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Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

     Nyugat-balkáni Tagozat 

MKIK Nyugat-balkáni Tagozat 

Beszámoló a Tagozat 2013. 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 

2013-ban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és ezen belül a Nyugat-balkáni Tagozat 

megállapodások aláírásával erősítette meg az együttműködést az alábbi térség-beli kamarákkal: 

 Macedón Gazdasági Kamara, 2013. február 20., Budapest, Magyar - Macedón GVB ülés 

 Albán (Tiranai) Kereskedelmi és Iparkamara, 2013. április 10., Budapest, KEK fórum  

 Montenegrói Gazdasági Kamara, 2013. június 25., Podgorica, Magyar – Montenegrói GVB 

ülés 

 Bosznia-Hercegovina Külkereskedelmi Kamarája, 2013. november 8., Budapest, magyar-

bosnyák miniszterelnöki találkozó 

(A Koszovói Kereskedelmi Kamarával 2012. június 15-én kötött megállapodást az MKIK.) 

 

3. Elektronikus kiadvány a tagozati tagokról 

A Nyugat-balkáni Tagozat azon 26 tagjáról, mely jelezte igényét, elektronikus kiadvány készül, mely 

a Nyugat – balkáni Tagozat, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar és angol nyelvű 

honlapján lesz elérhető. 

4. A Tagozat 2013. évi programjai 

2013. március 19., Budapest - A Tagozat elnökségi ülése 

A Nyugat – balkáni Tagozat elnökségi ülésén az elnökség tagjai a Tagozat 2013. évi programjairól 

folytattak egyeztetést, és megtárgyalták a 2013 májusában esedékes macedóniai kiutazás szervezésével 

kapcsolatos fontosabb részleteket. 

 

2013. március 19., Budapest - Sikeres piacra lépés, üzleti környezet Macedóniában – gazdasági 

fórum 

A Tagozat a nyugat-balkáni országokat bemutató 2013. évi rendezvénysorozat első eseményeként 

szervezte meg a Macedónia üzleti környezetéről szóló gazdasági fórumot. Galambos Attila 

köszöntőjét követően, Darko Angelov, Macedónia magyarországi nagykövete az ország üzleti 

környezetéről, Ljupcho Mihailovski, a Macedón Befektetési és Exporttámogatási Ügynökség 

magyarországi képviseletének vezetője a befektetési lehetőségekről, Szakáli István Loránd, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Közép-Európa Főosztályának vezetője a kétoldalú gazdasági 

kapcsolatokról tartott előadást, míg Bunford Tivadar, a Masterplast dél-európai régióigazgatója 

Macedóniában szerzett üzleti tapasztalatait osztotta meg a fórum 40 résztvevőjével.  

2013. május 26-29., Macedónia - Üzleti delegáció Macedóniába 

Galambos Attila, a Nyugat-balkáni Tagozat elnökének vezetésével üzleti delegáció látogatott 

Macedóniába. A Macedón Gazdasági Kamara által május 27-én, Skopje-ban szervezett üzleti fórumon 

köszöntőt mondott Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, valamint 

Valon Saraqini, macedón gazdasági miniszter. A rendezvényen beszédet tartott Dr. Bencze József, 

magyar nagykövet, Darko Angelov, macedón nagykövet, Antoni Peshev, a Macedón Gazdasági 

Kamara Közgyűlésének elnöke, valamint Galambos Attila, a Nyugat-balkáni Tagozat elnöke. A 

fórumot követő üzletember-találkozón a résztvevő 20 magyar cég képviselője és a macedón 

üzletemberek között összesen 30 tárgyalásra került sor, melynek eredményeképp a résztvevők 

többsége üzletkötést vár a közeljövőben. 

Május 28-án a delegáció Bitolába és Ohridba látogatott, ahol a helyi polgármesterek fogadták a 

résztvevőket és adtak tájékoztatást a helyi fejlesztési tervekről, üzleti lehetőségekről. Ohridban a 

résztvevők a helyi fejlesztési lehetőségekről (turizmus, ipar, szennyvíztisztító) kaptak tájékoztatást.  
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2013. július 9., Budapest - Üzleti környezet Montenegróban 

Az esemény a nyugat-balkáni országokat bemutató rendezvénysorozat második tagjaként, a 

Montenegrói Nagykövetséggel együttműködve valósult meg. Köszöntőt mondott Szikora Levente, a 

Miniszterelnökség Befektetési Főosztályának vezetője megemlítve a „Keleti Nyitás” stratégiát, illetve 

a két ország gazdasági együttműködésének legfontosabb területeit. 

