Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar – Török Tagozat
Beszámoló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török
Tagozatának 2017-es tevékenységéről
A 2012-ben alakult, jelenleg 85 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 volt a törökországi biztonsági helyzet, amely miatt kiutazást nem szerveztünk,
valamint a törökországi miniszterelnöki út június 29-30-án, amely miatt el kellett halasztanunk
2018-ra a TOBB üzleti delegációjának eredetileg 2017. július 3-ra tervezett budapesti látogatását.

A Tagozat 2017. évi programjai
2017. március 1-3., Ankara, Az 5. Magyar-Török GVB ülés kamarai vonatkozásai
Ankarában került megrendezésre a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) 5. ülése,
melyen Kovács József, a Magyar-Török Tagozat alelnöke képviselte a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarát. A GVB jegyzőkönyvében kiemelésre került a Tagozat szerepe a kétoldalú
kereskedelmi kapcsolatok elősegítésében valamint említésre kerültek a Pécs-Baranya Megyében
tervezett beruházások, melyekhez török támogatást vár a magyar fél. 2017. március 2-án délután
Kovács József megbeszélést folytatott a TOBB (Török Kamarák és Tőzsdék Szövetsége)
képviselőivel, Ali Emre Yurdakullal, a TOBB külkapcsolatokért felelős főtitkár-helyettesével
valamint Irem Ahi szakértővel. A felek áttekintették az MKIK és a TOBB eddigi kapcsolatait és
megvitatták az együttműködés további lehetőségeit, egyeztettek többek között egy 2017-re
tervezett török kamarai delegáció budapesti látogatásáról.
2017. június 29-30., Ankara, Kamarai vezetők részvétele az Ankarába szervezett
miniszterelnöki delegációban
Orbán Viktor miniszterelnök a miniszterelnök-helyettes és hat miniszter kíséretében 2017. június
29-30-án hivatalos látogatást tett Törökországban. Dr. Parragh László, az MKIK elnöke a
miniszterelnök hivatalos kíséretében, Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozatának elnöke és
Kovács József, a Tagozat alelnöke, a BKIK Kereskedelmi Tagozat III. Osztály elnökségi tagja az
üzletember küldöttség tagjaként utazott Törökországba. A miniszterelnököt 72 vállalattól 92
üzletember kísérte. Nevezett kamarai vezetők részt vettek az üzleti delegáció programjában – a
gazdasági fórumon a Rév és Társai Kereskedelmi Zrt. képviseletében Rév András együttműködési
megállapodást ír alá a Yapı Merkezi vállalat képviselőjével. A kamarai vezetők látogatást tettek a
TOBB-nál, megbeszélést folytattak a MÜSIAD, a TIM, az ASO és a TBM vezetőivel.
2017. november 17., Budapest, Kerekasztal megbeszélés Törökországról Kiss Gábor,
ankarai nagykövet részvételével, a Magyar – Török Tagozat közgyűlése
Az MKIK Magyar-Török Tagozata törökországi üzleti lehetőségekről szóló kerekasztal
megbeszélést szervezett 21 fő részvételével 2017. november 17-én Budapesten. Kiss Gábor,
Magyarország ankarai nagykövete Törökország gazdaságáról, a magyar-török kereskedelmi
kapcsolatok alakulásáról tartott előadást, kiemelve az együttműködés szempontjából
perspektivikus ágazatokat: az élelmiszeripart, a mezőgazdaságot, az energetikát, a víz- és
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hulladékgazdálkodást, a környezetvédelmet, a járműgyártást és a közlekedést, a turizmust,
valamint az egészségipart. A rendezvény keretében került sor a Tagozat éves közgyűlésére,
melynek során Rév András, a Tagozat elnöke ismertette a 2018. évre tervezett programokat. A
tájékoztatót követően a résztvevők egyéni megbeszélést folytathattak Kiss Gábor nagykövettel.
2017. december 11-15., Budapest, Az Ankarai Iparkamara üzleti delegációjának
budapesti látogatása
Az Ankarai Iparkamara 15 fős üzleti delegációval látogatott Budapestre 2017. december 11-15.
között. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az MKIK Magyar-Török Tagozatának
bevonásával gazdasági fórumot és üzletember-találkozót szervezett 2017. december 11-én a BKIKban. 2017. december 12-én délelőtt Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató, Rév András, a
Magyar-Török Tagozat elnöke és Kovács József, a Tagozat alelnöke fogadták az MKIK-ban az
Ankarai Iparkamara delegációját. A találkozón a magyar kamarai rendszer, Magyarország üzleti
környezete és a magyar-török gazdasági kapcsolatok kerültek bemutatásra.
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