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Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

     Nyugat-balkáni Tagozat 

MKIK Nyugat-balkáni Tagozat 
Beszámoló a Tagozat 2014. évi tevékenységéről, rendezvényeiről, működéséről 

1. A honlap működtetése 

A honlapon a Tagozat aktuális programjairól, a térségbeli kiállításokról adunk tájékoztatást. 
 

2. Hírlevél 

2014 júniusától a Tagozat havi rendszerességgel hírlevélben tájékoztatja tagjait a nyugat-
balkáni térség országaival kapcsolatos legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi hírekről. 
 

3. A Tagozat 2014. évi programjai 

2014. május 21., Budapest – Uniós források a nyugat-balkáni üzletfejlesztéshez  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozata és a Külügyminisztérium 
2014. május 21-én információs napot szervezett Budapesten mintegy 90 fő részvételével 
„Uniós források a nyugat-balkáni üzletfejlesztéshez” címmel. A rendezvényt Galambos Attila, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának elnöke nyitotta meg, aki 
beszédében felhívta a figyelmet az uniós elő- és csatlakozás utáni források során szerzett 
vállalati szintű tapasztalatok a térség országaiban történő hasznosíthatóságára. A 
Külügyminisztérium előadói – Várkonyi Márta, szakmai főtanácsadó, Gilyán György 
nagykövet és gazdasági koordinátor valamint Scherczer Károly Róbert IPA koordinátor – 
ismertették a nyugat-balkáni országok jelenlegi gazdasági és EU-s integrációs kilátásait, 
valamint olyan ajánlásokat adtak, melyek segítségével az IPA-alapokból már akár rövidtávon 
is konkrét üzleti lehetőségekhez juthat a hazai vállalati szektor.  
 
2014. június 10-13., Sarajevo, Banja Luka, Kakanj – Üzleti delegáció Bosznia-
Hercegovinába 

Galambos Attila az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata elnökének vezetésével 21 fős üzleti 
delegáció látogatott Bosznia – Hercegovinába 2014. június 10-13. között. 2014. június 11-én 
Szarajevóban került sor gazdasági fórumra és üzletember – találkozóra Bosznia – 
Hercegovina Külkereskedelmi Kamarájának szervezésében. Pandúr József, Magyarország 
bosznia-hercegovinai nagykövete köszöntőjében kiemelte, hogy Bosznia-Hercegovina 
Magyarország 3. kiviteli célországa a Nyugat-Balkánon, illetve hogy az ország kereskedelmi 
forgalmában Magyarország a 8. helyet foglalja el. Ahmet Egrlić, a kamara elnöke 
köszöntőjében arról beszélt, hogy a bosnyák – magyar kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésre 
szorulnak. Galambos Attila beszédében bemutatatta a Nyugat-balkáni Tagozatot, és a 
kétoldalú kamarai együttműködés vonatkozásában megemlítette a 2013 novemberében 
Budapesten aláírt kamarai együttműködési megállapodást és az ehhez kapcsolódó kamarai 
elnöki találkozót valamint a Tagozat által szervezett Bosznia – Hercegovina bemutatását célzó 
gazdasági fórumot. A bosznia-hercegovinai árvíz kapcsán jelezte, hogy több magyar cég is 
felajánlotta segítségét a kárfelmérésben és a rekonstrukcióban egyaránt, amelyről egy 
hivatalos levelet is átadott a kamara elnökének. A fórumot követően 16 magyar és 25 bosnyák 
cég folytatott üzleti tárgyalásokat. Június 12-én délelőtt a Boszniai Szerb Köztársaság 
Kereskedelmi és Iparkamarája szervezésében Banja Lukában került sor üzleti fórumra, 
melyen részt vett Goran Račić, Banja Luka Kereskedelmi és Iparkamarájának elnöke, 
valamint dr. Sült Tibor, Magyarország bosznia-hercegovinai nagykövetségének külgazdasági 
szakdiplomatája. Dragica Ristić, nemzetközi igazgató előadásában a kamara bemutatását 
követően a kedvező befektetési környezetről, valamint a kereskedelemben, mezőgazdaságban, 
élelmiszer-feldolgozásban, energia- és környezetvédelemben, közlekedésben, ICT iparban, fa-
, és fémiparban, valamint a turizmusban rejlő lehetőségekről beszélt. Az üzletember-
találkozón 16 helyi és 18 magyar vállalkozó vett részt. Június 12-én délután a Kakanji 
Önkormányzatnál a város polgármestere, Nermin Mandra fogadta a magyar delegációt. A 12 
helyi és 14 magyar cég bemutatkozását követően a résztvevők Kakanj és környéke 
gazdaságáról, a helyi befektetési lehetőségekről kaptak tájékoztatást, majd kétoldalú üzleti 
tárgyalásokra került sor. A program zárásaként Hasan Causevic, a Kakanji Hőerőmű 
igazgatója látta vendégül a delegáció tagjait. 
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2014. november 4., Budapest - Üzleti környezet Szerbiában 

Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint a 
budapesti Szerb Nagykövetség közreműködésével gazdasági fórumot szervezett „Üzleti 
környezet Szerbiában” címmel. Galambos Attila, a Tagozat elnökének köszöntőjét követően 
Kismárton Ottó követ-tanácsos Szerbia üzleti környezetéről valamint a befektetési 
lehetőségekről tartott előadást. Kékesi Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Nyugat-Balkán Főosztályának vezetője Magyarország és Szerbia bilaterális gazdasági 
kapcsolatairól elmondta, hogy Szerbia Magyarország meghatározó kereskedelmi partnere a 
Nyugat-Balkánon, de a többi szomszédos országgal meglévő kereskedelemhez képest a 
Szerbiával folytatott kereskedelem alacsonyabb mértékű. A magyar export szempontjából 
perspektivikus ágazatok közt megemlítette a közlekedést és az infrastruktúra-fejlesztést, a 
gyógyszeripart, az autóipart, a mezőgazdaságot (mezőgazdasági gépek, vetőmagok, 
vegyszerek) valamint az élelmiszeripart. Balog László, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 
(MNKH) külpiaci igazgatója a Kereskedőház szerepéről, feladatairól beszélt és bemutatta a 
szervezet irodahálózatát. A Marso Kft. képviseletében Sebestyén Mária, régióvezető osztotta 
meg a résztvevőkkel a cég Szerbiában szerzett üzleti tapasztalatait, melyek közül kiemelte, 
hogy Szerbiában a cégbejegyzés csak pár napot vesz igénybe, hogy az internetes értékesítés 
még nem olyan elterjedt, mint itthon valamint hogy Szerbiában fontosak a személyes 
kapcsolatok a vevőkkel. A piaci nehézségek kapcsán a készpénzhiányt, a késedelmes fizetést 
és a nehézkes vámeljárást említette. A fórum végén került sor a Tagozat éves közgyűlésére, 
melynek keretében Galambos Attila ismertette a 2015. évre tervezett programokat. 
 
2014. november 20., Belgrád – Üzleti delegáció Szerbiába 

Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata 2014. november 20-án üzleti delegációt szervezett 
Szerbiába, Belgrádba, az ugyanebben az időben megrendezett Magyar – Szerb Gazdasági 
Vegyes Bizottsági üléshez kapcsolódóan. A Szerb Gazdasági Kamara által szervezett üzleti 
fórumon elsőként Milivoje Miletic, a szerb kamara megbízott elnöke mondott köszöntőt, aki 
hangsúlyozta, hogy a szerb gazdaságpolitika stratégiai célja az export növelése, amihez 
szükséges az infrastruktúra, a gazdasági termelékenység javítása, a cégek technológia-
fejlesztésének és termelési kapacitásának bővítése. Dr. Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében a magyar gazdaság pozitív eredményeit 
emelte ki és megjegyezte, hogy Magyarország folyamatosan figyelemmel kíséri a Szerbiában 
zajló reformfolyamatot, valamint hogy a magyar cégek készek részt venni a szerbiai 
privatizációban. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a két ország fontos közös 
projektjeként említette a Budapest-Belgrád valamint a Szabadka – Csikéria – Bácsalmás – 
Baja vasútvonal megépítését, a jövőre megnyíló újabb négy közúti határátkelőket és a Szeged 
– Röszke – Szabadka vasútvonal felújítását. 2013-ban rekordot döntött a két ország közötti 
kereskedelmi áruforgalom, ami 1,6 milliárd eurót tett ki és az idei év első nyolc hónapjában 
további 5 százalékos növekedést mutatott, így az év végére várhatóan újabb rekord születik. 
Magyarország az ötödik legnagyobb exportőr Szerbiában és az ötödik legjelentősebb 
befektető is, a Magyarországra irányuló export azonban szinte csak a fele a Magyarországról 
behozott áru értékének. Snežana Bogosavljević-Bošković, mezőgazdasági és környezetvédelmi 
miniszter köszönetet mondott a kamaráknak a gazdasági fórum megszervezéséért, mely 
véleménye szerint elősegíti a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok további fejlődését. Az 
együttműködési területek közül kiemelte az energia szektort, az építőipart, a közlekedést, a 
fém- és autóipart, az elektronikai ágazatot, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet és az IT-
szektort. Miniszter asszony megköszönte Magyarország támogatását Szerbia európai uniós 
integrációjában és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a harmadik országok piacán 
való megjelenésben. A rendezvény keretében a Fővárosi Vízművek Zrt. együttműködési 
megállapodást írt alá a Belgrádi Víz- és Csatornázási Vállalattal, mely alapján a budapesti cég 
megosztja tapasztalatait a belgrádi társasággal a vízi közmű szolgáltatási tevékenységek 
modernizációjáról, speciális szakmai képzéseket tartanak szakembereiknek, valamint egyes 
fejlesztési kérdésekben is együttműködnek. A fórumot követő üzletember-találkozón 27 
magyar cég és 30 szerb vállalat képviselője folytatott kétoldalú üzleti tárgyalásokat.  
 

Galambos Attila    Tepes Anna 
    elnök      titkár 


