
              
                

     Beszámoló 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozatának  

          2018-as tevékenységéről 

 

 
Az Afrika 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: 
 

 

2018. március 29. - A kongói delegáció fogadása 

 
2018. március 29-én a Brazzaville-Kongó második legnagyobb városának, Pointe-Noire 
polgármesterének vezetésével egy 6 fős delegáció tett bemutatkozó látogatást a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara székhelyén. Pointe-Noire az ország tengerparti kikötővárosa és egyúttal kereskedelmi 
központja, amit a fővárossal, Brazzaville-lel vasúti pálya köt össze. 
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, valamint a két kamara tevékenységéről. Ezt követően a 
kongói delegáció vezetője számolt be a Kongói Köztársaság gazdasági környezetéről. Kiemelte, hogy 
Kongó olajtermelő ország, de az utóbbi évek olajár-csökkenése megviselte a gazdaságot. A legfontosabb 
ágazat a mezőgazdaság és ehhez bőséges termőfölddel rendelkeznek, amit a külföldiek számára is 
értékesítenek. A polgármester együttműködési lehetőségeket Magyarországgal a mezőgazdaság, a 
vízgazdálkodás, az egészségügy és a szállítmányozás területén lát. 

 

2018. május 17. - Magyar-afrikai üzleti szeminárium és az MKIK Afrika Tagozatának 

közgyűlése 

 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata (MKIK AT) 2018. május 17-én tartotta meg 
éves közgyűlését az MKIK-ban. Dr. Kiss Zoltán elnök ismertette a Tagozat 2017-es tevékenységét és 
kitért a 2018-as programtervekre is. Ezt követően a Tagozat vezetőinek tisztújítására került sor. Az AT 
alelnöke Kiss Gábor, a T-System munkatársa lett, az elnökségben új tagként helyett kapott Balla László, 
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. általános vezérigazgató-helyettese, Kocsis Gábor, a VCC Live 
Hungary Kft. üzletfejlesztési menedzsere, valamint Mazár Ferenc, a Montoil Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt. nemzetközi tanácsadója.  Az ülés keretében a résztvevő tagvállalatok elfogadták az Afrika Tagozat új 
ügyrendjét. 
A közgyűlést követően kezdetét vette a Magyar-afrikai üzleti szeminárium. Dr. Kiss Zoltán tagozati 
elnök köszöntőt tartott, majd Horváth Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika 
Főosztályának vezetője összefoglalta a magyar-afrikai kapcsolatok aktualitásait. Az afrikai gazdasági 
együttműködési lehetőségekről három nagykövet tartott előadást: Őexc. Lizeth Satumbo Pena, angolai 
nagykövet az angolai üzleti lehetőségekről, Dr. Eniola Ayaji, nigériai nagykövet Nigéria gazdaságáról, 
végül Pieter Vermeulen, dél-afrikai nagykövet országa üzleti környezetéről beszélt. A rendezvény végén a 
résztvevőknek lehetősége volt megbeszéléseket folytatni az előadókkal. 

 

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

        Afrika Tagozat 



2018. június 28. - „Go Afrika” Magyar-török Afrika munkacsoport ülése 
 

2018. június 28-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén Rév András, az MKIK Nemzetközi 
kollégiumának alelnöke, Kiss Gábor, Magyarország ankarai nagykövete és Horváth Márk, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Afrika Főosztályának vezetője részvételével Magyar-török Afrika munkacsoport 
ülésre került sor 25 fő részvételével. Rév András köszöntőjében ismertette a projekt lényegét, melynek 
célja a magyar-török gazdasági együttműködés elősegítése afrikai projektekben, majd Horváth Márk 
tájékoztattatta a hallgatóságot a török politikai és gazdasági terjeszkedés részleteiről Afrikában. 
Kiss Gábor a DEIK török szervezet szerepvállalásáról beszélt, majd részletezte, hogy melyik 10 
kiválasztott országban szándékoznak együttműködést kezdeményezni a török és magyar fél között: Dél-
Afrika, Etiópia, Ghána, Nigéria, Szenegál, Kenya, Elefántcsontpart, Tanzánia, Ruanda, Dzsibuti. A 
köszöntőbeszédek után a jelenlévő vállalkozások, valamint Kabai Éva, az EXIM képviselője mutatkoztak 
be a hallgatóságnak és folytattak interaktív párbeszédet a nagykövettel. 

 

2018. augusztus 31. - Konzultáció Afrikáról - Fókuszban Angola és Kenya 

 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata 2018. augusztus 31-én Kenyára és Angolára 
fókuszáló afrikai konzultációt szervezett az MKIK székhelyén. A rendezvényt Kiss Gábor, az MKIK 
Afrika Tagozatának alelnöke nyitotta meg. A fórumon a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika 
Főosztályának vezetője, Horváth Márk köszöntőjében kiemelte, hogy 2018 őszétől a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban új fejlesztési stratégia (NEFE) lép életbe, valamint részletesen kitért az afrikai 
politikai vezetők ez évre tervezett magyarországi látogatásaira. Horváth Márk köszöntőjét Máthé László 
kenyai nagykövet prezentációja követte, aki részletesen bemutatta a kenyai üzleti lehetőségeket, illetve 
kihívásokat. Hangsúlyozta, hogy Kenya 1963 óta piacgazdaság, ahol a többi afrikai országhoz képest 
nagyobb jogbiztonsággal lehet számolni. Angola helyzetéről Maris Zsolt angolai nagykövet tartott 
előadást, aki kitért az évtizedekre visszanyúló angolai-magyar kapcsolatokra, valamint az ország 
gazdaságának sajátos jellegére. A prezentációkat követően networking kávészünet következett, mely 
során mintegy 60 cégképviselő egyénileg is feltehette kérdéseiket a jelenlévő nagyköveteknek. 

 

2018. szeptember 13. – Vacsora az ugandai külügyminiszterrel 

 
A BKIK az MKIK Afrika Tagozata és a KKM együttműködésével Sam Kahamba Kutesa ugandai 
külügyminiszter látogatásának tiszteletére munkavacsorát szervezett. A vacsorán az ugandai delegáció 
tagjai mellett részt vett Joó István exportfejlesztésért felelős helyettes-államtitkár, a KKM relációval 
foglalkozó munkatársai, valamint a kontinensen legaktívabban jelen lévő magyar vállalkozások vezetői.   
A rendezvény házigazdái Rév András, a Nemzetközi kollégium alelnöke, valamint dr. Kiss Zoltán, az 
Afrika Tagozat elnöke voltak, az MKIK-t Babák Péter referens képviselte. 
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