Beszámoló az MSZKIK 2021. évi munkájáról
Magyar - Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi munkája és az ahhoz kapcsolódó legfontosabb információk:

A Kamara 2021. évi programjai:
-

-

-

2021. Január 27.: „Online események eszköztára” címmel workshop – az online
események eszközeinek, praktikus és hatékony lehetőségeinek megismerése
(Magyar Kereskedelmi Kamara szervezésében)
2021. Február 3.: Zoom konferencia - Együttműködés előkészítése a Tartományi
Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság között a képzések, új projektek indítása, közös
pályázatok a régió fejlesztésére, és az idegenforgalmi nevezetességek reklámozása
témában.
2021. Február 4.: „Gazdasági évnyitó online konferencia” (Magyar Kereskedelmi
Kamara szervezésében) .
2021. Február 16.: „Szerbia Külgazdasága napjainkban” című online értekezlet.
Scherczer Károly Róbert, Magyarország Belgrádi Nagykövetségének külgazdasági
attaséja előadásában.
2021. Február 25.: A „YoungInnov”. című projekt indítása MSZKIK részvételével. A
pályázat a fiatalok ösztönzését segíti elő, hogy részt vegyenek az innovációban és a
vállalkozói életben a magyar-szerb régióban ismeretanyagok átadásával és
ösztöndíjak nyújtásával.
2021. Február 26.: Kecskemét: együttműködési szerződés aláírása az MSZKIK és a
Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság között.
2021. Március 2.: MKIK Nemzetközi Kollégium online ülése, ahol az USA és Anglia
nagykövetei beszámolnak a 2 ország gazdasági életéről.
2021. Március 3.: „Fókuszban a külpiacok külgazdasági évnyitó online konferencia”
– Dr. Kunin Ferenc, londoni nagykövet tájékoztatása a gazdaságpolitikai helyzetről.
2021. Március 12 .: „KKV fejlesztés – fókuszban a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesztési
zóna” c. online szakmai nap, amely keretében Mórahalom Térség gazdasági
beszámoló közgyűlése is megtartásra kerül.
2021. Március 18.: „Uniós szabadkereskedelmi megállapodások a külkereskedelem
szolgálatában” – online konferencia, ahol Győri Enikő, Európai parlamenti képviselő
tart tájékoztatást a szabadkereskedelmi megállapodások jelentőségéről, előnyeiről.
2021. Március 23.: Webinárium - „Üzleti környezet és együttműködési lehetőségek
Bosznia-Hercegovina térségben.
2021. Április 20.: Webinárium: Horváth Zoltán. külgazdasági attasé, Ír Nagykövet
tájékoztatása az Írország iránt érdeklődő vállalkozások számára, az Ír gazdaság
aktuális helyzetéről, az üzleti lehetőségekről.
2021. Április 27.: Nemzetközi Kollégiumi online ülés Oroszország gazdasági
helyzetéről,üzleti környezetéről – Konkoly Norbert moszkvai nagykövet előadásában.
2021. Június 3-4.: Magyar-Szerb Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes
Bizottság belgrádi ülésén való kamarai részvétel.
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2021. Június 15.: Webinárium – külgazdasági értekezleten való kamarai részvétel.
2021. Június 16.: az MSZKIK képviselőineklátogatása Kikindára az Észak-Bánáti
Regionális Gazdasági Kamara meghívására, ahol több szerbiai Kamara elnökei és a
Budapesti Kereskedelmi Kamara lépviselői is részt vesznek, előadásokat tartanak.
A találkozón aláírásra kerül a Budapesti Kereskedelmi Kamara és az Észak –Bánáti
Regionális Gazdasági Kamara közötti gazdasági együttműködési megállapodás.
A Kamarák képviselői ellátogatnak 2 helyi francia tulajdonbú céghez.
2021. Június 23.: MKIK Nemzetközi Kollégiumának online ülése, ahol Dr.Pintér Attila,
Magyarország belgrádi Nagykövete tájékoztat a jelenlegi szerb gazdasági helyzetről,
az üzleti környezetről.
2021. Július 16.: MSZKIK éves rendes tagi közgyűlése, a Kamara 2020. évi gazdasági

-

beszámolójának elfogadása.
2021. Augusztus 15..: Zrenjanin – Magyar Napok kiállítás a vírushelyzet miatt elmaradt.

