
MKIK Nyugat-balkáni Tagozat 

Beszámoló az NYBT 2012. évi tevékenységéről, rendezvényeiről, működéséről 

 

1. A honlap működtetése 

A honlapon a Tagozat által szervezett aktuális programokról, a térségbeli kiállításokról, a 

térséget érintő aktuális információkról adunk tájékoztatást. 

 

2. Együttműködés a Nyugat-balkáni térség-beli kamarákkal 

* 2012. szeptember 3-án a Tagozat elnöke, Galambos Attila megbeszélést folytatott 

Pristinában a Koszovói Kereskedelmi Kamara elnökével, Safet Gerxhaliu úrral. Az út során 

tárgyalt továbbá a 2012. június 13-án, Budapesten rendezett nagysikerű Koszovói Gazdasági 

Fórumon résztvevő koszóvói kormányzati tisztségviselőkkel, úgymint Mimoza Kusari-Lila 

miniszterelnök helyettes /gazdasági miniszter asszonnyal, Valdrin Lluka úrral, az IPAK 

igazgatójával, a Koszóvói Privatizációs Ügynökség felső vezetőivel valamint a miniszterelnök 

úr politikai tanácsadójával. 

* 2012. november 14-15-én Galambos Attila részt vett a fennállásának 50. évfordulóját 

ünneplő Koszóvói Kereskedelmi Kamara rendezvényén Pristinában, ahol Dr. Parragh László 

elnök meghatalmazása alapján képviselte az MKIK-t és beszédet mondott. Az eseményt a 

helyi média is közvetítette. Az ünnepség során megbeszélést folytatott Albana Lakroni 

asszonnyal, az Albán Kereskedelmi és Iparkamara jogi és nemzetközi igazgatójával koszovói 

vezető vállalatok magyar vállalatokkal történő kapcsolatépítése céljából.  

* 2012. november 16-án Galambos Attila találkozott Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszterrel, aki a közép- és dél-európai mezőgazdasági miniszterek találkozóján vett részt, a 

miniszter úr által vezetett- üzletember delegációval valamint az Agrárkamara elnökével, 

Győrffy Balázzsal.  

* 2012. november 26-án a Galambos Attila és a Tagozat titkára, Tepes Anna látogatást tettek 

Nikolin Jaka úrnál, az Albán Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél Tiranában. A 

megbeszélésen, amelyen jelen volt Albana Laknori jogi és nemzetközi igazgatóasszony is, az 

együttműködési lehetőségekről, a közvetlen kapcsolat és információ-csere szükségességéről, 

illetve egy együttműködési megállapodás aláírásáról egyeztettek a felek. Jaka elnök úr külön 

kiemelte az IPA projektekhez kapcsolódó magyar tapasztalatok átadásának szükségességét. 

Galambos Attila válaszában jelezte, hogy az NFÜ-vel valamint a Külügyminisztériummal 

kialakított együttműködés alapján hamarosan várható az említett szervezetek képviselőiből 

álló delegáció tiranai utazása is. 

* 2012. november 28-án Galambos Attila a Macedón Gazdasági Kamara nemzetközi 

igazgatójával, Irena Mojsovska asszonnyal valamint Vlatko Stojanovski úrral találkozott 

Skopje-ban, melynek során a korábban előkészített együttműködési megállapodás aláírásának 

lehetséges időpontját és az együttműködés területeit vitatták meg. A felek előzetesen a jövő 

év első negyedévét jelölték meg, kiemelve az aláíráshoz kapcsolódó üzletember-találkozó 

megszervezésének fontosságát. A megbeszélésen jelen volt Bencze József, Magyarország 

nagykövete is, aki eddig is sokat tett az együttműködés létrejöttéért. 

Galambos Attila megbeszélést folytatott továbbá a Macedón Kereskedelmi Kamara ügyvezető 

igazgatójával, Mitko Aleksov úrral valamint Violeta Angelovska ügyvezető igazgatóhelyettes 

asszonnyal az intézményes kapcsolatok felvételéről. A Macedón Kereskedelmi Kamara kész 

együttműködési megállapodást aláírni az MKIK-val. 

