudnak visszaadni az
üzletekben nagy címlettel való fizetés esetén;
- A bankok vasárnaptól csütörtökig, reggel 9 órától délután 2 óráig tartanak nyitva. Egyes
bankok egyes fiókjai délután 5 óráig is fogadják az ügyfeleket. A banki ügyintézés arabul
és angolul folyik;
- A folyószámla-szolgáltatást általában napi ügyintézésre használják, alacsony
kamatokkal. Gyakran bankkártya vagy hitelkártya is jár a folyószámla megnyitásához;
- A megtakarítási számlák magasabb kamatot adnak, de ezeknél korlátozott az elhelyezett
pénzhez való hozzáférés (gyakran egy határozott időtartamig);
- A tartós befektetési számlák nyújtják a legmagasabb kamatot, de ezeknél a lejáratig nem
lehet hozzáférni az elhelyezett összeghez.
- A számlanyitáshoz mindenképpen szükség van útlevélre, tartózkodási engedélyre és a
munkavállalói vízumra. Ezen kívül más dokumentumokat is kérhetnek.
Forrás, további hasznos információ:
http://www.expatforum.com/banking/banking-in-egypt.html,
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/egypt/money
http://www.lonelyplanet.com/egypt/practical-information/money-costs)
http://www.justlanded.com/english/Egypt/Egypt-Guide/Money/Banking
http://www.ehow.com/how_6762646_open-bank-account-egypt.html
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Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
- Üzletkötésnél fontos a személyes ismeretség és a kölcsönös tisztelet;
- A találkozók elején általában kávéval vagy teával kínálják a partnert, amelyet nagy
illetlenség visszautasítani;
- Az egyiptomi kultúrában a partner szemébe nézés a becsületesség és őszinteség jele,
ezért nem szokatlan a hosszú, direkt szemkontaktus;
- A hangos beszéd, kiabálás nem feltétlenül fejez ki indulatot vagy dühöt, akár egy érv
kihangsúlyozására is használhatják;
- A találkozó előtt időben érdemes időpontot megbeszélni, melyet egy héttel, majd pár
nappal a találkozó előtt ajánlott megerősíteni;
- A találkozók általában nem négyszemközt zajlanak, kivéve, ha bizalmas témáról van szó.
A megbeszéléseken sokszor több, egymástól független üzlet tárgyalása folyik, a tárgyalás
közben beléphetnek új tárgyaló felek, és más témába kezdhetnek. A tárgyaló felek
gyakran felveszik csörgő mobiltelefonjukat, vagy e-mailt írnak megbeszélés közben, ez
nem számít udvariatlanságnak;
- Magasabb rangú kormánytisztviselőkkel való tárgyaláskor elterjedtebb a nyugati típusú,
megszakítás nélküli megbeszélés;
- Az üzleti megbeszélések előtt szokás hosszan beszélgetni személyes témákról (pl.
egészség, család);
- A vállalkozások felépítése hierarchikus, minden döntést a legmagasabb beosztású
személy hoz meg. A döntéseket azonban általában hosszas tárgyalás és egyeztetés előzi
meg, mely még inkább elhúzódhat, ha állami szervekkel is egyeztetni kell;
- Az egyiptomi tárgyalópartnerek esetében arra lehet számítani, hogy direkt nemleges
válasz helyett hallgatnak;
- A férfiaknak sötét öltönyt illik viselni, ékszereket nem szokás hordani;
- A nők legalább térdig érő szoknyát és hosszú ujjú felsőrészt viseljenek;
- A névjegykártyán célszerű angolul és arabul is szerepeltetni az információkat.
Forrás:
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/egypt-country-profile.html
2. Fontosabb ünnepek
Az ünnepek alatt a kormányhivatalok, bankok zárva tartanak.
Állandó időpontú nemzeti ünnepek:
• Jan. 7. - Karácsony (kopt keresztény);
• Jan. 25. - Nemzeti rendőr nap és a 2011-es forradalom napja – a rendőrök 1952es brit hadsereg elleni tiltakozásának, és a 2011-es forradalom kitörésének
ünnepe;
• Ápr. 25. – A Sínai-félsziget felszabadulás ünnepe;
• Máj. 1. – A munka ünnepe;
• Júl. 23. – Az 1952-es forradalom ünnepe;
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•

Okt. 6. – Az egyiptomi hadsereg napja - a jóm kippúri háború győzelmének
napja.
