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Beszámoló 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának  

2016-os tevékenységéről 
 

A jelenleg 75 tagot számláló Nyugat-balkáni Tagozat célja a térség - Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia - iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának 
elősegítése. Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében 
üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és információkkal 
segítjük a hozzánk forduló cégeket. A tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírlevelünkből 
értesülhetnek a térséget érintő fontosabb gazdasági, politikai, társadalmi hírekről. A Tagozat 
aktuális programjairól, a térségbeli kiállításokról a tagozat honlapján nyújtunk tájékoztatást. 
 

A Tagozat 2016. évi programjai 
 

2016. március 2., Budapest - Logisztikai konzultáció a nyugat-balkáni országok iránt 
érdeklődő vállalkozások számára 
A program keretében Kopp Kristóf, a Schenker Kft. vasútlogisztikai osztályvezetője valamint Halász 
László, a Mac-Line Hungary Kft. munkatársa a térség logisztikai sajátosságairól tartottak előadást. 
A tájékoztatókat követően a fórum mintegy 20 résztvevője konzultáció keretében egyeztetett az 
előadókkal valamint Galambos Attilával, a Tagozat elnökével.  
 
2016. március 17., Budapest - Magyar-szerb üzleti fórum  
A Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottsági üléshez kapcsolódóan Magyar-szerb üzleti fórumra 
került sor Budapesten az MNKH Zrt., az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata és a Szerb Gazdasági 
Kamara szervezésében mintegy 100 fő részvételével. A rendezvényen köszöntőt mondott Szijjártó 
Péter, a GVB magyar társelnöke valamint Snezana Bogosavljevic-Boskovic szerb mezőgazdasági és 
környezetvédelmi miniszter. Ducsai-Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 
vezérigazgatója a szervezet szolgáltatásairól, míg Galambos Attila, az MKIK Nyugat-balkáni 
Tagozatának elnöke a kamara tevékenységéről valamint a Tagozat szerepéről tartott előadást. A 
Szerb Gazdasági Kamara képviseletében Veljko Jovanovic, a kamara elnökének tanácsadója a szerb 
gazdaság aktualitásait ismertette. Bukovic Zsolt, az EXIM belgrádi képviseletének vezetője a bank 
szolgáltatásairól és a képviselet feladatairól adott tájékoztatást. A fórum végén Bunford Tivadar, a 
Masterplast Nyrt. Balkán Régió igazgatója a cég szerbiai tapasztalatait osztotta meg a 
résztvevőkkel. A fórumot követően üzletember-találkozóra került sor. 
 
2016. július 5., Budapest - Nyugat-balkáni konzultáció külgazdasági attasék 
részvételével 
A Tagozat külgazdasági attasék bevonásával, mintegy 20 fő részvételével szervezett konzultációt a 
nyugat-balkáni országok iránt érdeklődő magyar cégeknek. Albánia üzleti környezetéről Kasnyik 
Martina, Bosznia-Hercegovina gazdasági jellemzőiről Hetei Péter, a macedón aktualitásokról Szél 
Ervin, Koszovó helyzetéről pedig Bozsik Béla, első beosztott diplomata tartott tájékoztatót. A 
tájékoztatókat követően a résztvevők egyéni megbeszéléseket folytattak a külgazdasági attasékkal. 
 
2016. október 2 – 4. - Üzleti delegáció Bosznia-Hercegovinában 
A Tagozat Dunai Péter, az MKIK főtitkárának valamint Galambos Attila, a Tagozat elnökének 
vezetésével 2016. október 2-4. között 20 fős üzleti delegációval látogatott Bosznia-Hercegovinába, 
Szarajevóba valamint Zenicába, a ZEPS Nemzetközi Gazdasági Vásárra. A kiutazás a Pallas Athéné 
Domus Innovationis Alapítvány támogatásával valósult meg. A résztvevő cégek 2016. október 3-án, 
a Bosznia-Hercegovina Külkereskedelmi Kamarája által Szarajevóban szervezett üzleti fórumon 
Bosznia-Hercegovina üzleti lehetőségeiről, az ország gazdasági környezetéről valamint az innováció 
témaköréről kaptak tájékoztatást, ezt követően pedig üzleti tárgyalásokat folytattak 11 bosnyák cég 
képviselőjével. 2016. október 4-én a delegáció tagjai részt vettek a zenicai ZEPS Nemzetközi 
Gazdasági Vásáron. A rendezvény Bosznia-Hercegovina legnagyobb kiállítása, mely a következő 
iparágakra koncentrál: általános fogyasztási cikkek, építőipar, gépipar, fa- és bútoripar, 
mezőgazdaság és élelmiszeripar, csomagolóipar, villamosság, elektronika és távközlés, IT. Az 
ünnepélyes megnyitót követően a résztvevők a kiállítókkal folytathattak üzleti tárgyalásokat. 
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2016. november 30., Budapest - Bosnyák kamarai delegáció fogadása 
A Magyar - Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság KKV munkacsoport üléséhez 
kapcsolódóan minisztériumi és kamarai képviselőkből álló delegáció tett látogatást a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamaránál 2016. november 30-án. A bosnyák partnereket az MKIK részéről 
Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató valamint Galambos Attila, az MKIK Nyugat-balkáni 
Tagozatának elnöke fogadta. Igazgató asszony az MKIK feladatrendszerét mutatta be, míg 
Galambos Attila a kamara magyar-bosnyák vonatkozású programjairól számolt be. Ezt követően a 
felek az együttműködés további lehetőségeiről egyeztettek. A megbeszélés második felében a 
KAVOSZ Zrt. képviseletében Krisán László vezérigazgató – egyben az MKIK EU-forrásokkal 
kapcsolatos ügyekért felelős alelnöke - köszöntötte a résztvevőket, majd Szép Zoltán fejlesztési 
igazgató ismertette a KAVOSZ tevékenységét. 
 
2016. december 9., Budapest - Az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésében rejlő 
üzleti lehetőségek, a Tagozat tisztújító közgyűlése 
A rendezvény a Nyugat-Balkán iránt érdeklődő vállalkozások számára nyújtott tájékoztatást: a 
nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozásának helyzetéről, melyről Zúgó Liliána, az 
Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének gazdasági elemzője tartott előadást. A nemzetközi 
fejlesztési intézetek által kínált lehetőségeket az EXIM képviseletében Szőcs Gábor és Bukovic Zsolt 
mutatták be. Dr. Velikovszky László, szakértő, a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra történő 
eredményes pályázás alapjait ismertette, míg az előcsatlakozási alapok felhasználásának gyakorlati 
tapasztalatairól Svéd Orsolya, nemzetközi vállalati szakértő számolt be. A fórum keretében került 
sor a Tagozat tisztújító közgyűlésére, melynek keretében Galambos Attila ismertette a Tagozat 
2016. évi programjait, valamint a 2017. évi terveit, ezt követően pedig a jelenlévő tagok 
megválasztották a Tagozat elnökségi tagjait és elfogadták a módosított ügyrendet. 
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