 



3. 2012-es MKIK NYBT programok 

2012. július 3., Budapest 

Nyugat-balkáni gazdasági fórum – a Nyugat-balkáni Tagozat alakuló ülése 

A fórumon a résztvevők a térség aktuális helyzetébe nyertek betekintést elsőként Pósa 

Krisztián, a Magyar Külügyminisztérium Nyugat-Balkán Főosztály vezetőjének előadásából, 

melyben a térség magyar külpolitikában betöltött szerepéről beszélt. Péntekné Gecsényi 

Krisztina, a Nemzetgazdasági Minisztérium Nyugat-Balkán Osztályának vezetője a nyugat-

balkáni országokkal fennálló gazdasági kapcsolatokról, míg Szilágyiné Bátorfi Edit, a Magyar 

Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese, a Közép-Európai Kezdeményezésről (KEK) 

és a Visegrádi Csoportról tartott előadást. Dr. Velikovszky László, a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség megbízott főosztályvezetője a nyugat-balkáni térségre vonatkozó IPA és egyéb 

programokról tájékoztatta a résztvevőket. A fórum végén Galambos Attila, a megalakuló 

Nyugat-balkáni Tagozat leendő elnöke, a Communautrade Kft. ügyvezető igazgatója 

mutatkozott be. A fórumot követően került sor a Tagozat alakuló ülésére, melyen elfogadták a 

Tagozat ügyrendjét és megválasztották a Tagozat elnökségi tagjait. A Tagozat 40 taggal 

alakult meg. 

 

2012. október 3., Budapest 

Nyugat-balkáni gazdasági fórum - A kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének pénzügyi 

eszközei 

A rendezvény célja az volt, hogy áttekintést nyújtson a pénzügyi finanszírozási lehetőségekről 

a nyugat-balkáni országok iránt érdeklődő cégek számára. 

Dr. Velikovszky László a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezetője előadásában az 

EU-s pályázati lehetőségekről beszélt. Dr. Nagy Viktor, az Eximbank refinanszírozás és 

utófinanszírozás üzletág igazgatója az Eximbank és a MEHIB szolgáltatásairól, valamint a két 

intézmény szervezeti átalakításáról tartott előadást.  

A Közép-Európában piacvezető szerepet betöltő UniCredit Bank szolgáltatásait Móger Péter 

ügyvezető igazgató mutatta be. Beszélt továbbá a bankcsoport hazai és külföldi hálózatáról, a 

kereskedelmi banki finanszírozási lehetőségekről valamint az államilag támogatott 

exportfinanszírozásról. 

A fórum végén dr. Ágoston László, a Horton 2000 Kft. tanácsadója előadásában az albán 

üzleti környezet sajátosságait ismertette, kitérve a kulturális és politikai jellemzőkre valamint 

a két ország közti gazdasági kapcsolatokra. 

 

2012. november 26-30., Tirana, Skopje 

Részvétel az ITF-en, látogatás az Albán és a Macedón Kamaránál 

Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata önálló standdal képviselte tagjait a Tiranai Nemzetközi 

Vásáron. 

Tepes Anna megbeszélést folytatott Szél Ervin külgazdasági szakdiplomatával valamint 

Sólyom Zoltán úrral, a tiranai Magyar Nagykövetség tanácsosával. 

Galambos Attila prof. Dr. Tokli Thomaj, albán mezőgazdasági miniszter-helyettessel a 

magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari áruk albán piacon történő elhelyezéséről valamint 

az együttműködés lehetséges irányairól folytatott tárgyalást.  

A HITA jelen lévő képviselőjével a jövő évben a Tagozathoz tartozó országokban rendezendő 

közös megjelenési lehetőségekről egyeztettek a felek. 

 


