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A Szubszaharai Tagozat 2016. évi tevékenységéről 

 

 
Figyelembe véve a Magyarország kormánya által meghirdetett déli nyitás stratégiát a Szubszaharai Tagozat 

elsődleges célja, hogy a magyar vállalkozásoknak a szubszaharai országok piacán való megjelenését, üzleti 

partnerkeresését támogassa, illetve a térségben tevékenységet még nem folytató cégek sikeres gazdasági 

szerepvállalását hatékonyan előmozdítsa. 

 

A Tagozat 2016-as tevékenysége során a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika Főosztályával 

szorosan együttműködve az alábbi rendezvényeket szervezte: 

   

2016. március 17. - Irány Afrika – magyar-török üzleti fórum  

 

Fatih Metin, török gazdasági miniszterhelyettes 2016. március 17-i budapesti látogatásához kapcsolódóan 

„Irány Afrika – magyar – török üzleti fórum” címmel szervezett rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara (MKIK), 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. Fatih Metin török 

gazdasági miniszterhelyettest, Magyar Levente, a KKM gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára külön 

bilaterális tárgyalás keretében is fogadta. Az eseményen köszöntőt mondott Miklóssy Ferenc, az MKIK 

alelnöke, Ömer Cihad Vardan, a DEIK elnöke, Adnan Polat, a Török-Magyar Üzleti Tanács elnöke valamint 

Kiss Zoltán, az MKIK Szubszaharai Tagozatának elnöke. Arda Tugay, az EXIM törökországi 

képviseletének igazgatója a bank és a képviselet szolgáltatásairól tartott előadást, ezt követően pedig 

Kőszegi Gábor, az MNKH Zrt. Törökországért és Afrikáért felelős igazgatója mutatta be az intézmény főbb 

feladatait. Dr. Szendrői László a Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. ügyvezetője valamint Taşkın 

Tamer, a Török- Afrikai Üzleti Tanács tagja előadásában egy magyar illetve egy török cég afrikai 

tapasztalatairól kaptak tájékoztatást a résztvevők. A fórumot követően üzletember-találkozóra került sor, 

több mint 120 magyar cég részvételével. 

 

2016. április 10-15. - Üzleti delegáció Etiópiába és Kenyába   
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szubszaharai Tagozata Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter hivatalos etiópiai és kenyai látogatásához kapcsolódóan 2016. április 10-15. között 22 fős 

üzletember-delegációt szervezett Etiópiába és Kenyába. A küldöttséget Dr. Kiss Zoltán, az MKIK 

Szubszaharai Tagozata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vezette. A látogatás célja a 

magyar-etióp, valamint a magyar-kenyai gazdasági kapcsolatok erősítése és bővítése volt. 

A delegációban energiaipari, vízgazdálkodási élelmiszeripari, gépipari, informatikai, nyomdaipari, 

dísznövény kiskereskedelmi cégek vezetői vettek részt. 2016. április 12-én délelőtt Magyarország Addisz-

abebai Nagykövetsége és a fővárosi kereskedelmi és iparkamara szervezésében gazdasági fórumra és 

üzletember-találkozóra került sor. A rendezvényen Dr. Kiss Zoltán együttműködési megállapodást írt alá 

etióp partnerszervezetével az Addisz-abebai Kereskedelmi és Iparkamarával. 2016. április 13-án délután 

Nairobiban került sor üzleti fórumra. Az esemény keretében együttműködési megállapodás aláírására került 

sor az MKIK és a Kenyai Nemzeti Kereskedelmi és Iparkamara között. Az előadásokat követően kétoldalú 

üzleti találkozók következtek, melyen több mint 100 kenyai cég vett részt. 

 

2016. június 9. - A Szubszaharai kiutazás follow-up rendezvénye  

 

2016. június 9-én, a BKIK székhelyén megrendezett szemináriumon az etióp-kenyai üzleti delegáció 

résztvevői a kiutazásuk során szerzett tapasztalatikról tájékoztatták a szervezőket. A jelen lévő 8 

cégképviselő mindegyike folyamatban lévő tárgyalásokról számolt be, ezek közül kiemelkedett a Virtual 

Call Center Kft., mely vegyesvállalat alapításába kezdett Kenyában. 
      



   

2016. október 25.  - Nyugat-afrikai fórum  
 

A rendezvényen Dr. Kiss Zoltán, az MKIK Szubszaharai Tagozat elnökének köszöntőjét követően Horváth 

Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika Főosztály vezetője tartott rövid összefoglalót a régió 

gazdaságpolitikai vonatkozásairól, majd Balogh Sándor, a HTCC és Magyar-Afrika Társaság elnöke 

mondott köszöntőbeszédet a megjelenő hallgatóságnak. Ezt követően France Mutombo Tshimuanga, az 

Afrikáért Alapítvány elnöke beszélt Kongó és Magyarország közti kereskedelmi kapcsolatok alakulásáról. 

Ghána üzleti környezete sajátosságainak bemutatását Entz Boldizsár, Ghána tiszteletbeli konzulja dolgozta 

fel, majd Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója személyes tapasztalatain 

keresztül mutatta be az ország vállalati környezetét. A rendezvényt Szilasi Ildikó tiszteletbeli szenegáli 

külgazdasági tanácsos Szenegál által nyújtott üzleti lehetőségek című előadása zárta. 

  

 

 

 

 

 

         

   

 