Változó időpontú nemzeti ünnepek:
• Mohammed próféta születésének ünnepe;
• Shamm El-Nesszim, a tavasz kezdetének ünnepe;
• Eid el-Fitr, a Ramadán böjti hónap vége, a három napos ünnep első napja;
• Eid el-Adha, áldozati ünnep, a három napos ünnep első napja;
• Iszlám Újév.
Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Egypt,
http://www.holiday-times.com/public-holidays-egypt/
3. Vallás, vallási szokások
Egyiptomban az alkotmány szerint vallásszabadság van érvényben, de a gyakorlatban a
törvények az iszlámnak kedveznek, és hátrányosan érintik a kisebb egyházakat, főként a
kopt keresztény egyházat. A lakosság nagy része (90%) muszlim, a legtöbben a szunnita
ághoz tartoznak. A vallási előírások megkövetelik a napi ötszöri imát, melynek pontos
időpontjáról a helyi napilapokból lehet tájékozódni. Közterületen tilos alkoholt
fogyasztani. A Ramadán hónap idején hajnaltól kora estig nyilvános helyen mindenki
számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás és rágógumi-rágás. Nőknél a
legalább könyékig és térdig érő ruházat az elfogadott, a férfiaknál a mellkas eltakarása
fontos.
Forrás, további hasznos információk:
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/egypt/local-laws-and-customs,
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/egypt-country-profile.html
4. Történelmi áttekintés
A terület viszonylagos elszigeteltsége és a Nílus évenkénti áradásai következtében a folyó
völgyében alakult ki Egyiptom, az ókor egyik legfejlettebb civilizációja, Ménész Alsó- és
Felső-Egyiptom i.e. 3000 körüli egyesítésével. A mintegy háromezer évig fennálló
birodalmat I.e. 332-ben Nagy Sándor foglalta el, majd halála után egyik hadvezére, I.
Ptolemaiosz Szótér vezetésével ismét függetlenné vált. A hellenisztikus Egyiptom
központja Alexandria lett, mely az ókor egyik legnagyobb, legpezsgőbb kultúrájú
városává nőtte ki magát. A Ptolemaidák birodalma i.e. 30-ban, Róma déli irányú
terjeszkedése során szűnt meg. Egyiptom ettől kezdve a Római Birodalom a császárok
magánprovinciájaként is ismert részeként kiemelt szerepet játszott Itália és Róma
városának gabonaellátásában. A kereszténység elterjedése a tartományban a 3. századra
tehető. A Római Birodalom feloszlását követően Egyiptom 395-tól kezdve a Keletrómai
Birodalom provinciája volt, egészen a Mohamed próféta hirdette iszlám által egyesített
arabok a 640-évi elfoglalásáig. Egyiptomot 969-ben a mai Tunéziából kiinduló Fátimádák
foglalták el, megalapítva az új fővárost, al-Káhirát (Kairó). Az iszmáilita síita Fátimidák
kora Egyiptom számára a gazdasági és kulturális virágzás ideje volt, melynek Szaladin
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vetett véget 1170-ben, akinek utódai 1250-ig uralkodtak. Ezután a mamlúkok vették át a
hatalmat, melyet egészen a 16. századig megőriztek.