-

-

-

-

-

-

-

2021. Szeptember 10.: MSZKIK és a Magyar-Szerb Üzleti Tanács közös
szervezésében kibővített elnökségi ülés megtartására került sor, amelyen részt vett az
Üzleti Tanács képviseletében Varga Imre, Alelnök, a MSZKIK részéről Török György
Elnök, és a Kamara vezető testülete. Az OTP vezérigazgató helyettese, Wolf László
Úr is jelen volt e rendezvényen.
Az ülésen a két szervezet az együttműködési megállapodásuk alapján a jövőben is
rendszeresen segítik egymás munkáját gazdasági szaktekintélyek bevonásával.
2021. Szeptember 13.: Kikinda Körzeti Kamara meghívására az MSZKIK képviselői
részt vettek a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Nagykikindai
Töknapok rendezvénysorozatán, ahol mini vásár keretében 46 kiállító, vállalkozó
mutatta be termékeit. Hasonló nemzetközi vásáron és kiállításon való részvétel
Bácskatopolyán volt.
2021. Szeptember 21.: Újvidéki (Novi Sad) nemzetközi Mezőgazdasági kiállítás és
vásár szervezésében való kamarai részvétel. Az üzletember találkozó létrejöttét a
kamara anyagi háttérrel támogatta.
2021. Október 6-7.: Zágrábban a MKK Nemzetközi Kollégiumának meghívására az
MSZKIK részt vett a közös kollégiumi ülésen, ahol a MOL Group Zágrábi Elnöke –
Fasimon Sándor - ismertette a MOL szerepét Horvátország területén.
2021. Október 8.: Belgrádi Magyar Nagykövet – Pintér Attila - üzleti reggelin
ismertette Szerbia gazdasági helyzetét a résztvevő vállalkozásokkal, cégekkel, amely
rendezvényen részt vett az MSZKIK Elnöke is a két ország gazdasági életének
további fejlesztése érdekében.
2021. Október 18.: Szeged-Szabadka vasútvonal építésének alapkő letétele a két
ország vezetőinek és az MSZKIK képviselőinek jelenlétében. Ezen alkalomból Orbán
Viktor Miniszterelnök, és Aleksandar Vučić, a Szerb köztársaság Elnöke méltatta a
beruházás jelentőségét, amely jelentősen megkönnyíti majd a két ország közötti
közlekedést, áruszállítást.
2021. December 6.: Belgrádban ülést tartottak a „Népi parlament” képviselői,
küldöttei, az MSZKIK Elnökének részvételével. A résztvevők megvitatták 2025-ig
terjedően a szerb gazdasági élet fejlődésének lehetőségeit.
2021. December 11.: A Vajdasági Agráregyesület meghívására az MSZKIK Elnöke
részvételével Zentán a Gazdasági Napokon megtárgyalásra került a magyar-szerb
gazdasági kapcsolatok elmélyítésének lehetősége.

A rendezvényekkel kapcsolatos friss információ az MSZKIK Facebook hivatalos oldalán
valamint a http://www.mszkik.hu honlapon jelenik meg.
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Az MSZKIK a jövőben is fontos feladatának tekinti:
 A hozzánk forduló Tagok és az érdeklődő vállalkozások minél pontosabb tájékoztatását,
kérdéseik szakszerű megválaszolását, szakértők közreműködésével,
 A folyamatos kapcsolattartást a szerb és magyar Nagykövetségekkel, MNKH szerbiai
szervezeteivel, a Szabadkai Főkonzulátussal, a Szerb Kamara Vajdasági Kamarai
Irodáival, Vajdasági Önkormányzatokkal, gazdasági kérdésekkel foglalkozó
Egyesületekkel, Civil szervezetekkel, a hazai megyei Kamarákkal, valamint a
Magyar-Szerb Üzleti Tanáccsal,
 A Tagok, érdeklődők tájékoztatása aktuális kérdésekről a honlapon (www.mszkik.hu) és
Facebookon keresztül, felhasználva a havi GKI anyagokat, valamint a MKIK EU-s
kiküldött havi tájékoztató anyagait.

Szeged, 2021. december
Tisztelettel:

Török György, sk
MSZKIK Elnöke

Dr.Tuszinger Margit, sk
MSZKIK Titkára
6722.Szeged, Párizsi krt. 8-12.
mszkik@mszkik.hu
www.mszkik.hu
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