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Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török Tagozatának  
2016-os tevékenységéről 

 
A 2012-ben alakult, jelenleg 90 taggal működő MKIK Magyar-Török Tagozatának célja a Törökország 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 az országot érintő aktuális gazdasági, politikai, társadalmi hírekről. Támogatjuk továbbá tagjainkat 
a törökországi vásárokon és kiállításokon való részvételben. A Tagozat munkája során együttműködik 
Törökország országos és területi kamarai szervezeteivel, valamint az ott működő hazai kereskedelmi 
szervezetekkel, képviseletekkel. A Tagozat idei programjainak megvalósulására jelentős hatással voltak a 
törökországi események: a 2016 májusára Antalyába és Ispartába meghirdetett kiutazás a biztonsági helyzet 
miatt elmaradt.  

A Tagozat 2016. évi programjai 
 

2016. március 17., Budapest - Irány Afrika – magyar-török üzleti fórum 
Fatih Metin, török gazdasági miniszterhelyettes budapesti látogatásához kapcsolódóan „Irány Afrika – magyar – 
török üzleti fórum” címmel, 150 fő részvételével szervezett rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) Szubszaharai és Magyar-Török Tagozata, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH), a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium (KKM) valamint a török Külgazdasági Kapcsolatok Tanácsa (DEIK). A fórum célja az volt, 
hogy elősegítse a magyar és a török cégek közös megjelenését az afrikai piacon. Miklóssy Ferenc, az MKIK 
alelnökének köszöntőjét követően Magyar Levente, a KKM gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára majd 
Fatih Metin miniszterhelyettes mondott beszédet. Az előadásokat követően üzletember-találkozóra került sor. 
 
2016. április 12., Kaposvár - A Magyar-Török Tagozat bemutatkozása a „Külpiaci Iránytű” 
elnevezésű fórumon 
A Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Külpiaci Iránytű – Mire számíthatunk az orosz és a török 
piacon?” címmel szervezett üzleti fórumot. A rendezvényen Kovács József, a Magyar-Török Tagozat alelnöke 
tartott előadást a magyar-török kereskedelmi kapcsolatok alakulásáról, a törökországi gazdasági helyzetről és az 
üzleti lehetőségekről valamint a Tagozat tevékenységéről és szolgáltatásairól. 
 
2016. május 4-5., Budapest - A 4. Magyar-Török GVB ülés kamarai vonatkozásai 
Budapesten került megrendezésre a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) 4. ülése, melynek szakértői 
megbeszélésén részt vett Rév András, a Magyar-Török Tagozat elnöke. A plenáris ülésen az MKIK-t Rév András 
és Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató képviselték. A GVB jegyzőkönyvében kiemelésre került az MKIK és a 
DEIK által működtetett Magyar-Török Üzleti Tanács valamint az MKIK Magyar-Török Tagozata valamint külön 
említésre került a 2016. március 17-én, Budapesten megszervezett „Irány Afrika – magyar-török üzleti fórum”, 
melynek mintájára a későbbiekben Törökországban terveznek hasonló rendezvényt.  
 
2016. június 27., Budapest - Kerekasztal megbeszélés Törökországról Kiss Gábor, ankarai 
nagykövet részvételével 
Az MKIK Magyar-Török Tagozata kerekasztal megbeszélést szervezett 2016. június 27-én a Törökország iránt 
érdeklődő hazai vállalkozások számára. A rendezvény keretében Kiss Gábor, Magyarország ankarai nagykövete 
tartott tájékoztatót a törökországi politikai és gazdasági helyzetről valamint kiemelte a magyar vállalatok 
számára az együttműködés szempontjából perspektivikus ágazatokat, többek között az energetikát, a 
mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, a víz- és hulladékgazdálkodást, a gépipart, a járműgyártást valamint az 
informatikát. Az előadást követően a 25 résztvevő egyéni megbeszélést folytathatott Kiss Gábor nagykövettel. 
 