Az Oszmán Birodalom 1517 elején bekebelezte Egyiptomot, és hivatalosan meg is tartotta
a területet az I. világháború végéig, ám a hatalmat valójában 1798-tól Napóleon, 1805-től
egyiptomi alkirályok, és 1888-tól a Brit Birodalom gyakorolta. A Szuezi-csatorna 1869-ben
készült el és ezzel Egyiptom a világkereskedelem fontos központja lett. 1922-ben nyert az
ország részleges, majd a második világháborút követően teljes függetlenséget. Az
Egyiptomi Köztársaságot végül 1953. június 18-án kiáltották ki, első elnöke Mohamed
Naguib volt. Lemondása után Gamal Abden-Nasszer vette át az elnöki hatalmat, aki
megerősítette az ország kapcsolatait a Szovjetunióval, és az egyiptomi nép birtokába vette
a Szuezi-csatornát, mely az ún. szuezi válsághoz vezetett (1956). 1967-ben a hatnapos
háborúban az izraeli haderő súlyos vereséget mért az egyiptomira, és megszállta a Sínaifélszigetet. Nasszer 1970-ben bekövetkezett halála után Anvar Szadat vette át a helyét, aki
először lazított a szovjetekhez fűződő kapcsolaton, végül felszámolta azt. 1973-ban szíregyiptomi támadás indult Izrael ellen (úgynevezett jóm kippúri háború), amit a zsidó
állam amerikai diplomáciai segítséggel vert vissza. Nem sokkal ezután az immár
Washington felé orientálódó Szadat az ország gazdasági nehézségeire való tekintettel
béketárgyalásokba kezdett, amelyet az 1978-as Camp David-i egyezménnyel pecsételtek
meg. Ekkor Egyiptom elismerte Izrael állami létét, Izrael pedig kivonult a Sínaifélszigetről. Szadat 1981-ben veszette életét egy merénylet során, utódja Hoszni Mubárak
lett.
2011. január 25-én tizenhét napig tartó tüntetéssorozat kezdődött Kairóban, mely később
átterjedt az ország több más városára is. A tüntetők a 30 éve hatalmon lévő Mubárak elnök
lemondását és reformokat követeltek. A tüntetések hatására az elnök 2011. február 11-én
lemondott hivataláról. A Husszein Tantávi marsall vezette katonai tanács és a katonaság
vette át a hatalmat, amely első lépésként felfüggesztette az ország alkotmányát. Az
átmenet több hónapig eltartott. Az első szabad választásokat a Szabadság és Igazságosság
Pártja nyerte.
2012. június 24-én elnökválasztást tartottak, melyet a Muzulmán Testvériség jelöltje,
Mohamed Murszi nyert. Hatalmát nem tudta stabilizálni, 2013 tavaszán és nyarán
tüntetések robbantak ki ellene Kairóban. Murszi hatalmát 2013. július 3-án a hadsereg
Abdel-Fattah asz-Szíszi tábornok vezetésével puccsal megdöntötte.
Abdel-Fattah Asz-Szíszi 2014-ben került az elnöki székbe, 2018 áprilisban pedig
újraválasztották. Az egyiptomi kormány azóta több nagyobb letartóztatási hullámot is
indított az iszlamisták ellen, akiknek soraiból ezreket börtönzött be.
Forrás, további hasznos információ:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom#T.C3.B6rt.C3.A9nelem,
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Egypt)
https://orientalista.hu/egyiptomi-elnok-meggondolatlan-probalkozas-volt-az-arab-tavaszamellyel-kinyitottak-a-pokol-kapuit/
https://vasutiatjaro.blogstar.hu/2019/04/26/visszaternek-a-magyar-vonatokegyiptomba/71992/
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5. További hasznos információk
Az ország politikájáról:
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Egypt
Indexmundi.com, országismertetők:
http://www.indexmundi.com/egypt/government_profile.html
A BBC weboldala:
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13313370
Az ország földrajzáról:
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Egypt
Online Világtérkép:
http://www.mapsofworld.com/egypt/geography/
Online Világatlasz:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/eg.htm
About.com, földrajzi információk Egyiptomról:
http://geography.about.com/od/egyptmaps/a/egypt-geography.htm
Az ország történelméről:
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt#History
Historyworld.com, információk Egyiptom történelméről:
http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa28
CENTCOM Történelmi, kulturális Tanácsadó Csoport weboldala:
http://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/egypt02-01enl.html
Nők helyzete, Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Egypt
Üzleti etikett, World Business Center:
http://www.worldbusinessculture.com/Business-in-Egypt.html
Kultúra, szokások, Online Világtérkép:
http://www.mapsofworld.com/egypt/egypt-culture.html
Egypt News:
http://news.egypt.com/en/
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Kézirat lezárva: 2020. április
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: +36 1/474 5131
E-mail: intdept@mkik.hu
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