Mirsad Bibovic Montenegró magyarországi nagykövete az ország üzleti környezetéről, míg Szél 

Ervin, külgazdasági szakdiplomata Montenegró és Magyarország kétoldalú gazdasági kapcsolatairól 

tartott előadást. Dr. Nagy Viktor, az Eximbank vezérigazgató-helyettese a bank szolgáltatásait 

ismertette. Amberger Árpád, a Globomax Zrt. vezérigazgatója szabadkai és kotori üzleti tapasztalatait 

osztotta meg a résztvevőkkel. A rendezvény végén egy rövid közgyűlés keretében Galambos Attila a 

Tagozat 2013. évi programjairól tájékoztatta a jelenlevő 60 résztvevőt. 

2013. szeptember 24-26., Montenegró, Budva - Üzleti delegáció Montenegróba 

Galambos Attila vezetésével 13 fős üzleti delegáció utazott Montenegróba, a Budvai Nemzetközi 

Vásárra. Szeptember 24-én a magyar delegáció tagjai üzleti vacsorán vettek részt, ahol a Magyar 

Nagykövetség munkatársaival, a Montenegróban működő magyar érdekeltségű üzleti közösséggel és a 

vásáron résztvevő magyar kiállítókkal folytattak megbeszélést.  

Szeptember 25-én a magyar vállalkozók a Budvai Nemzetközi Vásáron tettek látogatást. Délután az 

MKIK Nyugat-balkáni Tagozata és a Magyar Nagykövetség szervezésében üzleti fórumra került sor, 

amelyen a Montenegrói Gazdasági Kamara, a Montenegrói Befektetési Ügynökség és a Magyar 

Nagykövetség képviselői a montenegrói gazdasági környezetről, üzleti lehetőségekről és a kétoldalú 

gazdasági kapcsolatokról tartottak előadást. Az AzMont Investment nevű cég képviselője a cég 

montenegrói projektjéről, az OTP Bank montenegrói leányvállalatának képviselője a bank helyi 

szolgáltatásairól tájékoztatta a jelenlevőket. 

A résztvevők többsége üzletkötést vár a Budvai Nemzetközi Vásáron tett látogatást követően, illetve 

sokan hasznos ismeretségeket kötöttek a kiutazás során. 

A résztvevő cégek várható üzleti eredményének összértéke 105.000 EUR. 

 

2013. november 5., Budapest - Üzleti környezet Bosznia-Hercegovinában 

Bosznia-Hercegovina kormányfője, Vjekoslav Bevanda 2013. november 8-i budapesti látogatása 

kapcsán 2013. november 5-én „Üzleti környezet Bosznia-Hercegovinában” címmel gazdasági fórumra 

került sor mintegy 70 vállalkozó részvételével Budapesten. 

Az esemény a nyugat-balkáni országokat bemutató rendezvénysorozat harmadik tagjaként, Bosznia-

Hercegovina Nagykövetségével együttműködve valósult meg.  

Galambos Attila, a Nyugat-balkáni Tagozat elnökének köszöntőjét követően Željko Janjetović 

nagykövet részletesen ismertette Bosznia-Hercegovina általános gazdasági jellemzőit. 

Orosz György, a Nemzetgazdasági Minisztérium Globális Főosztályának vezetője a kétoldalú 

gazdasági kapcsolatokról, míg Szőcs Gábor, a Magyar Export-Import Bank Zrt. akvizíciós igazgatója 

a bank szolgáltatásairól tartott előadást. Fábrik Miklós, az Isoplus Kft. bosznia-hercegovinai és balkáni 

képviselője a nyugat-balkáni térségben, illetve Bosznia-Hercegovinában szerzett üzleti tapasztalatait 

osztotta meg a résztvevőkkel. 

2013. december 9., Budapest - Üzleti környezet Koszovóban 

A Koszovó üzleti környezetét bemutató fórumon, mely a Tagozat és a budapesti Koszovói 

Nagykövetség közös szervezésében valósult meg, bemutatkozott Sami Ukelli, a Koszovói Köztársaság 

új nagykövete. 

Az ország üzleti környezetéről, turizmusáról és a befektetési lehetőségekről Kreshnik Thaqi, a 

Koszovói Befektetési Ügynökség (APIK) vezető tisztségviselője tartott előadást, míg a magyar-

koszovói gazdasági kapcsolatokat Orosz György, a Nemzetgazdasági Minisztérium Globális 

Főosztályának vezetője mutatta be. A koszovói privatizációs folyamatot Mrika Tahiri, a Koszovói 

Privatizációs Ügynökség (PAK) ügyvezető igazgató helyettese ismertette. A Trust Hungary Zrt. 

értékesítési menedzsere, Bakánné Tarr Mária a cég Koszovóban szerzett tapasztalatait osztotta meg a 

résztvevőkkel. 

 

Galambos Attila    Tepes Anna 

    elnök      titkár 