2016. augusztus 3., Budapest - Török üzletemberek látogatása Dr. Parragh László MKIK elnöknél 
Török üzletemberek tettek látogatást Suat Karakus, a Török-Magyar Üzleti Tanács elnökségi tagjának 
kíséretében Dr. Parragh László, MKIK elnöknél. A megbeszélésen részt vett Rév András, a Tagozat elnöke 
valamint Pálmay Flóra, MKIK nemzetközi igazgatóhelyettes. A török fél arról számolt be, hogy a júliusi 
törökországi események után a rend helyreállt országukban, és nincs akadály a kereskedelmi kapcsolatok 
bővítése előtt. Tájékoztatást adtak arról is, hogy 2016 szeptemberében Magyarországra látogat Nihat Zeybekçi, 
török gazdasági miniszter, amelyhez kapcsolódóan üzleti fórumra kerülne sor. A török fél a későbbiekben felkérte 
az MKIK Magyar – Török Tagozatát, hogy szervezze meg a tájékoztató rendezvényt 2016. szeptember 30-án, 
melyet elő is készítettünk, azonban a miniszter két nappal a tervezett időpont előtt lemondta útját. Végül 2016. 
december 1-jén került sor a török gazdasági miniszter-helyettes látogatására és a gazdasági fórumra. 
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2016. december 1., Budapest – Az MKIK Magyar-Török Tagozatának tisztújító közgyűlése 
Rév András köszöntőjében kiemelte, hogy négyévente minden tagozatban tisztújítás történik, és a Magyar – 
Török Tagozat esetében erre a jelen közgyűlésen kerül sor. Ezt követően ismertette a 2016. év jelentősebb 
programjait, majd a jövő évi tervek kapcsán megemlítette, hogy amennyiben a körülmények megfelelőek, 2017. 
második felében üzleti delegációt szeretnénk szervezni Isztambulba és Ankarába. A kiutazáshoz kapcsolódóan 
Kovács József alelnök azt javasolta, hogy látogassunk el Eskisehirbe is, amely gyorsvasúttal 1,5 óra alatt elérhető 
Ankarából. Rév András a tisztújítás kapcsán elmondta, hogy Dr. Parragh László, MKIK elnök ismét őt jelölte a 
Tagozat vezetésére, valamint hogy továbbra is Kovács József, a Novatio Consulting Kft. ügyvezetője töltené be az 
alelnöki pozíciót. Ezt követően bemutatta az 5 elnökségi tagjelöltet, akiket a közgyűlésen jelen levő tagok 
egyhangúlag megválasztottak. Az ülés végén a résztvevők a korábban megküldött módosított tagozati ügyrendről 
szavaztak, melyet egybehangzóan elfogadtak. 
 
2016. december 1., Budapest - A magyar-török gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török Tagozata „A magyar-török gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésének lehetőségei” címmel szervezett gazdasági fórumot Fatih Metin, török gazdasági miniszterhelyettes 
látogatásához kapcsolódóan. A rendezvény a török Gazdaságkutató Alapítvánnyal (ERF), a Török 
Együttműködési és Koordinációs Ügynökséggel (TIKA) és a Magyar-Török Szövetséggel együttműködésben, az 
Ekol Lojistik, az ALX Magyar-Török Kereskedelmi Központ Kft. valamint a Budget támogatásával valósult meg.  
A program közel 100 résztvevője a török gazdaság aktuális helyzetéről, a magyar-török gazdasági kapcsolatokról 
kapott tájékoztatást, illetve lehetőség nyílt üzleti tárgyalások lebonyolítására. A fórumon köszöntőt mondott 
többek között Fatih Metin, török gazdasági miniszterhelyettes, Magyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, Şakir Fakılı, Törökország magyarországi 
nagykövete valamint Rév András, a Tagozat elnöke. A köszöntőket követően szakmai előadásokra került sor. 
Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója a Kamara feladatairól, szolgáltatásairól, szakképzésben 
valamint a kereskedelemfejlesztésben betöltött szerepéről tartott előadást. A rendezvény harmadik részében Rév 
András tagozati elnök moderálásával panelbeszélgetésre került sor, melynek keretében Magyarországon működő 
török cégek képviselői osztották meg magyarországi tapasztalataikat. A panelbeszélgetést követően a magyar 
résztvevők üzleti tárgyalásokat folytathattak 12 török cég képviselőjével. 
 
 
 

 
 

Rév András    Szekeres Anna 
          elnök     titkár 

 
 

 


