Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar-Német Tagozat
Összefoglaló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának a
2016-os tevékenységéről

Az MKIK Magyar-Német Tagozat célja, hogy a hazai vállalkozások német piacon való
sikeres megjelenését valamint a magyar cégek német üzleti partnerkeresését támogassa,
ezáltal tovább erősítse a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat.
A Tagozat havi hírlevél formájában tájékoztatja a Tagokat a magyar-német gazdasági
kapcsolatok fejlődéséről és a német mikro- és makrogazdaság legfrissebb híreiről. A Tagozat
jó kapcsolatban áll a berlini Magyar Nagykövetséggel és a németországi főkonzulátusokkal,
amelyek rendszeresen küldik a német piacot érintő gazdasági és gazdaságpolitikai
információkat.
A Tagozat kiemelt feladatának tekinti az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében
üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervez. Az elnökség és
tikárság igyekeznek hasznos információkkal segíteni a Tagozathoz forduló cégeket.
A Tagozat által szervezett eseményekről röviden:
2016. április 11. – Magyar-német üzleti fórum
2016. április 11-én érkezett a Lufthansa első menetrend szerinti járata Münchenből
Debrecenbe. Ebből az alkalomból müncheni gazdaságfejlesztő és befektetés-ösztönző
intézmények képviselői érkeztek a városba és tárgyalásokat folytattak a Debrecenben
megvalósuló befektetések előmozdításáról és a gazdasági kapcsolatok fejlesztési
lehetőségeiről.
2016. április 19. – Konzultáció a németországi vásárokon való megjelenésről
Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2016. április 19-én Budapesten konzultációt szervezett a
németországi vásárokon való megjelenésről. A rendezvény a magyar vállalkozásoknak
nyújtott információt a németországi vásárokról és a kiállítóként való megjelenés legfontosabb
tudnivalóiról.
2016. április 27. – Magyar-német fórum Salgótarjánban
Az MKIK Magyar-Német Tagozata és a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös
szervezésében került megrendezésre 2016. április 27-én Salgótarjánban a Magyar-német
üzleti fórum, amelynek célja a magyar vállalkozások német piacon való sikeres
megjelenésének támogatása volt.
2016. június 7-8. – Kamarai megbeszélés a Müncheni és Felsőbajor Kézműves
Kamarával és részvétel a regensburgi Visegrad trifft Bayern II c. konferencián
Rabi József, az MKIK Kézműipari alelnöke és Bódi László az MKIK Magyar-Német
Tagozatának elnöke Tordai-Lejkó Gábor müncheni főkonzul és a Főkonzulátus külgazdasági
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attaséi kíséretében munkareggeli keretén belüli megbeszélést folytatott a Müncheni és Felsőbajorországi Kézműves Kamara elnökével és ügyvezető igazgatójával.
2016. június 10. – Tájékoztató rendezvény a Németországi szabadságpénztári eljárásról
Az MKIK Magyar-Német Tagozata, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara és az
Építési Vállalkozók Országos Szövetségének együttműködésében került megrendezésre a
németországi szabadságpénztári eljárással kapcsolatos tájékoztató rendezvény, 2016. június
10-én.
2016. július 1. - Konzultáció a németországi külgazdasági attasékkal
Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2016. július elsején konzultációt szervezett a
németországi külgazdasági attasék (KGA-k) részvételével. Az eseményen a KGA-k
ismertették az általuk képviselt külképviseletek tevékenységét, valamint azok illetékességébe
tartozó tartományok üzleti környezetét, gazdasági aktualitásait, illetve a legfontosabb
együttműködési lehetőségeket a magyar cégek számára.
2016. szeptember 28. – Konzultáció a Magyar-Német Tagozat szakértőivel
Magyar-Német Tagozat konzultációt szervezett a Tagozat szakértőinek részvételével. Az
előadások követően a cégek kétoldalú megbeszélést folytattak a szakértőkkel.
2016. november 22. – Magyar-Német Gazdasági Fórum és a Magyar-Német Tagozat
éves közgyűlése
A Magyar-Német Tagozat 2016. november 22-én gazdasági fórumot szervezett a magyarnémet gazdasági kapcsolatok aktualitásainak témájában. A fórumot a Tagozat éves
közgyűlése követte.
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