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2017-es tevékenységéről

Az MKIK 2017. május 30-i XXXV. Közgyűlésének döntése értelmében 2017. június 1-től a
Szubszaharai Tagozat Afrika Tagozat néven folytatja tevékenységét A Tagozat fő célkitűzése, hogy
elősegítse a magyar vállalatok afrikai piacra lépését. A Tagozat kéthavonta megjelenő hírlevele és
internetes oldala igyekszik a legfrissebb tájékoztatást nyújtani a szubszaharai Afrika gazdasági,
társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a magyar-afrikai kapcsolatok
legfontosabb újdonságairól, valamint a Tagozat munkájáról. Az Afrika Tagozatban jelenleg 50
tagvállalat van.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Afrika Főosztályával együttműködésében:
2017. március 29. - Bary Emmanuel Rafatrolaza, a madagaszkári külügyminiszter-helyettes
fogadása
2017. március 29-én Bary Emmanuel Rafatrolaza, Madagaszkár külügyminiszter-helyettese
vezetésével egy 5 fős delegáció tett udvariassági látogatást és vett részt munkaebéden a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A delegációt Dr. Kiss Zoltán, az MKIK Afrika Tagozat
elnöke köszöntötte. A külügyminiszter-helyettes beszédét követően Tahiriniaina Sojarison, a
Madagaszkári Külügyminisztérium Európa főosztályának vezetője előadásában kifejtette, hogy
fejlődő országként Madagaszkár elsődleges célja a szegénység leküzdése. Az ország fejlesztési
stratégiájában négy terület kap kiemelt szerepet: a turizmus, textilipar, bányászat és a mezőgazdaság.
A madagaszkári előadás után Babák Péter nemzetközi referens tartott prezentációt Magyarország
üzleti környezetéről és a két kamara tevékenységéről, majd Tarjáni Zsolt projektigazgató ismertette
az MNKH szerepét Magyarország külgazdasági stratégiájában.
2017. április 26. - Dél-Afrika és a szubszaharai régió bemutatása
2017. április 26-án a BKIK Szubszaharai Szakmai Osztálya az MKIK Szubszaharai Tagozatával
együttműködésben konzultációt szervezett a Dél-afrikai Köztársaság, valamint a szubszaharai régió
export és piaci lehetőségeiről, jogi, kulturális és befektetési hátteréről a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara székházában. A témát az Into SA dél-afrikai székhelyű consulting cég dolgozta fel és
mutatta be két órában.
2017. június 14. - Munkaebéd Dr. Luís Filipe Lopes Tavares zöld-foki külügyminiszterrel
2017. június 14-én Dr. Parragh László, az MKIK elnöke, valamint Dr. Kiss Zoltán, az Afrika
Tagozat elnöke munkaebéden látták vendégül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
meghívására hazánkba látogató zöld-foki külügyminisztert. Az ebéden részt vett Horváth Márk, a
KKM Afrika főosztályának vezetője is.
2017. július 12. - Az Afrika Tagozat kibővített elnökségi ülése
2017. július 12-én az MKIK Afrika Tagozata 20 fő részvételével kibővített elnökségi ülést tartott
Budapesten. Dr. Kiss Zoltán, a Tagozat elnöke köszöntőjében tájékoztatta a résztvevőket, hogy a
Szubszaharai Tagozat nevet változtatott: 2017. június 1-jétől Afrika Tagozat elnevezéssel működik

tovább, valamint ismertette a tagozat eddig megrendezett és soron következő programjait. A
köszöntőt követően Horváth Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika Főosztályának
vezetője számolt be Afrika országai és Magyarország közti politikai és gazdasági kapcsolatokról. A
főosztályvezető előadásában kitért az angolai külügyminiszter júniusi látogatására, a dinamikusan
fejlődő magyar-kenyai-gazdasági kapcsolatokra és a zöld-foki külügyminiszter látogatásának
eredményeire, valamint ismertette a soron következő külgazdasági programokat, nemzetközi
látogatásokat. A prezentációt követően Kocsis Gábor, a Virtual Call Center Kft. vezetője cégük
kenyai sikeréről számolt be. Az elnökségi ülés kérdésekkel és válaszokkal zárult.
2017. augusztus 30. – A zimbabwei Potraz és a Zimpost delegáció fogadása
2017. augusztus 30-án Dr. Samuel Muchineripi Kundishora, a Zimbabwei IT Postai Szolgáltatások
Minisztérium főosztályvezetőjének vezetésével egy 9 fős delegáció tett bemutatkozó látogatást és
vett részt munkaebéden a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A delegációt Dr. Kiss
Zoltán, az MKIK Afrika Tagozat elnöke köszöntötte. A megbeszélésén Littvay-Kovács Áron
főosztályvezető (BKIK) és Babák Péter nemzetközi referens (MKIK) tartott prezentációt Budapest és
Magyarország üzleti környezetéről és a két kamara tevékenységéről. Ezt követően a zimbabwei
delegáció vezetője számolt be Zimbabwe gazdasági környezetéről.
2017. szeptember 5. - Afrikai fórum – Fókuszban Etiópia és Nigéria
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködésben 2017. szeptember 5-én Afrikai fórumot szervezett a BKIK székházában. A
rendezvényt Dr. Kiss Zoltán az MKIK Afrika Tagozatának elnöke nyitotta meg.
A fórumon a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika osztályának főosztályvezetője Horváth
Márk előadásában hangsúlyozta, hogy Afrika ma a világ leggyorsabban növekvő régiója. Horváth
Márk előadását Prof. Ternák Gábor abujai nagykövet prezentációja követte, aki részletesen bemutatta
az országában rejlő üzleti lehetőségeket, illetve kihívásokat. Etiópia helyzetéről Sági Gábor addiszabebai nagykövet tartott előadást. Az afrikai exportfinanszírozási lehetőségekről Dr. Némedi-Varga
Szilvia, az EXIM Exportfinanszírozás, biztosítás, nemzetközi kapcsolatok részlegének
igazgatóhelyettese tartott ismertetőt.

